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باللددنلم  ب خددن ربّهددش بوالصدد وبوالالادد ىبأشدد بنبددئهبن   ن دد بوالحمدد ربّ ا

ب.محما بوأتئ  بالمنتج   

بأشددربال دد ىبمدد باما ددن باللشدد ىب ب ددّبنلا نبددئ  نبوكلدد ببنأت ددنّبوالببدد ا
صددتن  بالج ل ادد بوبم ضدد أ بومددنب  حددمب  دد بمدد بالمالددن ابقملئ دد بال ددنل 

البد ابلن الدنلبنلب د م بب دنبأد ببهن ئباُص لبال   بالتدّودبالملنوالجمنل ا بو
ألهم ادد بهددلاباللشددربوالب جدد لبلدد بالتقش دد ب   ددنب بواكغددنلب بوا قددنلبوملئ دد ب

صدئ تب  د بج د دبنقدنبئبونبحنث باُلاِّتتبال تد بوج ل بم ض أ بوأظمت بو

بونهنط  بالت بواللشمنءب ّا  لت ئبالمحقا بال نّعبال  اج ب ص ئبال   بالط ه
جدّبهدلاباللشدربح دمبنلادببقتدن ب جئ د ب لبمئوا ق اسبهللابّوح بالزق ا بم بنوا

م بأش باإلط قواالأتقندب بمثابالل ا ـببه بقتن بدق  بمتق ب بول لاب ئىبنلا

بّضد البهللاب لدنل بأش د  صدنح بب لنّبالحال بب ب  هببب بالمط ائبالحشّا
ن بوئامددد ب  ضددد  بموقددد بنقددد ىبأشددد ببدددئح بـببالنقش اددد واللشددد ىباللقش اددد ب هدددما

ّا بأشد ببدئح ب ب«بقشببالمدئادب دّببدئجب جئ د باالأتقدند»  حقادن بووربد

 لظم بهدلابال تدن ب لدئهبمد ب«بل الببئح بلمنببئجبهلابالمت و»قمنبق اب
وبمددنبن ادد بمدد بال تدد بال ّاهدد ا ب ددّبالحدد لا ببالشددنّجب وب صدد ا بالمددن  ب

بن ظنّبنهاباللشربوبالشلشم ا  لبهدنلمن بمد باألغد طب  ب ابنلب  د بالتضاومحطا

األوهدددنىبالتدددّبحصدددشتب  ددد بمثدددئبمدددئوّباأللمنددد بوخنل دددن بمددد بالتشددد   ن بو
االُهتنكبالش خبحال بحالد بلاد ببالمتمند  ب بوللل بقنىبالمحقا بال   ئبهمنح 

بددللبوقتدد بوطنقددن بمشدد  ّوب بواآلمشددّبنداىبهللابن اددنىبم نضددن  ببج دد دبقث ددئوب

أشادد بأش دد بوق امدد بأز ددزوبال جدد دبالشددئ بب ددّبمقنبشدد بال تددن بلنالددخبخط ادد ب
ببقشم بالم  من .بتلشقن بن  ت بنلاجبأن بالتش  شن بون نّب

بالم هاالددد بّغ دددت نلب قددد اىبخ مددد بلطش ددد باللشدددربـببقلند  دددنـببوبمدددنبنلا

 ّبهلابالمجدنلبقنمدتببنشدئبهدلابال تدن ببدنقئوبمالدنأّببوالح لا باللشم ا 
بالملدددنّهبولدد ببالمحقادد باالُهددتنكبهددن ش بمدد بهللابهدد حن  بالت   دد  ل مددنبل ددما

االهددد م ا ب دددّبالنتددد سبالمشدددتنق بالدّاق دددنبو ط  ق دددنب دددّببددد ولبح دددن  رب

ب.مل  وم ا بخ ئب نصٍئببمجتملن  رو
 مؤّسسة النشر اإلسالميب

ه  ببقرب ّا التنبل بلجمنأ بالم 

بالمشئا  

ب



 صد ئبالد ا  بالطا هدّفبن ضدابنهدابأصدئ ب دّباللشد ىب]وقنلبهدلابالشد خب»

ولدد بمصددناتن بقث ددئوب ددّباللشدد ىبالح م ادد بوالشددئأ ا بأشدد بمددله باللقش ادد ب ب
ّبهللابضدئ ح ـبباإلمنم ا بوقنلبنبئهبم ببنه  ن ب دّباألخد ق قدئن بـبب د ا

ببدد بهدد ننءبوبلدد بالتاددلقئوب ددّبال  دد وب«بمل  اددن بالشددتنء»أش دد ب ّا ألبددّبأشدد

بندّق باألجابالمحت ى ب«. صن ت ب بثرا
 العالمة الحلّيب

صبب6بّوضن بالجنان :ج»
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 المقدمة علي كف المراد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد لمن ال نفاد لكلماته والصالة على من شرف الصالة بالصالالة علیاله 

 وآله تراجم آياته.

وبل ب ممدنبهد بمشد  دبكولبال صدن ئبواألبصدنّب بوالب لتئ د بامتدئاءب

الخواجاله قد  بم بمصنتن بهشطنلبالمحقبتجريد االعتقادوالبم  نّب بنلبقتن ب

ّضد البهللاب لدنل بأش د بنىبال تد بال  م د بوممنم دنب ببنصیر الالدين الووسالي

وق باحت ىبنص لبمالن ش نبأشد بنجمداب ئ  د بونحالد ب ظدنىبلدرب الد ق بنحد ب

بق ش ب بولرب نالجبم بجنءببل  بأش بمن ال ببابقش ربأ نل .
ونلبقشببالمئادب ّببئجب جئ  باالأتقدندبمد بم لتدن بالل مد بأشد ب

إلطدد قب بندلببددئجبأش دد بقمددنبهدد بنولببددئجبأش دد بوقدد بن صددببالتنضددابا

ل بالبقشببالمئادبلمنب  مننبمئادب جئ  ببالشنّجبالق بجّب ّبق ل بونجندب:
باالأتقند.

هلابالللب قشننبأ بالق بجّبه بمد بمالدم أن ننبول د بم لدبباللّ لد ب

صب)  ىبمل ب صن  ببالش ل بقنلب ّبالجزءبالثنلمبمن ب ّبأن الب جئ  بال
منبهدلابلتظد ب:بوأش د بح ابدّبالب حصد بوبدئوجبقث دئوب د ولبب(3جبب352

مل بـبب726الشئوجببئجب شم لبالمصنببآ  بهللابالل م بالحشّبالمت   بهن ب

نلبقنلبّض البهللاب لنل بأش  ب:بالثنلمببئجبالش خببمسبال   بمحم دبب ب
نلب ّبنول ب:بنلب بقب746أ  بالئحم بنحم باللنمّباألصت ن ّبالمت   بهن ب

الل م بالحشّبه بنولبم ببئح بول بالببئح بلمدنببدئجبهدلابالمدت با ت د ب

ب ئاجع.
ونق لبلننب ال تنلبم بهلابالشدئجبلصصدت ن ّبمحد اهمنبقنمشد بو دنّ خب

ب816 بواألخئىبأندم بم بنول دنبأد وبنوّاقبو دنّ خبقتنبت دنبب890قتنبت نب

مد بقد ىبالشد خببدمسبالد   ببومنبوجد  نبالل دنّوبالمدلق ّوب دّبنولد بوللش دن
بمحم باألهتئا نّبال   قّب ّببئح بأش  .

ثربملبمنبح ابالمحقد بالط هدّبأشد ب حئ دئب جئ د باالأتقدندب لشدرببمدنب

بنبن  به ب تال ب ّ
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اللز دزب:ب د لبنهدنسباللشد ىبال  ن د ببهدئ ق س ن ح ب ق بالمحصابح مبقدنلب

تربب و د بال د فب دّبأشربنص لبال   بالللب ح ىبهن ش بحد لبال قد  بوالب د
هن ئهنبق صد لبالتقد بو ئوأد ب د لبالشدئوعب دّبجم ل دنب حتدنجبملد ب قد  رب

بئوأ بحت بالب   لبال ن  ب   نبوملبقنلبمقش ابألص ل نبق نلبأش بغ ئب

بنهنسب بومكابهئابأمنبه بأش  بلرب ق ّبأش بم ئادبحج بنوبق نس.
ق  ب بو ددّبهددلابالزمددنلبلمددنبا صددئ تبال مددربأدد ب حصدد ابالحدد ببددنلتح

وللددتباألقدد اىبأدد بهدد اءبالطئ دد ب ببح ددمبالب  جدد بّاغدد ب ددّباللشدد ىبوالب

خنطدد بلشتضدد ش ب بوصددنّ بالط ددنعبق   ددنبمج  لدد بأشدد بالج ددابوالئك شدد ب ب
الش ربمالببق  ب ئم لب  منب ئوم لبّم  بّاىب ّبل ش بظشمنءب بو   ط لب  منب

مدد بأشددربب نحدد لب حدد  بخدد طبأشدد اءب بولددرب  دد ب ددّبال تدد بالتددّب تدد اول   ن

األصدد لبأ ددنلبوالبخ ددئب بوالبمدد ب م  دد بالق اأدد بالحق ق دد بأدد  بوالبنثددئب ب
ه ىبقتن بالمحصابالللباهدم بغ دئبمطدنب بلملندن ب بوب ن د بغ دئبم صداب

ملدد بدأدد ا ب بوهددرب حالدد  لبن دد ب ددّبكلدد باللشددربقددنهبوأدد بنمددئافبالج دداب

 بأش  بوالتقش  ببنه.بوالح بنلب   بم بالغمبوالالم  بمنبالب حص بوالملتم
 ددّبمصددنب بال قدد  ببطن ددابالب حظدد ب ببدداب جلددابطنلدد بالحدد ببنظددئ ب  دد ب

قلطشنلب صابمل بالالئا ب بو ص ئبالمتح ئب ّبالطئقبالم تشت بآ النبأ ب

الظتئببنلص ا ب بّن تبنلبنقشببالقننعبأد بوجد  بنب دنّبم  ّا د بونبد  ب
  حمببال شاب ّبم نم بب  ن  ب بوندلبأش بغث بوهم ن ب بونب  بمنب ج بنل

أندد بمدد ببدد  بو ق ندد .بوملبقددنلبقدد باجت دد بقدد ىبمدد باأل نضدداب ددّبم ضددنح ب

وبئح ب بوق ىب دّب قد بق اأد  بوجئحد ب بولدرب جدئبنقثدئهربأشد بقنأد وب
باإل صنهبولرب  ابب ن ن  ربأ بالم ابواالأتالنهب بملخ.

  شمن  بالمن ئ بأمنبجئىبأش بالننسبم بالز غبوااللت نسبحت باأتند اب

وبند ابق دنلبأشد بغ دئبنهدنسب ب د ل بأشد بنلبالتجئ د ببأشد بغ دئبالمحصدا
حددئّببلدد بالنقدد ب الدد نبلشمحصددابلتحصدد ابالحدد ببددنلتحق  بوملهددنقبال نطدداب

بددنلحق  بوولالبالتجئ دد بملدد بالمحصددابولالببددئح بأشدد بقتددن بمبددنّا ب

الش خبمل ببئح بأش  ب ق بقنلب ّبنول ببمنب لش ببشئح بأش  بمنبهلابلتظد ب:ب
 ددزد بمالبقدد حنبولددلل بهددم ببلدد بالظئ ددنءببددئح بب  دد ببتشدد بالمالددنأّبلددر

بجئحن.

وال تنبنلبال شببوبئجبال  اج بأشد باإلبدنّا بقد ب ننولت مدنبن دندلب
بنّبن باللش ى
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اللقش  ب ّباألقننهب بو  اولت نبنلالدن بنصدحن بالتحصد اب دّباألطدئاهبمد ب

لمد ب  ل ت مدنبملدد باآللبوقد بخد بنقثددئبمد بهد ل بقددئولبوهمدنبهدننمنبال تدد ب
ّه  بم بال  م  بوالح م بالمشن   .بولرب   بنح ببل همنبمعبط لبالل  بال 

بتدد ل بب ضددنه  منببددابال دداب  ددنهّببتلش م مددنبو لشم مددنبالش ددربمالببددنلتلش  ب

باإل ضنحّبأش بطن ت بم بمالن ش منب بنوبالشئجبالتتص شّبأش  من.
ثربالب لج نّبنلبنصدببلد بمدنبقنب  د بطد لبمد دبم  د وب دّبأمدابهدلاب

ن بالق ربحت باهتقنىبأش بهلابالن جبالق  ر.ب    د ب ظد ببدنلنظئوباألولد بال ت

ن  ب  ل ببج   بأئضنن بأش  بول ن بقشببالمئادب ّببئجب جئ  باالأتقندب
لشلشم  باآل ت  بأش باإلط قبالمحق بالط هّبوالل م بالحشدّبّضد البهللاب

د دنج ئب حئ تدن ب لنل بأش  منب بوق بق  بهللابهد حن  بلندنبون تدلبم قدنك بمد ب

مظشم بمشد ه بم حشد ب ن ئد بأن دنبأئضد بأشد بمدنبط دعبمند بمد بق دابنلب
بط عبقنل.

ولمددنبقددنلببدد ئوبال تددن بوأظددرببدد   بوج لدد بقدد ّبمن ندد بوبددنّح ب

المشددت ئ  ب ددّباآل ددنقبقدد بنغنتنددنبأدد بال صددببوالتلئ ددبب   مددنبالحددئلببنددنب
ل دندلبملد بمّاءوبمنبجئىبأش بال تن بوأماب   بم بج دبالتصح  ببلد لبا

بالص ا بوه بمنب شّب:

الشدددئ ببقدددنلببددد   ببهدددئ ق س:بنلبنهدددتنك نبالل مددد بالشدددلئا ّببأوال
االأتننءببنلتجئ  بوقشببالمئادب ب قد ببدئجبآخدئباألمدئبالتجئ د ببنلتنّهد  ب

ببئحنبمج  نبقث ئبالج وىبج ابوه بمط  عبمالتتند.

ّبوالبن الدد بم صددنء بلنددنبغ ددئبمددئوب ددّب ضددنأ ببقشمن دد بالالددنم  ب دد
كشف المراد في شالر  حضئ  باللنل  ببنللنن  ببلل بال تن بالمالتطن بنأنّب

 قد باقتت ندنبنثدئ بونخدل نب دّبهدنلببالزمدنلبحد  بابدتغنلننب دّببتجريد االعتقاد

م ّه بالمئولببط ئالبأش بواقت نبالتح  بوالئض البوق بمض بمل باآللب
ش د ب قد بنقثئبم بخمسبوأشئ  بهدن ب ب دّب  ّ الد بو صدح ح بوالتلش د بأ

صححنن ببق ّباإلم دنلبوأشقندنبأش د ب لش قدن بوح ابدّبمد ببد و بملد بختمد ب

بوق باهتنال  نبغ ئبواح بم بالتض ءببل باالط عبأش  نبواإلق نلبمل  ن.
:بقشمنبمالتبالحنج ب ّبآو  بدّوهننب بنوبنثننءب  ل تن ننبالح م د ببوثانیا

شد بالتحق د بولد دنبوال  م  ببدابالئ نضد  بمل د ب ب حصدننبمطنلد بال حدمبأ

بأش  نبمضن ن بممنب ش  
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بو صح حن ببمنبه بج  ئبوحق  .

:بق بحصشتبلننببت    بهللابه حن  بمدئوببلد بنخدئىب بأد وب الدخببوثالثا
م ط ط بأت ق بوغ ئبأت ق بم بالتجئ  بوبئوح بم بقشببالمئادبوبئجب

األص  ن ّبوبئجبالق بجّبوالش اّقبوغ ئهنب قد باهدتت  نبمن دنبلتصدح  ب

ل تن بمتننبوبئحن.بول  بلرب   بال تن ببل بخنل نبم باألغ طبوالتحئ دب.با
ونمنبالنالخبالمط  أ بمن ب  ش نبغ ئبصنلح بل أتمندبوق بط دعببلضد نبمد ب

بلدد ببنلتقش دد بمالبنلببلضدد نبنقددابنغ طددنبمدد باآلخددئبمدد بح ددمباألغدد طب

بالمط ل  بوه بقمنب ئى.
 ّبالمن دئبجمنلد ببمدنبنقد ىب:بقد ببشدغبالتصدح  بقمنلد بوطشدعبقنل دبورابعا

لادهربهللاب لنل ب    قنب دّبمح دنءبـببم هال بالنشئباإله مّب ّبداّباللشربقر

ملد بط دعبهدلابالالدتئبال دئ ربومأدندوبـببآثنّبالغنبئ  بلنشدئبالملدنّهباإلل  د 
 شدئ بأشد بال جدد بال ج د بوالدن جبالقدد  رب قد ببدلل ابج دد هربإل جدنل بوم تددنك ب

ت ق بج ابم بخزا ن نبالق مد بمد بالم ن د باللنمد بثدرب   ئ ابأ وب الخب ت ال بأ

  ض ابكل بال ط ئبمل بهلابالحق ئب  ص  بأش بوج ب ئج بهللابهد حن  بنلب
ب جلش بمش  ّا.

و ش بالنالخباآل دّبوصدت نبغ دئبواحد وبمن دنبمصدحح بقدئاءوبوق دنالب ب

و نم  ببلض نب حنقّبأ  بالت ل ببواآلخئب ندندلبقدئ بالل د بمند ب بوقش دنب
لبواح ب نصبأش بنلبال تن بمتننبوبدئحنبقد ب نلد بصدئهبالد هئب    مدنبلالن

 لابب بمنب لاببنل  ىباللجمّب ّب ضدنأ بباللئبدّببقد ل ربأجمدّب نللد ب

بب بمنببئت.
:بنلبمنبجئىب ّبهنلبباأل نىبأش بقشببالمدئادبلشط لد ببأوال ت   بلننب

التجئ دد باألولد بثدربأشدد بمن ال دنب  لت ددنبط لدن بنخددئىب بهد بنلب الدد  بمد ب

قن تبأ نّا  بال ج زوبق بق   بب شمن بوجمابق   مدنبم خ ك دنلبمد بقشدبب
المددئادبلشت  دد  بواإل ضددنجب ظدد بب ددنبن  ددنب الدد  بنصدد ش ب جلش هددنبمتنددنب شدد سب

المت ب ّبالمط  عبم بقشببالمئادبنلبط عبقنلبمتننب نصلنببابال خ اب  د ب

لل مد بالشدلئا ّبل سبب قابم باألصد ابحتد بنلبالمدت بالدللبآثدئ باألهدتنكبا
بّوحّب  ا ب ّببئح بأش  ب تّبم اضعبمن بق ىبودغ غ .

:بنلبقشببالمئادبلمنبقنلبمل باآللبوق بخشتبم ب  ل ت بقدئولب ببوثانیا

بقتنبنبمت اوال
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لش ّاه بأند بمحصدشّباللشد ىب  ثدئ بأش د ب لش قدن بلششدئجبواإل ضدنجبممدنب

شد ب دّبال شدبب ط دعبب  جنلبوه بنقثئبوممنبب طندن بوهد بقش داب بندّجبالح
ال ش طبمعبالصئ  .بوممنب ش  ببلل بنلبقاب ال  بالحق بمن ب حد لبلوا د ب

ب  ش بأن نبهنبقت نب بأش بنلبه نقبالل نّا بوح  بحنقربأش بالز ندا .

:بق بحئ د ابقث دئابمد باألقنو دابأد ب حنو  دنب بوأئ د ابب لا  دنببوثالثا
لمسبنلبال تن بق بنصنب باألبنط اب ّبمجنّ  نبق لبالننظئب ظ ب ّب مندلبا

دس.بقمنبن  ب ئىبأ نّوبالمن  ب ّبمطنأ بالثن ّبه دلاب:بوقضد ب دّبالحد ب

بمن دد بقضدد  ب بوالصدد ا بوقضدد ب ددّبالجدد بمن دد بقضدد  ب بنلبقضدد ب ددّب
بم ئاثبالج ببمن  بح ربم تشت ب لنّبن  بقنلب تش لب ّباألح نى.

وهد بنلببو ئىبأ نّوبالشنّجب ّبالمقنىبه لاب:بنق لبهل بمطنأ بنخئ

أمئبلدرب  د بأنّ دنبب ح دنىبالشدئ ل ب قضد ب دّبالحد ببمن د بقضد  بوّولب
ب الل  بقض  نبوه ب  لبأش بقش بملئ ت ببنألح نىبالظنهئو.

والص ا بنق لبهل بمطنأ بنخئب بوه بنلبأمئبغ ئبأدنّهبب ح دنىب

الشئ ل ب قض ب ّبالج ببمن د بقضد  بوّولب الدل  بقضد  بوهدلاب د لبأشد ب
بنىبالظنهئو.قش بملئ ت ببنألح 

 ّبأ بمطنأ بالثن ّبب(1طبب256صب)وق بقنلبأشربال  ىب ّبالشن ّب

 لنددّببدد ب)أدد بال تددن بالمغنددّبلشقنضددّبأ دد بالج ددنّب:بقددنلبصددنح بال تددن ب
واح بمنب قم ابأش  بن  بقدنلب تشد لب دّبب(القنضّبالملق ّب ّبال تن بالمغنّ

ن  بقض  باألح نىبحت بّولبأن بن  بقض ب ّبالج ببال ل  بقض  بوّولبم

وممدنبطلند ابأش د بب(1طبب438صب)ملخ.بو ّب ش  صبالشن ّبلش خبالطن ت ب
ن دد بقددنلب تشدد لب ددّباألح ددنىبحتدد بّولبن دد بقضدد ب ددّبالجدد بهدد ل  بقضدد  ب

وّولبمن دد بقضدد  بملددخ.بوالمحقدد بالط هددّب ددّبممنمدد بالتجئ دد ب ددنظئبملدد ب

 بالشن ّبو ش  ص بقمنب لشرببلئض بأش  من.بوأشدربال د ىبوبد خبالطن تد بمد
هشالددش بمشددن   بأل دد بقددئنبالمنقدد لبأشدد بوالدد  بمحمدد ببدد بالحالدد بوهدد ب شم ددلب

ب ضابهللابالئاو  لبوه ب شم لبالال  بالمئ ض بأشربال  ىبوالش خبالط هّ.

:بق بوج  نبم بنهنل  بأ نّا ببلد بالنالدخبهد منب دّب صد لببورابعا
اإلمنمدد بمندد بنلبال ن دد بقددنلبمدد باللنمدد بوقشمددنبقددنلبمددث بكقددئباهددربالن ددّب

ب بقنلبوهشروآل أش  هللاصش 



 ةماعلا رومألابب.........................................................................................بب8

  ت بال ن  ببل بكقئبالصش ا بأش بمنبه بالمتلنّهبب ن رب بثربّن ننب ال نب

نخدددددئىبقدددددنلبكقدددددئبالصدددددش ا ب   دددددنببح دددددمبابدددددت ئببددددد  باإلمنم ددددد بنلب
 بوه ددلابال دد ىب ددّبكقددئبال صددّبوهددن ئباألوصدد نءببوهددشروآل أش  هللاصش 

بو ّبغ ئبال صّب ت بئ.بالال ىأش  ر

شربن دنبلدرب  تدبببنقتتدنءبالالد ئوبمد بجلداب الد  بنصد بوممنمدنبو قداباأ
اخت  ن بالنالخباألخئىب ّبك ابالصتحن بوهلابال ن بوملبلرب   ب   بب سب

ول دد بّن نددنباألحددئىبمندد بن دد بقشمددنبنق ددابنمددئباالخددت هبنلب ددئدبملدد بم خددل ب

األصددد ش بالتدددّب لشدددربب دددنبمدددنب حالدددرببددد بمدددندوباالخدددت هب بأللبقددداب ددد بلددد ب
بط حن بخنص ب ج بمئاأن  نب م بلاغبأن نب ق بنلاغ.اص

ب منكجب ّبكل .

:ب ددّبالمالدد ل بالالددنبل بوالث ثدد  بمدد بالتصدداباألولبمدد بالمقصدد ببألالالف
األولب ّب ص ّبالل ىبقن تبالل نّوب ّبالنالخبالمط  أ بم بال تن به دلاب:ب

و م نددد بنلب ق الددد بملددد بجم دددعبالمنه دددن ب  م نددد بنلب شحظددد ببنأت دددنّب تالددد ب

بص ّبالله بأ ىب تال ب بوقلل ب م ن بنلب شحظب تسبالل ى.  ت
والصد ا ب:بو م ندد بنلب نالدد  بملدد بجم دعبالمنه ددن ب  م ندد بنلب شحظدد ب

بنأت نّب تال ب  تص ّبأ ىبالله ب تال ب بوقلل ب م ن بنلب شحق ب تسبالل ى.ب

ب(68صب)
ق ل بوقلل ب م ند بنلب شحقد ب تدسباللد ىب بنلبوقدلل ب م د بالدله بنلب

لدد ىب تددسباللدد ىب ب   دد لب شحدد بمدد باإللحددنقبوقددابواحدد بمدد باللدد ىب شحدد بال

بو تسبالل ىبمنص  بأش بالمتل ل  .
:ب ّبالمال ل بالثنلث بواألّبل  بم بكل بالتصاب ّبنلبالح رببحنجد ببب

المم دد بملدد بالمدد ثئبضددئوّلب بقن ددتبالل ددنّوبه ددلاب:بو قئ ددئبالالدد البنلب

لم ثئبل    نبوصتنبمحتنجنبملد بالمم  بل با تقئبمل بالم ثئبل ن تبم ثئ  با
الم صدد هبمم نددنبمحتنجددنبملدد بالمدد ثئب ددّبكلدد بملبقن ددتبوصددتنبث    ددنب ددّب

ب(78صب)الله .ب

والصدد ا ب:بو قئ ددئبالالدد البنلبالمم دد بلدد با تقددئبملدد بالمدد ثئبل ن ددتب
بم ثئ  بالم ثئب ّبكل باألثئبملبقن تبوصتنبث    نب ّبكل .
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 تدن ب بثدربحئ دتبأ دنّوبال تدن بوالل نّوبال نق  ب لش ق بندّجدتب دّبال

بقّب التق ربّبطببلض نبمعببل بقمنبنلبالال نقب نندلببلل بن ضن.
:ب ددّبالمالدد ل باللنبددئوبمدد بثددن ّبكلدد بالمقصدد ب ددّبنقالددنىبال احدد ب ببج

قن تبالل نّوبأن بقد لبالمدن  بوال حد وب دّبال صدبباللئضدّبملدخ.به دلاب:ب

ب(103صب)نق لب  لبال صبباللئضّ.ب
ال حددد وب دددّبال صدددبباللئضدددّبوالدددلا ّب تغدددن ئبوالصددد ا ب:بنقددد لب

بنهمنؤهنببتغن ئبالمضنهبمل  ب  لبال صبباللئضّ.

ب ق بنهقطبم بال تن بهطئبقنما.
:ب ّبنولبالمال ل بالثن   بم بثن ّبالمقص بالثن ّب بق بندّجدتب لش قد ببد

وه لاب ّبب(159صب) ّبالشئجب نت ّبمل بصتح بقنمش بم بال تن ب ئاجعب

اءبحدنّبّطد بملددخ.بقد بندّجدتب لش قد ب دّبأ دنّوبالشددئجببدئجبق لد بوال د 
ب(161صب) نت ّبمل ب صببصتح .ب

 دددّبط قدددن باألّفبقن دددتبب(163صب):بو دددّبآخدددئب شددد بالمالددد ل ببه

ال ددنمسب ددّبط قن  ددنبوهددّبثدد ثبط قدد بهددّبنّفبمحضدد ببالل ددنّوبه ددلاب:
وهددّبالمئقددزبومددنب قنّبدد بوط قدد بط ن دد بوط قدد بم ش طدد ببغ ئهددنببلضدد نب

بال ئبوبلض نبنحنطبب بال حئ.من شببوه ب

والص ا ب:بال نمسب ّبط قن  نبوهّبث ثب:بط ق بهّبنّفبمحض ب
وهددّبالمئقددزبومددنب قنّبدد بوط قدد بط ن دد بوط قدد ببلضدد نبمن شددببهدد بال ددئب

بوبلض نبنحنطبب بال حئ.بقمنب ّبالنالخباألص ش بالملت ئوباآل ّبكقئهن.

نلب   لباألّفب ّبالشتنءبقلل ب:ب  ش  بللل ببهئ ق سأ نّوبالش خب
ث ثبط قن بط ق ب م ابمل بمح ض باألّض  ب بو غشنهنبط ق بم تشط بم ب

األّضدد  بوالمن  دد بوهدد بطدد  ب بوط قدد بمن شددت بأدد بالمددنءبجتددببوج  ددنب

صبب1جب)الشمسبوه بال ئبوالج ابومنبل سببمن شبب ق بهنجبأش  بال حئ.ب
ب(1طبب227

ّبال  ئدد بوأ ددنّوبالقنضددّبلاد بالئومددّب ددّببددئح بأشدد بالمش ددصب دد

 العبط قدن ب دّبالمشد  ّبأند بـبب لنّبب نباللننصئـببوهّبلشجغم نّبه لاب:
الجم دد ّبقددنأل  طب:بط قدد باألّفبالصددئ  بالمح طدد ببددنلمئقزب بثددربط قدد ب

بالط ن  ب بثربط ق باألّفبالم نلط بالتّب ت  لب   نبالملندل
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ءبالمجدنوّبوقث ئبم بالن ن ن بوالح  ا ن ب بثدربط قد بالمدنءب بثدربط قد بال د ا

ب(.م بط عبالش خبنحم بالش ئاللب18صب)بلصّفبوالمنءبملخ.
 ددّبالمالدد ل بالثنلثدد بأشددئوبمدد بّابددعبالمقصدد بالثددن ّب ددّبن دد اعببو :

اإلحالنسب بقن تبأ دنّوبالمدن  ب دّبال صدئبه دلاب:بومند بال صدئبوهدّبقد وب

م دأ ب ّباللص ت  بالمجد  ت  بالشتد  ب ت ق دنلبو تتنّقدنلبملد بالل ند  ببلد ب
ب(196صب) ق  منببتش بو تلش ببنللا ببنلض ءبوالش ل.ب 

بوالص ا ب:بومن بال صئبو تلش ببنللا ببنلض ءبوالش ل.

بوالل نّا بال نق  بل ندوبندّجتب ّبالمت .
:بالمال ل بالثنلث بم بمالن ابالمضنهب ّبنلباإلضن  بل التبثنبت ب دّببز

شت دنبمدعبالنالدخب ب لشربمنب   نبمد بوجد  بالتحئ دبببمقنبب(258صب)األأ نلب

ب2جب)الئا ج بالمط  أ بولمز  باالهت صدنّبواالطمئندنلبّاجدعبملد بالشدتنءب
ب(.1طبب108صب

:ب دددددّبالمالددددد ل بالالدددددنبل بمددددد بالمقصددددد بالثنلدددددمب دددددّب  ددددد وب   ندددددنبب 

 ب ددئىب حئ تددن بقث ددئوب طدد لببددلقئهنبب(354صب)بوهددشروآل أش  هللاصش 
و ّبمنت د باألّ بنه دنلببال  ىب ب ش لشربنلبّاأّبالغنربه بنه نلبب بنوس.

قلثمنلبصحنب ببد د باهدت.بو دّبال صدن صبال  دئىبلشالد  طّبنه دنلببد ب

ب(مد بط دعبح د ّآبندب61صبب2م بط دعبمصدئب بوجبب268صبب2جب)نوسب
ب(.161صبب1جب)و ّبنه بالغنب بن ضنب

وقددددلل باللنالددددّببددددنلل  بالم مشدددد بالمتت حدددد بوالندددد لبالالددددنقن ب تددددّب

ب(مدد بط دددعبمصدددئب116صبب2جب)ال صددن صبلشالددد  طّباألهدد دباللنالدددّب
بوقلل باللنالّبم باأل الن بلشالملن ّ.

صب):ب ّبالمال ل بالالنده بم بالمقص بال دنمسب دّبمطدنأ باألولببط

أن بق ل بولق ل بملبلد ببد طن نب لتئ د بقن دتبأ دنّوبالشدنّجبالل مد بب(374
ه لاب:بنقد لبهدلابدل دابآخدئبأشد بأد ىبصد ح ت بلنمنمد بوهد بق لد بملبلدّب

بئ نّبوهلاب  لبأش باأتئافبالش طنلبل بملخ.ب طن نب لت

والص ا ب:بنق لبهلابدل ابآخئبأش بأد ىبصد ح ت بلنمنمد بوهد بمدنب
ّولبأن بن  بقنلبم تنّاب:بول ت ربولالدتبب  دئقرب د لباهدتقمتب دن  ل  ّب ب

بوملباأ ججتب ق م  ّب ب  ل
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ثدئبلّبب طن نبأن بغض ّب لتئ نّب  كابّن تم  ّبمغض نب دنجتن   ّبلدئ بنو

ب ّبمبلنّقربومبشنّقربوهلاب  لبأش باأتئافبالش طنلبل بملخ.
وهل بالز ندوبم ج دوب ّبالنالخبالم ط طد بوم مدنبنهدقطتبمد بالنالدخب

المط  أ بو ح بهلابال سبأش بال تن بقث دئبوم مدنبالتلدئفبب دنب نجدئبملد ب

طبب415صب)اإله ن بوّاجعب ّبكل بمل ب ش  صبالشن ّبالمدلق ّبن ضدن.ب
ب(1

لابال تددن بال ددئ ربنأنددّبقشددببالمددئادبمددعبأظددرببدد   ب ددّباأشددربنلبهدد

ال د ىبوم صدنح بأدد بحد بالمددئاىب بوقدنلبدّاهددت بطد لبقددئولبهدن ئوببدد  ب
األأ ىب بودا ئوببد  بطدنل ّباإل قدنلبمد بنهداباإلهد ىب بق  د بقدندبنلب  د لب

منال نب بو نح بأ بال ت بال ّه  بمنح نبومئم نب بمعبن  بالب ج بقتنبنبآخئب

ىبقنلبل بب   ب ب  ق لبل بقنطلنبل سبهلابمالبلم نلب ص لباإلمنمد ب ّبال  
   بوق ب  الّ بن ندبوالّوبب   ا بمن دئوبوآّاءب ن شد بأشد بم الدن  ب ت صدئ.ب

ون تب ئىبم لببالشئجبالقد  رباللدنمّباألصد  ن ّب صدببالتجئ د بنوالبثدرب

نمد ب لزلبالمحق بالط هّبمل بالل ولبأ بهمتباالهتقنم ب ّبم نحدمباإلم
 لنّب ّبأشربنص لبـببوهلابمنبن  بب ب ّبنولبقتنب بب لتنظ ب:بوق بصنبب   

مصنتن ببئ ت بوم تصئا بلط ت بم بجمشت دنبالم تصدئبالم هد ىبـببال   

الل مدد بالنحئ ددئبالمدد ق بـبببنلتجئ دد بالمنالدد  بملدد بالمدد ل باإلمددنىبالمحقدد 
المتقدد م  بالح ددئبالتددنخئبوال حددئبالزاخددئب بالم مددابأشدد ىباألولدد  بن ضدداب

والمتدد خئ  بهددشطنلبالح مددنءبالمتدد ل   ب صدد ئبالمشدد بوالحدد بوالدد   بمطددنعب

المش طبوالال ط  بمحم بالط هّبقالن بهللابج ب  بّض ا  بونه ن بنأشد ب
غئهبجنن  ب بوه بصغ ئبالحجربغئ زباللشر.ب حت لبم بالئقن  باألص ل  ب

تمابأشد ببد ا عبأش بنهننهنب بو نط لبم بالحقن  باللشم د بأشد بنج هدنب شد

بئ ت بوغئا  بلط ت بل  بلغن  باإل جنلب نللبمنزل باإللغنلب  بنّبملدّبمد ب
طنأت ب ئفبب لبنبئجبل ببئحنبنحئّبملنقد  بونقدئّبق اأد  بونبد ئبملد ب

نج ب بمنبنوّدب   بم بالش  ن بخص صنبأش بم نحمباإلمنم ب    بق بأد لب

بدئجب جئ د بالق اأد .بب   نبأ بهمتباالهدتقنم بوهدم ت ببتالد   باللقن د ب دّ
با ت  بمنبنّد نبم ب قابق م بمش صن.

ثربملبال تن ببشد ندوبجم دعب الد  بوالتدلقئوبالئجنل د بم هد ىببتجئ د ب

باالأتقندب منب ئى



 ةماعلا رومألابب.......................................................................................بب12

مدد ب الددم ت ببددئح ببتالدد   باللقن دد ب ددّببددئجب جئ دد بالق اأدد ب بومددنبنوجدد ب

نغمدنّببالل ولبأد باالأتقدندببنلق اأد ب نحد سبنلب حدلل ب ئد ب  دئاءبواقتتدنء
هم )أم نءبداّب  منبنبئ نبمل د بمد باإل الدنء.بول د بهللاب يَْهالدم  َمالْن )وبب(ُمالتمم  ناُلورم

ن  بهمن ب ال   بالق اأ ب دّبب(354صبب3جب) لربق ب قاب ّباللّ ل بب.(يَشاءُ 

بددئجب جئ دد باللقن دد بوهدد   ّبق منددنب  دد بن ضددنبوهللاب لددنل ب الدد لباللصددم ب
بوالال اد.

 ّبمطنأ بالثنلدمبح دمب قد لب:بواهدتلمابب:بأ نّوبالشنّجبالل م ب 

ال ل د ببد بأق د بحتد بظ دئبمند ببدئ بال مدئبوصدش ببنلندنسبوهد بهد ئالب
ق بحئ تب دّببلد بالنالدخببنل ل د ببد بأت د .بوال ل د ببد بأق د بب(379صب)

بنلقنهبه بال ل د ببد بأق د ببد بنبدّبملد طببنلتصدغ ئبوهد بممد بنخ دئبالن دّب

الننّب ئاجعبمل بمئوجبالله بلشمالل دلببن  بم بنهابوهشروآل أش  هللاصش 
وهدد بالددللبوال بأثمددنلبنمدد ّبالمالددشم  .بونمددنبب(طبمصددئب343صبب2جب)

ال ل  بب بأت  ببنلتنءب   بال ل  بب بأت  بب بّب ل بقتشد بنم دئبالمد من  بأشد ب

طبب413صبب2جب) ددّبغددزاوببدد ّب ئاجددعبملدد بهدد ئوبابدد بقث ددئببالالدد ىأش  
ب(.مصئ

بالالد ىأش  الل م ب ّبمخ نّبنم دئبالمد من  بب:ب ّبأ نّا بالشنّجبيا

 ب حئ تدن بأج  د ب لشدرببمقنبشد بب(390صب)بنلغ  بق خ نّ ببقتابكلبالث   ب
هل بالنال  بمعبمنبط عبم بق ابنلبط عبقدنلب بوّاجدعب دّبكلد بملد بمدئوجب

بنوبم خلبنخئىبنص ش .ب(طبمصئب417صبب2جب)الله بلشمالل دلب

صب)خ ئبالطن ئبوالمنزلد بوالغد  ئبب:بأ نّا بالشنّجبالل م ب ّبيب
محئ دد بجدد اب لشددرببنلمقنبشدد بوه ددلاب ددّبم اضددعبنخددئىبقث ددئوب نجددئبب(393

التلئفبب نبمل باإله ن بوال دئوجبأد بمق مد بال تدن بوغئضدننبقمدنبقشندنب

بنوالبه بمّاءوب منكجب  منبجئىبأش بكل بال تن بالمالتطن .
خدل ب  دّبمدنبونمنبالنالخبالتّبهّبنص لبمصندّب صدح  بال تدن بوم 

ب شّب:

 ال  ب ئ  وبمص ّوبم بنصش نبالمحت ظب ّبخزا  بم ت  بالمجشسبـ  1
بط ئالبوهل بالنال  بالنت ال بالق م بهّبنق ىباألص لبالملت ئوبالتّبآثئ نهنب

بواأتم  نبأش  نب ّب صح  
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قشببالمئادبوق ب دنلبأد وبم اضدعبمن دنبصدئهبالد هئب  ت دتبثن  دنب بمن دنب

 مقددتبقددئوبنخددئىبو نت ددّبب ددل بالل ددنّا ب:بقدد ببصددح ت بآخددئبال تددن بح ددم
أمئ بون ممتبو تنتبم ب ال  باألهدتنكباللدنلربالئبدن ّبم ال دنبمحمد ببدنقئب

المجشالددّبطنل ددنبل جدد بهللابالغنددّب ددّبنوالبن دد ط ب ددّبالم ّهدد بالالددش من   ب

وابتغابمعب شتتبالحنلبو ئاقرباألبغنلب ّبهن ب العبو الل  ببل بنلببمد ب
 بوملبقن دددتببتدددئاءبوالب دددنّ خبل تنبت دددنباألولددد بل ددد بال جدددئوبملدددخ.بوالنالددد 

نهش ب نبلالنلب نصبأش بن  نببنق  بم بأ  ب  ل ت دنبوقد بصد نتبمد بحد ادثب

جلشنددن بأ مدد بل ددنبنلبالنالدد  بالمدد ثئو.بو ضددنأ ت نبب(ى)وحددئهببالدد ه ّ.
حنق  بأش بنلبقن   نباألولبلرب   بم باإلمنم د .بوالنالد  بأشد بّغدربقد م نب

أش ب ال  بمصحح بوالبق بشتبب نبوالب ئىب   نبنثئباإلجنلوبلرب   بمقئووب

 ددّبالقددئاءوبأشدد بال جدد  بالمدد ث ّوبمدد بالالددشببالصددنل بولددلابالب  شدد بمدد ب
األهددقنطبواألغدد ط.بواللجدد بنلبّهددربخط ددنبأشدد بالئهددربالدد اّجباآللب ددّب

ممش  ب   سبقمنبنلبّهربالقئآلبال ئ ربالمط د عبالت  الدّب ضدنهّبّهدم نب

بو حنق  .
 ال  بأت ق ب ئ  وبم ب جئ  باالأتقندب قطبوهّبنق ىب الدخبّن ننهدنبـ  2

لمدنبب(هئ ق س)م ب جئ  باالأتقندبحت ب ت  بب   نبم بخطبالمحق بالط هّب

قت ب ّبآخئهنبه لاب:بخطبخ اج ب ص ئ.بول د بالنالد  بق بشدتبوصدححتب
بلد بال تنبد بثن  دنبوبشدغب صدح ح نبومقنبشت دنبملد بقئ د بمد بالنصدببولدرب دترب

ج ب ّب صت بالثن ّبنغ طبونهقنطبن ضنب حصدابلندنبالقطدعبب   دنبل الدتبو  

مدد بخطدد بول ن ددنبقددنألول ببنق دد بمدد بأ دد ب  ل ت ددنبنوبقئ  دد بالل دد بمندد بوهددّب
ومت باألول بمتطنبقتنلبمالب ندّابوللابقن تبالنال  ب ّب صح  بالمدت بأ  دنب

واألهدببج اببابالح بنلب صح  ب جئ  باالأتقدندببتشد بالنالد  ببشدغبقمنلد .ب

ن  نبمعبق   نبقنمش ب ب نق وبلشتنّ خب بوق ببقّبنثئبم بخطب ّبآخئبالصدتح ب
بل ب منىبالنال  بق بمحّبنقثئ بوق  منبنصنب بمدنءبوقتد ب دّبجن  د باأل الد ب

نأندّبخدطبب!خطبخ اج ب ص ئب  ب  لد بنلب  د لبهدل بالل دنّوبهل بالل نّوب:

وبالالدشبب بنوبال دطبخ اج ب ص ئب نظئوبمل  بوق بنمضن بقمدنبقدنلبمد بهد ئ
نمضدن ببدلل بقمدنبهد بب(هدئ ق س)اآلخئبم بهل بالنالد  بهد بخدطبال  اجد ب

ن ضنبقنلبم بدن بأشمن ننبالغنبئ  بولننب ال  بم بقتن بمصن  بالن اصد ب

 ّبالئدبأش بقتن بالن اق بل ل باللنم بممنبصدنت بالشد   بالقنضدّب د ّب
بهللا
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وآخئهدددنبث ثددد بنهدددطئبالحالددد نّبالمئأشدددّبالش بدددتئلبّ دددعبهللابدّجن ددد ب

بو صببم بخط بالشئ ب.
وق ببقنلب نلنال  بمص ّوبمد بنصدش نبالمحتد ظب دّبم ت د بالمجشدسب

أ م بل نبنلب جئ  باالأتقند.بوالنال  بم ت ب بب طبب( )وحئهبببط ئال.

بواح بأش بقمنل نب بومزدا  ببتلش قن بم جزوبمت  وبأش  ن.
لمئقز د ببط دئالب ال  بمص ّوبم بنصش نبالمص لب ّبالم ت  باـ  3

قبوهددّب الدد  بقنمشدد بمصددحح بب.هب851 ب ددنّ خبقتنبت ددنبب1865 حدتبّقددرب

بشغتبقدئاءوببمقئووبمزدا  ببل م بالقئاءوبم بال  ءبمل بال تربب ل بالل نّوب:
نبقن بهللاب لنل بمالبنلبّهربخط نبل سببحال بباب نللبّدلبج ابوم منب م د ب

و تربالنال  ببمنبقت  بقن   نبقئاءوبنقثئبم اضل نببنللئفبأش ب الخبنخئىب

ه لاب:بو دئغبمد بقمنلد بنضدلببالل دندبونحد ج ربملد بّحمد بهللابمحمد ببد ب
أشددّببدد ب نصددئبالل نلددن ّبأتددنبهللابأندد بوأمدد ب ظددئب  دد بودأددنبلدد ببددنلمغتئوب

ب851ولالن ئبالم من  بوكل ب ّبهشخبب ئبّمضنلبالملظربم بب  ّبهدن ب

هنجئهددنبن ضددابالصدد وبب بمحدد ىبوخمالدد  بوثمن من دد بهجئ دد ب    دد بأشدد 
والال ىبن  نبالننظئولب ّبّهربخطّبنألّو ّبملخ.بوالنال  بم ت ب بب دطب

واح ب بمص   بأش به ئت نباألول بم بغ ئبأئوفبأنّفبأش  دنبوجلشندنب

أ مدد بل ددنب دد لبأشدد بصددحت ن.بوهددل بالنالدد  بال ئ مدد بالق مدد بب(ص)حددئهب
ب طنب باألول   بمتننبوبئحنبوقشمنب  ج باخت ه.

الدد  بمصدد ّوبمدد بنصددش نبالمحتدد ظب ددّبخزا دد بم ت دد بآ دد بهللاب ـ  4

المئأشّبدامتببئقن د بالد ا ئوب دّبداّباللشدربقدربصد نتب دّبحصد بوال  دنب
وهدل بالصدح ت بب727وول  نببق  بهللابقن ربآلبمحم بنّواحندنب د ا ب حدتبّقدرب

الثم ن بمزدا  بم بب   نبمل بختم نببل م بالقئاءوبب ل بالل دنّوببشغدتبقدئاءوب

بقدن بهللابو ددّبم ضدعبنأددزبهللاب صدئ بو ددّبآخدئبن دد  بهللابو دّبآخددئبنداىبهللابن
قبوأ ددنّوبال ن دد ب ددّبب.هب731بقددنء بو ددّبآخددئببشددغب قددطبو ددنّ خبقتنبت ددنب

آخئهنبه لاب:ب ئغتبم ب الد    ب د ىبالالد تبوقدتبالظ دئبل مدسببقد  بمد ب

 م بجلشننهنبأب(ق)ب ئبّب عباآلخئبهن بمح ىبوث ث  بوه عبمن  .بولتظ ب
بل ن.

وم بمحنه بهل بالنال  بنلبقابقشم بقئّ ب ّبالل نّوب بقت تب د قب

بالثن   بمن ن
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لتظ بص ب بحت بالب ت هربنلبالثن   بلا  وبمث ب ّبآخدئبالمالد ل بالثنلثد بمد ب

نولبال تن ب قد لبالشدنّجبالل مد ب:بو قئ دئبالجد ا بنلب قد لبال جد دبقدن رب
  ددنبم جدد دوبوالببنأت ددنّبق   ددنببنلمنه دد بمدد بح ددمبهددّبهددّبالببنأت ددنّبق 

مل ومد ب ب م ت بد ب دد قبقشمد بهددّبالثن  د بلتظدد بصد .بو ظددن ئ ب دّبال تددن ب

قث ئوبوهل بالال ئوبالحالن بقن تبجنّ  بملم البب دنببد  بأشمن ندنبالالدشبب دّب
قددئاءوبالئوا ددن بوصددحبباألدأ دد بالمدد ث ّوبأدد بوهددن طبالتدد  باإلل دددّب

قئاء  ددنبمئو دد بأشدد بوج دد  ببصددش ا بهللابأشدد  ربح ددمبملبقددابقشمدد بقن ددت

قن  اب لئب   نبمش  ق بأش بال ج   بثرب  ت  لب  ق نبلتظد بملدنب د لبأشد ب
بّوا  بالقئاء   بملنب بقمنبالب  ت بأش باللنّهبب ن.

ل  باألهببنلبالنال  بق ب نولت نبن ندلباآل ن ب الدقطتبمن دنبم اضدعب

ط نبهددنقط بقث ددئوبثددربقت ددتبوقمشددتبثن  ددنبالب ضددنهّباألولبب جدد ب بونواهدد
 نت ّبمل بخمال  بصتح بم ب ش بالنال  بوبق تبقمنبقن دتبأشد بحنل دنبولدرب

ب  ماببل .

وممنب ن غّبنلب شنّبمل  ب ّبالمقنىبنلبهن ئبالنالخب ّبالمالد ل باألولد ب
م بثن ّبالمقص بالثن ّب ّبال حمبأ باألجالنىبالتش  د ب ب حد لبل دندوبوهدل ب

 بنوبملالد بمز داببدابالنالد  بمد بالنال  بخنل  بأن نبول سبال شد بب صدنب بآ د

نصش نبه لا.بوالب  لد بنلبقن دتبالز دندوبحنبد  بندّجدتب دّبالشدئجبولاد ب
 ّبالنالخباألخئىبوقربل نبم ب ظ ئب ّبهلابال تن بول  بلمنبقن دتبالنالد  ب

بلل بال ش بمتتئدوبلرب القط نبونبق ننهنبأش بولالبهن ئبالنالخ.بوأ نّوبهل ب

بالنال  ب ّبالمقنىبهّبه لاب:
بقنلبخنل  بم بال  ت ن بالتلش  بواال تلنل  بول الم ن.

نق لبهلابح ربآخدئبلص د طبوهد بن  دنبغ دئبمتصدت ببنل  ت دن بالتلش د ب

نأنددّبالحددئاّوبوال ددئودوبومددنب نالدد بمل  مددنبوالبال  ت ددن باال تلنل دد بنأنددّب
الئط بدد بوال   هدد بومددنب نالدد بمل  مددنبوغ ددئبمتصددت ببش الم ددنبنأنددّبالثقدداب

لببدتن  .بنقد لباهدت ل ابأشدد ببدتن   باأل د طببد ج   بملدخ.بونمددنبوال تد .بقدن

بالل نّا بال نق  بقمنب ئاهنب ّبال تن ب تش بالنال  بأنّ  بأن ن.
واأشددربنلبهددل بالنالددخباألّبددعبهددّباألصدد لباألول دد بلنددنب ددّب صددح  ب

ال تن .بوقابواح وبمن نبوملبقن تبالب  ش بم بنهدقنطبونغد طب بل ن دنبملدنب

بمش بمنقح  لطّب ال  بقن
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بغن  بالتنق  بمالبوهّبهل بالط ل بالتّبب  ب    .

 الد  بمصد ّوبمد بنصدش نبالمحتد ظب دّبم ت د بالمجشدسببط دئالبـ  5
م ت بدد ببلدد وبخطدد طبق  مدد بوح  ثدد ب دد لبب14310/بب530ن ضددنب حددتبّقددرب

أشدد بن  ددنبقدد ب دد اولت نبن ددندلباآل ددن .بأشدد بنلبمددنبصدد نتبمن ددنبأنّ دد بأدد ب

والظددنهئبنلب ددنّ خبقتنبت ددنبمدد بالقددئلبالالددنبعبنوببمجددنلوبالقددئاءوبو ح هددن
الثنم .بو ّبظ ئبصح تت باألول بم ت ب ب نّوبه لاب:ب ّب  بد بالمتتقدئبملد ب

هللابال اح بأ   بمبئاه ربب بّاب بب ب  هببب بمحمد بهدن بخمدسبوخمالد  ب

بو اللمن  .
ونخدئىبه دلاب:بمد بأد اّلبالزمدنلبأند بالل د بالمدل  بالجدن ّبح د ّب

زبهللابالمجشالّباألصت ن ّبثربم ت ىبب ن م بو قش بأ   بح د ّبأشّبب بأز 

بأ م بل ن.ب(د)أشّبوجلشننبحئهب
 ال  بمص ّوبم بنصش نبالمحت ظب دّبالشدل  باإلل  د بمد بجنملد بـ  6

والنال  بقنمشد بم ت بد بب دطبواحد ب بب452 حتبّقربب(ع)المش  بالئض لب

م ت بد به دلاب:بوقدعببقبوآخئهدنب.هب1089مزدا د ببتلش قدن بو دنّ خبقتنبت دنب
التئاغبمد ب حئ دئبهدلابال تدن ب دّبنواخدئببد ئبمحدئىبالحدئاىبهدن بهد ل  ب

أش ب  بنضلببأ ندبهللابأشّبب بالحال بقلاب ّب ال  بقت تبب770وه لمن  ب

بهل بالنال  بمن ن.
وبل بأ نّوبالت قبقت بقن  بهل بالنال  ب ّبك ابالصتح به لاب:بهد ب

الشئ ت بمل بق ل ب:ب ّبب  ّبهن ب العبالم   بق ببئهببت ت  بهل بالنال  ب

بأ م بل ن.ب(ش)وثمن   ببل باأللببهجئ  بملخبوحئهب
والنالدد  بن ضددنبأنّ دد بأدد بمجددنلوبالقددئاءوبو ح هددنبمالبنلب ددّبآخئهددنب

م ت ب ب ّبهنمش نبال حشّببشغبق نال.بوصد ّوبّهدربهدل بالجمشد بنأندّببشدغب

بق نالب ضنهّبّهربال طبال تن .
بغ غ ب   .بوالنال  بمتتئدوببحال بال ط.بابال ن  بواح بوالبد

 ال  بمص ّوبم بنصش نبالمص لب ّبالم ت  بالمئقز د ببط دئالبـ  7

ق.بوالنال  بم ت ب بقنمشد بب دطبب.هب1093و نّ خبقتنبت نبب1869 حتبّقرب
واح بوأش  نب لش قن .بو تربآخئهنببمنبحئّ بال ن  ببق لد به دلاب:بوقد بو د ب

لحق ئبالجن ّبأشّببد بنحمد ببد بهدش منلبالد  دلبالل  باـببهللابه حن  بو لنل 

بال حئا ّبلنتال بولم ببنءبهللابم ببل  ب ّبم وبآخئهن



 17بب.......................................................................................ببةماعلا رومألا

ال  ىبالثن ّبواللشدئ  ب دّببد ئبجمدندىباآلخدئبمد بالالدن بالثنلثد بوالتالدل  ب

بونلببوصشلر.
أ مد بب(ل)والنال  بأنّ  بن ضنبأ بمجنلوبالقدئاءوبو ح هدنبوحدئهب

بل ن.

ث ثبوملبلرب   ب ّبّ  د باألّبدعباألولد بول ن دنباأشربنلبهل بالنالخبال
بقن تبقنلمتمم ب ّب صح  بال تن بواهتت  نبمن نبقث ئا.

ثرب شّبالنالخبالملق ّوبأ وب الخبنخئىبم ط ط بممنب تلش ببنلئاقرب ب

مدد ب جئ دد باالأتقددندبوقشددببالمددئادبوبددئجباألصدد  ن ّبالملددئوهببنلشددئجب
جئ د بالق اأد بوبدئجبالق بدجّبالق  ربوالمالدم ببتالد   باللقن د ب دّببدئجب 

الملئوهببنلشئجبالج   بوبئجبال ه جدّبالمالدم ببشد اّقباإلل دنىب بوقد ب

ه لابقث ئبم بال ت بالح م  بوال  م د بـببوّاجلننبمل  نب ّبم اضعبالشزوىب
قنلشتنءبواألهتنّبوالم اقببوبئجبالمقنص بوغ ئهدنبممدنباهدتت  نبمن دنب دّب

بم اضعبالحنج بلتصح  بال تن .
 صرة :تب

 دّبـببّض البهللاب لنل بأش  ـببقنلبمح ّبآثنّباإلمنم  بم لبباللّ ل 

بالجزءبالثنلمبمن ب ّبأن الب جئ  بال  ىبمنبهلابلتظ ب:

 جئ  بال د ىب دّب حئ دئبأقن د باإلهد ىبلالدشطنلبالح مدنءبوالمت شمد  ب
ب672خ اج ب ص ئبال   بمحم بب بمحم بب بالحال بالط هّبالمتد   بهدن ب

تن ب ّب حئ ئبأقن د باإلمنم د بنولد بنمدنببلد بحمد بواجد بال جد دبه بنجابق

.ب   ّبمج  بمل بمنبه لتبم ب حئ ئبمالدن ابال د ىبو ئ    دنب..بأش ب لمن  
وهم ت ببتحئ ئباللقن  بوّ  ت بأش بهت بمقنصد بـببمل بق ل ـببأش بنبشغب ظنى

صبب3جب)  ظ ئبمن بن  بهدمن ب حئ دئباللقن د بل ند بابدت ئببنلتجئ د ب بملدخ.ب

ب(.352
نق لب:بمنبندىبمل  ب ظئ بالشئ ببم ب الم  بال تدن ببتحئ دئباللقن د ب ب

وملبقددنلب   دد  بأمددابالالدددشببوال شددببمدد ب ددد ل ببال تددن ببنهددربالتحئ دددئب

قتحئ ئباألح نىبالشئأ  بأش بملاه باإلمنم  بلششنّجبالل م بوهد منبأد وب
 حئ ددددئا بنصدددد لبّ نضدددد  بمددددد باألول ددددن بقتحئ ددددئبنصدددد لبنقش ددددد سب

قتحئ ددئبالمجالددطّببلمت هددطن بقتحئ ددئبنقددئبمن ددنالءوسبملدد بالن ن ددن .وا

ول دد بالنالددخبالمددلق ّوباألصددش  بقش ددنب نصدد بمدد بغ ددئبالت ددنسبأشدد بق لدد ب
بوهم ت ببتجئ  باالأتقندب بنوبوهمت ببتجئ  باالأتقندب بحت 
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نلبالنال  باألول ببابنقثئبالنالخبصئ ح بأش بالتجئ  ب ّبق ل بنوالب:ب   ّب

نبه لتبم ب جئ  بمالن ابال  ى.بأش بنلب الم  بالل م ببئح بمج  بمل بم
ب شببالمئادب دّببدئجب جئ د باالأتقدندبوهد ب شم دل بوقدلل بقد ىبال  اجد ب

 الددج لنبوهددم ت ببتجئ دد باالأتقددندبوهللابنهدد لباللصددم بوالالدد ادبونلب جلشدد ب

كخئابل  ىبالملدندب بوقدلل ب الدم  ببدمسبالد   باألهدتئا  نّببدئح ببتلئ د ب
مندب ّببدئجب جئ د باالأتقدندبقش دنب ندندلببد لبال تدن بم هد ىببتجئ د باالأت

الب جئ  باللقن  بنوبالق اأ بقمنب ّب ال  بم بالشئجبالق  ربمتلشق بـبباالأتقند

ببنن.
ولددد   بهدددلابآخدددئبمدددنبّن ندددنب ق  مددد ب دددّبالمق مددد بوقدددنلببدددئوأننب دددّب

بالتصدح  بالج  د ب دّبالالدندسبأشدئبمد ببد ئبهللابالم دنّطبمد ببد  ّبهدن 

م بال جئوبالن   د بأشد بهنجئهدنبآالهبالتح د بوالثندنءب بوقد بحصدابب1403
َدْعالالواُمْم فمیهالالا )بق.ب.هب1404التددئاغبمندد ب ددّبغددئوببددل نلبالملظددربمدد بهددن ب

ینَ  م َرّبم اْلعالالَمم َّ الُر َدْعالواُمْم أَلم اْلَحْمالُد رم یَّتُُهْم فمیهالا َسالال و َوآرم ب.(ُسْبحانََك اللُهمَّ َوتَحم

بش.ب.هب1363/بب3/بب15قبب.هب1404 ئبهللابالم نّطبم بال نمسبم بب
بحال بحال بلاد بآمش ـببقر
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هلل القامر سلوانه ، العظیم شأنه ، الواضح برمانه ، العا  إحسانه 

، الالي  أيالد العبالاد بمعرفتاله ومالدامم إلالى حجتاله لیفالوزوا بجايالا الثالواب العظالالیم 

العقالالاب ايلالالیم السالالرمد ، وعالاللى هللا علالالى أكمالالا نفالال   المخلالالد ، ويخلصالالوا مالالن

إنسانیة وأزكى طینة عنصالرية محمالد المصالوفى وعلالى عترتاله ايبالرار و ريتاله 

 ايریار وسلم تسلیما.

  لبقمنلباإل النلبم مدنبهد ببحصد لبالملدنّهباإلل  د بومدّاطببأما بعد
ابأشد بال منال بالئبن   بمكببصت باللشرب متنلبأد بأجدربالح  ا دن ب بو تضد

الجمندا بوالبملش ىبنبئهبم بواج بال ج دب لنل ب نللشربب بنقمابم بقاب

مقص دبوم منب ترببلشربال  ىب    بالمت تاببحصد لبهدلابالمدئاىب  جد بأشد ب
قابم شببم بنب نصبالننسباالجت ندب دّبملالد بااللت دنسببدنلنظئبالصدح  ب

اللشمدنءب دّبال دئاه  بوطشد بالحد ببدنلتل   ب بووجد بأشد بقدابأدنّهبمد ب

مّبندبالمتلشم  بو الش  بالننظئ  بوق بقننبصئ ننبم وبم باللمدئب دّبوضدعب
قت بمتل دوب ّبهل باللش ىبالجش ش بومحدئالبهدل بالتضد ش بواآللبح دمبو قندنب

م ال ددنباأل ضدداباللددنلرباألقمدداب صدد ئبالمشدد بوالحدد بهللاب لددنل بل هددتتندوبمدد ب
 لنل بّوح بالزق  ب ّبق سبهللاببوال   بمحم بب بمحم بب بالحال بالط هّ

اللشدد ىباإلل  دد بوالملددنّهباللقش دد بووجدد  ن بّاق ددنب  ددجبالتحق دد بهددنل نبجدد دب

الت   دد بملئضددنبأدد بهدد  ابالمغنل دد ب نّقددنبطئ دد بالمغنلطدد ب ت لنددنبمطددنّجب
نق امدد ب ددّب قضدد بومبئامدد بولمددنبأددئجبملدد بجدد اّبالددئحم بو ددزلببالددنح ب

قد ببشدغب  د بنقصد بالمدئادبالئض البوج  نبقتنبد بالم هد ىببتجئ د باالأتقدندب

وجمددعبجددابمالددن ابال دد ىبأشدد بنبشددغب ظددنىبقمددنبكقددئب ددّبخط تدد بونبددنّب ددّب
بد  نجت بمالبن  بنوجزبنلتنظ ب ّبالغن  بوبشغب ّبم ئاد
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الملن ّبمل بطئهبالن ن  بحت بقابأ بمدّاق بالمحصش لبوأجدزبأد ب  درب

بددئجبملن  دد بالطددنل  لب  ضددلننبهددلابال تددن بالم هدد ىبب شددببالمددئادب ددّب
 جئ دد باالأتقددندبم ضددحنبلمددنباهددت  ربمدد بملضدد   بوقنبددتنبأدد بمشدد    ب

ّاج نبم بهللاب لنل بجز ابالث ا بوحال بالمآ بم  بنقدئىبالمالدئ ل  ب بأش د ب

ب ت قابوب ب التل  .
بسم هللا الرحمن الالرحیم أمالا بعالد حمالد واجالب الوجالود علالى نعما اله  قنلب:

ى أكر  أمنا اله فاليني مجیالب إلالى والصالة على سید أنبیا ه محمد المصوفى وعل

ما سئلت مالن تحريالر مسالا ا الكالال  وترتیبهالا علالى أبلالم نظالا  مشالیرا إلالى  الرر 

فوا د االعتقاد ونكت مسا ا االجتهاد مما قادني الدلیا إلیه وقو  اعتقاد  علیه 

وسالالمیته بتجريالالد االعتقالالاد وهللا أسالالأ  العصالالمة والسالالداد وأل يجعلالاله  رالالرا لیالالو  

بمقاعد : المعاد ورتبته على
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 المقصد ايو  في :

 ايمور العامة

 وفیه

 فصو 



 لوألا لصفلابب........................................................................................بب22

 الفصا ايو 

 في الوجود والعد 

وتحديدمما بالثابت العین والمنفي العین أو الي  يمكن أل يخبر عنه 

 ونقیضه

 ... أو بغیر  لك يشتما على دور ظامر

:ب ّبهلابالتصابمالن ابم م بجش ش بهل بنوالهنبوهدّبنلبال جد دببأقو 

الب م د ب ح  د همنبواأشدربنلبجمنأدد بمد بالمت شمد  بوالح مدنءبحدد وابواللد ىب

ال ج دبوالل ىبنمنبالمت شم لب قنل ابالم ج دبه بالثنبتباللد  بوالملد وىبهد ب
المنتددّباللددد  ب بوالح مددنءبقدددنل ابالم جدد دبهددد بالددللب م ددد بنلب   ددئبأنددد ب

البوالمل وىبه بالللبالب م  بنلب   ئبأن بملد بغ دئبكلد بمد بحد ودب نهد وب

 ن  وب ّبكقئهنبوهل بالحد ودبقش دنببنطشد بالبدتمنل نبأشد بالد وّب د لبالثنبدتب
مئادهبلشم جد دبوالمنتدّبلشملد وىبولتظد بالدللبم مدنب شدنّبب دنبملد بمتحقد ب

بثنبتب   خلبال ج دب ّبح ب تال .
 قا  : با المراد تعريف اللفظ إ  ال شيء أعرف من الوجود.

نبنّبمل بوج باالأتلاّبلشقد منءبب:بلمنبنبطاب ح   بال ج دبوالل ىبأقو 

م بالح منءبوالمت شم  ب ّب ح   هربلد ب قدنلبم  دربنّادواببدلل ب لئ دببلتدظب

ال ج دبومثابهلابالتلئ دببهدن غب دّبالملش مدن بالضدئوّ  بمكبهد ببمنزلد ب
    ابلتظببشتظبنوض بمن بوملبلرب التت بمن بص ّوبغ ئبمنبهد بملشد ىبأند ب

الببدّءبنأدئهبمد بال جد دبمكبالبملند بنأدرببالتح   بوم مدنبقدنلبقدلل بأل د 

بمن .
قا  : واالستدال  بتوقف التصديق بالتنافي علیاله أو بتوقالف الشاليء علالى 

 نفسه أو عد  تركیب الوجود مع فرضه ، أو إبوا  الرسم باطا.

:بكقئب  ئبال   ب دّبمبطدنلب لئ دببال جد دبوج د  بوالمصدنبببأقو 

بلرب ئ  بب منبهللاّحم 
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بو لقئبمنب م  بنلب   لبوج بال شاب   من.بو ح ب قئّهمن

:بنلبالتصدد   ببنلتنددن ّببدد  بال جدد دبواللدد ىببدد   ّبمكبقددابأنقددابايو  
أش باإلط قب لشرببنلضئوّوبن  بالب م  باجتمنعبوج د بوأ م بوالتص   ب

مت قببأش بالتص ّبومنب ت قببأش  بال    ّبنول بب لب   لبب    نب   د لب

ب    ن. ص ّبال ج دبوالل ىبب
:بنلب لئ ددببال جدد دبالب جدد لبنلب  دد لببنتالدد بومالبداّب بوالببالثالالاني

ب جزا دد بأللب شدد باألجددزاءبملبقن ددتبوجدد دا بلددزىب لئ ددببالشددّءببنتالدد ب ب

وملبلرب  د بوجد دا ب لند باجتمنأ دنبملبلدرب حصدابنمدئبلا د بقدنلبال جد دب
مح بمنبلد سبب جد دبهدلابخشدبب بوملبحصدابنمدئبلا د بهد بال جد دبقدنلب

ئق دد ب ددّبقنبددابال جدد دبنوب نأشدد بالب  دد بوالببددنألم ّبال نّجدد بأندد بأللبالت

ال دنّجّبم مددنب صددش بلشتلئ دببلدد بقددنلبمالدنو نبلشملددئهبأللباألأددربالب ت دد ب
التم  زبالللبه بنقابمئا  بالتلئ ببواألخصبنخت بوق بحلّب دّبالمنطد ب

بىبال وّ.أ بالتلئ ببب بل  باللشرببنلمالنواوب ت قببأش باللشرببنلمنه  ب  شز

 دصلبالتصد   بال د   ّبالب جد بنلببايو وهلالبال ج نلببنط لبنمدنب
   لب صد ّا  بب    د بلمدنبث دتب دّبالمنطد بمد بجد الب  قدببال د   ّبمد ب

التصدد  قن بأشدد بالتصدد ّبال الدد ّب بهددشمننبل دد بجددنلبنلب  دد لبالتصدد ّب

 ّببلشمتئدا ب نقصنبنلب   لبملش منببنأت نّبمنبم باالأت نّا بوكل ب  تّ
ببن بالتص  قن بو   لبالمئادبم بالح بحص لبقمنلبالتص ّ.

 صلبمنبكقئ ب ّب تّب ئق د بال جد دبأن د ب دّبقدابمنه د ببوأما الثاني

مئق دد بأشدد باإلطدد قبوهدد ببنطدداببنلضددئوّوب بهددشمننبل دد بجددنلبالتلئ ددبب
بنل نّجّبوبئط بالمالنواوب دّب تدسباألمدئبالباللشدرببنلمالدنواوب نلندنظئب دّب

نه  بمكابأئفبأش بكهن بأ اّض نب نهتتندبم ببلض نب صد ّباقتالن بالم

 ش بالمنه  بأشرببل بكل بنلبكل باللنّفبمالنوبل نبثدرب ت د بغ دئ ب صد ّهنب
بلقئبكل باللنّفبوالبدوّب ّبكل ب بهشمننبل  باللشدرببنلمالدنواوبالب الدتشزىب

اللشددرببنلمنه دد بمدد بقددابوجدد ببددابمدد ببلدد بال جدد  بأشدد بمددنبقدد منن بو  دد لب

بن بل منلبالتص ّب  بدوّبح نئل.االقتال
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 المسألة الثانیة

 في أل الوجود مشترك

قیضالاله قالالا  : وتالالردد الالاليمن حالالا  الجالالا  بمولالالق الوجالالود واتحالالاد مفهالالو  ن

 وقبوله القسمة يعوي اشتراكه

:بلمدنب دئغبمد بال حدمبأد بمنه د بال جد دببدئعب دّبال حدمبأد بأقو  
قئهددددنبالح مددددنءبنح نمدددد ب  دددد نببنبددددتئاق بواهددددت لبأش دددد بب جدددد  بث ثدددد بك

بوالمت شم ل.

ن ددنبقدد ب جددزىبب جدد دبمنه دد بو تددئددب ددّبخص صدد ن  نبمددعببقددنءببايو 
الجددزىببددنل ج دب   ددنبمكاببددنه  نبنثددئابح منددنبب جدد دبمدد ثئ ب دد كاباأتقدد  نبن دد ب

مم  بثربلالباأتقند نبب م ن  بو جد دباأتقند دنبب ج بد بلدرب دزلبالح درباألولب

بأتقندبال ص ص ن ب  لبأش باالبتئاط.  قنءباالأتقندببنل ج دبأن بلوالبا
نلبمت دد ىبالالددش بواحدد بالب لدد دب  دد بوالبامت ددنلب   دد لبمت دد ىبالثالالاني 

ب ق ض بالللبه بال ج دبواح ابومالبلرب نحصئبالتقال ربب  بالالش بواإل جن .

نلبمت دد ىبال جدد دبقنبددابلشتقالدد رببدد  بالمنه ددن ب   دد لبمشددتئقنببالثالالال 
نب قالددم بملدد بال اجدد بوالمم دد ب بوالجدد هئبب ن ددنبنمددنبالمق مدد باألولدد ب ص دد

واللددئفب بوالددلهنّبوال ددنّجّبواللقدداب ق ددابهددل بالقالددم ب بونمددنبالمق مدد ب

الثن   ب صلبالقالم بأ نّوبأد بكقدئبجز  دن بال شدّبالصدندقبأش  دنببتصد لب
متلن  وبنوبمنب شنب بالتص لبول لابالب ق اباللقابقالم بالح  البملد باإل الدنلب

بصندقنبأش  منبو ق ابقالمت بمل باإل النلبوالتئس.والحجئبلمنبلرب   ب

 المسألة الثالثة

 في أل الوجود زا د على المامیات

 قا  : فیغاير المامیة وإال اتحدت المامیات أو لم تنحصر أجااؤما

:بهل بالمال ل ب ئعبأش بالمال ل باألولد بواأشدربنلبالندنسباختشتد اببأقو 

ب ّبنلبال ج دبها
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 بأش  ددنب قددنلبنبدد بالحالدد باألبددلئلبونبدد بالحالدد  بهدد ب تددسبالمنه دد بنوبلا دد

بال صئلبوجمنأ ب  ل همنبنلبوج دبقابمنه  ب تسب ش بالمنه  .
وقنلبجمنأ بم بالمت شم  بوالح منءبنلبوج دبقابمنه  بمغن ئبل نبمالب

واج بال ج دب لنل ب  لبنقثئبالح منءبقنل ابملبوج د ب تسبحق قت بوه   ّب

ب حق  بق م رب   .
 لبالح مدنءبأشدد بالز ددندوبب جد  باألولب:بنلبال جدد دبمشددتئطبوقد باهددت

أشدد بمددنب قدد ىب  مددنبنلب  دد لب تددسبالمنه دد بنوبجددزءابمن ددنبنوبخنّجددنبأن ددنب

واألولببنطدددابومالبلدددزىبا حدددندبالمنه دددن ب دددّبخص صددد ن  نبلمدددنب  ددد  بمددد ب
ابتئاق .بوالثن ّببنطابومالبلرب نحصئبنجدزاءبالمنه د ببداب  د لبقدابمنه د ب

مئق  بم بنجزاءبالب تننه بوال لىببنطاب نلمشزوىبمثشد بب دنلببأش باإلط ق

الشئط  بنلبال ج دبمكابقنلبجزءابم بقابمنه د ب   د ب  د لبجدزءابمشدتئقنب
ب ن نبو   لبقمنلبالجزءبالمشتئطب    لبجنالنب تتتقئبقابمنه د بملد ب صداب

 تصش نبأمنب النو  نب   بل  بقاب صاب    ب   لبم ج دابالهتحنل با تصنلب

الم جد دا ببددنألم ّبالل م دد ب  تتقدئبالتصددابملدد ب صددابآخدئبهدد بجددزءبمندد ب
و   لبجزءابم بالمنه  بأللبجزءبالجزءبجزءبن ضنب  لبقنلبم ج دابا تقئب

بمل ب صابآخئبو تالشالاب ت  لبلشمنه  بنجزاءبالب تننه 

ونمنباهتحنل بالتنلّب ش ج  بنح هنبنلبوجد دبمدنبالب تندنه بمحدنلبأشد ب
بمنب   ّ.

:ب شددزىبمندد ب ئقدد بواجدد بال جدد دب لددنل بأل دد بم جدد دب   دد لببالثددن ّ

بمم ننبهلابخشب.
الثنلمب:ب شزىبمن با تتنءبالحقن  بنص بأل  ب شدزىبمند ب ئقد بالمنه دن ب

ال ال ط ب  ب   لبال ال طبمتحققنب  ب   لبالمئق بمتحققنبوهدلابقشد بظدنهئب

بال ط ل.
 قا  : والنفكاكهما تعقال.

لثن ّبالد البأشد بل دندوبال جد دبو قئ دئ بن دنبقد ب:بهلابه بال ج بابأقو 

 لقدددابالمنه ددد بو شددد ب دددّبوج دهدددنبالدددلهنّبوال دددنّجّبوالملقددد لبمغدددن ئب
لشمشدد  طب  دد ب بوقددلل بقدد ب لقددابوجدد دابمطشقددنبو ج ددابخص صدد  بالمنه دد ب

ب    لبمغن ئابل ن.

:بم نبقد ب تشد  ب دّبث د  بال جد دب  شدزىبنلب  د لبث   د بلا د اببال يقا 
بالا.أش  بو تالش

:بالتش  بل سب ّبث   بوج دبلش ج دبباب ّبث د  بال جد دببينا نقو 

ب تال بلشمنه  
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بوكل به بالمطش  .
 قا  : وتحقق اإلمكال الخاص.

:بهددلابوجدد بثنلددمب دد لبأشدد بالز ددندوبو قئ ددئ بنلبمم دد بال جدد دببأقالالو 
متحق ببنلضئوّوبواإلم نلبم منب تحقد بأشد ب قد  ئبالز دندوبأللبال جد دبلد ب

المنه  بنوبجزءهنبلرب لقابمنت  بأن ب  ب ج لبأش  نباللد ىبح نئدلببقنلب تس

ومالبلددزىبجدد الباجتمددنعبالنق ضدد  بوهدد بمحددنلبوا تتددنءبجدد الباللدد ىب الددتشزىب
ال ج  ب  نتتّباإلم نلبح نئلبلشمنن نوبب  باإلم نلبال نصبوال ج  باللا ّب

بالبب  بب ئ  . بوأللباإلم نلب ال  بب  بالمنه  بوال ج دبوالنال  بالب تلقابم
 قا  : وفا دة الحما.

:بهلابوج بّابعب  لبأش بالمغن ئوبب  بالمنه  بوال ج دبو قئ ئ ببأقو 

ن ددنب حمددابال جدد دبأشدد بالمنه دد ب نقدد لبمنه دد بم جدد دوب نالددتت  بمندد ب ن دد وب

ملق ل بلرب   بحنصدش بلندنبق دابالحمدابوم مدنب تحقد بهدل بالتن د وبأشد ب قد  ئب
دب تدسبالمنه د بل دنلبق لندنبمنه د بم جد دوببمنزلد بالمغن ئوبمكبل بقنلبال جد 

بق لننبمنه  بمنه  بنوبم ج دوبم ج دوبوالتنلّببنطاب نلمق ىبمثش .
 قا  : والحاجة إلى االستدال .

:بهلابوج بخنمسب  لبأش بنلبال ج دبل سبه ب تسبالمنه  بوالببأقو 
ل ل اب ّبقث ئبجزءبمن نبو قئ ئ بن نب تتقئب ّب ال  بال ج دبمل بالمنه  بمل با

م بالمنه ن بول بقنلبال ج دب تدسبالمنه د بنوبجزءهدنبلدرب حدتجبملد بالد ل اب

ال تقنّبال ل ابمل بالمغن ئوبب  بالم ض عبوالمحم لب بوالتش  ب دّبالنالد ب
بالممتنعب حقق ب ّباللا ّ.

 قا  : وانتفاء التناقض.

جد دب:بهلابوج بهندسب  لبأش بالز ندوبو قئ ئ بن نبق ب الدش بال بأقو 
أدد بالمنه دد ب نقدد لب:بمنه دد بمل ومدد بولدد بقددنلبال جدد دب تددسبالمنه دد بلددزىب

بالتننق بول بقنلبجزءابمن نبلزى
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التننق بن ضنبأللب حقد بالمنه د ب الدت أّب حقد بنجزا  دنبالتدّبمد بجمشت دنب

ال جددد دب  الدددتح ابهدددش  بأن دددنبومالبلدددزىباجتمدددنعبالنق ضددد  ب تحقددد با تتدددنءب
بالتننق ب  لبأش بالز ندو.

 وتركب الواجب. قا  :

:بهلابوج بهنبعبوهد بنلب ئقد بال اجد بمنتدببوم مدنب تحقد بلد ببأقو 

قنلبال ج دبلا  ابأش بالمنه  بأل  ب التح ابنلب   لب تدسبالمنه د بلمدنب قد ىب
ب ش بقنلبجزءابمن نبلزىبنلب   لبال اج بمئق نبوه بمحنل.

 قا  : وقیامه بالمامیة من حی  مي.

ال صدربأشد بنلبال جد دب تدسبالمنه د بب:بهلابج ا بأ باهت اللبأقو 
و قئ ددئباهددت الل ربن دد بلدد بقددنلبلا دد ابأشدد بالمنه دد بل ددنلبصددت بقن مدد بب ددنب

الهتحنل بنلب   لبجد هئابقن مدنببنتالد بمالدتغن نبأد بالمنه د بواهدتحنل بق دنىب

الصت ببغ ئبم ص   نبومكابقنلبقلل ب  منبنلب ق ىببنلمنه  بحنلبوج دهنبنوب
ط لبنمنباألولب صلبال ج دبالللبه ببئطب ّبق نىبحنلبأ م نبوالقالمنلببن

هددلابال جدد دببنلمنه دد بممددنبنلب  دد لبهدد بهددلابال جدد دب  شددزىبابددتئاطبالشددّءب

بنتال ب بنوب   لبمغن ئابل ب  شزىبق نىبال ج دا بالمتل دوببنلمنه  بال احد وب ب
بوأل نب نقابال حمبمل بال ج دبالللبه ببئط.

الصدت بال ج د د ببنلمحدابالملد وىبوهد بب:ب ص د ب شدزىبق دنىوأمالا الثالاني 

ببنطابومكاببطابالقالمنلبا تتتبالز ندو.
و قئ ئبالجد ا بنلب قد لبال جد دبقدن رببنلمنه د بمد بح دمبهدّبهدّبالب

ببنأت نّبق   نبمل وم بنوبم ج دوب نلحصئبممن ع.
 قا  : فايادته في التصور.

ح دمبهدّبب:بهلاب ت ج بمنب ق ىبوه بنلبق دنىبال جد دببنلمنه د بمد بأقو 
هّبم منب لقاب ّبالله بوالتص ّبالب ّبال جد دبال دنّجّبالهدتحنل ب حقد ب

بمنه  بم بالمنه ن ب ّباألأ نل
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منت  بأ بال ج دب   بب تحق بالز ندوب دّبال دنّجبوالق دنىببنلمنه د ب  د ببداب

وج دبالمنه  بلا  بأش  نب ّب تسباألمئبوالتص ّبالب ّباألأ نلبول سبق نىب
بقق نىبالال ادببنلمحابال ج دببنلمنه  

 المسألة الرابعة

 في انقسا  الوجود إلى اليمني والخارجي

 قا  : ومو ينقسم إلى اليمني والخارجي وإال بولت الحقیقة.

:باختشدددبباللقددد ءبهنهندددنب جمنأددد بمدددن رب تددد ابال جددد دبالدددلهنّببأقالالالو 
وحصئوابال ج دب ّبال نّجّبوالمحقق لبمن ربنث ت  بوقالم ابال ج دبمل د ب

ب بال نّجّبقالم بملن   .ومل

واهت لبالمصنببّحم بهللابأش  بب لبالقض  بالحق ق بصندق بقطلنبأل نب
 ح ددرببنألح ددنىباإل جنب دد بأشدد بم ضدد أن بمل ومدد ب ددّباألأ ددنلبو حقدد ب

الصت ب الت أّب حق بالم ص هبومكبل سبثنبتنب ّباألأ نلب   بمتحقد ب دّب

باألكهنل.
التدّب  خدلبم ضد أ نبمد ببنلبالقض  ب طش بأش بالحق ق بوهدّبواعلم

ح ددمبهدد بهدد بالببنأت ددنّبال جدد دبال ددنّجّببدداببنأت ددنّبمددنبصدد قبأش دد ب

بالم ض عببنلتلا.
و طش بأشد بال نّج د بوهدّبالتدّب  خدلبم ضد أ نببنأت دنّبال دنّجب

وه بمله به  ببق بنبطاب دّبالمنطد ب تحقد بالحق ق د ب د لبأشد بالث د  ب

باللهنّبقمنبكقئ ن .
ن إنمالالا مالالو الصالالورة المخالفالالة فالالي كثیالالر مالالن قالالا  : والموجالالود فالالي الالاليم

 اللواز .

:بهددلابجدد ا بأدد باهددت اللبمدد ب تددّبال جدد دبالددلهنّبو قئ ددئببأقالالو 

اهت الل ربن  بل بحشتبالمنه  ب دّباألكهدنلبلدزىبنلب  د لبالدله بحدنّاببدنّداب
نهدد دبنبدد  ب  شددزىبمددعبا صددنهبالددله بب ددل باألبدد نءبالمنت دد بأندد باجتمددنعب

بالض   .

صاب ّبالله بل سبهد بمنه د بالحدئاّوبوالالد ادببدابوالج ا بنلبالحن
ص ّ  نبومثنل نبالم نلت بلشمنه  ب ّبل الم نبونح نم نب نلحئاّوبال نّج د ب

 التشزىبالال    بوص ّ  نبالب الدتشزم نبوالتضدندبم مدنبهد ببد  بالمنه دن بالب

بب  بص ّهنبونمثشت ن.
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 المسألة الخامسة

 صو  العینيفي أل الوجود لی  مو معنى زا دا على الح

 قا  : ولی  الوجود معنى به تحصا المامیة في العین با الحصو 

:بق بكه بقد ىبغ دئبمحققد  بملد بنلبال جد دبملند بقدن رببنلمنه د ببأقو 
 قتضّبحص لبالمنه  ب ّباألأ نلبوهلابمله به  بب ش  باللقابب ط   ب

ّبال نّجبأللبق نىبكل بالملن ببنلمنه  ب ّباألأ نلب الت أّب حق بالمنه  ب 

 ش بقنلبحص ل نب ّبال نّجبمالتن ابمل بكل بالملن بلزىبالد وّبالمحدنلببداب
ال ج دبه ب تسب حق بالمنه د ب دّباألأ دنلب بلد سبمدنببد ب  د لبالمنه د ب دّب

باألأ نل.

 المسألة السادسة

 في أل الوجود ال تاايد فیه وال اشتداد

 قا  : وال تاايد فیه وال اشتداد

ال ج دبقنبابلشز ندوبوالنقصنلبو   ب ظدئبأللبب:بكه بق ىبمل بنلبأقو 

الز ندوبملبقن تبوج دابلزىباجتمنعبالمثش  بومالبلزىباجتمنعبالنق ضد  بونمدنب

 تّباالبت ادب   بمله بنقثئبالمحقق  بقنلببلض ربأل  ببلد باالبدت ادبملبلدرب
 ح ثببّءبآخئبلدرب  د باالبدت ادبابدت اداببدابهد ببدنقبقمدنبقدنلبوملبحد ثب

لبقنلبغ ئبالحنصاب ش سبابت ادابلشم ج دبال اح ببداب ئجدعبملد ب نلحندثبم

ن  بح ثببدّءبآخدئبملد بومالب د بابدت ادبوقدلابال حدمب دّبجن د بالنقصدنلب
بوهلابال ل اب نتّبق  لباألأئافبقش نبل بت ادبوالضلب.

 المسألة السابعة

 في أل الوجود ریر والعد  شر

 قا  : ومو ریر محض.

نب قنلبل بخ ئبوج  ن بوجد دابومكاب  مشندنبمدنب قدنلب:بمكاب  مشننبقابمبأقو 
بل ببئبوج  ن 
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الب ئىبالقتاب  لباللق ءبح م ابب    ببئابومكاب  مشنن بوج  نببدئ ت بنأ منب

بنأت نّبمنب تضم بم بالل ىب    بل سببئابم بح دمبقد ّوبالقدندّبأش د ب د لب
ضدنبقمدنلبل دنب بالق ّوبقمنلباإل النلب بوالبم بح مبملباآلل بقنطلد ب    دنبن 

والبمد بح ددمبحئقد بنأضددنءبالقن داب بوالبمدد بح دمبق دد لباللضد بالمنقطددعب

لشتقط عببابم بح مبه بملال بقمنلبالح نوبأ بالش صب ش سبالشدئبمالبهدلاب
الل ىبوبنقّبالق  دبال ج د  بخ ئا ب ح م ابب لبال ج دبخ ئبمح بوالل ىب

  بوال منلبم بقاببئبمح بول لابقنلبواج بال ج دب لنل بنبشغب ّبال  ئ

م جدد دبل ئاء دد بأدد بالقدد وبواالهددتل ادبو تددنو بغ ددئ بمدد بال جدد دا ب  دد ب
ببنأت نّبالقئ بم بالل ىبوال ل بأن .

 المسألة الثامنة

 في أل الوجود ال ضد له

 قا  : وال ضد له.

:بالض بكا بوج د  ب قنبابكا نبنخئىب ّبال ج دب بولمنباهتحنلببأقو 
   لبل بوج دبآخئباهتحنلبنلب   لبض ابلغ دئ بنلب   لبال ج دبكا نبونلب

 بوأل  بأنّفبلجم عبالملق ال بأللبقابملقد لبممدنبخدنّجّب  لدئفبلد ب

ال ج دبال نّجّبنوبكهنّب  لدئفبلد بالدلهنّبوالببدّءبمد بنحد بالضد   ب
بلنّفبلصنح  ب بومقنبشت بلشل ىبل سب قنبدابالضد   بأشد بمدنب د  ّب حق قد ب

الش بواإل جن بملبنخلابمطشق  بومالب قنباباللد ىب ّب تّبالمل وىبباب قنبابال

بوالمش  .

 المسألة التاسعة

 في أنه ال مثا للوجود

 قا  : وال مثا.

:بالمددث لبكا ددنلبوج د تددنلب الدد بقددابواحدد بمن مددنبمالدد بصددنح  ببأقالالو 

بو   لبالملق لبمن من
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ب ئنبواح اببح مبمكابه  بنح همنبمل بالله بثربلحق باآلخئبلرب  تال باللقاب

 بالحنصابثن  نبغ دئبمدنباقتالد  بنوالبوال جد دبلد سببدلا ب د ب منثداببد ئنبم
آخئبون ضنب ش سبهنهننبملق لب النو  ب دّبالتلقدابأشد بملند بمدنبكقئ دن بمكب

بقابملق لبمغن ئبلملق لبال ج د.

:بملبقش دد بوجز  دد بمتالددنو نلب ددّبالتلقدداب  ددنلبلدد بمثددابوهدد ببال يقالالا 
بالجز ّ.

الدنو   ب ددّبالملق ل د بوملبقددنلبنحد بجز ددّب:بم  مدنبل الددنببمتبينالا نقالالو 

الجز دددّبهددد بال شدددّبل ددد باال حدددندبلددد سب مدددنث بون ضدددنب   ددد بأدددنّفبل ددداب
بالملق ال بأش بمنبقئّ ن بنوالبوالببّءبم بالمثش  ببلنّفبلصنح  .

 المسألة العاشرة

 في أنه مخالف لغیره من المعقوالت وعد  منافاته لها

 قا  : فتحققت مخالفته للمعقوالت.

:بلمنبا تتتب ال  بالتضندبوالتمنثابب ن بوب  بغ ئ بمد بالملقد ال ببقو أ
وج ددتبالم نلتدد بب ن مددنبمكبالقالددم بحنصددئوب ددّبقددابملقدد ل  ببدد  بالتمنثدداب

بواالخت هبوق با تت بالتمنثاب  ج باالخت هبول لابجلش ب ت ج بلمنبه  .
 قا  : وال ينافیها :

ب نددنبنلبقددابملقدد لبأشدد ب:بالمتنن  ددنلبالب م دد باجتمنأ مددنبوقدد ببأقالالو 
اإلط قب    ب م  بأئوفبمطش بال ج دبل بواجتمنأد بملد بوصد ق بأش د ب

ب   بب نن   .
:باللد ىبنمدئبملقد لبوقد بقضد باللقداببمنن ن د بلد ب   دبب صد ببال يقا 

ب؟ق ل بأش باإلط قبن  بالب نن   ن

:ب منعبنوالبق لبالل ىبالمطش بملق البوالل ىبال نصبل بحظببينا نقو 
 بال ج دبول لابا تقئبمل بم ض عبخنصبقن تقنّبالمش  بمل  ب بهدشمننبل د بم

 مندعباهددتحنل بأددئوفبال جد دبالمطشدد بلشلدد ىبالملقد لب دد لباللدد ىبالملقدد لب

بثنبتب ّبالله ب    لبداخ ب حتبمطش بالثنبت
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  ص قبأش  بمطش بالثنبتبومنن ن  بلش ج دبالمطش بالببنأت نّبص قبمطشد ب

 بح ددمبنخددلبمقددنب بلدد بوالبامتنددنعب ددّبأددئوفبنحدد بالث دد  بأش دد ببددابمدد
المتقددنبش  بلرخددئبمكابنخددلابالببنأت ددنّبالتقنبددابقنل ش دد بوالجز  دد ب    مددنبقدد ب

ب ص قبنح همنبأش باآلخئببنأت نّبمغن ئبالببنأت نّب قنبش منبوهلاب   بدق .

 المسألة الحادية عشرة

 في تالز  الشیئیة والوجود

 تتحقق بدونه والمنازع مكابر مقتضى عقله.قا  : ويساوق الشیئیة فال 

:باختشددببالنددنسب ددّبهددلابالمقددنىب ددنلمحقق لبقن دد بمدد بالح مددنءببأقالالو 

والمت شم  با تق ابأش بمالنوق بال ج دبالش ئ  بو  لم منبحت بنلبقاببّءب

أش باإلط قب   بم ج دبأش باإلطد قبوقدابمدنبلد سببم جد دب  د بمنتدبب
لشملد وىبكا دنبمتحققد ب نلملد وىبال دنّجّبالبول سببشّءبوبنلجمش بلرب ث تد اب

بكا بل ب ّبال نّجبواللهنّبالبكا بل بكهنن.

وقنلبجمنأ بم بالمت شم  بنلبلشمل وىبال نّجّبكا نبثنبت ب ّباألأ دنلب
متحقق ب ّب تال نبل التبكهن  بالبغ ئب بوه الءب  نبئولب ّبالضئوّوب د لب

ب  لبالث   به بال ج د.باللقابقنفبب   بالبواهط بب  بالم ج دبوالمل وى
 قا  : وكیف تتحقق بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء االتصاف.

:بلمددنباهددت ل بمقنلدد بهدد الءبالقدد ىبو الدد  ربملدد بالج دداببددئعب ددّببأقالالو 
االهت اللبأش ببط لبق ل ربواأشربنلبه الءب له  لبمل بنلبالق ّوبالب  ث ئب

ن  بأد بالمد ثئب دّبجلش دنبل نب ّباللوا بن تال نبأل  دنبثنبتد ب دّباللد ىبمالدتغ
كوا نب بوالب ّبال ج دبأل  بأن هربحدنلبوالحدنلبغ دئبمقد وّوبوقد بث دتب دّب

 تسباألمئبنلبا صنهبالمنه د ببنلصدت بغ دئبثنبدتب دّباألأ دنلببدابهد بنمدئب

اأت دنّلبومالبلددزىبالتالشالددابأللبكلد باال صددنهبلدد بقدنلبثنبتددنبل ددنلبمشددنّقنب
أن دددنبب ص صددد  بومدددنببددد بلغ دددئ بمددد بالم جددد دا ب دددّبالث ددد  بوممتدددنلاب

االبتئاطبمغن ئبلمنبب باالمت نلب    لبا صنهبكل باال صنهببدنلث   بنمدئاب

بلا  ابأش  بو شزىبالتالشالا.
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 الشربمله  ربومنبث دتب دّبـببهللاّحم ـببمكابث تبهلاب نأشربنلبالمصنب

 تسباألمئبونلزم ربالمحنلب بو قئ ئ بنلبالمنه ن بل بقن تبثنبتد ب دّباللد ىب
تبالمم نددن ب ددّبوج دهددنبأدد بالمدد ثئب ن تتددتبالقدد ّوبنصدد بوّنهددنبالهددتغن

والتدنلّببنطداب نلمقد ىبمثشد بب دنلبالشدئط  بنلبالقد ّوبح نئدلبالب د ث ئبل دنب ددّب

اللوا بوالب ّبال ج دبأش بمله  ربوالب دّبا صدنهبالمنه د ببدنل ج دبأشد ب
لّبمنبث تب ّب تسباألمدئبوكلد ب الدتشزىب تدّبالتد ث ئبنصد بونمدنببطد لبالتدن

ـببهللاّحم ـبب  نال تنقبوال ئهنلبدلبأش  بأش بمنب   ّب ش لاباهت ل بالمصنب

هل بالمقنل بمعبمث ن بالق ّوبالم ثئوبوالق لبب  لباال صنهبنمئابكهن نبون  ب
بمنتبب ّبال نّج.

 قا  : وانحصار الموجود مع عد  تعقا الاا د.

ل ىبو قئ دئ بنلب:بهلاببئهنلبآخئبدالبأش با تتنءبالمنه ن ب ّبالبأقو 

مله  ربنلبقابمنه  ب  أ  ب    ب ث تبم بنب نص نب دّباللد ىبمدنبالب تندنه ب
قنلال ادبوال  نفبوالج اهئبوغ ئهنبم بالحقن  ب  لزم ربالمصدنببالمحدنلب

وهد بالقدد لببلدد ىبا حصددنّبالم جدد دا بأللب شد بالمنه ددن بثنبتدد بوهددّبغ ددئب
 لقدابنمدئبلا د بأشد ببمحص ّوب ّبأ دبمتندن بوالث د  بهد بال جد دبال تتدنء

ال دد لب ددّباألأ ددنلب شددزم ربالقدد لبب جدد دبمددنبالب تنددنه بمدد بالمنه ددن بوهدد ب

أن هرببنطاب  لبجلش ابال ج دبنمئابمغدن ئابلش د لب دّباألأ دنلبقدنلب زاأدنب
 ددّبأ ددنّوبوقدد البب ث ددن بمددنبالب لقددابمددعبن ددنب  تتددّب ددّبمبن دد بمحنل دد بقدد ل رب

 الشم   بلندنبوال دئاه  بال الد بأشد ببنلث   بالللبه بال  لب ّباألأ نلبوهرب

اهتحنل بمنبالب تننه بقمنب  لبأش باهتحنلت ب ّبال ج دب د لبأشد باهدتحنلت ب
 ددّبالث دد  بمكبداللت ددنبم مددنبهددّبأشدد با حصددنّبال ددن  ب ددّباألأ ددنلبوقدد لب

أطببأش باال تتنءبنلبوق دببب«وا حصنّبالم ج د»ـببهللاّحم ـببالمصنب

عبمث دددن بالقددد ّوبوا تتدددنءباال صدددنهبومدددعب تحقددد بالشددد ئ  ببددد ولبال جددد دبمددد
با حصنّبالم ج دبمعبأ ىب لقابالزا  به لاب ن غّبنلب ت ربق م بهنهنن.

 قا  : ولو اقتضى التمییا الثبوت عینا لا  منه محاالت.

:بلمنبنبطابمله بالمث ت  ببئعب ّبمبطنلبحجج ربول دربحجتدنلببأقو 

بّد تنلبكقئهمن
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 تقئ ئهنبنلبقابملد وىبمتم دزبوقدابب(ألول نمنبالحج با)المصنببونبطش منب

بمتم زبثنبتب  ابمل وىبثنبت.
نلبالملد وىبملشدد ىببأحالدمانمدنبالمق مد باألولد ب  دد لبأش  دنبنمد ّبث ثدد ب

بوالملش ىبمتم ز.

:بنلبالملدد وىبمددئادب   ددنب ئ دد بالشددلا بو  ددئ باآلالىب دد ببدد بونلببالثالالاني
ب تم زبالمئادبأ بالم ئو .

مق وّبوقدابمقد وّبمتم دزب   دنب م دزببد  بالحئقد ب:بنلبالمل وىببالثال 

 من بو الئوبوب  بالحئق بمل بالالمنءبو ح درببقد ّ ننبأشد بمحد ىبالحدئقت  ب
بدولباألخئىب ش الب م زبقابواح وبمن منبأ باألخئىبالهتحنلبهلابالح ر.

 دصلبالتم دزبصدت بثنبتد بلشمتم دزبوث د  بالصدت بب(المق م بالثن   )ونمنب

بص هبأل  ب ئعبأش  . الت أّبث   بالم 
:بنلبالتم ددزبالب الددت أّبالث دد  بأ نددنبومالبلددزىبمندد بمحددنال ببوالجالالواب

نلبالملشدد ىبقدد ب  دد لبمالددتح ابال جدد دبللا دد بقشددئ  بال ددنّلب لددنل ببأحالالدما

واجتمنعبالضد   بوغ ئهمدنبو تم دزبنحد همنبأد باآلخدئب شد باقتضد بالتم دزب
بنبأش با تتنءبالمالتح ا.الث   بالل نّبلزىبث   بالمالتح   بمعبن  ربوا ق  

:بنلبالملشدد ىبقدد ب  دد لبمئق ددنبووجدد دابولدد سببثنبددتب ددّباللدد ىببالثالالاني

با تنقن.
:بنلبالمق وّ دد بلدد باهددت أتبالث دد  بال تتددتبمكبالبقدد ّوبأشدد ببالثالالال 

بالثنبتبوقلابالمئاد  .
 قا  : واإلمكال اعتبار  يعرض لما وافقونا على انتفا ه.

أشد بث د  بالملد وىبوهد بن  دربقدنل ابملبب:بهل بالحجد بالثن  د بل دربأقو 

المل وىبمم  بومم ن  بل سبنمئابأد م نبومالبلدرب  د ب دئقببد  ب تدّباإلم دنلب

وب  باإلم نلبالمنتّب    لبنمئابث    نبولد سبجد هئابقن مدنببلا د ب د ببد بلد ب
مدد بمحددابث دد  ّبهدد بالمم دد بالهددتحنل بق ددنىبالصددت ببغ ددئبم صدد   نب   دد لب

بوه بالمطش  .بالمم  بالل مّبثنبتن

ونجدن بالمصددنببأند ببدد لباإلم دنلبنمددئباأت دنّلبلدد سببد ئنبخنّج ددنب
بومالبلزىبالتالشالا
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ونلب   لبالث   ّبحنالب ّبمحابأ مّبوه ببنطابقطلنبون ضنب  لباإلم نلب

 لددئفبلشمم نددن بالل م دد بقنلمئق ددن بوهددربوا ق  ددنبأشدد با تتن  ددنبخنّجددنب
ب   طابق ل ربقابمم  بثنبت.

 نیة عشرةالمسألة الثا

 في نفي الحا 

 قا  : ومو يرادف الثبوت ، والعد  النفي ، فال واسوة.

:بكه بنب بهنبدربون  نأد بمد بالملتزلد بوالقنضدّبوالجد  نّبمد ببأقو 
األبنأئوبمل بنلبهنهننبواهط بب  بالم ج دبوالملد وىبوهدّبثنبتد بوهدم هنب

لبالثنبدتبالحنلبوح وهنبب   نبصت بلم ج دبالب  صبببنل ج دبوالل ىب   د 

بنأربم بالم ج دبوالمل وىبنأربم بالمنتّ.
وهلابالمدله ببنطداببنلضدئوّوب د لباللقدابقدنفبب  د بالبواهدط ببد  ب

ال جددد دبواللددد ىب بونلبالث ددد  بوال جددد دبمتئاد دددنلب بوقدددلاباللددد ىبوالنتدددّب

متئاد نلبوالببّءبنظ ئبأند باللقدابمد بهدل بالقضد  ب د ب جد لباالهدت اللب
بأش  ن.

ال ترد علیه القسمة والكلي ثابت  منا ويجوز قیا  العرض قا  : والوجود 

 بالعرض.

:بلمنبنبطابمله  ربنبنّبمل ببطد لبمدنباحتجد اببد بوهد بوج دنلببأقو 
قنل ابق ب    بنلبال جد دبلا د بأشد بالمنه د ب  مدنبنلب  د لبم جد دابنوببايو 

 شدزىببمل ومنب بنوبالبم ج دابوالبملد ومنبواألواللببدنط لبنمدنباألولب ص د 

بالتالشالابونمنبالثن ّب ص  ب شزىبمن با صنهبالشّءببنق ض ب  قّبالثنلم.
:بنلبال ج دبغ ئبقنبدابل دل بالقالدم بالهدتحنل با قالدنىبالشدّءببوالجواب

مل ب تال بومل بغ ئ ب  منبالب قنلبالال ادبممنبنلب   لبه ادابنوبب نضنبقدلل ب

المنقالدربملد بالشد ئ  ببالب قنلبال ج دبممنبنلب   لبم ج دابنوبالب  د لبوألل
بنأربمن منبو التح ابنلب   لبالشّءبنأربم ب تال .

:بنلبالش   دد بنمددئبثنبددتبمشددتئطببدد  بالالدد ادبوال  ددنفببالوجالاله الثالالاني

    لبقابواح بم بالال ادبوال  نفبممتنلابأ باآلخئبب مئبلا  بأش بمنبب ب
باالبتئاطبثربال ج نلبملبقن ن
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قن ددنبملدد وم  بلددزىبنلب  دد لببم جدد د  بلددزىبق ددنىباللددئفببددنللئفبومل

بالال ادبنمئابأ م نبوقلل بال  نفبوه ببنطاببنلضئوّوب ث تتبال اهط .
نلبال شّبثنبتب ّبالله ب  ب ئدبأش  بهدل ببايو والج ا بم بوج   ب

بالقالم .

:بنلباللئفبق ب ق ىببدنللئفبأشد بمدنب د  ّ.بون ضدنب د لبق دنىببالثاني
بالجنسببنلتصابل سبه بق نىبأئفببلئف.

 قا  : ونوقضوا بالحا  نفسها.

:باأشددربنلب تددنوباألحدد البقددنل ابوجدد  نبمش ددصبندلدد بمث تددّبالحددنلببأقالالو 

 ئجعبمل بنلبهنهننبحقدن  ب شدتئطب دّببلد بكا  ن  دنبو  تشدبب دّبالد ل ب
اآلخئبومنبب باالبتئاطبمغن ئبلمدنببد باالمت دنلبثدربقدنل ابوكلد بلد سببم جد دب

نددتق بأشدد  رببنلحددنلب تالدد نب دد لبوالبملدد وىب  جدد بالقدد لببنلحددنلبوهددلاب 

األحدد البأندد هربمتلدد دوبمت ثددئوب ش ددنبج تددنبابددتئاطبهددّبمطشدد بالحنل دد ب ب
وامت ددنلبهدددّبخص صددد ن ب شدد باألحددد البوج ددد باالبددتئاطبمغدددن ئوبلج ددد ب

باالمت نلب  شزىبنلب   لبلشحنلبحنلبنخئىبو تالشالا.
 .قا  : والعير بعد  قبو  التماثا واالرتالف والتاا  التسلسا باطا

نلبالحددنلبالببايو :باأتددلّبالمث تدد لبأدد بملددزاىبالنتددنوببدد ج   ب:ببأقالالو 

بالق لببنلتزاىبالتالشالا.بالثاني  صبببنلتمنثابواالخت هب ب

والللّالببنط لبنمنباألولب صلبقابملق لبمكاب ال بمل بملق لبآخدئب
  منبنلب تح اب ّبالملق ل  بو   لبالمتص ّبمد بنحد همنبهد بالمتصد ّبمد ب

وم منب تم زالببل اّفبالحق بل منبوهمنبالمث لب بنوبالب   لبقدلل باآلخئب

بوهمنبالم تشتنلب  ب تص ّب ت  من.
ونمددنبالثددن ّب ص دد ب  طدداباالهددت اللبب جدد دبالصددن عب لددنل بوبددئاه  ب

بمبطنلبالتالشالابآ   بهنهنن.

نجن ببل بالمت خئ  بب لبالم تشتد  بمكابابدتئقنب دّبنمدئبث د  ّبلدزىب
بمنث   بنمئ  بب 
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 قعباالخت هبوالتمنثاب بنمنبمكابا ح اب ّبنمئبهش ّب  ب شزىبكل بواألحد الب

وملبابددتئقتب ددّبالحنل دد بقنلالدد اد  بوال  نضدد  بمالبنلبكلدد بالمشددتئطبنمددئب
بهش ّب  ب شزىبالتالشالابوه بغ ئبمئضّبأن هربأللباألح البأن هربثنبت .

 المسألة الثالثة عشرة

 لمعدو  وايحوا في التفريع على القو  بثبوت ا

قا  : فبوا ما فرعوا علیهما من تحقق اليوات الغیر المتنامیة فالي العالد  

وانتفاء تأثیر المؤثر فیها وتباينها وارتالفهم في إثبات عفة الجن  وما يتبعها 

فالالي الوجالالود ومغالالايرة التحیالالا للجومريالالة وإثبالالات عالالفة المعالالدو  بكونالاله معالالدوما 

فالي إثبالات الصالانع بعالد اتصالافه بالقالدرة وإمكال وعفه بالجسمیة ووقوع الشك 

 والعلم والحیاة.

:بلمددنبنبطددابمددلاه بالقددن ش  ببث دد  بالملدد وىبوالحددنلبنبطددابمددنببأقالالو 

 ئأ ابأش  منبوق بكقئبم ب ئوعبمث ن باللوا ب ّبالل ىبنح نمنباختشت اب ّب

ببلض ن.
:با تق ابأشد بنلب شد بالدلوا بغ دئبمتننه د ب دّباللد ىب ش داب د عببايو 

بئبمتنن ب بونلب ش باألأ ادبمت ن ن بب ب نص ن.أ دبغ 
:بنلبالتنأددابالب دد ث ئبلدد ب ددّبجلددابالجدد هئبجدد هئابواللددئفببالثالالاني

أئضنبوم منب د ث ئبالتنأداب دّبجلداب شد بالدلوا بم جد دوبأللب شد بالدلوا ب

ثنبت ب ّبالل ىبلرب زلبوالم ثئبم منب  ثئبأش بطئ ق باإلح اثبوق بصنّبمل ب
لح منءبقنل ابأللبقابمنببنلتنأاب نتتدّببن تتدنءبالتنأدابهلابالح ربجمنأ بم با

 ش بقنلبالج هئبج هئاببنلتنأابال تت ببن تتن  بل  با تتنءبالج هئبأد بكا د ب

ب التشزىبالتننق .
:با تق ابأش با تتنءبالت دن  ب دّبالدلوا ببدابجلشد ابالدلوا ببالحكم الثال 

ب بل ن.قش نبمتالنو  ب ّبق   نبكوا نبوم منب  تشبببصتن بأنّض

وهلابالمله ببنطابأللبالصتن بملبقن دتباللمد بقدنلباخت   دنبدلد  ب
أش باخت هبالمشزومن بومالبجنلبنلب نقش بالال ادبج هئابوبدنلل سبوكلد ب

ببنطاببنلضئوّو.
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:باختشتدد اب ددّبصددتن باألجنددنسبهددابهددّبثنبتدد ب ددّباللدد ىبنىبالببالرابالالع

نثدابقصدت بالج هئ د بوالمئادببصتن باألجننسبمدنب قدعبب دنباالخدت هبوالتم
 ددّبالجدد هئبوالالدد اد  ب ددّبالالدد ادبملدد بغ ددئبكلدد بمدد بالصددتن ب ددله بابدد ب

أ نشبمل بأئاءب ش بالمنه ن بأ بالصتن ب دّباللد ىبونمدنبالج ن  دنلبوأ د ب

الج نّبواب بمت   ب    ربقنل ابصتن بالج هئبممنبنلب   لبأن  وبمل بالجمش ب
مل باأل ئادبوهّبنّبلد بمحد اهنببقنلح   بومنب شتئطبب نبوممنبنلب   لبأن  و

ب:بالصت بالحنصش بحنلتّبال ج دبوالل ىبوهّبالج هئ  .

ب:بال ج دبوهّبالصت بالحنصش ببنلتنأا.بوالثانیة
:بالتح ددزبوهددّبالصددت بالتنبلدد بلشحدد وثبالصددندّوبأدد بصددت ببوالثالثالالة

بالج هئ  ببشئطبال ج د.

 بولد سبلد ب:بالحص لب ّبالح زبوهّبالصدت بالملششد ببدنلملنبوالرابعة
صت بلا  وبأش بهدل باألّبدعب شد سبلد بب   د بنهد دبنوبنبد  بصدتن .بونمدنب

األأئافب  بصتن بل نبأن  وبمل بالجمش ببابل نبث ثبصتن بّاجلد بملد ب

:بالصت بالحنصش بحنلتّبال ج دبواللد ىبوهدّبصدت بالجدنس.ببإحدامااأل ئادب
بصت بال ج د.:ببالثالثة:بالصت بالصندّوبأن نببشئطبال ج د.ببالثانیة

:بكه بنب ب لق  بالشحنىبونب بأ  بهللابال صئلبونب بمهحنقببالخام 

ب بأ نشبمل بنلبالج هئ  بهّبالتح زبثربقدنلبالشدحنىبوال صدئلبملبالدلا ب
م ص   ببنلتح زبقمنب  صبببنلج هئ  بثرباختشتنب قنلبالشدحنىبملبالجد هئب

ح ددزبحددنلبأ مدد بحنصدداب ددّبالح ددزبوقددنلبال صددئلببددئطبالحصدد لب ددّبال

ال ج دب   بحنلبالل ىبم ص هببنلتح زبالبالحص لب ّبالح دزبولأدربابد ب
بأ نشبن  بحنلبالل ىبغ ئبم ص هبب ح همنبوالببغ ئهمن.

:با ت بالمث تد لبمالبنبدنبأ د بهللابال صدئلبأشد بنلبالملد وىبالببالسادس

بصت بل بب    بمل ومنبوال صئلبنث تبل بصت ببلل .
  بال  ددنطبأشدد بنلبالددلوا بالمل ومدد بالب:با تقدد ابمالبنبددنبالحالددبالسالالابع

ب  صببب    بنجالنمنبوج ل بال  نط.

:با تق ابأش بنلبم بأشدربنلبلشلدنلربصدن لنبقدندّابح  مدنبمئهد ببالثامن
بلشئهابق ب ش 
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 ّبن  بهابه بم ج دبنىبالبو حتنجب ّبكل بمل بدل اببننءبمدن ربأشد بجد الب

 د بمنلد ابمد بكلد بونوج د ابا صنهبالمل وىببنلصتن بالمتغن ئوبواللق ءبقن
وجدد دبالم صدد هببنلصددت بالم جدد دوبأللبث دد  بالشددّءبلغ ددئ ب ددئعبأشدد ب

بث   بكل بالغ ئب ّب تال .
قا  : وقسمة الحا  إلى المعلالا و یالره وتعلیالا االرالتالف بهالا و یالر  لالك 

 مما ال فا دة بيكره.

:بلمنبكقئب تدنّ عبالقد لببث د  بالملد وىببدئعب دّب تدنّ عبالقد لببأقو 

قالم بالحدنلبملد بالملشدابوغ دئ بقدنل اببايو  بالحنلبوكقئبمن نب ئأ  ببث  

ث   بالحنلبلششّءبممنبنلب   لبملش ببم جد دبقدن رببدلل بالشدّءبقنللنلم د ب
الملشش ببنللشرب بنوبالب   لبقلل بقال اد  بالال ادب قالدم ابالحدنلبملد بالملشداب

بوغ ئ .

المنه د بوم مدنب  تشدببب:با تق ابأش بنلباللوا بقش نبمتالنو  ب دّبالثاني
بب ح الب نضنهبمل  ن.

وا تدد بنقثددئباللقدد ءبأشدد ببطدد لبهددلابل جدد  باهددت اءبالمتمددنثش  ب ددّب

الشدددد الىب  جدددد لبأشدددد بالقدددد  رباال قدددد  بملدددد بالمحدددد ثبوبددددنلل سب بوأللب
الت ص صبالبب بل بم بمئج بول سبكا نبومالب الشالداب بوالبصدت بكا بومالب

ب الشالا.

 المسألة الرابعة عشرة

 الوجود المولق والخاص في

قا  : ثم الوجود قد يؤري على اإلطالق فیقابله عد  مثلاله ، وقالد يجتمعالال 

 ال باعتبار التقابا ويعقالل معا ، وقد يؤري مقیدا فیقابله مثله.

:باأشربنلبال ج دبأ نّوبأ بال  لب ّباألأ نلبثربهلابال  لب دّببأقو 

 جد دبح نئدلب بوقد ب  خدلباألأ نلبق ب  خلبأنّضدنبلمنه د بمدنب  ت صدصبال

مجئدابم بغ ئبالتتن بمل بمنه  بخنص ب    لبوج دابمطشقنبمكابأئ تبهلاب
ب نل ج دباللنىب قنبش بأ ىبمطش بغ ئبمت صص
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بمنه  بخنص بوهلابال ج دبالمطش بوالل ىبالمطش بق ب جتملنلبأش بالص قب

شقدنب  لبالمل وىب ّبال نّجبالم ج دب ّبالدله ب صد قبأش د بن د بملد وىبمط
ون دد بم جدد دبمطشقددنب لددربمكاب ظددئبملدد بوحدد وباالأت ددنّبامتنددعباجتمنأ مددنب ددّب

الص قبأش ببّءبواح بوم منب جتملنلبمكابنخلابالببنأت نّبالتقنبابول لابقنلب

المل وىبمطشقنبمتص ّابلشح ربأش  ببنلمقنبش بلشم ج دبالمطش بوقابمتصد ّب
ثنبدتب   د لبالثنبدتبثنبتب دّبالدله بوالثنبدتب دّبالدله بنحد بنقالدنىبمطشد بال

المطش بصندقنبأش بالمل وىبمطشقنبالببنأت دنّبالتقنبدابوهدلابال جد دبالمطشد ب

والل ىبالمطش بنمئالبملق اللبوملبقنلبق ب نلعبق ىب دّبنلبالملد وىبمطشقدنب
بمتص ّ.

ونمدددنبال جددد دبال دددنصبوهددد بوجددد دبالمش دددن بالمت صدددصببنأت دددنّب

لمق د ببق د باإل الدنلبوغ دئ ب  صص نب    ب   لبمق  ابق ج دباإل النلبمث با
بم بالمنه ن ب    ب قنبش بأ ىبمثش بخنص.

 المسألة الخامسة عشرة

 في أل عد  الملكة يفتقر إلى الموضوع

 قا  : ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته.

:بأ ىبالمش  بل سبأ منبمطشقنببابلد بحدظبمدنبمد بال جد دبو تتقدئببأقو 
 بأ نّوبأ بأ ىببّءبأد ببدّءبآخدئبمل بالم ض عبقن تقنّبالمش  بمل  ب   

معبمم نلبا صنهبالم ض عببلل بالشّءبقنللم ب    بأ ىبال صئبالبمطشقدنب

ول  بأ ببّءبم بب   بنلب   لببص ئاب   ب تتقئبمل بالم ض عبال دنصب
المالتل بلشمش  بقمنب تتقئبالمش  بمل  بول لابلمنبامتنعبال صئبأش بالحن طبلل ىب

ب .اهتل اد بامتنعباللم بأش 
 قا  : ويؤري الموضوع شخصیا ونوعیا وجنسیا.

:بلمنب الئبأ ىبالمش  بب   بأ ىببدّءبأد بم ضد عبمد ببد   بنلببأقو 

   لبل بوج بأش د بنلب  د  بالم ضد عبوقد باختشدببالندنسب دّبكلد ب دله ب

بق ىبمل بنلبكل بالم ض عبم ض ع
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ب صدّب لدد ىبالشح د بأدد باألمدئدبأدد ىبمش دد بوأد م نبأدد باألثدطابلدد سبأدد ىب

بلمش  .ا
وقد ىبجلشد  بنأدربمد بكلد ببح دمب د خاب  د بالم ضد عبالند أّب لدد ىب

بالشح  بأ باألثطابم جن بوأ ىبمش  بوأ م نبأ بالح  البل سبأ ىبمش  .

وق ىبجلش  بنأربمد بكلد ببح دمب د خاب  د بالم ضد عبالجنالدّبن ضدنب
بوالبمشنح ب ّبكل بلل ىب ن    .

 المسألة السادسة عشرة

 في أل الوجود بسیط

 : وال جن  له با مو بسیط فال فصا له. قا 

:بقد بب ندنبنلبال جد دبأدنّفبلجم دعبالملقد ال ب د بملقد لبنأدرببأقو 
من ب  بجنسبل ب د ب صدابلد بأللبالتصدابهد بالمم دزبلد ل بن دئادبالجدنسب

بأ بال ل ب  كابا تتتبالجنال  با تتتبالتصش  ببابه ببال ط.

ألجننسبوالتص لبقتئق ب:بلربالب ج لبنلب   لبمئق نبالبم باال يقا  
:ب ش باألجزاءبممنبنلب   لبم ج دوبنوبالب  د لببينا نقو الل دبم باآلحندب ب

قددلل بوأشدد بالتقدد  ئباألولب  دد لبط  لدد بالجددزءبوالمئقدد بواحدد وب دد ب قددعب

االمت ددنلبمالببنلمقدد اّبوهدد بمنتددبب بوأشدد بالتقدد  ئبالثددن ّبالب  دد لبال جدد دب
ب ن بقلل بهلابخشب.أنّضنبلجم عبالملق ال بمعب ئضننبم

 المسألة السابعة عشرة

 في مقولیته على ما تحته من الجا یات

 قا  : ويتكثر بتكثر الموضوعات ويقا  بالتشكیك على عوارضها.

:بال جدد دبط  لدد بملق لدد بقش دد بواحدد وبغ ددئبمت ثددئوب دد كاباأت ددئببأقالالو 
أئوضددد بلشمنه دددن ب ت ثدددئببحالددد ب  ثئهدددنبالهدددتحنل بأدددئوفباللدددئفب

بن بمتل دوبو   لالش صّبلمنه 
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ط  لت بمتحقق ب ّبقدابواحد وبمد بأد اّفب شد بالمنه دن بنأندّبنلبط  لد ب

ال ج دبمتحقق ب دّبوجد دباإل الدنلبووجد دبالتدئسبوغ ئهمدنبمد بوجد دا ب
الحقدن  بو صدد قبأش  ددنبصد قبال شددّبأشدد بجز  ن د ب بوأشدد ب شدد بالمنه ددن ب

صدد قباللددنّفبأشدد بملئوضددن  بو قددنلبأشدد ب شدد بال جدد دا باللنّضدد ب

لشمنه ن ببنلتش   بوكل بنلبال شّبملبقدنلبصد ق بأشد بن دئاد بأشد بالالد اءب
قددنلبمت اط ددنبوملبقددنلبالبأشدد بالالدد اءببدداب  دد لببلدد ب شدد باأل ددئادبنولدد ب

بنل شّبم باآلخئبنوبنق ىبمند بنوب  جد بال شدّب دّبكلد بالد ل بنبد بمند ب دّب

 باآلخئبقنلبمش  نبوال ج دبم بح مبه ببنلنال  بمل بقابوج دبخنصبقلل
أللبوج دباللش بنول ببط  ل بال ج دبم بالملشد لبوال جد دب دّباللشد بهدنب ب

بأش بال ج دب ّبالملش لبونب بأن ببلض رب    لبمش  ن.
 قا  : فلی  جاءا من  یره مولقا.

:بهلاب ت جد بمدنب قد ىبوكلد بأللبالمقد لببنلتشد   بالب  د لبجدزءاببأقو 
 ب ّبالمنه  بونجزا  نبأش بمنبممنب قنلبأش  بوالب تسبحق قت بالمتننعبالتتنو

   ّب    لبال ت بأنّضنبلغ ئ ب  ب   لبجزءابم بغ ئ بأش باإلطد قبنمدنب
بنلنال  بمل بالمنه ن ب ص  بأنّفبل نبأش بمنب ق ىبمد بامتندنعبق  د بجدزءاب

م بغ ئ بون  بلا  بأش بالحقن  ب بونمدنببنلنالد  بملد بوج دا  دنب ص د بمقد لب

ب:بمطشقن.بهللاّحم لبأش  نببنلتش   ب ش لابقن

 المسألة الثامنة عشرة

 في الشیئیة

قالا  : والشالالیئیة مالالن المعقالالوالت الثانیالالة ولیسالالت متأعالاللة فالالي الوجالالود فالالال 

 شيء مولقا ثابت با مي تعرض لخصوعیات المامیات.

:بقنلبنب بأشّبب به ننبال ج دبممنبكهنّبوممنبخنّجّبوالمشتئطببأقو 

لش ئ  بأش بالق ّبالمشدتئطبوصد ق نبأش د بب ن منبه بالش ئ  ب  لبنّادبحمابا
  ددد بصددد ا بومالب  ددد بممنددد عبمكابأئ دددتبهدددلاب نقددد لب:بالشددد ئ  بواللا  ددد ب

بوالجز   بونب نه نبم بالملق ال بالثن   بالتّب لئف
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لشملق ال باألول ب بأل  نبالب لقابمالبأنّض بلغ ئهنبمد بالمنه دن بول الدتب

ن   ب   ب ببابهدّب نبلد بلغ ئهدنبمت صش ب ّبال ج دبقت صابالح  ا   بواإل ال
 ددّبال جدد دبولدد سب م دد بوجدد دببدد ئ  بمطشقدد ب دد ببددّءبمطشقددنبثنبددتبم مددنب

بالث   ب لئفبلشمنه ن بالم ص ص بالش ص  .

 المسألة التاسعة عشرة

 في تمايا ايعدا 

قا  : وقد يتمايا ايعدا  ولهيا استند عد  المعلو  إلى عد  العلة ال  یالر 

وجود المشروط وعالحح عالد  الضالد وجالود ابرالر بخالالف ، ونافى عد  الشرط 

 باقي ايعدا .

:بالبب ب ّبنلبالمش ن بمتمن زوبونمدنباللد من ب قد بمندعبقد ىبمد ببأقو 

 من زهنببننءبأش بنلبالتم زبم منب   لبلشثنبتبخنّجنبوه بخطد ب    دنب تمدن زب
بأش  بب ج  بث ث ب:ـببّحم بهللاـبببتمن زبمش ن  نبواهت لبالمصنب

:بنلبأ ىبالملش لب التن بمل بأ ىباللش بوالب التن بمل بأ ىبغ ئهنببو اي

 ش بالبامت نلبأ ىباللش بم بأ ىبغ ئهنبلرب   بأ ىبالملش لبمالتن ابمل  بدولب
غ ئ .بون ضنب   نب ح ربب لبأ ىبالملش لبلل ىبأشت بوالب ج لبالل سب ش بالب

ب من زهمنبلمنبقنلبقلل .

ّبوج دبالمشئوطبالهدتحنل بالجمدعبب ن مدنب:بنلبأ ىبالشئطب نن بالثاني
أللبالمشئوطبالب  ج بمالبمعببئط بومالبلرب   بالشئطببئطنبوأ ىبغ دئ ب

بالب نن   ب ش بالباالمت نلبلرب   بقلل .

:بنلبأدد ىبالضدد بأدد بالمحدداب صددح بوجدد دبالضدد باآلخددئب  دد ببالثالالال 
بال تتنءبصح بوجد دبالضد بالطدنّلبمدعبوجد دبالضد بال دنقّبوأد ىبغ دئ بال

ب صح بكل ب  بب بم بالتمن ز.
قالالالا  : ثالالالم العالالالد  قالالالد يعالالالرض لنفسالالاله فیصالالالدق النوعیالالالة والتقابالالالا علیالالاله 

 باعتبارين.

:بالل ىبق ب تئفبأنّضنبلغ دئ بوقد ب شحدظبالببنأت دنّبأئوضد ببأقو 

لشغ ئب    لبنمئابملق البقن منببئنه بو   لبل ب حق ب ّبالله بثربملباللقاب

ب م ن ب ئفبأ م بأللبالله 
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 ن بملحنقبال ج دبوالل ىببجم عبالملق ال بحت ببنتالد ب د كاباأت دئباللقداب م

لشل ىبمنه  بملق ل بو ئض نبمل وم بقنلبالل ىبأنّضنبلنتال بو   لبالل ىب
اللنّفبلشل ىبمقنب بلمطش بالل ىببنأت نّبق   بّا لدنبلد بوأد منبلد بو  أدنب

لددنّفبلدد بمندد ببنأت ددنّبنلباللدد ىبالملددئوفبنخددلبمطشقددنبأشدد بوجدد ب لددربال

بولغ ئ ب  ص قب  أ  بالل ىباللنّفبلشملئوفبوالتقنبابب ن منببنأت نّ  .
قا  : وعد  المعلو  لی  علة لعد  العلة في الخارج وإل جاز في الاليمن 

 على أنه برمال إني وبالعك  لمي.

:بلمنبب  بنلباألأد اىبمتمدن زوببد لبأد ىبالملشد لبمالدتن بملد بأد ىببأقو 

بنبلت هربم ب ل سبالق لبو جلابأد ىبالملشد لبأشد باللش بكقئبمنب صش بج ا
لل ىباللش ب  لالبهلابالد هربوقدنلبملبأد ىبالملشد لبلد سبأشد بللد ىباللشد ببداب

األمئببنلل سبأش بمنب   ّ.بثربق  بالنتّببنل نّجبأللبأ ىبالملش لبق ب   لب

أش بلل ىباللش ب ّبالله بقمدنب دّببئهدنلبملببد لب  د لبأد ىبالملشد لبنظ دئب
للقابم بأ ىباللش ب  الت لباللقابأش  بو   لبأش بل ببنأت نّبالتلقدابالبأن با

بنأت نّبال نّجبوالب ت  باللش  ب ّب تسباألمئبباب ّبالله بول دلابهدمّبم  دنب

أل دد بالب ت دد بمالبال جدد دبنمددنباالهددت اللببلدد ىباللشدد بأشدد بأدد ىبالملشدد لب  دد ب
ببئهنلبلمّبمطنب بلصمئب تال .

 المسألة العشرول

 عد  ايرص أعم من عد  ايعم في أل

 قا  : وايشیاء المترتبة في العمو  والخصوص وجودا تتعاك  عدما.

:بمكاب ددئفبنمددئالبنحدد همنبنأددربمدد باآلخددئبقددنلح  البواإل الددنلببأقالالو 
و ال بأ ىبنح همنبمل باألخئببنللم ىبوال ص صبوج بأ ىباألخدصبنأدرب

اإل الدنلبالب صد قببم بأ ىباألأرب  لبالح د الب شدماباإل الدنلبوغ دئ ب غ دئ

بأش  بن  بم النلبباب ص قبأش  بأ م بوال
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 ص قبأش د بأد ىبالح د البأل د بنحد بن  اأد ب بو صد قبن ضدنبأد ىباإل الدنلب

أش بمنبل سببح  البوه بظنهئب ل ىبالح  البالب شدمابن دئادبأد ىباإل الدنلب
وأ ىباإل النلببدنمابأل دئادبمدنبلد سببح د الب   د لبأد ىباألخدصبنأدربمد ب

  كاب ئ  بب ئنلب ّباللم ىبوال ص صبوج داب ئ  نب ّبالل سبأ ىباألأرب

بأ منبب لب ص ئباألخصبنأرب ّبطئهبالل ى.

 المسألة الحادية والعشرول

 في قسمة الوجود والعد  إلى المحتاج والغني

 قا  : وقسمة كا منهما إلى االحتیاج والغنى حقیقیة.

جدنبملد بالغ دئب:بقدابواحد بمد بال جد دبواللد ىبممدنبنلب  د لبمحتنبأقو 

وممددنبنلب  دد لبمالددتغن نبأندد بواألولبمم دد بوالثددن ّبواجدد بنوبممتنددعبوهددل ب
القالم بحق ق  ب منعبالجمعبالهتحنل بقد لبالمالدتغنّبأد بالغ دئبمحتنجدنبمل د ب

وبنلل سب بونمنبمنعبال ش ب ص  بالبقالربثنلمبل منب قد بظ دئبنلبهدل بالقالدم ب

بحق ق  .

 المسألة الثانیة والعشرول

 ب واإلمكال واالمتناعفي الوجو

قا  : وإ ا حما الوجود أو جعا رابوة ثبتت مواد ثالث في أنفسها جهات 

 في التعقا دالة على وثاقة الربط وضعفه مي الوجوب واالمتناع واإلمكال.

:بال جدد دبقدد ب  دد لبمحمدد الببنتالدد بقق لنددنباإل الددنلبم جدد دبوقدد ببأقالالو 

النلب  ج بح  ا نب بوأشد ب   لبّابط بب  بالم ض عبوالمحم لبقق لننباإل 
ق بالتق  ئ  بالبب بل دل بالنالد  بنأندّب الد  بالمحمد لب   مدنبملد بالم ضد عب

م بق ت  بهّبال ج  بواإلم نلبواالمتندنعبو شد بال  ت د ب الدم بمدندوبوج د ب

بنأت نّ  ب   دنبملبنخدل نبال  ت د ب دّب تدسباألمدئبهدم تبمدندوب بوملبنخدل نهنب
ب بهم تبج  بوق ب تح البقق لننباإل النلأن باللقابومنب  لبأش  بالل نّا
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 ج بنلب  د لبح  ا دنبوقد ب تغدن ئالبقق لندنباإل الدنلب م د بنلب  د لبح  ا دنب

 نلمندوبضئوّ  بأللبق ت  ب ال  بالح  ا   بمل باإل الدن   بهدّبال جد  بونمدنب
الج دد ب  ددّبمم ندد بوهددل بال  ت ددن ب ددد لبأشدد بوثنقدد بالددئبطبوضددلت ب ددد لب

لئبطب ّبطئهبالث   بواالمتننعبأشد بوثنقتد ب دّبال ج  ب  لبأش بوثنق با

بطئهبالل ىبواإلم نلبأش بضلببالئبط.
 قا  : وكيلك العد .

:بمكابجلدداباللدد ىبمحمدد البنوبّابطدد بقق لنددنباإل الددنلبملدد وىبنوببأقالالو 

بمل وىبأن بال تنب ب  ثئ بالج ن بالتّبأن باللقابوالم ادب ّب تسباألمئ.

 المسألة الثالثة والعشرول

 ميه القضايا الثالث ال يمكن تعريفهافي أل 

 قا  : والبح  في تعريفها كالوجود.

:بملبجمنأدد بمدد باللشمددنءبنخطئدد ابهنهنددنبح ددمبأئ دد ابال اجدد ببأقالالو 

والمم د بوالممتندعبأللبهدل باألبد نءبملش مد بلشلقد ءبالب حتدنجبملد باقتالدن ب

 قدّب لربق ب لقئب ّب لئ ببنلتنظ نبمنب   لببدنّحنبل دنبالبأشد بن د بحد بحق
بددابلتظددّبومددعبكلدد ب تلئ تددن  ربدوّ دد بأل  ددربأئ دد ابال اجدد بب  دد بالددللب

 التح ابأ م بنوبالللبالب م  بأ م بثربأئ  ابالمالتح ابب   بالللبالب م  ب

وج د بنوبالللب ج بأ م بثربأئ  ابالمم  بب   بالللبالب جد بوجد د بوالب
ح بمن دنب دّب ج بأ م بنوبالللبالب التح ابوج د بوالبأ م ب ق بنخلبقابوا

ب لئ بباآلخئبوه بدوّبظنهئ.

 المسألة الرابعة والعشرول

 في القسمة إلى ميه الثالث

 قا  : وقد تؤري  اتیة فتكول القسمة حقیقیة ال يمكن انقالبها.

:بمكابنخل نبال ج  بواالمتننعبواإلم نلبأش بن  نبكا   بالببنلنظئببأقو 

بمل بالغ ئبقن ت
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 بحق ق  بنلب منعبالجمدعبوال شد بوكلد بأللبقدابالملق ال بمنقالم بمل  نبقالم

ملقد لبأشد باإلطدد قبممدنبنلب  دد لبواجد بال جد دبللا دد بنوبممتندعبال جدد دب
للا  بنوبمم  بال جد دبللا د بالب  شد بأن دنبوالب جتمدعباثندنلبمن دنب دّبواحد ب

الهتحنل بنلب   لببّءبواح بواج دنبللا د بممتنلدنبللا د بنوبمم ندنبللا د ب بنوب

بنبللا  بمم ننبللا  ب نلقالم بح نئلبحق ق  .   لبممتنل
واأشددربنلبالقالددم بالحق ق دد بقدد ب  دد لبل شددّببتصدد لبنوبلدد الىب م ددز ب

و تصش بمل باألقالدنىبالمن ّجد ب حتد بوقد ب  د لببلد اّفبمتنّقد بوالقالدم ب

األول بالب م  با ق ب نبوالب ص ئبنح بالقالم  بملئوضنبلمم زباآلخئبالللب
الح  البممنب دنط بنوبصدنمتب د لبالح د الببنلندنط بب بوقلتبالقالم بقق لننب

والصدنمتبقدد با قالددربملدد بط  لتدد  بو الدتح ابا قدد  بهددل بالقالددم ببملندد بنلب

الح د البالددللبهد ب ددنط ب الددتح ابلوالبالنطد بأندد بوأدئوفبالصددمتبلدد ب
وقددلابالح دد البالددللبهدد بصددنمت.بونمددنبالقالددم بالثن  دد ب   دد ب م دد با ق ب ددنب

نبلمم زباآلخدئبالدللببد بوقلدتبالقالدم بقق لندنبو ص ئبنح بالقالم  بملئوض

الح  البممنبمتحئطبنوبهنق ب  لبقابواح بم بقالمّبالمتحئطبوالالنق بقد ب
 تصددبببلددنّفباآلخددئب  نقشدد بالمتحددئطبهددنقننبوبددنلل سبوقالددم بالملقدد لب

بددنل ج  بالددلا ّبواالمتنددنعبالددلا ّبواإلم ددنلبالددلا ّبمدد بق  ددابالقالددرباألولب

بللا  بممتنلنبللا  بنوبمم ننبللا  بوقلابال نق نل.بالهتحنل با ق  بال اج 
قا  : وقد يؤري ايوالل باعتبار الغیر فالقسمة مانعة الجمع بینهما يمكالن 

 انقالبها ، ومانعة الخلو بین الثالثة في الممكنات.

:بمكابنخل نبال اج بوالممتنعببنأت دنّبالغ دئبالببدنلنظئبملد بالدلا ببأقو 

أشدد بهدد  ابمنددعبالجمددعبالبال شدد بوكلدد بأللبالملقدد لبا قالددربالملقدد لبمل  مددنب
ح نئلبممدنبنلب  د لبواج دنبلغ دئ بنوبممتنلدنبلغ دئ بأشد بهد  ابمندعبالجمدعبالب

ال ش بالمتننعبالجمعبب  بال جد  ببدنلغ ئبواالمتندنعببدنلغ ئب بومم دنلبال شد ب

أن منبالببنلنظئبمل بوج دباللش بوالبأ م ن.بوهل بالقالم ب م  با ق ب نبأللب
اجدد بال جدد دببددنلغ ئبقدد ب لئضدد بأدد ىبأشتدد ب   دد لبممتنددعبال جدد دببددنلغ ئبو

  نقشد بنحدد همنبملدد باآلخددئبومكابلحظنددنباإلم ددنلبالددلا ّب ددّبهددل بالقالددم ب ددّب

بالمم نن با قش تبمن ل 
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ال ش بالبالجمعبلل ىبخشد بقدابملقد لبمم د بأد بال جد  ببدنلغ ئبواالمتندنعب

ن دنب د لبالمم د بالدلا ّبواجد بنوببنلغ ئبواإلم نلباللا ّب بو ج لبالجمدعبب 
بممتنعببنلغ ئ.

 المسألة الخامسة والعشرول

 في أقسا  الضرورة واإلمكال

قا  : ويشترك الوجوب واالمتناع في اسم الضالرورة وإل ارتلفالا بالساللب 

 واإليجاب.

:بالضددئوّوب طشدد بأشدد بال جدد  بواالمتنددنعبو شددمش منب دد لبقدداببأقالالو 
 بضددئوّلبل ن مددنب  تشتددنلببنلالددش بواحدد بمدد بال جدد  بواالمتنددنعب قددنلبلدد

واإل جددن ب ددنل ج  بضدددئوّوبال جدد دبواالمتنددنعبضدددئوّوبالالددش بواهدددرب

بالضئوّوببنمابل من.
 قا  : وكا منهما يصدق على ابرر إ ا تقابال في المضاف إلیه.

:بقددابواحدد بمدد بال جدد  بواالمتنددنعب صدد قبأشدد باآلخددئب دد لببأقالالو 

تشزم بوبنلل سبوقدلل بامتندنعبوج  بال ج دب ص قبأش  بامتننعبالل ىبو ال
ال ج دب ص قبأش  بوج  بالل ىبو التشزم ب دنل ج  بواالمتندنعبقدابواحد ب

من منب ص قبأش د باآلخدئبمكاب قدنب ب دّبالمضدنهبمل د ب لندّببنلمضدنهبمل د ب

بال ج دبنوبالل ىبالشل  ب ضنهبال ج  بواالمتننعبمل  من.
 منبأش بمضدنهبوم منبابتئطننب قنبابالمضنهبمل  بأل  ب التح ابص ق

واحدد ب دد لبوجدد  بال جدد دبالب صدد قبأش دد بامتنددنعبال جدد دبوبددنلل سبوالب

وج  بالل ىب ص قبأش  بامتننعبالل ىببابم منب ص قبقابواحد بمن مدنبأشد ب
صددنح  بمددعبالتقنبددابقمددنبقشنددنبوجدد  بال جدد دب صدد قبأش دد بامتنددنعباللدد ىب

بىبمتقنب ل. نل ج  بنض ببمل بال ج دبواالمتننعبمل بالل ىبوال ج دبوالل 
قا  : وقد يؤرالي اإلمكالال بمعنالى ساللب الضالرورة عالن أحالد الوالرفین فالیعم 

 ايررى والخاص.

:بالقالددم باللقش دد بث ثدد بواجد بوممتنددعبومم دد بلدد سبب اجدد بوالببأقالو 

بممتنعبهلاببحال 
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اصط جبال نص ب بوق ب  خلباإلم نلبأش بملن بنأدربمد بكلد بوهد بهدش ب

ّبال جد دبواللد ىبالبأن مدنبملدنببدابالضئوّوبأ بنح بالطئ   بنأندّبطئ د
أد بالطددئهبالمقنبددابلشح ددربحتدد ب  دد لبمم د بال جدد دبهدد بمددنبلدد سببممتنددعب

و   لبق بّ لننب   بضئوّوبالل ىبومم  بالل ىبه بمنبل سبب اج بو  د لب

ق بّ لننب   بضئوّوبال ج دب  كابنخلبب لابالملن بقنلبنأربمد باألولبومد ب
 د لبّ دعبمحد ىبالضدئوّ   ب شدمابث د  بالضئوّوباألخئىبالتّبالب قنبش ب

باألخئىبواإلم نلبال نص.
 قا  : وقد يؤري بالنسبة إلى االستقبا .

:بقدد ب  خددلباإلم ددنلبالببددنلنظئبملدد بمددنب ددّبالحددنلببدداببددنلنظئبمالببأقالالو 
االهتق نلبحت ب   لبمم  بال ج دبه بالللب ج لبوج د ب ّباالهتق نلبم ب

بإلم نلبنح باإلم ن ن ببنهرباإلم نل.غ ئبالتتن بمل بمنب ّبالحنلبوهلابا
 قا  : وال يشترط العد  في الحا  وإال اجتمع النقیضال.

:بهلاباإلم دنلبالب شدتئطبأ مد ب دّبالحدنلبأشد بالمدله بالحد ب ببأقو 

وكه ببلض ربملد باالبدتئاطب قدنلب:بأل د بلد بقدنلبم جد داب دّبالحدنلبل دنلب

ئجدد بملدد بال جدد  بواج ددنب دد ب  دد لبمم نددنبوهدد بخطدد بأللبال جدد دبملبنخ
نخئج بالل ىبمل باالمتننع.بون ضنبمكابابتئطب ّبمم نلبال ج دب ّبالمالتق اب

الل ىب ّبالحنلبابتئطب ّبمم نلبالل ىبال ج دب ّبالحنلبل  بمم  بال ج دب

ه ببل ن بمم  بالل ىب  شزىبابتئاطبوج د بوأ م ب ّبالحنلبهلابخشببومل  ب
ن ضنبالل ىب ّبالحدنلبالب ندن ّبال جد دبنبنّببق ل ب:بومالباجتمعبالنق ضنل.بو

ب ّبالمالتق اب بومم ن  ب ّبالحنلب نألول بنلبالب نن ّبمم ن  ب ّبالمالتق ا.

 المسألة السادسة والعشرول

 في أل الوجوب واإلمكال واالمتناع لیست ثابتة في ايعیال

 قا  : والثالثة اعتبارية لصدقها على المعدو  واستحالة التسلسا.

 بالج ن بالدث ثبنأندّبال جد  بواإلم دنلبواالمتندنعبنمد ّب:بهلبأقو 

باأت نّ  ب لت ئهن
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اللقابأن ب ال  بال جد دبملد بالمنه د بولد سبل دنب حقد ب دّباألأ دنلبل جد  ب:ب

بمن نبمنبه بمشتئطبومن نبمنبه بم تصبب ابواح بنمنبالمشتئطب  مئالب:
أش د بب:بنلبهل باألم ّب ص قبأش بالمل وىب د لبالممتندعب صد قبايو 

ن  بمالتح ابال ج دبون  بواج بالل ىبوالمم  بق ابوج د ب ص قبأش د بن د ب

مم  بوه بمل وىبومكابا صببالمل وىبب دنبقن دتبأ م د بالهدتحنل با صدنهب
بالل مّببنلث   ّ.

:ب شزىبالتالشالابأللبقابمتحق ب ش بوجد دب شدنّطببد بغ دئ بمد ببالثاني

مغدن ئبلمدنببد باالمت دنلببالم ج دا بو  تصببنتسبمنه ت بومدنببد باالبدتئاط
  ج د بغ ئبمنه ت ب ن صنهبمنه ت بب ج د بالب  شد بأد بنحد بهدل باألمد ّب

الث ث ب ش بقن تبهل باألم ّبث     بلزىبا صن  نبب ح بالث ث بو تالشالابوهد ب

بمحنل.
 قا  : ولو كال الوجوب ثبوتیا لا  إمكال الواجب.

نلبهدل باألمد ّبل الدتبب:بلمنبكقئباألدلد بالشدنمش ب دّبال اللد بأشد بأقو 

ث     ب ّباألأ نلببئعب ّبال الل بأش بقابواح بم بالث ث ب  د نببدنل ج  ب
الللبه بنقئب نبمل بال ج دبمكبه ب  ق  ب  د  بن د بلد سبث    دنبوالد ل ابأش د ب

ن  بل بقنلبم ج دابل نلبمم ننبوالتنلّببنطاب نلمق ىبمثش بب دنلبالشدئط  بن د ب

ملددد بالم صددد هب دددنل ج  بمتتقدددئبملددد بكا بصددت بلشغ دددئبوالصدددت بمتتقدددئوب
ال اج ب    لبال جد  بمم ندن.بونمدنببطد لبالتدنلّب ص د بلد بقدنلبال جد  ب

مم ننبل نلبال اج بمم ننبأللبال اج بم منبه بواج بب لابال ج  بالمم د ب

وال ج  بالمم  ب م  بلوال ب   ئجبال اج بأ بق   بواج نب    لبمم ننب
بهلابمحنل.

 المتناع ثبوتیا لا  إمكال الممتنع.قا  : ولو كال ا

:بهلابح ربضئوّلبوه بنلباالمتننعبنمئبأد مّبوقد ب  د بهنهندنببأقو 

أشدد بطئ دد بالتن  دد بالباالهددت اللب دد لباالمتنددنعبلدد بقددنلبث    ددنبلددزىبمم ددنلب
الممتندعبأللبث د  باالمتندنعب الدت أّبث دد  بم صد   بنأندّبالممتندعب   دد لب

بالممتنعبمم ننبهلابخشب.
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 لو كال اإلمكال ثبوتیا لا  سبق وجود كا ممكن على إمكانه.قا  : و

:باختشددببالنددنسب ددّبنلباإلم ددنلبال ددنصبهددابهدد بث دد  ّبنىبالببأقالالو 

و حئ ئبالق لب   بنلباإلم نلبق ب  خلببنلنال  بمل بالمنه  ب تال نبالببنلق دنسب
مل بال ج دبوه باإلم نلبالئاجعبمل بالمنه  بوق ب  خلببنلنالد  بملد بال جد دب

 بح مبالقئ بوال ل بم بطدئهباللد ىبمل د بوهد باإلم دنلباالهدتل ادلبنمدنبم

:ببالثالاني:ب نلمحقق لبقن  بأش بن  بنمئباأت نّلبالب حق بل بأ ننبونمنببايو 
 نألوا دابقدنل ابم د بمد ببدن بال  دببوهد بقنبدابلششد وبوالضدلببوالحد ب  بدن ب

ن  ببد  بنمدئ  بنوبوال ل ابأش بأ م ب ّبال نّجبن  بل بقنلبثنبتنبمعبن  بمض

كوبمضن  بلزىبث   بمضن   بالشل  بهمنبالمنه  بوال جد دب  شدزىب د خئ بأد ب
بال ج دب ّبالئ   بهلابخشب.

 قا  : والفرق بین نفي اإلمكال واإلمكال المنفي ال يستلا  ثبوته.

:بهلابجد ا بأد باهدت اللبالشد خبنبدّبأشدّببد بهد ننبأشد بث د  ببأقو 
م ددنلبأدد م نبلمددنببقددّب ددئقببدد  ب تددّباإلم ددنلباإلم ددنلب   دد بقددنلبلدد بقددنلباإل

واإلم نلبالمنتدّبللد ىبالتمدن زب دّباللد م ن .بوالجد ا بالمندعبمد بالم لمد ب

ب  لبالتئقبواقعبوالب الت أّبالتئقبالث   بقمنب ّباالمتننع.

 المسألة السابعة والعشرول

 في الوجوب واإلمكال واالمتناع المولقة

 ه وكيا االمتناع.قا  : والوجوب شاما للياتي و یر

:بال ج  بق ب   لبكا  نبوه بالمالتن بمل ب تسبالمنه د بمد بغ دئببأقو 

التتدنو بملد بغ ئهددنبوقد ب  دد لببدنلغ ئبوهدد بالدللب حصدداببنأت دنّبحصدد لب
الغ ددئبوالنظددئبمل دد ب دد لبالملشدد لبلدد بالبالنظددئبملدد بأشتدد بلددرب  دد بواج ددنبب ددنب

نلغ ئبوهد ببدنمابل مدنب نل ج  بالمطش بق با قالربملد بمدنببنلدلا بوملد بمدنببد

بوقلاباالمتننعببنمابل متننعباللا ّبولشلنّفببنأت نّبالغ ئبول سبأم ى
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ال ج  بأم ىبالجنال  بومالب ئق بال ج  باللا ّببابأم ىبأنّفبكهنّب

بلملئوفبكهنّ.
 قا  : ومعروض ما بالغیر منهما ممكن.

بدنلغ ئب:باللا ّبالتدّب صد قبأش  دنبن  دنبواج د ببدنلغ ئبنوبممتنلد ببأقو 

    ددنب  دد لبمم ندد ببنلددلا بأللبالمم دد بالددلا ّبهدد بالددللب لتدد ّ بال جدد  ب

واالمتننعبوالب م  بنلب   لبال اج ببنلغ ئبواج نببنللا بوالبممتنلنببنللا ب
وقلابالممتنعببنلغ ئب ق بظ ئبنلبملئوفبمنببنلغ ئبم بال جد  بواالمتندنعب

بمم  ببنللا .
 القسمة الحقیقیة. قا  : وال ممكن بالغیر لما تقد  في

:بالب م  بنلب   لبهنهننبمم  ببنلغ ئبقمدنبنم د بواجد بوممتندعببأقو 

بنلغ ئبأل  بل بقنلبقلل بل نلبالملئوفبلنم نلببنلغ ئبممدنبواج دنبللا د بنوب

ممتنلنبللا د بوقدابمم د ببدنلغ ئبمم د ببنلدلا ب   د لبكلد بالملدئوفب دنّوب
م بالحق ق د بالتدّب ئضدننبن  دنبالبواج نبللا  بو نّوبمم ندنب  شدزىبا قد  بالقالد

ب نقش بهلابخشب.

 المسألة الثامنة والعشرول

 في عروض اإلمكال وقسیمیه للمامیة

قالالا  : وعالالروض اإلمكالالال عنالالد عالالد  اعتبالالار الوجالالود والعالالد  بالالالنظر إلالالى 

 المامیة وعلتها.

:باإلم ددنلبم مددنب لددئفبلشمنه دد بمدد بح ددمبهددّبهددّبالببنأت ددنّببأقالالو 

 م نبوالببنأت نّبوج دبأشت نبوالببنأت نّبأد ىبأشت دنبوج دهنبوالببنأت نّبأ

بابم منب لئفبل نبأن بأ ىباأت نّبال ج دبوالل ىببنلنظئبمل بالمنه  ب تال نب
 بوأن بأ ىباأت نّبال ج دبوالل ىببدنلنظئبملد بأشد بالمم د ب د لبالمنه د بمكاب

نخل بم ج دوبقن تبواج  بمنبدامتبم ج دوبوقلابمكابنخل بمل وم ب   لب

متنل بمنبدامتبمل ومد بومكابنخدل ببنأت دنّبوجد دبأشت دنبقن دتبواج د بمدنبم
دامتباللش بم ج دوبومكابنخل ببنأت دنّبأد ىبأشت دنبقن دتبممتنلد بمدنبدامدتب

باللش بمل وم .
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 قا  : وعند اعتبارمما بالنظر إلیهما يثبت ما بالغیر.

شت نبث تب:بمكاباأت ئ نبال ج دبوالل ىببنلنظئبمل بالمنه  بنوبمل بأبأقو 

بال ج  ببنلغ ئبواالمتننعببنلغ ئبوه بظنهئبممنب ق ى.
 قا  : وال منافاة بین اإلمكال والغیر .

:بق بب ننبنلبالمم  ببنأت نّبوج د بنوبوج دبأشتد ب  د لبواج دنب ببأقو 

وبنأت ددنّبأ مدد بنوبأدد ىبأشتدد ب  دد لبممتنلددنبل دد بال جدد  بواالمتنددنعبل الددنب
 منبالمم ددد ب ددد بمنن دددنوبب ن مدددنبوبددد  بكا  ددد  ببددداببنأت دددنّبالغ دددئبوملئوضددد

باإلم نل.
 قا  : وكا ممكن العروض  اتي وال عك .

:بالمم دد بقدد ب  دد لبمم دد بالث دد  ب ددّب تالدد بوقدد ب  دد لبمم دد ببأقالالو 
الث   بلشّءبآخئبوقابمم  بالث   بلشّءبآخئبنأنّبمم  باللئوفب   ب

لغ دئ بمم  بكا ّبنلب   لب ّب تال بمم  بالث   بأللبمم نلبث د  بالشدّءب

 ئعبأش بمم ن  ب دّب تالد بوالب دنل سب قد ب  د لبالشدّءبمم د بالث د  ب دّب
 تال بوممتنعبالث   بلغ ئ بقنلمتنّقن بنوبواج بالث   بلغ دئ بقدنألأئافب

بوالصتن .

 المسألة التاسعة والعشرول

 في علة االحتیاج إلى المؤثر

ره قا  : وإ ا لحظ اليمن الممكن موجودا طلالب العلالة وإل لالم يتصالور  یال

وقد يتصور وجود الحادث فال يولبها ثم الحدوث كیفیة الوجالود فلالی  علالة لمالا 

 يتقد  علیه بمراتب.

:باختشببالننسبهننب ّبأش باحت نجباألثئبمل بم ثئ ب قنلبجم د ّببأقو 

اللقدد ءبم  ددنباإلم ددنلبالبغ ددئب بوقددنلبآخددئولبم  ددنبالحدد وثبالبغ ددئب بوقددنلب
بآخئولبهمنبملنبوالح باألولبل ج   ب:
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:باللقددابمكابلحددظبالمنه دد بالمم ندد بونّادبحمددابال جدد دبنوباللدد ىببايو 

أش  ددنبا تقددئب ددّبكلدد بملدد باللشدد بوملبلددرب نظددئببدد ئنبآخددئبهدد ىباإلم ددنلب
والتالنولبمكبح رباللقاببنلتالنولبالدلا ّبقدنهب دّبالح درببنمتندنعبالئجحدنلب

ئضدننباللا ّب نحتنجبمل باللش بم بح مبه بمم  بوملبلرب شحظبغ دئ بولد ب 

حندثنبوج بوج د بوملبقنلب ئضنبمحنالب  لباللقاب ح رببل ىباحت نج بمل ب
بالم ثئب لشربنلبأش بالحنج بم منبهّباإلم نلبالبغ ئ.

:بنلبالحد وثبق ت دد بلش جد دب  تد خئبأندد ب د خئابكا  دنبوال جدد دببالثالاني

مت خئبأ باإل جندبواإل جندبمت خئبأ باالحت نجبواالحت نجبمت خئبأد بأشد ب
ت نجب ش بقنلبالح وثبأش بالحنج بلزىب قد ىبالشدّءبأشد ب تالد ببمئا د باالح

بوه بمحنل.

 المسألة الثالثول

 في أل الممكن محتاج إلى المؤثر

 قا  : والحكم باحتیاج الممكن ضرور .

:باختشببالندنسبهندنب قدنلبقد ىبملبهدلابالح دربضدئوّلبنأندّبنلببأقو 

 صدد ّب الددنولبطئ ددّباحت ددنجبالمم دد بالب حتددنجبملدد ببئهددنلب دد لبقددابمدد ب

المم  بجزىببنلضئوّوبنلبنح همنبالب تئج بم بح مبه بمتالنوبنأنّبمد ب
بح مبكا  ببابم بح مبملبالمئج بثنبتبوهلابالح ربقطلّبالب قعب   بب 

وقنلبآخئولبم  باهت اللّبوه بخط بوه  بغشط ربن  ربلدرب تصد ّواب

بالمم  بأش بمنبه بأش  .

 المسألة الحادية والثالثول

 وب الممكن المستفاد من الفاعافي وج

 قا  : وال تتصور ايولوية يحد الورفین بالنظر إلى  اته.

:بق بب ننبنلبالمم د بمد بح دمبهد بهد بالببنأت دنّبوجد دبأشتد بنوببأقو 

بأ م نب  لبوج د 
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وأ م بمتالنو نلببنلنالد  بمل د بوم مدنب حصدابالتدئج  بمد بالتنأدابال دنّجّب

بألح بالطئ   بأش باآلخئببنلنظئبمل بكا  .ب  كابالب م  بنلب تص ّبنول   
قا  : وال تكفي الخارجیة يل فرضها ال يحیا المقابا فال بد مالن االنتهالاء 

 إلى الوجوب.

:بنول  دد بنحدد بالطددئ   ببددنلنظئبملدد بوجدد دباللشدد بنوبأدد م نبهددّببأقالالو 

األول  د بال نّج دد ب دد لبقن دتباللشدد بمالددتجمل بلجم دعبالشددئا طبمنتت ددنبأن ددنب
م ا ددعبقن ددتباألول  دد بوج بددنبومالبقن ددتبنول  دد ب جدد لبمل ددنبوقدد عبجم ددعبال

الطئهباآلخئبوهل باألول   بال نّج  بالب  تّب ّبوج دبالمم د بنوبأ مد ب

بأللب ئض نبالب ح ابالمقنبا.
وب دنلبكلدد ب:بن دنبمكاب ئضددننبهدل باألول  دد بمتحققد بثنبتدد ب  مدنبنلب م دد ب

  دد بنوبالب م دد بوالثددن ّبمل ددنبوجدد دبالطددئهباآلخددئبالمقنبددابلطددئهباألول

 قتضّبنلب   لباألول   بوج بنبواألولب شزىبمن بالمحنلبوهد ب دئج  بنحد ب
طئ ددّبالمم دد بالمتالددنولبأشدد باآلخددئبالبلمددئج بأل ددنبمكاب ئضددننباألول  دد ب

ثنبت ب م  بمل نبوج دبالطئهبالئاج بوالمئج جب ت صد صبنحد بالد قت  ب

محنلب ق بظ ئبنلباألول   ببنل ق عبدولبالثن ّب ئج  بم بغ ئبمئج بوه ب
الب  تّب ّبالتئج  ببابالبب بم بال ج  ب بونلبقابمم  بأش باإلط قبالب

ب م  بوج د بمالبمكابوج ب  بب بم باال ت نءبمل بال ج  .
 قا  : ومو سابق ويلحقه وجوب آرر ال يخلو عنه قضیة فعلیة.

ب(ننحد هم):بقابمم  بم جد دبنوبملد وىب   د بمحتد هبب جد ب  ببأقو 
ال جدد  بب(والثددن ّ)ال جدد  بالالددنب بهدد قنبكا  ددنبالددللباهددت لشننبأشدد ب حققدد ب

ال ح بوه بالمت خئبأ ب حقد بالقضد  ب د لبالح دربب جد دبالمشدّبلن الدنلب

  دد لبواج ددنبمددنبداىبالمشددّبم جدد دابلدد بوهددل بالضددئوّوب الددم بضددئوّوب
ببحال بالمحم لبوالب  ش بأن نبقض  ب لش  .

 جب المامیة أو تمتنع.قا  : واإلمكال الز  وإال ت

:باإلم ددنلبلشمم دد بواجدد بأل دد بلدد بالبكلدد بألم دد بلوالدد بوح نئددلببأقالالو 
ب  ق بالمنه  
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بواج  بنوبممتنل بوق بب ننبامتننأ ب  منبهشب.
 قا  : ووجوب الفعلیات يقارنه جواز العد  فلی  بالز .

:ب ئ  بنلب    بنلبال جد  بال حد بوهد بالدللبكقدئبن د بالب  شد ببأقو 
قض  ب لش  بول لابهمن بوج  بالتلش دن ب قدنّلبجد الباللد ىبوكلد بأللبأن ب

ال ج دبالب  ئج بأ باإلم نلباللا ّببدابهد ببدنقبأشد بط  لد باإلم دنلبأللب

وج ب ببشئطبالبمطشقنب ش لابح رببج البمقنّ  بوج  بال ج دبلج البالل ىب
بوهلابال ج  بل سبب لىبباب نت بأ بالمنه  بأن ب ئفبأ ىباللش 

   : ونسبة الوجوب إلى اإلمكال نسبة تما  إلى نقص.قا

:بال جد  بهد ب  قدد بال جد دبوق  د بواإلم ددنلبضدلبب  د ب نالدد  ببأقالو 
ال جدد  بملدد باإلم ددنلب الددد  ب مددنىبملدد ب قدددصبأللبال جدد  ب مددنىبال جددد دب

بواإلم نلب قصبل .

 المسألة الثانیة والثالثول

 في اإلمكال االستعداد 

شالدة والضالعف ويعالد  ويوجالد للمركبالات ومالو قا  : واالسالتعداد  قابالا لل

  یر اإلمكال الياتي.

:باإلم نلبممنبنلب شحظببنأت نّبالمنه  ب تال نبوه باإلم نلباللا ّببأقو 

 بوممدددنبنلب شحدددظببنأت دددنّبقئب دددنبمددد بال جددد دبوبلددد هنبأنددد بوهددد باإلم دددنلب

االهددتل ادلبوهددلاباإلم ددنلبقنبددابلششدد وبوالضددلببوالز ددندوبوالنقصددنلب دد لب
دبالنطت بلن الن   بنضلببونبل بم باهتل ادباللشق بل دنبوقدلاباهدتل ادباهتل ا

النطتدد بلش تنبدد بنبلدد بونضددلببمدد باهددتل ادباإل الددن   بل ددنب  ددلابهدد باإلم ددنلب

االهدددتل ادلبالحنصدددابل دددابمنه ددد بهددد  بأددد م نبوج دهدددنبوهدددلاباإلم دددنلب
باالهتل ادلب ل ىبو  ج ببل بأ م بلشمئق ن ب  لبالمنءببل ب ال ن ب التل 
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لص ئوّ  به اءببل بنلبلرب   ب ب ق ب ج دبل بهلاباالهتل ادبثربمكاببدئدبلالب

كل باالهتل ادبونمنباإلم نلبالدلا ّب قد بب ندنبن د بالب م د بلوالد بأد بالمم د ب
ب تغن ئا.

 المسألة الثالثة والثالثول

 في القد  والحدوث

 حادث.قا  : والموجود إل أري  یر مسبوق بالغیر أو بالعد  فقديم وإال ف

:بهل بقالم بلشم ج دبمل بالق  ربوالحندثبوكل بأللبالم جد دبممدنببأقو 
نلب ال ق بالغ ئبنوبالب ال ق بالغ ئب نألولبه بالحندثبوالثدن ّبهد بالقد  ربوقد ب

ب قنلبملبالق  ربه بالللبالب ال ق بالل ىبوالحندثبه بالللب ال ق بالل ى.
بالامالالال أو بالرتبالالة قالالا  : والسالالبق ومقالالاباله إمالالا بالعلیالالة أو بالالالوبع أو 

 الحسیة أو العقلیة أو بالشرف أو باليات والحصر استقرا ي.

:بلمددنبكقددئبنلبالقدد  ربهددد بالددللبالب الدد ق بالغ ددئبنوباللدد ىبأشددد ببأقالالو 

اخت هبالتتال ئ  ب بوالمح ثبه بالللب ال ق بالغ ئبنوباللد ىب بوجد بأش د ب

ب  .نلب    بنقالنىبالتق ىبوالال  بومقنبش  بنأنّبالت خئبوالمل
بوق بكقئبالح منءبنلبنقالنىبالتق ىبخمال ب:

:بالتقدد ىببنللش دد بوهدد بقتقدد ىبحئقدد باإلصدد عبأشدد بحئقدد بال ددن رببايو 

ول لاب    بل بالبحئق بال  بلرب حصابحئق بال ن رب  لابالتئ  د باللقشدّبهد ب
ب ق ىببنللش  .

:بالتقدد ىببددنلط عبوهدد بنلب  دد لبالمتقدد ىبلدد بحددظب ددّبالتدد ث ئب ددّببالثالالاني

خئبوالب   لبه بقمنلبالم ثئبوه بقتق ىبال احد بأشد باالثند  بوالتدئقبالمت 
ب ن بوب  باألولبنلبالمتق ىبهننطبقنلبقن  نب ّبوج دبالمت خئبوالمتق ىبهننبالب

ب  تّب ّبوج د .

:بالتق ىببنلزمنلبوه بنلب   لبالمتق ىبم ج داب دّبلمدنلبمتقد ىببالثال 
بأش بلمنلبالمت خئبقنأل بواالب .



 نوثالثلاو ةعبارلا ةلأسملابب.........................................................................بب58

:بالتق ىببنلئ   بوهّبممدنبحالد  بقتقد ىباإلمدنىبأشد بالمد م ىب بنوببالرابع

بأقش  بقتق ىبالجنسبأش بالن عبملبجلابالم  نباألأر.
:بالتقدد ىببنلشددئهبقتقدد ىباللددنلربأشدد بالمددتلشربوقددلابنصددننهببالخالالام 

بالت خئبوالمل  .

ثربالمت شم لبلادوابقالمنبآخئبلشتق ىبوهم  بالتقد ىبالدلا ّبو مثشد اب  د ب
نمدسبأشد بال د ىب   د بلد سب قد منببنللش د بوالببدنلط عبوالببنلزمددنلبومالبببتقد ى

الحتددنجبالزمددنلبملدد بلمددنلبآخددئبو الشالدداب بوظددنهئبن دد بلدد سببنلئ  دد بوالب

بنلشئهب   بخنّجبأ بهل باألقالنىبوهلابالحصئباهتقئا ّبالببئهن ّبمكبلرب
مكابب قرببئهنلبأشد با حصدنّبالتقد ىب دّبهدل باأل د اعبوالقالدم بم مدنب نحصدئ

ب ئدد بب  بالنتّبواإلث ن .

 المسألة الرابعة والثالثول

 في أل التقد  مقو  بالتشكیك

 قا  : ومقولیته بالتشكیك وتنحفظ اإلضافة بین المضافین في أنواعه.

:باختشددببالح مددنءبهنددنب قددنلبقدد ىبملبالتقدد ىبمقدد لبأشدد بن  اأدد ببأقالالو 

ق ىببنللش د بوالط دعبال مال ببنالبتئاطبال حتبوه بخط ب  لبقابواح بم بالت

ق ببنّطباآلخئب ّبملن بالتقد ىبوهد بنلبقدابواحد بمد بالمتقد ىبوجد بلد بمدنب
بلشمت خئبدولبالل س.

وقنلبآخئولبم  بمق لببنلتش   بأللباألصننهب شتئطب دّبنلبالمتقد ىب

بمددنبهدد بمتقدد ىبلدد ببددّءبلدد سبلشمتدد خئبوالببددّءبلشمتدد خئبمالبوهدد بم جدد دب
نلبالببملن بواح ب  لبالمتقد ىببنللش د ب  جد بلشمتق ىبوهلابالملن بالمشتئطب ق

ل بالتق ىبق ابالتق ىببنلط عبوالتق ىببنلط عبق ابهن ئبنصننهبالتقد ىبو دّبهدلاب

ببحمبكقئ ن ب ّبقتن باألهئاّ.
ومكابث تبن  بمق لببنلتش   ببملن بنلببل بن  اعبالتق ىبنول ببنلتق ىب

جبمتقد منبأشد بدبولش د بم ببل ب ب نأشربن نبمكاب ئضننبابمتقد منبأشد ب ببنل

بنلط عبقنلب ق ىبابأش ب بنول بم ب ق ىبجبأش بدبوح نئلب بنح بالمضن   ب
نولدد ببتدد خئ بأدد باأللددببالمضددنهباآلخددئب بمدد ب دد خئبدبأدد بجب ن حتظددتب

باإلضن  بب  
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 المضن   ب ّباألول   بوه بنح بن  اعبالتش   

قدنلبب(د)أشد بب(ج)نب بمد ب قد ىبب( )أش بب(ا)وقلل بل ب ئضننب ق ىب
بوهلاب  عبثنلبلشتش   ب(ج)أ بب(د)نب بم ب  خئبب(ا)أ بب( )  خئب

قدنلب د خئبب(د)أشد بب(ج)ق داب قد ىبب( )أش بب(ا)وقلابل ب ئضننب ق ىب

وهلابه بالن عبالثنلمبوهلابملند بق لد بب(ج)أ بب(د)ق اب  خئبب(ا)أ بب( )
بو نحتظباإلضن  بب  بالمضن   ب ّبن  اأ .

 امتنع جنسیته. قا  : وحی  وجد التفاوت

:بلمددنببدد  بنلبالتقدد ىبمقدد لبأشدد بمددنب حتدد بمدد بنصددننهبالتقدد من ببأقالالو 

بنلتشدد   بظ ددئبن دد بلدد سبجنالددنبلمددنب حتدد بونلبمق ل تدد بأشدد بمددنب حتدد بقدد لب
اللنّفبأش بملئوض بالبق لبالجنسبأش بن  اأ بالمتننعبوقد عبالتتدنو ب

ب ّبنجزاءبالمنه  .
 اني أو  یرمما.قا  : والتقد  دا ما بعارض زماني أو مك

:بمكاب ظددئبملدد بالمنه دد بمدد بح ددمبهددّبهددّبلددرب  دد بمتق مدد بأشدد ببأقالالو 

غ ئهنبوالبمت خئوبوم منب لئفبل نبالتق ىبوالت خئببنأت نّبنمئبخنّجبأن نب

ممنبلمن ّبقمنب ّبالتق ىبالزمن ّبنوبم ن ّبقمنب دّبالتقد ىبالم دن ّبنوبمغدن ئب
ث ئبوالتد ثئبوقمدنب دّب قد ىباللدنلربقمنب ّب ق ىباللش بأش بملش ل نببنأت نّبالتد 

بأش بالمتلشرببنأت نّبالشئهبوغ ئبكل بم بنصننهبالتق من .
 قا  : والقد  والحدوث الحقیقیال ال يعتبر فیهما الامال وإال تسلسا.

:بالق ىبوالح وثبقد ب    دنلبحق ق د  بوقد بالب    دنلبحق ق د  ببداببأقو 
 نلقدد ىبوالحد وثبالحق ق ددنلبب قدناللبأشد بمددنب قدناللبأش دد بأشد بهدد  ابالمجدنل

وهمنبمنب الئ نهمنببد بمد بنلبالقد  ربهد بالدللبالب الد ق بالغ دئبوالمحد ثبهد ب

المال  قببنلغ ئبوهمدنبب دلاباالأت دنّبالب تتقدئالبملد بالزمدنلبأللبالزمدنلبملب
قدنلبقد  منبنوبحندثدنبب دلابالملند با تقدئبملد بلمدنلبآخدئبو الشالدابونمدنبالقدد ىب

 تحققددنلببدد ولبالزمددنلبوكلدد بأللبالقدد  رب قددنلببوالحدد وثببنلمجددنلب    مددنبال

ببنلمجنلبلمن
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ب التطنلبلمنلبوج د ب ّبجن  بالمنضّبوالمح ثبلمنبالب التطنلبلمن  .
 قا  : والحدوث الياتي متحقق.

:بق بب ندنبنلبنصدننهبالتقد ىبوالتد خئبخمالد بنوبهدت بومد بجمشت دنببأقو 
ال جد دب  د بمتد خئاببالتق ىبوالت خئببنلط عب نلحد وثبالدلا ّبهد بالدللب  د ل

أ بالل ىببنللا بوب ن  ب:بنلبالمم  ب التح بم بكا  بأد ىباهدتحقنقبال جد دب

واللد ىبو الدتح بمد بغ ددئ باهدتحقنقبنحد همنبومدنببنلددلا بنهد  بممدنببددنلغ ئب
 نل اهتحقنق  بنأنّبالت خئباللا ّبمتقد ىبأشد باالهدتحقنق  بوكلد بهد بملند ب

بالح وثباللا ّ.
 اعتبارال عقلیال ينقوعال بانقواع االعتبار.قا  : والقد  والحدوث 

:بكهددد بالمحققددد لبملددد بنلبالقددد ىبوالحددد وثبل الدددنبمددد بالملدددن ّببأقالالالو 

المتحققدد ب ددّباألأ ددنلبوكهدد بأ دد بهللاببدد بهددل  بمدد باألبددلئ  بملدد بن  مددنب

وصدتنلبلا دد البأشد بال جدد دبوالحدد بخد هبكلدد بون  مدنباأت ددنّالبأقش ددنلب
لغ دئبمل د بوأ مد بأل  مدنبلد بقن دنبث د     ب لت ئهمنبالله بأن بمقن ال بهد  با

لزىبالتالشالابأللبالم ج دبم بقابواحد بمن مدنبممدنبنلب  د لبقد  منبنوبحندثدنب

    لبلشق ىبق ىبآخئبوقلابالح وثبهلابخشبببابهمنبأقش نلب لت ئهمنباللقاب
بو نقطلنلببن قطنعباالأت نّباللقشّ.

 ىبوالحدد وثبوهددلابجدد ا بأدد بهدد البمقدد ّبوهدد بنلب قددنلبمكابقددنلبالقدد

نمئ  بث      ب ّباللقابنم  بأئوفبالق ىبوالح وثبل منبو ل دبالمحلوّب
مدد بالتالشالددابو قئ دددئبالجدد ا بن  مددنباأت دددنّالبأقش ددنلب نقطلددنلببن قطدددنعب

باالأت نّب  ب شزىبالتالشالا.
 قا  : وتصدق الحقیقیة منهما.

 لب:بالم ج دبالب  ش بأ بالق ىبوالح وثبأل  بالب  ش بم بنلب  دبأقو 
مال  قنببغ ئ بنوبالبواألولبحندثبوالثن ّبق  ربوالب جتملنلب ّببدّءبواحد ب

الهتحنل باجتمنعبالنق ض  ب  كلبالب جتملنلبوالب ئ تلنلب تتئق بالمنتصدش ب

بالحق ق  بمن من.
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 المسألة الخامسة والثالثول

 في رواص الواجب

 قا  : ومن الوجوب الياتي والغیر .

 بنلبالشّءبال اح بمكابقنلبواج نبللا د ب:بهل بمح ىبال  اصبوهبأقو 
المنتصددش بالحق ق دد بب( نقدد ل)اهددتحنلبنلب  دد لبواج ددنببغ ددئ بمكابأئ ددتبهددلاب

التددّب منددعبالجمددعبوال شدد بصددندق بأشدد بالم جدد دبمكابنخددلبجزؤهددنبال جدد  ب

الم ج دبممنبواج بللا د بنوبواجد ببغ دئ ب بنللا بوال ج  ببنلغ ئبب لب قنل
واحدد بوقددلب منبأش دد بوكلدد بأللبالم جدد دبممددنببالمتنددنعبصدد ق منبأشدد ببددّء

مالدتغ بأد بالغ دئبنوبمحتدنجبمل د بوالبواهدط بب ن مدنبواألولبواجد ببنلدلا ب

بوالثن ّبواج ببنلغ ئ.
وم منبامتنعبالجمعبب ن منبأل  بل بقدنلببدّءبواحد بواج دنببلا د بوبغ دئ ب

الببملنبلزىبالمحنلبأللبال اج ببغ ئ ب ئ تعببنّ تنعبغ ئ بوال اجد ببنلدلا 

 ئ تعببنّ تنعبغ دئ ب شد بقدنلببدّءبواحد بواج دنببلا د بوبغ دئ بلدزىباجتمدنعب
بالنق ض  بوه بمحنل.

وم مددنبامتندددعبال شددد بأن مدددنبأللبالم جددد دبملبقدددنلبواج دددنبصددد قبنحددد ب

الجزء  بوملبقنلبمم ننباهتحنلبوج د بمالببل بوج ب ببنلتنأابأش بمنب ق ىب
ب  ص قبالجزءباآلخئ.

 تي على المركب.قا  : ويستحیا عدق اليا

:بهددل بخنصدد  بثن  دد بلش اجدد بالدلا ّبوهدد بن دد ب الددتح ابنلب  دد لببأقالو 
مئق نب  ب م  بص قبال ج  بالدلا ّبأشد بالمئقد بأللبقدابمئقد ب تتقدئب

مل بنجزا  بأش بمنب   ّبوقابمتتقدئبمم د ب نل اجد بللا د بمم د بللا د بهدلاب

بخشب.
 د بأل د بلد بقدنلبقنلببل بالمت خئ  بهل بالمال ل ب ت قدببأشد بال ح ا 

قن دداب جدد لبنلب  دد لبقددابواحدد بمدد بنجددزاءبالمئقدد بواج ددنبللا دد بو  دد لب

المجمدد عبمالددتغن نبأدد بالغ ددئبنج نددنببدد لبال اجدد بللا دد ب الددتح ابنلب  دد لب
بمتل دا.
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والح بن  بالبا تقدنّب دّبهدل بالمالد ل بملد بال ح ا  د بأللبهدلابالمئقد ب

 بال اج  بوقابمتتقدئبمم د ب التح ابنلب   لبواج نبللا  بال تقنّ بمل بنجزا 
ب    لبالمئق بمم ننب  ب   لبواج نبوهلابالب ت قببأش بال ح ا   .

 قا  : وال يكول الياتي جاءا من  یره.

:بهددل بخنصدد  بثنلثدد بلش اجدد بظددنهئوبوهددّبنلبال اجدد بللا دد بالببأقالالو 

 تئق بأن بغ ئ بوه بظنهئبأللبالتئق بممنبحالّبوه بم منب   لببن تلدنلب
نوبأقشددّبقتئقدد بالمنه دد بمدد باألجنددنسبوالتصدد لبوال ددابظددنهئبقددنلمزاجب

باالهتحنل .

 المسألة السادسة والثالثول

 في أل وجود واجب الوجود ووجوبه نف  حقیقته

 قا  : وال يايد وجوده ونسبته علیه وإال لكال ممكنا.

 دّبنلبوجد دبب(ال حدمباألول):بهدل بالمالد ل ب شدتمابأشد ببحثد  ببأقو 

 ب تددسبحق قتد بو قئ ددئ بنلب قد لبلدد بقدنلبوجدد دبواجدد بواجد بال جدد دبللا د

ال ج دبللا  بلا  ابأش بحق قت بل نلبصت بل نب    لبمم ندنب  تتقدئبملد بأشد ب
 تش باللش بممدنبنلب  د لب تدسبحق قتد بنوببد ئنبخنّجدنبأد بحق قتد بوالقالدمنلب

بنط لبنمنباألولب:ب صلب ش بالحق ق بممنبنلب  ثئب   بوهّبم ج دوبنوب د ثئب

 بوهددّبمل ومدد ب دد لبنثددئ ب  دد بوهددّبم جدد دوب دد لبقن ددتبم جدد دوبب ددلاب  دد
ال ج دبلزىب ق ىبالشّءبأشد ب تالد بوهد بمحدنلبوملبقدنلببغ دئبهدلابال جد دب

أندبال حمبمل  بو شزىبوج دبالمنه  بمئ   بوالجم عببنطداب بوملبنثدئ ب  د ب
بوهّبمل وم بقنلبالمل وىبم ثئاب ّبالم ج دبوه ببنطاببنلضئوّو.

ثن ّب ص  ب شزىبمن با تقنّبواج بال ج دب ّبوجد د بملد بغ دئ بونمنبال

ب    لبمم ننبوه بمحنلبوهلابدل ابقنطعبأش بهلابالمطش  .
 ددّبنلبال جدد  ب تددسبحق قتدد بوقدد ب قدد ىبب ددنلبكلدد ب  مددنببالبحالال  الثالالاني

بهشب.
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 قا  : والوجود المعلو  مو المقو  بالتشكیك أما الخاص به فال.

ت لبأشدد بل ددندوبال جدد دب ددّبحدد بواجدد ب:بهددلابجدد ا بمدد باهددبأقالالو 

ال جد دبو قئ دئبالد ل ابنلب قد لبمنه تد ب لدنل بغ دئبملش مد بلش شدئبأشد بمدنب
ب   ّبوال ج دبملش ىب نتجبم بالش ابالثن ّبنلبالمنه  بغ ئبال ج د.

و قئ دئبالجد ا بأند بنلب قد لبم دنبقد بب ندنبنلبال جد دبمقد لببنلتشد   ب

تش   ب متندعبنلب  د لب تدسبالحق قد بنوبأش بمنب حت بوالمق لبأش بنب نءببنل
جددزءابمن ددنببدداب  دد لبدا مددنبخنّجددنبأن ددنباللمددنبل ددنبقنل  ددنفبالمقدد لبأشدد ب

ب نفبالثشجبوب نفباللنجبالبأش بالال اءب  د بلد سببمنه د بوالبجدزءبمنه د ب

ل منببابه باللىبم بخنّجبوكل بأللبب  بطئ ّبالتضندبال اقعب دّباأللد الب
  بل نببنلق وبوالبنهنمّبل دنببنلتتصد اب قدعبأشد بقدابن  اأنبم باألل البالب  ن

جمشدد بمن ددنباهددربواحدد ببملندد بواحدد بقنل  ددنفبوالحمددئوبوالالدد ادببنلتشدد   ب

و   لبكل بالملن باللمنبلتش بالجمش بغ ئبمق ىب  دلل بال جد دب دّبوق أد ب
أشدد بوجدد دبال اجدد بوأشدد بوجدد دا بالمم نددن بالم تشتدد ببنل   ددن بالتددّبالب

 اب    ب قعبأش  نبوق عباللىبخدنّجّبغ دئبمقد ىب دنل ج دبنهمنءبل نببنلتتص
 قعبأش بمنب حت ببملن بواح بوالب شزىبم بكل ب الدنولبمشزومن د بالتدّبهدّب

وجدد دبال اجدد بووجدد دا بالمم نددن ب ددّبالحق قدد بأللبم تشتددن بالحق قدد بقدد ب

 شتئطب ّباللىبواح ب نلحق ق بالتّبالب  ّق نباللقد لبهدّبال جد دبال دنصب
ن ئبال ج دا ببنل    ب بالللبه بالم  نباألولبوال ج دبالملق لبالم نلببلال

ه بال ج دباللنىبال لىبللل بال ج دبوهن ئبال ج دا بوهد بنولدّبالتصد ّب

ومدّاطبالدد لىبالب قتضددّبمدّاطبالمشددزوىببنلحق قدد بومالبل جدد بمدد بمدّاطب
ال ج دبمدّاطبجم عبال جد دا بال نصد بوقد لبحق قتد ب لدنل بغ دئبم ّقد ب

لبال ج دبم ّقنب قتضّبالمغن ئوبب  بحق قت ب لنل بوال ج دبالمطش بالبوق 

ال ج دبال نصبب ب لنل بوهلابالتحق  بممنب  د بأش د بب من دنّب دّبالتحصد اب
ب ّببئجباإلبنّا .ـببهللاّحم ـببوقئّ بالمصنب

قالالا  : ولالالی  طبیعالالة نوعیالالة علالالى مالالا سالاللف فجالالاز ارالالتالف جا یاتالاله فالالي 

 العروض وعدمه.

ابج ا بأ باهت اللبثنلباهت لبب بالدلاه  لبملد بنلبوجد د ب:بهلبأقو 
ب لنل بلا  بأش 
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حق قت .بو قئ ئبال ل ابنلبال ج دبط  ل بواح وب  أ  بلمنبب نن بمد بابدتئاق ب

والط ددن عبالن أ دد ب تتدد ب ددّبل الم ددنبوقدد ببندد بالح مددنءبأشدد بهددل بالقنأدد وب
 ددئبكلدد بمدد بمطنلدد بقث ددئوبقنمتنددنعبال دد ءبووجدد دبال  دد ل بلص دد طبوغ

م نحث رب نق لبط  ل بال جد دبملباقتضدتباللدئوفبوجد بنلب  د لبوجد دب

واج بال ج دبأنّضنبلمنه  بمغدن ئوبلد ب بوملباقتضدتبال أدئوفبقن دتب
وجدد دا بالمم نددن بغ ددئبأنّضدد بلمنه ن  ددنب  مددنبنلبالب  دد لبم جدد دوبنوب

مدنب   لبوج دهنب تسبحقن ق نبوالقالمنلببنط لب بوملبلرب قدت بواحد ابمن 

لرب تصببب ح همنبمالبب مئبخنّجبأد بط  لد بال جد دب   د لب جدئدبواجد ب
بال ج دبمحتنجنبمل بالم ثئبهلابخشب.

و قئ ئبالج ا بنلبال ج دبل سبط  ل ب  أ د بأشد بمدنبحققندن ببدابهد ب

مقدد لببنلتشدد   بأشدد بمددنب قدد ىبوالمقدد لبأشدد بنبدد نءببنلتشدد   بالب تالددنوىب
 بمبصدنّباألأشد بب د هبهددن ئباقتضدنؤ ب د لبالند ّب قتضدّببلدد بجز  ن د

األ دد اّبوالحددئاّوبقددلل ب دد لبالحددئاّوبالغئ ز دد ب قتضددّباهددتل ادبالح ددنوب

بب  هبهن ئبالحئاّا ب  لل بال ج د.
 قا  : وتأثیر المامیة من حی  مي في الوجود  یر معقو .

:بلمنبنبطاباهت الال  رببئعب ّبمبطدنلباالأتدئافبالد اّدبأشد ببأقو 

نمددئ  بنحدد همنبن  ددربقددنل ابالب الددشربا حصددنّبنحدد الببدل شدد بوقدد بكقددئبهنهنددن
المنه  بحنل بالت ث ئب ّبال ج دبواللد ىببدابجدنلبنلب  د لبالمنه د بمد بح دمب

بهّبهّبم ثئوب ّبال ج دب  ب شزىبالتالشالابوالب  ث ئبالمل وىب ّبالم ج د.

والج ا بنلبالمنه  بم بح دمبهدّبهدّب جد لبنلب قتضدّبصدتن بل دنب
لملش ل  بمالبال ج دب    ب متنعبنلب  ثئب   بم بح مبهّبأش به  اباللش  بوا

هّبأللبال ج دبالب   لبملشد البلغ دئبالم جد دببنلضدئوّوب  شدزىبالمحدنك ئب

بالملق ّوبوالضئوّوب ئقتبب  بال ج دبوهن ئبالصتن .
 قا  : والنقض بالقابا ظامر البوالل.

اللشدد بب:بهددلابجدد ا بأدد بالالدد البالثددن ّبو قئ ددئ بن  ددربقددنل ابملبأقالالو 

القنبش  بلش ج دبالب ج لبنلب   لببنأت نّبال ج دب  لبالمم  بالمل وىبل بلدرب

ب ق ابال ج دبمالببشئطبال ج دبلزى
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 ق ىبالشّءبأشد ب تالد بنوب لد د بال جد دا بلشمنه د بال احد وبوال دابمحدنلب

بومكابقنلبقلل ب شربالب لقابمثش ب ّباللش بالتنأش  .
ننبملبال جد دبأدنّفبلشمنه د بأدئوفبوالج ا بنلبهلابم منب تربل بقش

الال ادبلشجالربوملبلشمنه  بث   نب ّبال نّجبدولبوج دهنبثربملبال ج دب حاب

   ددنبو حدد بالب قدد لبقددلل ببددابقدد لبالمنه دد بهدد بوج دهددنبوم مددنب تجددئدبأدد ب
ال جدد دب ددّباللقددابالببملندد بن  ددنب  دد لب ددّباللقددابمنت دد بأدد بال جدد دبأللب

بداببملند بنلباللقداب  حظ دنبمنتدئدوببالحص لب ّباللقداب د عبمد بال جد د

 ن صنهبالمنه  ببنل ج دبنمئبأقشّبمكبل سبلشمنه  بوج دبمنتئدبوللنّض نب
المالم ببنل ج دبوج دبآخئبو جتملنلباجتمدنعبالمق د لبوالقنبداببدابالمنه د ب

مكابقن ددتب     ددنبوج دهددنبوالحنصددابمدد بهددلابنلبالمنه دد بم مددنب  دد لبقنبشدد ب

لقاب قطبوالب م  بنلب   لب نأش بلصت بخنّج  بلش ج دبأن بوج دهنب ّبال
بأن بوج دهنب ّباللقاب قط.

قالالا  : والوجالالود مالالن المحمالالوالت العقلیالالة المتنالالاع اسالالتغنا ه عالالن المحالالا 

 وحصوله فیه.

:بال ج دبل سبم باألم ّبالل ن  ببدابهد بمد بالمحمد ال باللقش د ببأقو 
مدنبنلب  د لب تدسبالصئ  .بو قئ ئ بن د بلد بقدنلبثنبتدنب دّباألأ دنلبلدرب  دابم

المنه ن بالصندقبأش  نبنوبمغن ئابل نبوالقالمنلببنط لبنمنباألولب شمدنب قد ىب

بم بن  بلا  بأش بالمنه  بومشتئطبب  بالم تشتن ب  ب   لب تال ن.
ونمنبالثن ّب  منبنلب   لبج هئابنوبأئضنبواألولببنطابومالبلدرب  د ب

 ّبالمحابوحص ل بصت بلغ ئ ب بوالثن ّببنطابأللبقابأئفب   بحنصاب

 ّبالمحاب  عبم بال ج دب    لبلش ج دبوج دبهلابخشببو شزىب  خئ بأ ب
بمحش بو ق م بأش  بهلابخشب.

 قا  : ومو من المعقوالت الثانیة.

:بال ج دبقنلش ئ  ب ّبن  نبم بالملق ال بالثن  د بمكبلد سبال جد دببأقو 

ن بوهد بمد بمنه  بخنّج  بأش بمدنبب ندن ببدابهد بنمدئبأقشدّب لدئفبلشمنه د
الملقدد ال بالثن  دد بالمالددتن وبملدد بالملقدد ال باألولدد بولدد سب ددّبالم جدد دا ب

ببّءبه بوج دبنوببّءببابالم ج دبممنباإل النلبنو
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بالحجئبنوبغ ئهمنبثرب شزىبم بملق ل  بكل بنلب   لبم ج دا.
 قا  : وكيلك العد .

 ب:ب لندّببد بنلباللد ىبمد بالملقد ال بالثن  د باللنّضد بلشملقد البأقو 
األول بقمنبقشننب ّبال ج دبمكبلد سب دّباألأ دنلبمنه د بهدّبأد ىبمطشد ب  د ب

بدا منبأنّفبلغ ئ .
 قا  : وجهاتهما.

:ب لنددّببدد بنلبج ددن بال جدد دبواللدد ىبمدد بال جدد  بواإلم ددنلببأقالالو 

واالمتننعباللا   بوالمشئوط بم بالملق ال بالثن   بن ضدنبقمدنب قد ىبمد بن  دنب

ب ّبال نّجبوق به  بال حمب   .نم ّباأت نّ  بالب حق بل نب
 قا  : والمامیة.

:بالمنه د بن ضدنبمد بالملقد ال بالثن  د ب د لبالمنه د ب صد قبأشد ببأقالو 

الحق قدد ببنأت ددنّبكا  ددنبالبمدد بح ددمبم  ددنبم جدد دوبنوبملق لدد بوملبقددنلبمددنب

 ص قبأش  بالمنه  بم بالملق ال باألول بول سبال حمب   ببداب دّبالمنه د ب
ب لباإل النلبمنه  بنمئبلا  بأش بحق ق باإل الن   .نأنّباللنّفب  لبق

 قا  : والكلیة والجا یة.

:بهلالبن ضنبم بالملق ال بالثن  د باللنّضد بلشملقد ال باألولد ببأقو 
  لبالمنه  بم بح مبهّبهّبوملبقن تبالب  ش بأن منبمالبن  نبمغدن ئوبل مدنب

لد بقن دتببوهمنب ص قنلبأش  نبص قباللنّفبأش بملئوض ب  لباإل الدن   

للا  نبقش  بلرب صد قبجز  د بوبدنلل سب نإل الدن   بل الدتبمد بح دمبهدّبهدّب
قش  بوالبجز   ببابم منب ص قبأش  بال ش د بأند باأت دنّبصد قبالحق قد بأشد ب

ن ئادبمت هم بنوبمتحقق بوالجز   بم منب ص قبأش  نبأن باأت دنّبنمد ّبنخدئب

بالثن   .بم صص بلتش بالحق ق بب ل باأل ئادب  منبم بالملق ال 
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 قا  : والياتیة والعرضیة.

:بهلالبن ضنبم بالملق ال بالثن  د باللنّضد بلشملقد ال باألولد ببأقو 

    بل سب ّباألأ نلبكا   بوالبأئض  بولد سبل مدنب  صداب دّبال جد دبوقد ب
   لباللا ّبلشّءبأئض نبلغ ئ ب  منباأت نّالبأقش دنلبأنّضدنلبلمنه دن ب

بلق ال بالثن   .متحقق ب ّبن تال نب  ّبم بالم
 قا  : والجنسیة والفصلیة والنوعیة.

:بهل بن ضدنبنمد ّباأت نّ د بأقش د بصدئ  بمد بالملقد ال بالثن  د ببأقو 

اللنّضدد بلشملقدد ال باألولدد ب دد لبقدد لباإل الددنلب  أددنبنمددئبمغددن ئبلحق قدد ب

اإل الن   بأنّفبل نبومالبالمتنعبص قباإل الن   بأشد بل د بوقدلل بالجنالد  ب
مئبأنّفبل بمغن ئبلحق قت بوقلل بالتصش  بلشننط بوهلابقش بلشح  البمث بن

بظنهئ.

 المسألة السابعة والثالثول

 في تصور العد 

قالا  : وللعقالالا أل يعتبالالر النقیضالالین ويحكالالم بینهمالالا بالتنالالاقض وال اسالالتحالة 

 فیه.

:باللقددداب ح دددرببنلمننقضددد ببددد  بالالدددش بواإل جدددن ب ددد ببددد بونلببأقالالالو 

ق  ابالنال بواإلضن ن بالب م د ب صد ّ بمالبب لت ئهمنبملنبأللبالتننق بم 

بل ب ص ّبملئوضد  ب   د لبمتصد ّابلشالدش بواإل جدن بملدنبوالباهدتحنل ب
 ددّباجتمنأ مددنب ددّبالددله بد لدد بأللبالتنددنق بلدد سببنلق ددنسبملدد بالددله ببدداب

بنلق نسبمل بمنب ّب تسباألمئب  تص ّبص ّوبمنبو ح ربأش  نبب   بل سبل نب

 تصد ّبصد ّوبنخدئىب د ح ربأش  دنببد لبل دنب دّبب ّبال نّجبمنب طنبق دنبثدر
ال نّجبمنب طنبق نبثرب ح ربأش بمح اهمنببمقنبش باألخئىبالبم بح دمبم  مدنب

حنضددئ نلب ددّباللقدداببددابمدد بح ددمبملبمحدد اهمنباهددتن  بملدد بال ددنّجبدولب

باألخئىبوق ب تص ّبالله بص ّوبمن
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نلتندنق بالبو تص ّبهش  نبأل  بمم زبأش بمنب ق ىبو ح ربأش بالصد ّ   بب

ببنأت نّبحض ّهمنب ّبالله بباببنالأت نّبالللبكقئ ن .
قا  : وأل يتصور عد  جمیع ايشالیاء حتالى عالد  نفساله وعالد  العالد  بالأل 

يتمثا فالي الاليمن ويرفعاله ومالو ثابالت باعتبالار ، قسالیم باعتبالار وال يصالح الحكالم 

 علیه من حی  مو لی  بثابت وال تناقض.

م ددعبالملقدد ال بوج د دد بقن ددتبنوب:بالددله ب م ندد بنلب تصدد ّبجبأقالالو 

أ م دد .بو م ندد بنلب شحددظبأدد ىبجم ددعباألبدد نءبأل دد ب تصدد ّباللدد ىبالمطشدد .ب
و م نددد بنلب نالددد  بملددد بجم دددعبالمنه دددن ب  م نددد بنلب شحظددد ببنأت دددنّب تالددد ب

  تصدد ّبأدد ىبالددله ب تالدد ب بوقددلل ب م ندد بنلب شحقدد ب تددسباللدد ىببملندد بنلب

 دزوبأد بصد ّوبال جد دبو تصد ّبالله ب ت  ابلشل ىبص ّوبمنبملق ل بمتم
ّ ل دددنبو  ددد لبثنبتدددنببنأت دددنّب صددد ّ بأللبّ دددعبالث ددد  بالشدددنمابلشث ددد  ب

ال ددنّجّبوالددلهنّب صدد ّبمددنبلدد سببثنبددتبوالبمتصدد ّبنصدد بوهدد بثنبددتب

بنأت نّب ص ّ بوقال ربلمطش بالثنبتببنأت نّبن  بهدش  بوالباهدت لندب دّبكلد ب
ثنبدتب دّبالدله ب دنل وج دبب   نب ق لبالم ج دبممدنبثنبدتب دّبالدله بنوبغ دئ

قال ربلش ج دبوم بح مبل بمت  ىبقالربم بالثنبتب بوالح ربأش بّ عبالث   ب

المطش بم بح مبم  بمتص ّبالبم بح مبم  بلد سببثنبدتبوالب  د لب ننقضدنب
بالخت هبالم ض أ  .

قا  : ولهيا نقسم الموجود إلالى ثابالت فالي الاليمن و یالر ثابالت فیاله ونحكالم 

و ال يستدعي الهوية لكا من المتماياين ولو فرض له موية بینهما بالتمايا وم

 لكال حكمها حكم الثابت.

:بهلاباهت اللبأش بنلبالدله بلد بنلب تصد ّبأد ىبجم دعباألبد نءببأقو 

وب ن  بن نب قالربالم ج دبمل بثنبتب ّبالله بوغ ئبثنبدتب  د بو ح درببنمت دنلب

 صد ّ بوث   د ببنح همنبأ باآلخئبومقنبشت بل بوالح دربأشد ببدّءب الدت أّ
 ّبالله ب  ج بنلب   لبمنبل سببثنبتب ّبالله بثنبتنب   ب ق ب ص ّبالله ب

هش بمنبوجد ب  د ببنأت دنّ  بأشد بمدنبحققندن ب د لبمدنبلد سببثنبدتب دّبالدله ب

ثنبتب   بم بح مبم  بمتص ّبوغ دئبثنبدتب  د بمد بح دمبم د بهدش بلمدنب دّب
بالله 
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الددت أّبنلب  دد لبل ددابمدد ب:بامت ددنلبنحدد بالشدد ئ  بأدد باآلخددئب بال يقالالا 

الممتدنل  به  د بمغدن ئوبل   د باآلخدئبحتدد ب ح دربب ن مدنببنالمت دنلب شد بقددنلب
اللدد ىبممتددنلابأدد بال جدد دبل ددنلبلدد به  دد بمتم ددزوبأندد بل دد بكلدد بمحددنلبأللب

اللقاب م ن بّ عبقابه   ب   د لبّ دعبه  د باللد ىبقالد منبلشلد ىبوقالدمنبمند ب

بوهلابمحنل.
ال    بل ابم بالممتنل  ب   نب ح درببنمت دنلب:بالب الشربوج  بينا نقو  

ال    بأ بال ه   بول سبال ه   به   بهدشمننبث د  بال   د بل دابممتدنل  ب

ل  به   بالل ىبداخش ببنأت نّبال    ب ّبقالربال    بوبنأت نّبمنب ئفبن  نب
البه   ب   لبمقنبش بلش    بوقال منبل نبوالبامتننعب ّبق لبالشّءبقالدمنبمد ب

بوقال منبل ببنأت نّ  بأش بمنب ق ىب حق ق ب ّببن بالث   .بالشّء
قا  : وإ ا حكم الاليمن علالى ايمالور الخارجیالة بمثلهالا وجالب التوالابق فالي 

عحیحه وإال فال ويكول عحیحه باعتبالار موابقتاله لمالا فالي نفال  ايمالر إلمكالال 

 تصور الكوا ب.

وق ب  خلبب:باألح نىباللهن  بق ب  خلببنلق نسبمل بمنب ّبال نّجب أقو  

البب ددلاباالأت ددنّب دد كابح ددربالددله بأشدد باألبدد نءبال نّج دد بب بدد نءبخنّج دد ب

مثش ددنبقق لنددنباإل الددنلبح دد الب ددّبال ددنّجبوجدد بنلب  دد لبمطنبقددنبلمددنب ددّب
ال نّجبحت ب  د لبح دربالدله بحقدنبومالبل دنلببدنط بوملبح دربأشد بنبد نءب

ألمد ّباللهن د بخنّج  ببد م ّبملق لد بقق لندنباإل الدنلبمم د بنوبح دربأشد با

ب ح نىبكهن  بقق لننباإلم نلبمقنبابل متننعبلرب ج بمطنبقت بلمنب ّبال دنّجب
بمكبل سب ّبال نّجبمم نلبوامتننعبمتقنب لبوالب ّبال نّجبم النلبمم  .

الح دربالصدح  ب دّبهدل  بالقالدم  بالب م د بنلبب( نقد ل)مكاب قئّبهلاب

مد بنلبالح دربلد سبمد خ كابب   لببنأت نّبمطنبقت بلمدنب دّبال دنّجبلمدنب قد ى
بنلق ددنسبملدد بال ددنّجبوالببنأت ددنّبمطنبقتدد بلمددنب ددّبالددله بأللبالددله بقددد ب

 تص ّبال  اك ب   نبق ب تص ّبق لباإل النلبواج نبمدعبن د بمم د ب شد بقدنلب

صد قبالح درببنأت ددنّبمطنبقتد بلمدنب ددّبالدله بل دنلبالح ددربب جد  باإل الددنلب
لح ربباب   لببنأت نّبمطنبقت بلمنبصندقنبأللبل بص ّوبكهن  بمطنبق بل لابا

ب ّب تسباألمئ.
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جدئ بهدل بالن تد بـببهللاّحم ـببوق بقنلب ّببل بنوقن باهتتند ّبمن 

وه لت بأ بملن بق ل ربملبالصندقب ّباألح نىباللهن  به ببنأت نّبمطنبقتد ب
لمنب ّب تسباألمئبوالملق لبم ب تسباألمئبممنبالث   باللهنّبنوبال دنّجّب

بقابمن منبهنهنن.وق بمنعب

المئادببنتسباألمئبهد باللقدابالتلدنلب  دابصد ّوبنوبـببهللاّحم ـبب قنل
ح ربثنبتب ّبالله بمطنب بلشصد ّبالمنتقشد ب دّباللقدابالتلدنلب  د بصدندقب

ومالب  د بقدنك .ب دد وّد بأش د بنلبالح مددنءب شدزم ربالقدد لببن تقدنشبالصدد ّب

 ببنلتئقبب  بالنال نلبوالال  بال نكب ب ّباللقابالتلنلبأل  رباهت ل ابأش بث   
  لبالال  به بلوالبالصد ّوبالملق لد بأد بالجد هئباللنقدابواّ الدنم نب دّب

الحدددن ظبل دددنبوالنالددد نلبهددد بلوال دددنبأن مدددنبملدددنبوهدددلاب تددد   ب دددّبالصددد ّب

المحال ه بنمنبالملق ل ب  لبه  بالنال نلبه بلوالباالهتل ادببدزوالبالمت د ب
ن ددنلبالحنلتددنلبقدد ب لئضددنلب ددّبلشلشددرب ددّببددن بالتصدد ّا بوالتصدد  قن بوه

األح نىبال نكبد ب شدرب د  ب  د ببمقندعبوهدلابال حدمبلد سبمد بهدلابالمقدنىبوم مدنب

با جئبال  ىبمل  بوه ببحمببئ ببالب  ج ب ّبال ت .

 المسألة الثامنة والثالثول

 في كیفیة حما الوجود والعد  على المامیات

 المحموالت. قا  : ثم الوجود والعد  قد يحمالل وقد يربط بهما

:باأشددربنلبال جدد دبواللدد ىبقدد ب حمدد لبأشدد بالمنه دد بقمددنب قددنلبأقالالو  

اإل النلبمل وىب باإل النلبم ج دبوق ب جلد لبّابطد بقق لندنباإل الدنلب  جد ب
قن  نب باإل النلب ل ىبأن بال تنب ب  نهننبالمحم لبه بال تنب بوال ج دبواللد ىب

بّابط بالالش بوالتصا.بّابطتنلبمح اهمنبّابط بالث   بوال صابواألخئى
قا  : والحما يستدعي اتحاد الورفین من وجه وتغايرمما من آرر وجهة 

 االتحاد قد تكول أحدمما وقد تكول ثالثا.

:بلمنبكقئبنلبال ج دبوالل ىبقد ب حمد لبوقد ب    دنلبّابطد ببد  بأقو  

بالم ض عبوالمحم ل
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شد بم صد هببئعب ّب حق  بملن بالحمدابو قئ دئ بن دنبمكابحمشندنبوصدتنبأ

 شالننب لنّبب بنلبكا بالم ض عبهّبكا بالمحم لببل ن نب    بالب  ق بحماب
والبوضعبمالب ّباأللتنظبالمتئاد  بوه ببنطداب بوأللبق لندنباإل الدنلبح د الب

حمددابصددندقبولدد سباإل الددنلبوالح دد البمتددئاد   ب بوالب لنددّببدد بنلبكا ب

 بقنإل الدنلبوالتدئسبالم ض عبم ن ن بلدلا بالمحمد لب د لبالشد ئ  بالمت دن ن 
 متنددعبحمددابنحدد همنبأشدد باآلخددئب ببدداب لنددّببدد بنلبالم ضدد عبوالمحمدد لب

ب ن منبا حندبم بوج بو غن ئبم بوجد ب د كابقشندنبالضدنح بقن د بأن ندنببد بنلب

الشّءبالللب قنلبل بالضنح به بالشّءبالللب قنلبل بال ن د ب ج د باال حدندب
بهّبالشّءبوج  بالتغن ئبهّبالضح بوال تنب .

كابأئ تبهلاب نأشربنلبج  باال حندبق ب   لبنمدئابمغدن ئابلشم ضد عبم

والمحم لبقمنب ّبهلابالمثنلب  لبالشدّءبالدللب قدنلبلد بضدنح بوقن د بهد ب
اإل النلبوه بغ ئبالم ض عبوالمحم لب بوق ب   لبنح همنبقق لندنباإل الدنلب

بضنح بوالضنح بم النل.
ال اعتبار عالد  القالا م فالي قا  : والتغاير ال يستدعي قیا  أحدمما بابرر و

 القیا  لو استدعاه.

:بلمدنبكقدئبنلبالمحمد لبمغدن ئبلشم ضد عبمد بوجد بصد قبأش د ببأقو 

مطش بالتغن ئبوص قبالتغن ئبالب الت أّبق دنىبنحد همنببدنآلخئبق دنىباللدئفب

بمحش ب   نب ق لباإل الدنلبح د البول الدتبالح  ا  د بقن مد ببنإل الدن   ب بثدربلد ب
الحمداب قتضدّبق دنىبنحد همنببدنآلخئبل د بالب شدزىبمد ب ئضننبنلبالتغن ئبمدعب

ق لبالمحم لبقن مدنببنلم ضد عبقد لبالم ضد عب دّب تالد بمد خ كاببنأت دنّب

أدد ىبالقددن رب   دد بح نئدددلباأت ددنّبلا دد بأشددد ب تددسبالمحمدد لبوالم ضددد عبالب
ب الت أّبمجئدبالق نى.

 قا  : وإثبات الوجود للمامیة ال يستدعي وجودما أوال.

نءبا تق ابأش بنلبالم ص هببنلصت بالث     ب ج بنلب:بملبالح مبأقو 

  دد لبثنبتددنبوقدد بنوّدبأشدد بهددلابنلبال جدد دبثنبددتبلشمنه دد ب  جدد بنلب  دد لب
بالمنه  بثنبت بنوالبحت ب تحق بل نبث   بآخئبو تالشالا.
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والجدد ا بمددنب قددد ىب  مددنبحققندددن بنوالبمدد بنلبال جددد دبلدد سبأئوضددد ب

م منبهّب ّبالتصد ّبوالتلقدابالببلشمنه ن بأئوفبالال ادبلشمحاببابل ند  
ب ّبال ج دبال نّجّ.

قا  : وسلبه عنها ال يقتضالي تمیامالا وثبوتهالا بالا نفیهالا ال إثبالات نفیهالا ، 

 وثبوتها في اليمن وإل كال الزما لكنه لی  شرطا.

:بهش بال جد دبأد بالمنه د بالب قتضدّبنلب  د لبالمنه د بمتم دزوببأقو 
 دزبصدت بغ دئبالمنه د بوقدلل بالث د  بأ بغ ئهنبوثنبتد ب دّب تالد نب د لبالتم

والمالش  بأن به ب تسبالمنه د بلد سبالمنه د بمدعبغ ئهدنببدابهدش بال جد دب

ب قتضّب تّبالمنه  بالببملن بنلب   لبالمنه  بمتحقق بو ث تبل نبالنتّ.
الب قددنلبالمالددش  بأندد بال جدد دبم جدد دب ددّبالددله ب نلالددش ب قتضددّب

بالث   .

مالش  بأن بال ج دبأند بق  د بم جد دابأل نب ق لبم نبالب ئ  ببلل بن  ب
 ّبالله ب  لبق   بم ج داب ّبالله بصت بمغدن ئوبلد بوالمالدش  بأند بهد ب

الم ص هب قطبالببنأت دنّبق  د بم صد  نبب دل بالصدت بنوبغ ئهدنبوملبقدنلب

ببح مب شزم بهل بالصت بنوبغ ئهن.
قالا  : والحمالا والوضالع مالن المعقالوالت الثانیالة يقالاالل بالتشالكیك ولیسالت 

 موعوفیة ثبوتیة وإال تسلسا.ال

:بالحمابوال ضعبمد باألمد ّبالملق لد بولد سب دّبال دنّجبحمداببأقو 

والبوضعببدابالثنبدتب دّبال دنّجبهد باإل الدنلبوال تنبد بونمدنبصد قبال ن د ب
أش باإل النلب   بنمئبأقشّبول لابح مننبب لبالحمابوال ضعبم بالملق ال ب

الملددن ّبلشحمددابنولدد بمدد ببالثن  دد بو قددناللببنلتشدد   ب دد لباهددتحقنقببلدد 

ال ل باآلخئبوقلابال ضعب  كابقشننبالجالربنه دب ق بح مننبأش بالجالربب  د ب
م ص هببنلال ادبوالم ص    بنمئباأت دنّلبكهندّبالبخدنّجّبحق قدّبأللب

الم صد    بلد بقن دتبوج د د بلدزىبالتالشالددابوب دنلبالم لمد بن  دنبلد بقن ددتب

محش نبب نب الدت أّبم صد    بخنّج  بل ن تبأئضنبقن منببنلمحاب ن صنهب
بنخئىب ننقابال  ىبمل  نبو تالشالا.
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 المسألة التاسعة والثالثول

 في انقسا  الوجود إلى ما باليات وإلى ما بالعرض

 قا  : ثم الوجود قد يكول باليات وقد يكول بالعرض.

:بالم جدد دبممددنبنلب  دد لبلدد بحصدد لبمالددتقاب ددّباألأ ددنلبنوبالببأقالالو 
ج دببنللا به اءبقنلبج هئابنوبأئضنب  لباللئفب   لبواألولبه بالم 

وملبقنلبالب  ج بمالببمحش بل ن بم ج دبحق ق ب  لبوج دباللدئفبلد سبهد ب

بل ن بوج دبالمحابمكبق ب  ج بالمحابب ولباللدئفبثدرب  جد بكلد باللدئفب
   بقنلجالربمكابحاب   بالال ادببل بنلبلرب   بوالثن ّبه بالم جد دببدنللئفب

واألمد ّباالأت نّ د باللهن د بالتدّبالب حقد بل دنب دّباألأ دنلبق أ اىبالمش ن ب

بو قنلبم  نبم ج دوب ّباألأ نلببنللئف.
 قا  : وأما الوجود في الكتابة والعبارة فمجاز .

:بلششّءبوج دب ّباألأ نلبووج دب ّباألكهنلبوق بهد  بال حدمببأقو 

 دّباللد  ب   منبووج دب ّبالل نّوبووج دب ّبال تنب بوالدله ب د لبأشد بمدنب

والل نّوب  لبأش باألمدئبالدلهنّبوال تنبد ب د لبأشد بالل دنّوبل د بال جد دالب
األواللبحق ق نلبوال نق نلبمجنل نلبمكبالب ح رباللقابب لبالشّءبم جد دب دّب

بالشتظبوال تنب بل  بلمنبدلبأش  بح ربأش به  ابالمجنلبن  بم ج دب   من.

 المسألة ايربعول

 في أل المعدو  ال يعاد

  : والمعدو  ال يعاد المتناع اإلشارة إلیه فال يصح الحكم علیاله بصالحة قا

 العود.

:بكه بجمنأد بمد بالح مدنءبوالمت شمد  بملد بنلبالملد وىبالب لدندبأقو  

بوكه بآخئولبمن ر
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أش دد بـببهللاّحمدد ـببملدد بن دد بمم دد بنلب لددندبوالحدد باألولبواهددت لبالمصددنب

والب تم زبأ بغ دئ ب د ب صد بنلببب ج  باألولبنلبالمل وىبالب  ق بل به   
 ح ربأش  ببح ربمدنبمد باألح دنىب د ب م د بالح دربأش د ببصدح باللد دبوهدلاب

 نتق ببنمتننعبالح ربأش  ببنمتننعبالل دب    بح ربمنبوالتحق  بهننبنلبالح رب

ب الت أّبالحض ّباللهنّبالبال ج دبال نّجّ.
 قا  : ولو أعید تخلا العد  بین الشيء ونفسه.

:بهددلابهدد بال جدد بالثددن ّبمدد بال جدد  بال الدد بأشدد بامتنددنعبمأددندوببأقالالو 

المل وىبو قئ دئ بنلبالشدّءببلد بأ مد ب تدّبمحد بوأد ىبصدئهبومأند د ب

م منب   لبب ج دبأ ن بالللبه بالم ت نببل ند ب دّبالحق قد ب  شدزىب  شداباللد ىب
بب  بالشّءبو تال بو  شابالنتّبب  بالشّءبال اح بو تال بغ ئبملق ل.

 م يبق فرق بینه وبین المبتدأ.قا  : ول

:بهلابه بال ج بالثنلمبو قئ ئ بنلبالمل وىبل بنأ  بلدرب  د ب دئقببأقو 
ب ن بوب  بالم ت نب   دنبمكاب ئضدننبهد اد  بنحد همنبملدندبواآلخدئبم تد نبوجد اب

ملنبلرب قعبب ن منبا تئاقب ّبالمنه  بوالبالمحابوالبغ دئبكلد بمد بالمم دزا ب

 دابثربأ ىبواآلخئبلرب ال  بأ م بوج د بل  بهلابمالبق لبنح همنبقنلبم ج
التئقببنطابالمتننعب حق بالمنه  ب ّبالل ىب  ب م  بالح ربأش  نبب   دنبهدّب

هددّبحنلدد باللدد ىبومكابلددرب  دد ب ددئقبب ن مددنبلددرب  دد بنحدد همنبنولدد بمدد باآلخددئب

ببنإلأندوبنوباالبت اء.
 قا  : وعدق المتقابالل علیه دفعة.

وه بن  بل بنأ  بالمل وىبلص قبالمتقنب لبأشد ب:بهلابوج بّابعببأقو 

الشّءبال اح بد ل بواح وبوالتنلّببنطاب نلمقد ىبمثشد بب دنلبالشدئط  بن د بلد ب

نأ دد بألأ دد بمددعبجم ددعبمش صددن  بومدد ببلدد بالمش صددن بالزمددنلب  شددزىب
ج الباإلأندوبأش بالزمنلب    لبم تد نبملدندابوهد بمحدنلبأل  دنبمتقدنب لبالب

باح و. ص قنلبأش بكا بو
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 قا  : ويلا  التسلسا في الامال.

:بهلابدل ابأش بامتننعبمأندوبالزمنلبو قئ ئ بن  بل بنأ  بالزمدنلببأقو 

ل نلبوج د بثن  نبمغن ئابل ج د بنوالبوالمغن ئوبل التببنلمنه  بوالببدنل ج دب
وصتن بال ج دبباببنلق ش  بوال ل   بالبغ ئب    لبلشزمنلبلمنلبآخئب  جد ب

بل ىبنخئىبوكل ب التشزىبالتالشالا.   ب نّوبو 
 قا  : والحكم بامتناع العود يمر الز  للمامیة.

:بهددلابجد ا بأدد باهددت اللبمد بكهدد بملدد بمم دنلبمأددندوبالملدد وىببأقالو 

و قئ ئبال ل ابنلبالشّءببل بالل ىبملباهتحنلبوج د بلمنه تد بنوبلشدّءبمد ب

نلبألمدئبغ دئبل الم نبوجد بامتندنعبمثشد بالدللبهد بال جد دبالم تد نب بوملبقد
باللىببابللنّفب لن بلوالبكل باللنّفب زولباالمتننع.

و قئ ئبالج ا بنلبالشّءببل بالل ىبممتنعبال ج دبالمق  بب ل   باللد ىب

بوكل باالمتننعباللىبلشمنه  بالم ص   ببنلل ىببل بال ج د.

 المسألة الحادية وايربعول

 في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن

الموجالالالود إلالالالى الواجالالالب والممكالالالن ضالالالرورية وردت علالالالى قالالالا  : وقسالالالمة 

 الوجود من حی  مو قابا للتقیید وعدمه.

:باللقاب ح ربح منبضئوّ نبب لبالم جد دبممدنبنلب  د لبمالدتغن نبأقو  

أددد بغ دددئ بنوب  ددد لبمحتنجدددنبواألولبواجددد بوالثدددن ّبمم ددد بوهدددل بقالدددم ب
ش بال ج دبضئوّ  بالب تتقئب   نبمل ببئهنلبول التبالقالم بواّدوبأش بمط

م بح مبه بوج دبمطش ب  لبالشّءبم بح مبه بكلد بالشدّءب الدتح ابنلب

ب نقالربمل بمت ن ن  بهمنبغ ئبكل بالشّءبومكاباأت ئ بقالمت ب  ب  خل
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مدعبهدل بالح ث د ببداب  خدلبالشدّءببد ب ق د ببشدئطبمدعب جد  زبالتق  د بو قالدرب

 ب شد ب تنضنهبمل بمت  م بمت  من بنخئبو ص ئبمت  م بمعبقدابواحد بمد
بالمت  من بقالمن.

 المسألة الثانیة وايربعول

 في البح  عن اإلمكال

قا  : والحكم على الممكن بيمكالال الوجالود حكالم علالى المامیالة ال باعتبالار 

 العد  والوجود.

:بالددله بمكابح ددرببدد مئبأشدد بنمددئب قدد ب  حددظبال جدد دبنوباللدد ىببأقالالو 
نح همنب بوق بالب  حظبلشمح  ىبأش  بوه بالح ربب ح همنبنوببمنب شتئطب   ب

نح همنبقنلح رببنإلم نلب  لبالله بمكابح ربأش بالمم د بب م دنلبال جد دبنوب

اللدد ىب   دد بالب ح ددربأش دد ببنأت ددنّبق  دد بم جدد دابأل دد ببددلل باالأت ددنّب  دد لب
واج ددنب بوالببنأت ددنّبق  دد بملدد ومنب   دد ببددلل باالأت ددنّب  دد لبممتنلددنبوم مددنب

هدد بهدد بالببنأت ددنّبال جدد دبوالببنأت ددنّب تحقدد باإلم ددنلبلشمم دد بمدد بح ددمب

بالل ى.
وب لابالتحق  ب ن  عبالال البالللب   لبب بق ىبوه بنلبالمح د ىبأش د ب

بنإلم نلبممنبنلب   لبم جد دابنوبملد ومنب د لبقدنلبم جد داباهدتحنلبالح درب

أش دد ببنإلم ددنلبأللبالم جدد دبالب ق دداباللدد ىبالهددتحنل بالجمددعببدد  بال جدد دب
حص لبالل ىبامتنعبحصد لبمم دنلبال جد دبواللد ىب بوملببوالل ىبومكابامتنع

قددنلبملدد ومنباهددتحنلبأش دد بق دد لبال جدد دبقمددنب قدد ىب بومكاباهددتحنلبمجنملدد ب
اإلم ددنلبل صددتّبال جدد دبواللدد ىبواهددتحنلبا ت ددنطبالمنه دد بأن مددنباهددتحنلب

بالح ربأش بالمنه  ببنإلم نل.

نلب  دد لببوكلدد بأللبالقالددم ب ددّبقدد ل ربالمح دد ىبأش دد ببنإلم ددنلبممددن
م جددد دابنوبملددد ومنبل الدددتببحنصدددئوبأللبالمت ددد ىبمنددد بنلبالمح ددد ىبأش ددد ب

بنإلم نلبممنبنلب ح ربأش  بمدعباأت دنّبال جد دبنوبمدعباأت دنّباللد ىبو لد ل ب

وقد ل ربالم جد دبحدنلب قالربآخئبوه بنلب ح دربأش د بالبمدعباأت دنّبنحد همن.
ق ابالل ىب ّبغ ئبال ج دبالب ق ابالل ىبوقلابالمل وىبصح  بل  بالم ج دب 

حنلبال ج دبوقلابالمل وىبول سبحنلبالمنه  بممنبحنلبال ج دبنوبحنلبالل ىب

بأل  من
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حناللب حص لبأن باأت نّبالمنه  بمعبالغ ئبنمنبأن باأت نّهدنبالبمدعبالغ دئب

ب    نب ق ابنح همنبالببل ن بوهلاباالمتننعبامتننعبالح ببشئطبالمحم ل.
 آلة في التعقا وقد يكول معقوال باعتبار  اتهقا  : ثم اإلمكال قد يكول 

:بقدد لبالشددّءبملقدد الب نظددئب  دد باللقددابو لت ددئب  دد بوجدد د بوالببأقالالو 

وج د بغ ئبق   بآل بلشتلقابوالب نظئب   بح مب نظئب  منبه بآلد بلتلقشد ببداب

م مددنب نظددئببدد بمددث باللنقدداب لقددابالالددمنءببصدد ّوب ددّبأقشدد بو  دد لبملق لدد ب
لب دّبالصد ّوبالتددّبب دنب لقدابالالدمنءبوالب ح دربأش  ددنبالالدمنءبالب نظدئبح نئد

بح ربباب لقابنلبالملق لببتش بالص ّوبه بالالمنءبوه بج هئبثدربمكاب ظدئب

 ّب ش بالص ّوبوجلش نبملق البمنظد ّابمل  دنبالبآلد ب دّبالنظدئبملد بغ ئهدنب
بوج هنبأئضنبم ج داب ّبمحابه بأقش .

 لئهبحدنلبالمم د ب دّبنلببمكابث تبهلاب نق لباإلم نلبقآل بلشلنقابب ن

وج د بأش بنلبن حنءباللئوفب لئفبلشمنه  بوالب نظئب ّبق لباإلم دنلب
م ج دابنوبمل ومنبنوبج هئابنوبأئضنبنوبواج دنبنوبمم ندنبثدربمكاب ظدئب دّب

وج د بنوبمم ن  بنوبوج ب بنوبج هئ ت بنوبأئض ت بلرب  د ببدلل باالأت دنّب
قدابومم ندنب دّبكا د بووجد د بمم ن نبلشّءببابقدنلبأئضدنب دّبمحدابهد بالل

غ ئبمنه ت ب نإلم نلبم بح مبه بمم نلبالب  صببب   د بم جد دابنوبغ دئب

م ج دبنوبمم ننبنوبغ ئبمم  بومكابوصدبببشدّءبمد بكلد بالب  د لبح نئدلب
مم ن نبباب   لبل بمم نلبآخئب لت ئ باللقابواإلم نلبنمئبأقشّب م منباأت دئب

مم نلبمم نلبوالب تالشالابباب نقطدعبباللقابلنم نلبمنه  بووج دابحصاب   

أند با قطددنعباالأت ددنّ.بوه ددلابح ددربجم ددعباالأت ددنّا باللقش دد بمدد بال جدد  ب
بوالش ئ  بوالح وثبوغ ئهنبم بث ا ّبالملق ال .

قا  : وحكم الاليمن علالى الممكالن باإلمكالال اعتبالار عقلالي فیجالب أل تعتبالر 

 موابقته لما في العقا.

لمطنبقد بوأد م نبواإلم دنلبمكاباأت دئب:بقد ب قد ىبم اضدعباأت دنّبابأقو 

   بالمطنبق ب  ج بنلب   لبمطنبقنبلمنب ّباللقابأل  باأت نّبأقشدّبأشد بمدنب
ب ق ى.
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 المسألة الثالثة وايربعول

 في أل الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضرور 

قا  : والحكم بحاجالة الممكالن ضالرور  ورفالاء التصالديق لخفالاء التصالور 

  یر قاد .

ابأنقابمكاب ص ّبالمم  بمنبه بواالحت دنجبملد بالمد ثئبح درب:بقبأقو 
بنال  بنح همنبمل باآلخدئبح مدنبضدئوّ نبالب حتدنجبملد بملد ببئهدنلبوختدنءب

هلابالتص   بأن ببل باللق ءبالب ق جب ّبضئوّ ت بأللبال تنءب ّبالح رب

 الن بمل بختنءبالتص ّبالبل تن  ب ّب تالد بول دلابمكابمثدابلشمتشد  ب دّبهدل ب
ض  بحنلبال ج دبوالل ىببنلنال  بمل بالمنه  ببحدنلبقتتدّبالم دزالبون  مدنبالق

قمنب التح اب ئج بمح ىبال تت  بأشد باألخدئىببغ دئبمدئج بقدلل بالمم د ب

بالمتالنولبالطئ   بح رببنلحنج بمل بالم ثئ.
 قا  : والمؤثرية اعتبار عقلي.

:بهددلابجدد ا بأدد بهدد البنوّد ببلدد بالمغددنلط  بأشدد باحت ددنجببأقالالو 

بمم  بمل بالم ثئ.ال
و قئ ئبالال الب:بنلبالمم  بل با تقئبمل بالم ثئبل ن تبم ثئ  بالم ثئب

 ّبكل باألثئبملبقن تبوصتنبث    نب ّبالله بم بغ ئبمطنبق بال دنّجبلدزىب

الج دداب بوأل  ددنبثنبتدد بق ددابالددله بو الددتح ابق ددنىبصددت بالشددّءببغ ددئ ب بوملب
نّجبمغن ئوبلشم ثئبواألثئبأل  نبقن تببمطنبق بال نّجبنوبقن تبثنبت ب ّبال 

 ال  بب ن منبلزىبالتالشالابوهد بمحدنلبوبتقد  ئب الدش م ب  د بغ دئبملقد لبأللب

التالشالابم منب لقابل ب ئضننبنم ّابمتتنل  بملد بغ دئبالن ن د بوكلد ب الدت أّب
ق لبقابواح بمن نبمتش اببصنح  بوم منب   لبمتش اببصنح  بل بلرب   بب ند ب

ل بمحنلبأللب د ث ئبالمتشد ب دّبالتدنلّبمت هدطبب ن مدنبوب  بمتش  بغ ئ بل  بك

وقددد بقدددنلبالبمت هدددطبهدددلابخشدددببول الدددتبالم ثئ ددد بأ م ددد بأل  دددنب قددد  ب
ال م ثئ د بالمحم لد بأشدد بالملد وىبوالمحمد لبأشدد بالملد وىبأد ىبو قدد  ب

بالل ىبث   ب نلم ثئ  بث     .

اب:بنلبالم ثئ د بنمدئبمضدن ّب ث دتب دّباللقدابأند ب لقدبوتقرير الجواب
بص وّباألثئبأ 
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الم ثئب  لب لقابكل ب قتضّبث   بنمئب ّباللقابه بالم ثئ  بقمنب ّبهن ئب

اإلضن ن ب بوأ ىبمطنبقت بلش دنّجبالب قتضدّبق  د بج د بأللبالج داب شدزىب
بل بح رببث    ب ّبال نّجبولرب ث تب ّبال نّج.

وق ل بوالم ثئ  بصت بق ابالله بوصت بالشّءب التح ابق نم دنببغ دئ ب

ج اب بنلبق لبالشّءببح دمبلد بأقشد بأنقدابحصداب دّبأقشد بمضدن  بلدلل ب 
الشّءبمل بغ ئ بهد بالحنصدابق داباألكهدنلبالبالدللب حصداب دّباللقداب د لب

بكل ب التح ابوج د بق ابوج دباللقا.
قا  : والمؤثر يؤثر فالي ايثالر ال مالن حیال  مالو موجالود وال مالن حیال  مالو 

 معدو .

و قئ ئبالال البنلبالم ثئبممنبنلب:بهلابج ا بأ به البآخئبل رببأقو 

  ثئب ّباألثئبحنلبوجد د بنوبحدنلبأ مد بوالقالدمنلببدنط لب نلتد ث ئببنطداب

نمنببط لباألولب  هتشزام ب حص ابالحنصابونمنببط لبالثن ّب صلبحدنلب
اللدد ىبالبنثددئب دد ب دد ث ئبأللبالتدد ث ئبملبقددنلبأدد  بحصدد لباألثددئبأدد بالمدد ثئب

بقنلبمغن ئاب نل  ىب   بقنل  ىب ّباألول.ب ح مبالبنثئب  ب  ث ئبومل

:بنلب قد لبملبنّد ببحدنلبوجد دباألثدئبلمدنلبوجد د ببوتقرير الجالواب
 ش سببمالتح ابنلب  ثئبالم ثئب ّباألثئب ّبلمنلبوج دباألثئبأللباللش بمعب

الملشدد لب  دد لبب ددل بالصددت ب بوملبنّد ببدد بمقنّ دد بالمدد ثئبلصثددئب باللا  دد ب

 دد ثئب  دد بالبمدد بح ددمبهدد بم جدد دبوالبمدد بح ددمبهدد ب ددلل بمالددتح ابوم مددنب
بمل وى.

 قا  : وتأثیره في المامیة ويلحقه وجوب الحق.

:بهددلابجدد ا بأدد بهدد البثنلددمبل ددربو قئ ددئ ب:بنلبالمدد ثئبممددنبنلبأقالالو  

 د ثئب ددّبالمنه د بنوب ددّبال جد دبنوب ددّبا صدنهبالمنه دد ببدنل ج دبواألقالددنىب
بب هئهنببنطش ب نلت ث ئببنطا.

:ب ددصلبقددابمددنببددنلغ ئب ئ تددعببنّ تنأدد بل دد بكلدد بمحددنلبأللبنمددنباألولب

ص ئوّوبالمنه د بغ دئبمنه د بمحدنلبأللبم ضد عبالقضد  ب جد بنلب تحقد ب
بحنلبث   بمحم ل نبوالب حق بلشمنه  
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بحنلبالح ربأش  نببنلل ى.

ونمنبالثن ّب:ب ص  ب شزىباّ تدنعبال جد دبأند باّ تدنعبالمد ثئبو شدزىبمدنب
ب ق ىبم بالمحنل.

نبالثنلددمب:ب ددصلبالم صدد    بل الددتبث    دد بومالبلددزىبالتالشالدداب دد بونمدد

   لبنثئابهشمننبل  بالم ثئب  ثئب ّبمنه ت نبنوب ّبوج دهنبنوب ّبا صنهب
بمنه ت نبب ج دهنبو ل دبالمحنل.

:بنلبالمدد ثئب دد ثئب ددّبالمنه دد بوأندد ب ددئفبالمنه دد ببوتقريالالر الجالالواب

أشدد بالتددئفبومددعبكلدد بب جدد ب حقق ددنبوج بددنبالحقددنببالدد  بالتددئفبمتئ  ددن
ال ج  ب متنعب  ث ئبالم ثئب   ب    ب   لبم جندابلمنب ئفبم ج دابنمنبق داب

 ئضدد بمنه دد ب دد م  بنلب  جدد هنبالمدد ثئبأشدد بهدد  ابال جدد  بو  دد لبكلدد ب

ال ج  بهنبقنبأش بوجد د بوالتدئقببد  بال جد ب  بظدنهئبكقدئب دّبالمنطد ب
ت بأش بالملن د  ببنلشدئق بوالغشطبهننب ش بم بق ابابتئاطبلتظبال ج  بل الل

الشتظ د بوق لنددنبأدد متبالمنه د بملنددن بنلبالمنه دد بالحنصدش ب ددّبلمددنلبل الددتب

 حصاب ّبلمنلببل  بو   لبكل بحم بلغ ئبالحنصدابأشد بالمتصد ّبمند ب
البأش بالم ج دبال نّجّبأللبال ضعبوالحمدابمد بثد ا ّبالملقد ال بأشد ب

صد لبال جد دبمد بم جد  بمنبمئبوالب    نلب ّبال نّجبوقلابال حدمب دّبح

وم ب جلاب  ث ئبالم ثئب دّبجلدابالمنه د بم صد   ببدنل ج دبوهدربالقدن ش لب
بث دد  بالملدد وىبلددرب تلشدد بكلدد ببم صدد    بالمنه دد ببددنل ج دبأللبكلدد بنمددئب

مضن ّب حصاببل با صدن  نببد بوالمدئادبمد ب د ث ئبالمد ثئبهد بضدربالمنه د ب

بنل.مل بال ج دبوالب شزىبم بكل بمنبكقئو بم بالمح
 قا  : وعد  الممكن يستند إلى عد  علته على ما مر.

:بهلابج ا بأ به البآخئبو قئ ئ بنلب قنلبملبالمم  بل با تقئبأقو  

 ّبطئهبال ج دبمل بالم ثئبال تقئب ّبطئهبالل ىبلتالنو  منببنلنالد  بمل د ب
والتددنلّببنطددابأللبالمدد ثئبالببدد بلدد بمدد بنثددئبواللدد ىب تددّبمحدد ب  الددتح اب

ب بالم ثئب بوأل  ب تّبمح ب  ب ل دب   بوالبامت نل.اهتنند بمل

:بنلبأد ىبالمم د بالمتالدنولبلد سب ت دنبمحضدنببدابهد ببوتقرير الجالواب
بأ ىبمش  
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و الددنولبطئ ددّبوجدد د بوأ مدد بم مددنب  دد لب ددّباللقددابوالمددئج بلطددئهب

ال ج دب   لبم ج داب ّبال نّجبونمنب دّباللد ىب د ب  د لبمالبأقش دنبوأد ىب
مح بوهد ب  تدّب دّبالتدئج  باللقشدّبوالمت دنل بأد بأد ىبباللش بل سببنتّ

بالملش لب ّباللقاب ج لبنلب لشابهلابالل ىببلل بالل ىب ّباللقا.

 المسألة الرابعة وايربعول

 في أل الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر

 قا  : والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته.

  بمددد بالمت شمددد  بملددد بنلب:بكهددد بجم ددد ّبالح مدددنءبوالمتددد خئبأقالالالو 

المم  بال نقّبمحتنجبمل بالم ثئبوبنلجمش بقابم بقنلبب لباإلم نلبأش ب نم ب

 ددّباحت ددنجباألثددئبملدد بالمدد ثئبح ددرببدد لبالمم دد بال ددنقّبمتتقددئبملدد بالمدد ثئب
وال ل ابأش  بنلبأش بالحنج بم منبهدّباإلم دنلبوهد باللىبلشمنه د بضدئوّلب

ب ثئبأللبوج دباللش ب التشزىبوج دبالملش ل.الشزوىب  ّبنب ابمحتنج بمل بالم
 قا  : والمؤثر يفید البقاء بعد اإلحداث.

:بلمدنبح درببنحت دنجبالمم د بال ددنقّبملد بالمد ثئببدئعب دّب حق دد بأقالو  
الحددنلب  دد بونلبالصددندّبأدد بالمدد ثئبمددنبهدد بحددنلبال قددنءبوكلدد بأللبالشدد   ب

المد ثئبالب د ث ئبلد بدخشتبأش بالقن ش  ببنهتغننءبال نقّبأ بالم ثئببال  بنلب

حنلبال قنءبأل  بممنبنلب  ثئب دّبال جد دبالدللبقدنلبحنصد بوهد بمحدنلبأللب
 حص ابالحنصابمحنلب بنوب ّبنمئبج   ب    لبالم ثئبم ثئاب ّبالج   بالب

ب ّبال نقّ.
والتحق  بنلبق ل ربالم ثئبحنلبال قنءبممدنبنلب  د لبلد ب دّباألثدئب د ث ئب

 ثئب ّبال قنءبالب   لبل بنثئبال قنءبحنلبال قنءبنوبالب شتمابأش بغشطب  لبالم

والح بنلبالمد ثئب ت د بال قدنءببلد باإلحد اثب و حص ابالحنصابم منبلزىبمن .
و  ث ئ ببل باإلح اثب ّبنمئبج   به بال قدنءب   د بغ دئباإلحد اثب  د بمد ثئب

ب ّبنمئبج   بصنّبب ببنق نبالب ّبالللبقنلببنق ن.
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قديم الممكالن إلالى المالؤثر الموجالب لالو أمكالن وال قا  : فلهيا جاز استناد ال

 يمكن استناده إلى المختار.

:بهلاب ت ج بمنب ق ىبم بنلبالمم  بال نقّبمكابث تبن د بمحتدنجبملد ببأقو 
الم ثئبث تبج الباهتنندبالق  ربالمم  بمل بالم ثئبالم ج ب بنمنباهتنند بمل ب

 بالقصد بواالخت دنّبالم تنّب غ ئبمم  بأللبالم تنّبهد بالدللب تلدابب اهدط

والقص بم منب ت ج ب ّبالتحص ابمل ببّءبملد وىبأللبالقصد بملد ب حصد اب
بالحنصابمحنلبوقابمل وىب ج دب   بحندث.

 المسألة الخامسة وايربعول

 في نفي قديم ثال

 قا  : وال قديم سوى هللا تعالى لما يأتي :

 ل رببقد ىب:بق بخنلبب ّبهلابجمنأ بقث ئوبنمنبالت هت ب ظنهئبلقدبأقو 
باللنلر.

ونمنبالمالشم لب نألبنأئوبنث ت ابكا  ب لنل بوصتن  ب ّباألللبقنلق ّوب

بواللشربوالح نوبوال ج دبوال قنءبوغ ئبكل بم بالصتن بأش بمنب   ّ.
ونبدد بهنبددربنث ددتبنحدد االبخمالددنب   دد بأشددابالقندّ دد بواللنلم دد بوالح  دد ب

بوالم ج د  ببحنل بخنمال بهّباإلل   .

   لب ق بنث ت ابخمال بم بالقد منءباثندنلبح دنلب دنأ لبهمدنبونمنبالحئ ن
ال نّلب لنل بوالدنتسبوواحد بمنتلدابغ دئبحدّبهد بال  د ل بواثندنلبالبح دنلب

والب ددنأ لبوالبمددنتل لبهمددنبالدد هئبوال دد ءبنمددنبق مدد ب لددنل ب ظددنهئبونمددنب

الددنتسبوال  دد ل ب  هددتحنل ب ئق  مددنبأدد بالمددندوبوقددابحددندثبمئقدد بونمددنب
 هتحنل بالتالشالابال لىبأش ب ق  ئبأ م بونمنبال  ءب ئ لد بغ دئبالزمنلب 

ملقدد لبواختددنّبابدد بلقئ ددنبالددئاللبالط  دد بهددلابالمددله بوصددنببقتنبددنب

م هدد منببددنلق لب ددّبالقدد منءبال مالدد بوقددابهددل بالمددلاه ببنطشدد بأللبقددابمددنب
به ىبهللاب لنل بمم  بوقابمم  بحندثبوه   ّب قئ ئهمن.
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 ربعولالمسألة السادسة واي

 في عد  وجوب المادة والمدة للحادث

 قا  : وال يفتقر الحادث إلى المدة والمادة وإال لا  التسلسا.

:بكه تبالت هت بمل بنلبقدابحدندثبمالد  قببمدندوبومد وبأللبقداببأقو 
حددندثبمم دد بومم ن دد بهددنب بأش دد بوهدد بأددئفبالببدد بلدد بمدد بمحددابولدد سب

لبقابحندثب ال ق بأ م بهد قنبالبالمل وىبال تتن  ب   بث   ّبه بالمندوب بوأل

 جنمل بالمت خئب نلال  ببنلزمنلب الت أّبث    بوهلالبال ل  لببدنط لبأل د ب
 شزىبمن مدنبالتالشالدابأللبالمدندوبمم ند ب محدابمم ن  دنبمغدن ئبل دنب   د لبل دنب

مندوبنخئىبأش بن نبق بب ننبنلباإلم نلبأ مّبأل  بل بقنلبث    دنبل دنلبمم ندنب

و شزىبالتالشالدابوالزمدنلب تقد ىبنجدزاؤ ببلضد نبأشد ببلد ب    لبل بمم نلب
بهلابالن عبم بالتق ىب    لبلشزمنلبلمنلبهلابخشب.

:بب لباإلم نلبلتظبمشتئطبب  بملن   باألولبمنب قنبداببأجابوا عن ايو 

االمتنددنعبوهدد بصددت بأقش دد ب  صددببب ددنبقددابمددنبأدد ابال اجدد بوالممتنددعبمدد ب
 ددد بب دددنبق   دددنبمند ددد ب بوالثدددن ّبالمتصددد ّا بوالب شدددزىبمددد با صدددنهبالمنه

االهددتل ادبوهدد بم جدد دبملدد ودب ددّب دد عبمدد بن دد اعبجددنسبال  ددببومكابقددنلب

م ج دابوأئضنبوغ دئببدنقببلد بال دئوجبملد بالتلداب  حتدنجبالبمحنلد بق داب
بال ئوجبمل بمحابوه بالمندو.

:بنلبالق ش د بوال ل  دد ب شحقددنلبالزمدنلبللا دد ب د ب تتقددئبملدد ببوعالن الثالالاني

بلمنلبآخئ.
قشننبنمنباألولب  نطابأللبكل باللئفبحندثب  ت قببأش باهدتل ادبلد ب

و ل دبال حمب ّبالتالشالاب بونمنبالثن ّب  لل بأللبنجدزاءبالزمدنلبلد بقن دتب

 تق ىببلض نبأش بال ل بللا  نبو ت خئبقلل بقن دتبنجدزاءبالزمدنلبم تشتد ب
ببنلحق ق ب  نلبالزمنلبمئق نبم باآل ن بوه بأن قرببنطا.
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 لة السابعة وايربعولالمسأ

 في أل القديم ال يجوز علیه العد 

 قا  : والقديم ال يجوز علیه العد  لوجوبه باليات أو الستناده إلیه.

:بالق  ربملبقنلبأ منبجنلبأش  بالل ىبقل ىباللدنلربوملبقدنلباللد ىببأقو 
الب الدم بقد  منب بوملبقددنلبوجد داباهددتحنلبأ مد بأل د بممددنبنلب  د لبواجدد ب

  التح ابأ م ب بنوبمم  بال ج دب م ثئ بالب ج لبنلب   لبم تنّابال ج دب

أللبقددابنثددئبلم تددنّبحددندثب   دد لبم ج ددنب دد لبقددنلبواج ددنباهددتحنلبأ مدد ب
ب نهتحنلبأ ىبملش ل ب بوملبقنلبمم ننب الشالا.

 قا  :
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 الفصا الثاني

 في المامیة ولواحقها

ق  البالا مي مشتقة عما مو ومو ما به يجاب عن السؤا  بما مالو وتولالو

على ايمر المتعقالا ، والاليات والحقیقالة علیهالا مالع اعتبالار الوجالود ، والكالا مالن 

 ثواني المعقوالت.

:ب ّبهلابالتصابم نحمببئ ت بجش ش ب حد ب دلقئهنب دّبمالدن اب:ببأقو 

المال ل باألول ب ّبالمنه  بوالحق قد بوالدلا بنمدنبالمنه د ب  دّبلتظد بمد خ كوب

الببمنبه ب    بمكابقشتبمنبه باإل الدنلبأ بمنبه بوه بمنبب ب جن بأ بالال 
 ق به لتبأ بحق قت بومنه ت ب  كابقشدتبح د الب دنط بقدنلبهدلابالجد ا بهد ب

منه ددد باإل الدددنلبوهدددل بالشتظددد بنأندددّبالمنه ددد بم مدددنب طشددد ب دددّبالغنلددد بمددد ب

االهتلمنلبأش باألمئبالملق لبومكابلحظبمعبكل بال ج دبق ابل بحق ق بوكا ب
 بم بالملق ال بالثن   باللنّض بلشملق ال باألول بوالمنه  بوالحق ق بواللا

 دد لبحق قدد باإل الددنلبنأنددّبالح دد البالنددنط بملئوضدد بل    ددنبمنه دد بوكا ددنب

بوحق ق بوهل بأ اّفبل ن.
قا  : وحقیقة كا شيء واحدة مغايرة لما يعرض لها من االعتبارات وإال 

 لم تصدق على ما ينافیها.

هدد ب نإل الددن   بمدد بح ددمبهددّبب:بقدداببددّءبلدد بحق قدد بهدد بب ددنبمددنأقالالو  

م الددن   بحق قدد بوهددّبمغددن ئوبلجم ددعبمددنب لددئفبل ددنبمدد باالأت ددنّا ب دد لب
اإل الددن   بمدد بح ددمبهددّبم الددن   بالب دد خاب ددّبمت  م ددنبال جدد دبواللدد ىبوالب

ال ح وبوال ثئوبوالبال ش د بوالجز  د بوالبغ دئبكلد بمد باالأت دنّا بال حقد ب

اإل الن   بلدرب صد قباإل الدن   بأشد ببب نبأللبال ح وبمث بل بدخشتب ّبمت  ى
منب نن ّبال حد وبل ن دنب صد قبأش د بلصد ق نبأشد بال ثدئوبوقدلل بالقد لب دّب

بال ثئو
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وقدددلابال جددد دبواللددد ىبوال ش ددد بوالجز  ددد بوغ ئهدددنب  دددّبمكلبمغدددن ئوبل دددل ب

باالأت نّا بوقنبش بل نبق  لبالمندوبلشص ّبالم تشت بواألأئافبالمتضندو.
 مع كا عارض مقابلة لها مع ضده. قا  : وتكول المامیة

:بمكابنخل بالمنه  بمعبق  بال ح وبمث بصنّ بواح وبومكابنخل ببأقو 

معبق  بال ثئوبصنّ بقث ئوب نل اح   بنمدئبمضدم ىبمل  دنبمغدن ئبل دنب صد ئب

ب نبالمنه  بواح وبو قنباببنأت نّهنبالمنه  ببنأت نّبالق  باآلخئب د لباإل الدنلب
بال ث ئببنأت نّباللنّض  بالببنأت نّبالمنه  ب تال ن.بال اح بمقنبابلن النل

قا  : ومي من حی  مي لیست إال مي ولو سئا بورفي النقیض فالجواب 

 السلب لكا شيء قبا الحیثیة ال بعدما.

:باإل الددن   بمدد بح ددمبهددّبهددّبل الددتبمالباإل الددن   بوجم ددعبمددنببأقالالو 
شدد بمددنب قدد ىبمكاب لددئفبل ددنبمدد باالأت ددنّا بمغددن ئبل ددنبقنل حدد وبوال ثددئوبأ

أئ تبهلاب  كابهد لننبأد باإل الدنلببطئ دّبالنقد  ب ق دابمدث بهداباإل الدنلب

نلببنىبل سبقنلبالج ا بدا منببنلالش بأشد بنلب  د لبق دابمد بح دمبالببلد ب
م بح مب ب نق لباإل النلبلد سبمد بح دمبهد بم الدنلبنلتدنبوالب قد لباإل الدنلب

ّب دّبل د بالب غدن ئبالتدّبم بح مبه بم النلبل سبنلتنبولد بق داباإل الدن   بالتد

 ّبأمئوبم بح مبهّبم الن   بلرب شزىبمن بنلب ق لب  كلب ش بال ح وببنلل دب
أللبق لننبم بح مبهدّبم الدن   بنهدقطبجم دعباالأت دنّا بوق د بال حد وبلا د ب

ب  ج بحل  .

 المسألة الثانیة

 في أقسا  الكلي

إلیهالا  قا  : وقالد تؤرالي المامیالة محاليوفا عنهالا مالا عالداما بحیال  لالو انضالم

شيء لكال زا الدا وال تكالول مقولالة علالى  لالك المجمالوع ومالو المامیالة بشالرط ال 

 شيء وال توجد إال في اي مال.
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:بالمنه  بقنلح  البمدث بقد ب  خدلبمحدلو نبأن دنبجم دعبمدنبأد اهنببأقو 

بح ددمبلدد با ضددربمل  ددنببددّءبل ددنلبكلدد بالشددّءبلا دد ابأشدد ب شدد بالمنه دد بوالب
المجم عبوه بالمنه  ببشدئطبالببدّءبوهدلابب   لبالمنه  بصندق بأش بكل 

الب  ج بمالب ّباألكهنلبالب ّبال نّجبأللبقابم ج دب ّبال دنّجبمشد صب

بوقابمش صب ش سببمتجئدبأ باالأت نّا .
قا  : وقد تؤري ال بشرط شيء ومو كلي طبیعي موجود في الخارج ومو 

 ه.جاء من ايشخاص وعادق على المجموع الحاعا منه ومما يضاف إلی

:بهلاباأت نّبآخئبلشمنه  بملق لبوه بنلب  خلبالمنه  بم بح دمبأقو  

هّبهّبالببنأت نّبالتجدئدبوالببنأت دنّبأ مد بقمدنب  خدلبالح د البمد بح دمب
ه به بالببنأت نّب جئد بأ باالأت نّا ببابمعب ج  زبنلب قنّ  بغ ئ بممدنب

 لدّبأل د ب  خاب ّبحق قت بوهلابه بالح  البالببشئطببّءبوه بال شدّبالط 

 تسبط ن عباألب نءبوحقن ق نبوهدلابال شدّبم جد دب دّبال دنّجب د لبالح د الب
المق  بم ج دب ّبال نّجبوقابم ج دب ّبال نّجب  لبنجزاء بم جد دوب دّب

ال نّجب نلح  البم بح مبه به بالللبه بجدزءبمد بهدلابالح د البم جد دب

 عبوهلابالح د البجدزءبمد باألبد نصبالم جد دوبوهد بصدندقبأشد بالمجمد
بالمئق بمن بوم بق  بال ص ص  بالمضنهبمل  .

قالالا  : والكلیالالة العارضالالة للمامیالالة يقالالا  لهالالا كلالالي منوقالالي وللمركالالب منهمالالا 

 عقلي ومما  منیال فهيه اعتبارات ثالثة ينبغي تحصیلها في كا مامیة معقولة.

ال ش  باللنّض بل نبوه بب(نح همن):بهلالباأت نّالبآخئالبلش شّببأقو 
اللقشدّبوهد بالمئقد بمد بب(والثدن ّ)أللبالمنطقّب  حمبأن ببال شّبالمنطقّ

المنه  بوم بال ش  باللنّض بل نب  لبهلاباأت نّبآخئبمغدن ئبلصولد  بوهدلالب

ال ش ددنلبأقش ددنلبالبوجدد دبل مددنب ددّبال ددنّجبنمددنبالمنطقددّب ص دد بالب تحقدد بمالب
كبأنّضنبلغ ئ بمكبال ش  بم بث ا ّبالملقد ال بل الدتبمت صدش ب دّبال جد دبم

لدد سب ددّبال ددنّجببددّءبهدد بقشددّبمجددئدب نل ش دد بمكابأنّضدد بلغ ئهددنبوقدداب

ملددئوفبلش شددّبمدد بح ددمبهدد بملددئوفبلدد ب  دد بكهنددّبمكبقددابم جدد دب ددّب
بال نّجبب صّبوقا
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ب صدّب شد سبب شدّب دنل شّبكهندّبوقدلابال شدّباللقشدّبل دلاب  دل باأت دنّا ب

تددسبال شددّبالط  لددّبوهدد ب ب(نحدد هن)ث ثدد ب ددّبقددابملقدد لب ن غددّب حصدد ش نب
اللقشدّبوهد بب(والثنلدم)ال شّبالمنطقدّبوهد باللدنّفبل دنبب(والثن ّ)المنه  ب

بالمئق بمن من.

 المسألة الثالثة

 في انقسا  المامیة إلى البسیط والمركب

قا  : والمامیة منها بسیط ومو ما ال جاء له ، ومنها مركب ومالو مالا لاله 

 جاء ومما موجودال ضرورة.

نبجزءب تق ىبمن بوم بغ ئ ب بوممنبنلبالب:بالمنه  بممنبنلب   لبل بأقو 

  دد لبقددلل بواألولبهدد بالمئقدد بقنإل الددنلبالمتقدد ىبمدد بالح دد البوالنطدد ب

والثددن ّبهدد بال الدد طبقددنلج هئبالددللبالبجددزءبلدد بوهددلالبالقالددمنلبم جدد دالب
بنلضئوّوب   نب لشرببنلضئوّوبوج دبالمئق ن بقنلجالربواإل الدنلبوالتدئسب

جددد دبالمئقددد ب الدددتشزىبوجددد دبنجزا ددد بوغ ئهدددنبمددد بالحقدددن  بالمئق ددد بوو

ب نل الن طبم ج دوببنلضئوّو.
قا  : ووعفامما اعتباريال متنافیال وقد يتضايفال فیتعاكسال في العمو  

 والخصوص مع اعتبارمما بما مضى.

:ب لنّبنلبوصببال النط بوالتئق  باأت نّ نلبأقش نلبأنّضنلببأقو 

مئقد بمحدد ب نل الددنط بلغ ئهمدنبمدد بالمنه ددن بمكبالبم جد دبهدد ببالدد طبنوب
والتئق دد بالب لقدد لبمالبأنّضددنلب  مددنبمدد بثدد ا ّبالملقدد ال بولدد بقن ددنب

م جدد د  بلددزىبالتالشالددابمكابأئ ددتبهددلاب    مددنبمتنن  ددنلبمكبالب صدد قبأشدد ب

ببّءبن  ببال طبومئق بومالبلزىباجتمنعبالنق ض  ب   بوه بمحنل.
وقدد ب تضددن تنلبنأنددّب  خددلبال الدد طببنلنالدد  بملدد بمئقدد بم صدد صب

    لببالنطت ببنأت نّبق   بجدزءابمد بكلد بالمئقد بالبن د بالبجدزءبلد بهد ب

بالمئق بالم ص صبو   ل
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المئق بمئق نببنأت نّبالق نسبمل د ب  تحقد باإلضدن  بب ن مدنبوهدلابقدنلح  الب

    ببال طببنلنال  بملد باإل الدنلبأشد بملند بن د بجدزءبمند ب   د لبنبالدطبمند ب
اأت نّهمدددنباألولبنأندددّبالحق قدددّببومكابنخدددلببنأت دددنّبالتضدددن بب لنقالدددنبمدددع

أم مددنبوخص صددنبوكلدد بأل  مددنببددنلملن بالحق قددّبمتنن  ددنلبأللبال الدد طبالب

 ص قبأش  بن  بمئق ببلل بالملن بومكابنخلاببدنلملن باإلضدن ّبج ل دنبنلب
   لبال ال طبمئق نبأللببالنطت بل التببنأت نّب تال بباببنأت نّبق   بجدزءاب

ب ددلابالملندد بمئق ددنبقدنلبنأددربمدد بال الدد طبمد بغ ددئ بومكابجددنلبقدد لبال الد طب

بددنلملن باألولب   دد لبالمئقدد بب ددلابالملندد بنخددصبمندد ببددنلملن باألولب قدد ب
ب لنقالنبنأنّبال ال طبوالمئق ب ّباللم ىبوال ص صببنخت هباالأت نّ.

 قا  : وكما تتحقق الحاجة في المركب فكيا في البسیط.

قددابواحدد بمن مددنب:بالحنجدد ب لددئفبلش الدد طبولشمئقدد بملددنب دد لببأقالالو 

مم  بوقابمم  بأش باإلط قب    بمحتنجبمل بالال  ب نلحنج بثنبت ب ّبقاب
بواح بمن من.

وق بمنعببل بالننسباحت نجبال ال طبمل بالمد ثئبأللبأشد بالحنجد بم مدنب
هّباإلم نلبوه بنمئب ال ّبم منب لئفبلمنتال   ب منبلدرب تحقد باالثن ن د بلدرب

بال طب  باحت نجبل . تحق بالحنج بوالباثن ن  ب ّبال 

:بنلباإلم نلبنمئبأقشّب لئفبلمنتال   بأقش   بهمنبالمنه  ببوالجواب
بوال ج دبو تحق ببنأت نّ بالحنج بل ابواح بمن منبمل بالم ثئ.
 قا  : ومما قد يقومال بأنفسهما وقد يفتقرال إلى المحا.

:بقابواح بم بال ال طبوالمئق بقد ب  د لبقن مدنببنتالد بقدنلج هئببأقو 

لح  الب بوق ب   لبمتتقئابملد بالمحدابقدنل  ببوالالد ادبوهمدنبظدنهئالب بوا
مكابأئ تبهلاب نلمئق بم باألولبالبب بونلب   لبنحد بنجزا د بقن مدنببنتالد ب

واآلخئبقن منبب بوالمئق بم بالثن ّبالبب بونلب  د لبجم دعبنجزا د بمحتنجدنب

ملدد بكلدد ببملدد بالمحددابممددنبملدد بمددنبحدداب  دد بالمئقدد بنوبالدد ل بمل دد بوال ددنقّ
بال ل .
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قا  : والمركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقیاس إلى اليمن 

والخارج ومو علة الغنى عن السبب فباعتبار اليمن بین وباعتبار الخارج  ني 

 فتحصا رواص ثالث واحدة متعاكسة واثنتال أعم.

لب:بالمئق به بالللب شتئربمنه ت بأ بأ وبنم ّب  نلضئوّوب   بأقو 
 حققدد بمت قتددنبأشدد ب حقدد ب شدد باألمدد ّبوالمت قددببأشدد بالغ ددئبمتدد خئبأندد ب

 نلمئق بمت خئبأ ب ش باألم ّب  ت خئبأ بقابواح بمن دنب  دابواحد بمن دنب

م ص هببنلتق ىب ّبطئهبال ج دبثربمكابأ ىبنح هنبلرب شتئرب ش باألم ّب  ب
لمئقد ب حصابالمنه  ب    لبأ ىبنلبجزءبقنلبم ب ش باألم ّبأش بللد ىبا

واللش بمتق م بأش بالملش لب  ابواح بم ب ش باألم ّبم ص هببنلتقد ىب دّب

طئهبالل ىبن ضنب ق بظ ئبنلبجزءبالحق ق بمتق ىبأش  نب ّبال جد دبواللد ىب
ثددربملبالددله بمطددنب بلش ددنّجب  جدد بنلب ح ددرببنلتقدد ىب ددّبال جدد دبالددلهنّب

وجد دابوأد منببوالل ىباللهنّب ق ب حق بنلبالمئق بم منب تئق بأمدنب تق مد 

ببنلق نسبمل بالله بوال نّج.
مكابأئ تبهلاب نق لبهلابالتقد ىبالدللبهد بمد بخد اصبالجدزءب الدتشزىب

اهتغننءبالجزءبأ بالال  بالج   ب بلالننب ق لبم  ب  د لبمالدتغن نبأد بمطشد ب

الال  ب  لب نأابالجزءبهد ب نأدابال دابوكلد بأللبالمتقد ىبالب لقداباحت نجد ب
خئبأن ببابوالبخنّج بأ بأش بالمئق ب د لبأشد بمل بأش بمت خئوبأ بالمت 

قابجزءبداخش ب ّبأش بال داب د كاباأت دئبهدلابالتقد ىببنلنالد  بملد بالدله ب  د ب

ال   بومكاباأت ئببنلنال  بمل بال دنّجب  د بالغندّبأد بالالد  بوهدل بال نصد ب
نأربم بال نص باألول بأللباألول بهّبالحص لبالم ص هببنلتق ىبوالثن   ب

لمطشدد بول ددلابق ددابالب شددزىبمدد بقدد لبال صددبببدد  بالث دد  بهددّبالحصدد لبا

بلششّءبوق   بغن نبأ بالال  بالج   بق   بجزءا.
 قدد بحصددابل ددابكا ددّبأشدد باإلطدد قبخدد اصبثدد ثب:باألولدد بوجدد  ب

اهددتغننؤ بأدد ب  ق مدد ب ددّبال جدد د  بواللدد م  بوهددل بمتلنقالدد بأش دد .بالثن  دد 

لدد بوهن ددنلبال نصددتنلببالالدد  بالج  دد .بالثنلثدد بامتنددنعبّ لدد بأمددنبهدد بكا ددّ
بمضن  تنلبنأربمن بلمشنّق ببل بالش الىبل ب ّبكل .
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 المسألة الرابعة

 في أحكا  الجاء

قا  : وال بد من حاجة ما لبعض ايجالااء إلالى الالبعض وال يمكالن شالمولها 

 باعتبار واحد.

:بقابمئق بأش باإلط قب    ب تئق بمد بجدزء  ب صدنأ ابوالببأقو 
جزاءبحنج بمل بجزءبآخئبمغن ئبل ب    بل باهدتغن بب بم بنلب   لبألح باأل

قابجزءبأ ببنقّباألجزاءبلرب حصابمن نبحق ق بواحد وبقمدنبالب حصدابمد ب

اإل النلبالم ض عب  قبالحجئبمعبالحجئبحق ق بمتحد وب د ببد بل دابمئقد ب
بأش باإلط قبم بحنج بل ل بنجزا  بمل ببل .

قنل  ئد باالجتمنأ د بثربالمحتنجبق ب   لبهد بالجدزءبالصد ّلبالبغ دئب

 ّباللال ئبوال ش وب دّبال  د  بواللشدئ  ب دّباللد دبوالملجد لبأد باجتمدنعب
باألدو  .

وقدد ب  دد لبهدد بالجددزءبالمددندلبقددنل   ل ب ددّبالجالددربوالب م دد ببددم لب

الحنج بب لب   لبالجزءبالمندلبمحتنجدنبملد بالصد ّلبوالصد ّلبمحتنجدنب
ب شزىبال وّبالمحنل.بمل بالمندلبمكابنخل بالحنج ببنأت نّبواح بأل  

وق ب شمابالحنج بالجزء  بملنبالببنأت نّبواح بقنلمندوبالمحتنجد ب دّب

بوج دهنبمل بالص ّوبوالص ّوبالمحتنج ب ّب ش ص نبمل بالمندو.
 قا  : ومي قد تتمیا في الخارج وقد تتمیا في اليمن.

:بنجددزاءبالمنه دد بالببدد بونلب  دد لبمتمددن زوبثددربالتمددن زبقدد ب  دد لببأقالالو 

ج نبقنمت نلبالنتسبوال  لبالشل  بهمدنبجدزءاباإل الدنلب بوقد ب  د لبكهن دنبخنّ
قنمت نلبجنسبالال ادبأ ب صش ب    بل بقنلبخنّج نبلرب  ابممنبنلب   لبقاب

واح بمن مدنبمحال هدنبنوبالب بواألولببنطداب بأل د بملبمنثدابالالد ادباهدتحنلب

وملبخنلتد ب د كابجلش بمق منبلل ىباألول   بولزوىبق لبالشّءبمق منبلنتال ب ب
ا ضنهبالتصابمل بالجنسب  منبنلبالب ح ثبه ئ بنخدئىب   د لبالمحالد سب

ه بالش    بالمطشق ب نلال اد  بالمحال ه بهّبالش    بالمطشقد بهدلابخشدبب بنوب

ب ح ث
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ه ئ بنخئىب  ب   لباإلحالنسببمحال سبواحد ببداببمحال هد  بهدلابخشدبب

نخدئىبقدنلبالالد ادبغ دئبوالثن ّببنطدابأل د بلدرب حصدابأند باالجتمدنعبه ئد ب
محالدد سبوملبحدد ثبقددنلبالحددندثبهدد بالالدد ادبوهدد بملشدد لبالجددزء  بوهدد ب

بخنّجبأن منب    لبالتئق  ب ّبقنبابالال ادبنوب نأش بالب   بهلابخشب.
 قا  : وإ ا اعتبر عروض العمو  ومضايفه فقد تتباين وقد تتدارا.

:بهددددل بالقالددددم ببنأت ددددنّبأددددئوفباللمدددد ىبومضددددن ت بنأنددددّببأقالالالالو 
ص صبلصجزاءب   نبمكاباأت ئ نبأئوض منبلصجزاءبح ثتبهدل بالقالدم بال 

وكلدد بأللبنجددزاءبالمنه دد بممددنبنلب  دد لببلضدد نبنأددربمدد بالدد ل ب تالددم ب

بالمت اخش بنوبالب   لب تالم بالمت ن ن .
والمت اخش بق ب   لباللنىبأنمنبمطشقنبممنبمتق منببنل نصبوم ص  نبب ب

قدنلم ج دبالمقد لبأشد بالمقد ال ببقدنلجنسبومضدن ت بالتصداب بنوبصدت بلد 

اللشددئب بنوبمق مددنبلش ددنصبقددنلن عباألخ ددئبالمقدد ىبل  اصدد بالمطشقدد ب بوقدد ب
ب   لبمضن نبقنلح  البواألب  .

والمت ن ن بمنب تئق بأ بالشّءبومحد ىبأششد بنوبملش ال د بنوبغ ئهمدنب
ممنببلض نبأ مّبقنألولبنوبقش نبوج د  بحق ق  بمتشنب  بقنآلحندب ّباللد دب

نوبم تشت بممنبملق لد بقنلمدندوبوالصد ّوبواللتد بوالح مد ب دّبالل الد ب بنوبب 

محال ه بقنلش لبوالش اب ّبال شق بوالال ادبوال  نفب ّبال شق ب بنوببلض نب
مضددن ّبقنلالددئ ئبالملت ددئب ددّب حققدد ب دد عب الدد  ب بنوبقش ددنبقددلل بقددنألقئ ب

بواألبل ب  ل بنصننهبالمئق ن .
 ي محمولة.قا  : وقد تؤري مواد وقد تؤر

:بنجزاءبالمنه  بق ب نظئبمل  نببنأت نّبق   نبمد ادب ت د لبنجدزاءببأقو 
حق ق  بوالب حمابأش بالمئق بحمابه به بالهتحنل بق لبال ابهد بالجدزءب

ب بوق ب نظئبمل  نببنأت نّبق   نبمحم ل بصندق بأش بالمئق .

  خلبمثنل بالح  البق ب  خلبمعبالننط ب    لبه باإل النلب تال ب بوق ب
بشددئطبالتجددئدبوال شدد بأدد بالنددنط بوهدد بالمنه دد ببشددئطبالببددّءبقمددنب قدد ىب

ب حق ق ب  التح ابحمش بأش بالمجم ع
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المئقدد بمندد بومدد بغ ددئ بومكابنخددلبمدد بح ددمبهدد بهدد بمددعبقطددعبالنظددئبأدد ب

بالق    بقنلبمحم ال.
 قا  : فتعرض لها الجنسیة والفصلیة.

تبالجنال  بوالتصش  ب:بمكاباأت ئ نبحمابالجزءبأش بالمنه  بحصشأقو  

أللبالجدددنسبهددد بالجدددزءبالمشدددتئطبوالتصدددابهددد بالجدددزءبالمم دددزبوالجدددزءب

المحم لب   لبنح همنبقطلنب  كابنخلبالجزءبمحم البحصشتبالجنال  بنأنّب
مق ل دد بكلدد بالجددزءبأشدد بقث ددئ  بنوبالتصددش  بنأنددّب م ددزبالجز  دد ب جددزءب

ئ  بم تشتد  بالمنه  بممنبجنسبنوب صابوالجنسبه بال شّبالمقد لبأشد بقث د

بنلحقن  ب ّبج ا بمنبه ب بوالتصابه بالمق لبأش بالشّءب دّبجد ا بنلب
ببّءبه ب ّبج هئ .

 قا  : وجعالمما واحد.

:ب لنّبب بجلابالجنسبوالتصابولرب    نبمدلق ّ  بصدئ حنببداببأقو 
نأددندبالضددم ئبمل  مددنبل    مددنب ددّبح ددربالمصددئجبب مددنبوم مددنبقددنلبجل همددنب

 تلابح  ا نبمطشقنبثدرب م دز ببن ضدمنىبالتصدابمل د ب د لبواح ابأللبالتنأابلرب

المطش بالبوج دبل ببابجلابالح  البه ببل ن بجلابالننط بواأت ئبهلاب دّب
الش    ب    نبل بقنلبل نبوج دبمالتقاب  ّبه ئ بممنب ّبالال ادب   ج بالالد ادب

البب نبهلابخشبب بنوب ّبمحشد ب نلالد ادبأئضدنلبلد لبو صدش بالبواحد بهدلاب

ب جلش بل  نبه ببل ن بجلش به ادا.بخشب
 قا  : والجن  مامنا كالمادة ومو معلو  وابرر عورة ومو علة.

:بالجنسبمكاب الد بمدعب صدش بملد بالمدندوبوالصد ّوبوجد بالجدنسببأقو 

نبدد  ببنلمددندوبمدد بالتصددابوالتصددابنبدد  ببنلصدد ّوبمندد بوهددلابالجددنسبهدد ب

الجنسبالمطشد بوهدّببالملش لبوالتصابه باللش بوكل بأللبلشتصاب ال  بمل 
 ال  بالتقال رب بومل بالن عبنأنّبالجنسبالمق  ببنلتصابوهدّبالتقد  رب بوملد ب

حص بالن عبم بالجنسبوهّب ال  باللش  بوكل بأللبالش خبنبنبأشّبادأ بنلب

التصابأش بلحص بالن عبم بالجنسبأل  بق ب ق ىبن  بالبب بم باحت نجببلد ب
الندد عبملبقددنلبهدد بالجددنسب  دد بباألجددزاءبملدد بالدد ل ب ددنلجزءبالمحتددنجبمدد 

بالمطش  بوملبقنلبه 
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التصابقنلبالجنسبمالنو نبلشتصابو شدزىبوجد دبالتصدابن نمدنب  جد بالجدنسب

بأل  بأش ب  ب   لبالجنسبنأربهلابخشب.
 قا  : وما ال جن  له فال فصا له.

:بالتصابه بالجزءبالمم زبلششّءبأمنب شدنّق ب دّبالجدنسبأشد ببأقو 

 بلششّءبجنسبلدرب  د بلد ب صدابهدلابهد بالتحق د ب دّبهدلابمنب ق ىب  كابلرب  

بالمقنى.
وقدد بكهدد بقدد ىبغ ددئبمحققدد  بملدد بنلبالتصددابهدد بالمم ددزب ددّبال جدد دب

وجدد لواب ئق دد بالشددّءبمدد بنمددئ  بمتالددنو   بقددنلجنسباللددنلّبوالتصدداب

األخ ئبوقدابمد باألمدئ  بلد سبجنالدنب   د لب صد ب تم دزببد بالمئقد بأمدنب
ب شنّق ب ّبال ج د.

ط بأللباألب نءبالم تشت بالب تتقئب ّب من زهنبأمنب شدنّق نب دّبوهلابخ

ال جدد دبوغ ددئ بمدد باللدد اّفبملدد بنمددئبمغددن ئبلددلوا  نب دد لبقددابواحدد بمدد ب
الجزء  بالمتالنو   بقمنب متنلببنتال بأمنب شنّق ب ّبال ج دبقلل بالمئق ب

من مدنبولدد با تقدئبقددابمشدنّطب ددّبال جدد دبنوب دّبغ ددئ بمد باألأددئافبملدد ب
التالشالابولرب   بجلابقدابواحد بمن مدنب صد بلشمئقد بولدرب  د بب صابلزى

بالمئق ب ص بل ابمن منبلتالنولب ال ت بو ال ت منبمل بال ج د.
 قا  : وكا فصا تا  فهو واحد.

:بالتصابمن بمنبه ب نىبوه بقمنلبالجزءبالمم زب بومن بغ ئب نى.ببأقو 
  بل ب ل دبلزىبامت نلبوه بالمم زباللا ّبمطشقن.بواألولبالب   لبمالبواح ابأل

المئق بب ابواح بمن منب  التغنّبأ باآلخدئب دّبالتم دزب د ب  د لب صد ب ب

وأللبالتصابأش بلشحص ب  شزىب ل دباللشابأش بالملش لبال اح بوه بمحنل.ب
بنمنبالتصابالننقصبوه بجزءبالتصاب    ب   لبمتل دا.

 .قا  : وال يمكن وجود جنسین في مرتبة واحدة لمامیة واحدة

:بالجنسبلشمنه  بق ب   لبواح ابقنلجالربالللبل بجنسبواحد بهد ببأقو 

الج هئب بوق ب   لبقث ئابقنلح  البالللبل بنجندنسبقث دئوبل د بهدل بال ثدئوب
بالب م  بنلب   لب ّ
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مئ   بواح وبباب جد بنلب  د لبمتئ  د ب دّباللمد ىبوال صد صب د ب م د ب

 منبملبقدنلبواحد ابقدنلبوج دبجنال  ب ّبمئ   بواح وبلن عبواحد بأللب صدش
جلدابالجنالدد  بجلد بواحدد ابوهد بمحددنلب بوملب غدن ئبلددرب  د بالندد عبال احدد ب

ب  أنبواح ابباب  أ  بهلابخشب.
 قا  : وال تركیب عقلي إال منهما.

:بالتئق  بق ب   لبأقش نبوق ب   لبخنّج نبقتئق  باللشدئوبمد ببأقو 
صدابأللبالجدزءبممدنبنلباآلحندبوالتئق  باللقشّبالب   لبمالبم بالجدنسبوالت

   لبم تصنببنلمئق بنوبمشتئقنبواألولبه بالتصابالقئ  ب بوالثدن ّبممدنب

نلب  د لب مدنىبالمشددتئطبنوبجدزءابمندد بواألولبهد بالجددنسب بوالثدن ّبممددنبنلب
  دد لبمالددنو نبلدد بنوبنأددربمندد بواألولب شددزىبمندد بق  دد ب صدد بلشجددنسب   دد لب

  لب منىبالمشدتئطبنوبالب  د لب ص بمطشقنبوه بالمطش  .بوالثن ّبممنبنلب 

واألولبجنسبوالثن ّب صابجنسبومالبلزىبالتالشالابوه بمحنلب قد بث دتبنلب
بقابجزءبمحم لبممنبنلب   لبجنالنبنوب ص بوه بالمطش  .

 قا  : ويجب تنامیهما.

:بالجنسبوالتصابق ب تئ  نلب ّباللم ىبوال صد صبقنلح  ا  د ببأقو 
 ب جدد ب ننه  ددنب ددّبالطددئ   ب   دد بلدد بالبوالجالددم  بوقدد بالب تئ  ددنلبوالمتئ  دد

 ننهّباألجننسبلرب تنن بالتص لبالتّبهّباللشاب  شزىبوج دبأشابوملشد ال ب

بالب  ن  بل نبوه بمحنل.
 قا  : وقد يكول منهما عقلي وطبیعي ومنوقي كجنسیهما.

:ب لنددّبنلبمدد باألجنددنسبمددنبهدد بأقشددّبوهدد بالح  ا  دد بمددعبق دد ببأقالالو 

ط  لدّبوهد بالح د البمد بح دمبهد بهد بالببنأت دنّببالجنال  ب بومن نبمدنبهد 

الجنال  بوالببنأت نّبأ م نب بومن نبمنبهد بمنطقدّبوهدّبالجنالد  باللنّضد ب
لشح  ا   بوهل بالث ث بن ضدنبقد ب حصداب دّبالتصدابوكلد بقمدنبنلبجنالد  منب

 لنّبجنسبالجنسبوجنسبالتصابوه بال شّبم بح مبه بقشّبق با قالربمل ب

بالبنأنّبالجنسبوالتصاب نقالمنلبمل  ن.هل بالث ث بقلل بهل
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 قا  : ومنهما عوا  وسوافا ومتوسوات.

:بالجنسبق ب   لبأنل نبوه بالجنسبالدللبلد سب  قد بجدنسبآخدئببأقو 

قددنلج هئبو الددم بجددنسباألجنددنسب بوقدد ب  دد لبهددن  بوهدد بالجددنسباألخ ددئب
الددللبالبجددنسب حتدد بقددنلح  البوقدد ب  دد لبمت هددطنبوهدد بالددللب  قدد بجددنسب

جددنسبقنلجالددر.بوالتصددابن ضددنبقدد ب  دد لبأنل ددنبوهدد ب صددابالجددنسببو حتدد 

اللنلّبوق ب   لبهدن  بوهد ب صدابالند عبالالدن ابوقد ب  د لبمت هدطنبوهد ب
ب صابالجنسبالالن ابوالمت هط.

قا  : ومن الجن  ما مو مفرد ومو الي  ال جن  له ولی  تحتاله جالن  

 ومما إضافیال وقد يجتمعال مع التقابا.

الجددنسبالمتددئدبوهدد بالددللبالبجددنسب  قدد بوالب حتدد ب:بمدد بنقالددنىببأقالالو 
و لقئب ّبمثنلد باللقداببشدئطبنلبالب  د لبالجد هئبجنالدنبونلب  د لبصد ق ب

بأش بن ئاد بص قبالجنسبأش بن  اأ .

مكابأئ تبهلاب نلجنسبوالتصابمضن  نلبوقلاببنقّبالمق ال بال مدسب
ءببدابنأنّبالن عبوال نص بواللئفباللنىب  لبالجنسبلد سبجنالدنبل داببدّ

لن أ ب بوقلابالتصابوهن ئهنبوق ب جتمدعبالجدنسبوالتصداب دّببدّءبواحد ب

معب قنبش منبأللبالجدنسبمشدتئطبوالتصدابخدنصبوكلد بقدنإلدّاطبالدللبهد ب
جنسبلشالمعبوال صئبوبنقّبالح اسبو صابلشح د الببدابقد ب جتمدعبال مدسب

 ّببّءبواح بالببنأت نّبواح بلتقنبش نب  لبالجنسبلشّءب الدتح ابنلب  د لب

ب ص بللل بالشّءبنوب  أنبل بنوبخنص بنوبأئضنببنلق نسبمل  .
 قا  : وال يمكن أري الجن  بالنسبة إلى الفصا.

:بالب م دد بنلب  خددلبالجددنسببنلنالدد  بملدد بالتصدداب   دد لبالجددنسببأقالالو 

جنالنبل بقمنبه بجنسبلشن عبومالبلرب   ب ص بالحت نجد بملد ب صداب تصدش ب
ن عبمل  به ببل ن بمحتنجبملد بآخدئب شد سبأ بغ ئ ب نل ج بالللبب باحتنجبال

بالجنسبجنالنبلشتصاببابأئضنبأنمن
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ببنلنال  بمل  بوم منبه بجنسببنأت نّبالن ع.
 قا  : وإ ا نسبا إلى ما يضافال إلیه كال الجن  أعم والفصا مساويا.

:بمكاب ال ننبالجنسبوالتصابمل بمنب ضن نلبمل د بنأندّبالند عبقدنلبأقو  
مل  بنأنّبالن عبل ج  ببئق بال ث ئ  بالم تشت  ببالجنسبنأربم بالمضنه

 ّبالحقن  ب ّبالجنسبدولبالن عبونمنبالتصاب    ب   لبمالنو نبلشن عبالللب

 ضنهبالتصابمل  بب   ب صابوالب جد لبنلب  د لبنأدربمد بالند عبالهدتحنل ب
باهتتندوبالتم زبم باألأر.

 المسألة الخامسة

 في التشخص

العتبارية في ا نظالر إلیاله مالن حیال  مالو أمالر قا  : والتشخص من ايمور ا

عقلي وجد مشاركا لغیره من التشخصالات فیاله وال يتسلسالا بالا ينقوالع بانقوالاع 

 االعتبار.

:بالتش صبم بث ا ّبالملق ال بومد باألمد ّباالأت نّ د بالبمد ببأقو 

الل ن دد بومالبلددزىبالتالشالددابثددربمكاب ظددئبمل دد بمدد بح ددمبهدد بنمددئبأقشددّبقددنلب

لتش صددن ب ددّبالتشدد صبوالب تالشالددابكلدد ببدداب نقطددعبمشددنّقنبلغ ددئ بمدد با
ببن قطنعباالأت نّ.

وهلابقش بج ا بأ به البمقد ّبوهد بنلبالتشد صبلد سبمد باألمد ّب

الل ن دد بومالبلددزىبالتالشالددابأللبن ددئادبالتش صددن بقدد بابددتئقتب ددّبمطشدد ب
التش صب  حتنجبمل ب ش صبآخئبمغن ئبلمنبوقعبب باالبتئاطب بوالب جد لب

 ند دد باالمت ددنلبوأل دد ب شددزىبنلب  دد لبالمنه دد بالمتش صدد بنلب  دد لبأدد م نبإل

بأ م  بلل ىبنح بجزن  ن.
بوالج ا بن  بنمئباأت نّلبأقشّب نقطعببن قطنعباالأت نّ.

قا  : أما ما به التشخص فقد يكول نف  المامیة فال تكثر وقد يستند إلى 

 المادة المتشخصة بايعراض الخاعة الحالة فیها.

لبالتشد صبمد باألمد ّباالأت نّ د بالبالل ن د ببدئعب:بلمنبحقد بنبأقو 
ب ّبال حمبأ بأش 
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نمنب)التش صبواأشربن  بق ب   لب تسبالمنه  بالمتش ص بوق ب   لبغ ئهنب

  ب م  بنلب ت ثئب  أ ب ّبال نّجب د ب  جد بمند بال تد بمالببد صبب(األول
أد ببواح بأللبالمنه  بأش بللل بالتش صب ش بوج  بمعبغ ئ با ت تباللشد 

بالملش لبهلابخشب.

ونمنبالثن ّب  بب بل بم بمندوبقنبش بالب  ثدئب   دنبو شد بالمدندوب تشد صب
بن ضمنىبنأدئافبخنصد بمل  دنب حداب   دنبمثدابال دربالملد  بوال  دببالملد  ب

وال ضعبالمل  بوبنأت نّب ش صب شد بالمدندوب تشد صبهدل بالمنه د بالحنلد ب

ب   ن.
 عقلي إلى مثله.قا  : وال يحصا التشخص بانضما  كلي 

:بمكابق د بال شدّباللقشدّببدنل شّباللقشدّبالب حصدابالجز  د ب   دنبمكاببأقو 

قشننبلز  بم  بم النلب ت  ببئق ب  كابقشننباللنلربالزاه باب ب  لبالللب  شرب د ىب

قددلاب ددّبم ضددعبقددلابلددرب ددزلباحتمددنلبالشددئق ب دد ب  دد لبجز  ددن.بوم مددنبق دد ب
ببقش  .بنللقشّبأل  بل سب ّبال نّجببئق بوال

 قا  : والتمیا يغاير التشخص ويجوز امتیاز كا من الشیئین بابرر.

:بالتش صبلششّءبم منبه ب ّب تال بوامت نل بم منبه بلد ببنأت دنّببأقو 
الق نسبمل بمنب شنّق ب ّبملن بقشّببح دمبلد بلدرب شدنّق بغ دئ بلمدنباحتدنجب

غدن ئالبمل بمم زبلا  بأش بحق قتد بمدعبن د بمتشد صب دنلتم زبوالتشد صبمت

بو ج لبنلب متنلبقابواح بم بالش ئ  ببصنح  بالببنمت نل ب  بدوّ.
قالالا  : والشالالخص قالالد ال تعتبالالر مشالالاركته والكلالالي قالالد يكالالول إضالالافیا فیتمیالالا 

 والشخص المندرج تحت عا  متمیا.

:بلمنبكقئبنلبالتشد صبوالتم دزبمتغدن ئالبا تتد باللمد ىبالمطشد ببأقو 

قببد ولباآلخدئبو صد قنلبملدنبأشد بب ن منبوكلد بأللبقدابواحد بمن مدنب صد 
بددّءبثنلددمبوقدداببدد ئ  بهددلاببدد   منب   ن مددنبأمدد ىبمدد بوجدد بنمددنبصدد قب

بالتش صبب ولبالتم زب تّبالش صبالللبالب لت ئبمشنّقت 
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لغ دئ بوملبقدنلبالببد بلدد بمد بالمشدنّق ب دّب تددسباألمدئبولد ب دّباألأددئافب

باللنم .
جز  دنبمضدن  نبونمنبصد قبالتم دزببد ولبالتشد صب تدّبال شدّبمكابقدنلب

ب ن ّجب حتبقشّبآخئب    ب   لبممتنلابأ بغ ئ بول سببمتش ص.

ونمنبص ق منبأش ببّءبواح ب تّبالشد صبالمند ّجب حدتبغ دئ بمكاب
باأت ئبا  ّاج ب    بمتش صبومتم ز.

 المسألة السادسة

 في البح  عن الوحدة والكثرة

 قا  : والتشخص يغاير الوحدة

لملق لبغ ئبقنبابلشقالم بم بح مبهد ب:بال ح وبأ نّوبأ بق لبابأقو 
واحددد .بوهددد بمغدددن ئبلشتشددد صبأللبال حددد وبقددد ب صددد قبأشددد بال شدددّبغ دددئب

بالمتش صب بوأش بال ثئوب تال نبم بدولبص قبالتش صبأش  من.
قا  : ومي تغاير الوجود لصدقه علالى الكثیالر مالن حیال  مالو كثیالر بخالالف 

 الوحدة ، وتساوقه.

أ نّ ددنلبأدد ببددّءبواحدد بب:بقدد بظدد بقدد ىبنلبال جدد دبوال حدد وبأقالالو 

لص ق منبأش بجم عباألب نءبوه بخط ب    بالب شزىبم بالم لم باال حند.بثرب

ال ل ابأش ب غن ئهمنبنلبال ث ئبم بح مبم د بقث دئب صد قبأش د بن د بم جد دب
بول سبب اح ب نلم ج دبغ ئبال اح بم بالش ابالثنلم.

وال ثدئوب لربال ح وب الدنوقبال جد دبو  لمد ب  دابم جد دب  د بواحد ب

 ص قبأش  دنبال احد بالبمد بح دمبهدّبقثدئوبأشد بملند بنلبال حد وب صد قب
أش باللنّفبنأنّبال ثئوبالبأش بمنبأئضدتبلد بال ثدئوبوقدلل بقدابواحد ب

ب   بم ج دبنمنب ّباألأ نلبنوب ّباألكهنلب  منبمت لمنل.
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 المسألة السابعة

 في أل الوحدة  نیة عن التعريف

 باعتبار اللفظ. قا  : وال يمكن تعريفها إال

:بال حددد وبوال ثدددئوبمددد بالمتصددد ّا بال     ددد ب ددد ب حتدددنجب دددّببأقالالالو 
 ص ّهمنبمل باقتالن ب  ب م  ب لئ ت منبمالببنأت نّبالشتدظببملند بنلب  د لب

بلتظببشتظبآخئبنوض بمن ب بالبن  ب لئ ببملن ل.
قالالا  : ومالالي والكثالالرة عنالالد العقالالا والخیالالا  تسالالتويال فالالي كالالول كالالا منهمالالا 

 تسا .أعرف باالق

:بال ح وبوال ثئوبأن باللقابوال  نلب الت  نلب ّبق لبقدابمن مدنببأقو 

نأئهبم بصنح ت نببنالقتالنىب  لبال ح وبنأئهبأن باللقابوال ثئوبنأدئهب

أن بال  نلبأللبال  نلب  ّطبال ثئوبنوالبثرباللقداب ندزعبمن دنبنمدئابواحد اب ب
كل ب ّبالتتص اب ق ببواللقاب  ّطبنأرباألم ّبنوالبوه بال اح بثرب  خلببل 

ظ دئبنلبال ثددئوبوال حد وبمالددت  تنلب دّبقدد لبقدابواحدد وبمن مدنبنأددئهبمدد ب

صنح ت نبل  ببنالقتالنىب  لبال ثئوبنأئهبأن بال  دنلبوال حد وبنأدئهبأند ب
اللقداب قدد باقتالدرباللقددابوال  دنلبوصددبباألأئ  د بل مددنب د كابحنولنددنب لئ ددبب

ندنب لئ دببال ثدئوبأند باللقدابال ح وبأند بال  دنلبأئ ننهدنببدنل ثئوبومكابحنول

بأئ ننهنببنل ح و.

 المسألة الثامنة

 ل الوحدة لیست ثابتة في ايعیالفي أ

 قا  : ولیست الوحدة أمرا عینیا با مي من ثواني المعقوالت وكيا الكثرة.

:بال حدد وبملبقن ددتبهددش   بلددرب  دد بهددش بنلببددّءبقددنلببددابهددش ببأقالو 

بمقنبش نبنأنّ
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أ م  بقن تبال ح وبأ منبلشل ىب ت  لبث    د ب بوملبال ثئوب نل ثئوبملبقن تب

قن تبوج د  بقنلبمجم عباللد من بنمدئابوج د دنبوهد بمحدنلب بوملبقن دتب
ث     ب  لبقن تبثنبت ب دّبال دنّجبلدزىبالتالشالدابوملبقن دتبثنبتد ب دّبالدله ب

   بالمطش  ب  كلبال ح وبنمئبأقشّباأت نّلب حصاب ّباللقابأن ب دئفب

ح قبوهّبم بالملق ال بالثن   باللنّض بلشملق ال باألول بأ ىبا قالنىبالمش
وقدلابال ثدئوبأل دد بالب م د بنلب تصدد ّبوحد وبنوبقثددئوبقن مد ببنتالدد نببدابم مددنب

ب تص ّبأنّض بلغ ئهن.

 المسألة التاسعة

 في التقابا بین الوحدة والكثرة

ابالا قا  : وتقابلهما إلضافة العلیة والمعلولیالة والمكیالیالة والمكیلیالة ال لتق

 جومر  بینهما.

:بملبال ح وبوملبقن تب لئفبلجم عباألب نءبحت بال ثدئوب تالد نبأقو  

ل ن ددنبالب جددنمعبال ثددئوب ددّبم ضدد عبواحدد ببنلق ددنسبملدد ببددّءبواحدد ب دد لب

م ض عبال ثئوبمد بح دمبصد قبال ثدئوبأش د بالب م د بصد قبال حد وبأش د ب
ب   ن منب قنبابقطلن.

نهبالتقنبدابنّبلد بممدنب قنبدابمكابأئ دتبهدلاب نقد لبم د بهدتلشربنلبنصدن

الالش بواإل جن بنوبالل ىبوالمش  بنوبالتضدن ببوالتضدندبولد سببد  بال حد وب
وال ثئوب قنبابج هئلبنلبكا ّب التن بمل بكا   منبب ج بم بال ج  باألّبلد ب

أللبال ح وبمق م بلش ثدئوبوم د نبل دنبوهمدنبث    تدنلب ش الدتنببالدش بوم جدن ب ب
 تت  بأللبالمقد ىبمتقد ىبوالمضدن ببمصدنح ب بوالبأ ىبومش د ب بوالبمتضدن

والبمتضددند   بالمتنددنعب قدد ىبنحدد بالضدد   ببددنآلخئب شددرب  دد بب ن مددنبمالب قنبدداب

أئضدددّبوهددد ببنأت دددنّبأدددئوفباللش ددد بوالملش ل ددد بوالم  نل ددد بوالم  ش ددد ب
اللنّضت  بل منب  لبال ح وبأش بلش ثئوبوم  نلبل دنبوال ثدئوبملش لد بوم  شد ب

بعبم بالتضن بب  نلبالتقنبابأئض نبالبكا  ن.   ن منبهلابالن 
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 المسألة العاشرة

 في أقسا  الواحد

قا  : ثم معروضهما قد يكول واحدا فله جهتال بالضرورة فجهة الوحالدة 

إل لم تقو  جهة الكثرة وال تعرض لهالا فالوحالدة عرضالیة ، وإل عرضالت كانالت 

وحالالدة موضالالوعا أو محمالالوالت عارضالالة لموضالالوع أو بالالالعك  ، وإل قومالالت ف

جنسیة أو نوعیة أو فصلیة ، وقد يتغاير فموضوع مجرد عد  االنقسالا  ال  یالر 

وحدة بقو  مولق وإال نقوة إل كال له مفهو  زا د  و وضع ، أو مفارق إل لم 

 يكن  ا وضع ، ميا إل لم يقبا القسمة وإال فهو مقدار أو جسم بسیط أو مركب.

 ال بالثن  دد باللنّضدد ب:بقدد بب نددنبنلبال حدد وبوال ثددئوبمدد بالملقددبأقالالو 

لشملقدد ال باألولدد بمكابأئ ددتبهددلاب م ضدد أ منبنأنددّبالملددئوفبممددنبنلب
   لبواحد ابنوبقث دئاب د لبقدنلبواحد ابقن دتبج د بوح  د بغ دئبج د بقثئ د ب

بنلضئوّوبالهتحنل بق لبالشّءبال اح ببنالأت نّبال اح بواح ابوقث ئابومكاب

ق مد بلج د بال ثدئوبنوبالب د لبث تبن  بكوبج ت  ب  منبنلب   لبج  بال ح وبم
لدرب  دد بمق مد ب  مددنبنلب  د لبأنّضدد بل دنبنوبالب دد لبلدرب  دد بأنّضد ب  ددّب

ال ح وببنللئفبقمنب ق لب ال  بالمش بمل بالم  ن بقنال  بالئا سبمل بالالت ن ب

وقلل بحنلبالنتسبمل بال  لبقحنلبالمش بملد بالم  ند ب   د بلد سبهندنطب الد  ب
ب ال تنلبوحنلتنلب نل ح وبب ن منبأئض  .بواح وبوالبحنل بواح وببابهمن

وملبقن ددتبال حدد وبأنّضدد بلش ثددئوب  قالددنم بث ثدد ب:بنحدد هنبنلب  دد لب

م ض أنبقمنب ق لباإل النلبه بال ن  ب د لبج د بال حد وبهندنبهدّباإل الدن   ب
وهّبم ض ع.بالثن ّبنلب   لبمحم ال بأئضدتبلم ضد عبواحد بقق لندنب

هد بم ضد عبل مدنبنأندّباإل الدنل.بال ن  به بالضنح ب  لبج  بال حد وبمدنب

الثنلمبنلب   لبم ض أن بلمحم لبواح بقق لننبالقط به بالثشجب د لبج د ب
بال ح وبهّبصت بل منبنأنّبال  نف.

ونمدنبملبقن دتبج د بال حد وبمق مد بلج د بال ثدئوب  دّبجدنسبملبقن دتب

مق ل بأش بقثئوبم تشت ببنلحقن  ب ّبج ا بمنبه ب بو  عبملبقن تبالحقن  ب
ب بو صابملبقن تبمتتق 
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بمق ل ب ّبج ا بنلبمنبه ب ّبج هئ .

وملبقددنلبم ضدد أ منبقث ددئابنأنددّب  دد لبم ضدد عبال حدد وبب صددنب
واح اب  منبنلب   لبكل بالم ض عبه بم ض عبمجئدبأ ىباال قالنىبالبغ ئب

نأنّبنلب   لبوج دبكل بالش صبه بن  ببّءبغ ئبمنقالربول سبل بمت  ىب

نوب  د لبلد بمت د ىبآخدئب د لبقدنلبكابوضدعببوّاءبكل بوه بال ح وب تالد نب 
ب   بالنقط بومالب   باللقابوالنتس.

هلابملبلرب ق ابالقالم بوملبقنلبالم ض عبلش ح وبقنب بلشقالم ب  منبنلب

   لبنجزاؤ بمالنو  بل ش بنوبالبواألولبهد بالمقد اّبملبقدنلبق  لد بل  قالدنىب
بئق  .للا  بومالب   بالجالربال ال طب بوالثن ّباألجالنىبالم
 قا  : وبعض ميه أولى من بعض بالوحدة.

:بال اح بم بالملن ّبالمقد لبأشد بمدنب حتد ببنلتشد   ب د لببلد ببأقو 

ن ئاد بنول ببنهدم بمد ببلد ب د لب تدسبال حد وبالحق ق د بنولد ببنل احد بمد ب
اللئض  ب بوال اح ببنلش صبنول بب بم بال اح ببنلن عب بوه بنول بب بم ب

ب وبم بنقالنىبال اح بنول بب بم بغ ئهنبوهلابظنهئ.ال اح ببنلجنسب بوال ح
 قا  : والهو مو على ميا النحو.

:بال  به بنلب   لبلش ث ئبمد بوجد بوحد وبمد بوجد ب ق دنسبال د ببأقو 

ه بق نسبال ح وب  مدنب قدنلبال حد وبممدنب دّبوصدببأئضدّبنوبكا دّبقدلل ب

ئوب دد بال دد بهدد بوبنلجمشدد بنقالددنىبال حدد وبهددّبنقالددنىبال دد بهدد بل دد بمددعبال ثدد
ب لئفبلشش صبال اح بب  هبال ح و.

قالالا  : والوحالالدة فالالي الوعالالف العرضالالي والالالياتي تتغالالاير أسالالماؤما بتغالالاير 

 المضاف إلیه.

:بال ح وب دّبال صدبباللئضدّبوالدلا ّب تغدن ئبنهدمنؤهنببتغدن ئببأقو 
المضنهبمل  ب  لبال صبباللئضّبوه بالمضنهبمل  بال ح وبملبقنلبق تدنب

 ّبال ربهمّبمالنواوب بوملبقنلب ّباإلضن  بهمّببهمّبمشنب  ب بوملبقنل

بمننه  ب بوملبقنلب ّبال نص بهمّ
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مشنقش ب بوملبقنلب دّبا حدندباألطدئاهبهدمّبمطنبقد ب بوملبقدنلب دّبا حدندب

بوضعباألجزاءبهمّبم الاوب بوبنقّباألأئافبل سبل نبنهمنءبخنص .
لجنسبونمنبال صبباللا ّبالللب ضنهبمل  بال ح وبن ضنبملبقنلب ّبا

بهمّبمجن ال بوملبقنلب ّبالن عبهمّبممنثش .
قالالا  : واالتحالالاد محالالا  فالالالهومو يسالالتدعي جهتالالي تغالالاير واتحالالاد علالالى مالالا 

 سلف.

:با حندباالثن  بغ ئبملق لبأل  منببل باال حدندبملببق دنب  مدنباثندنلببأقو 

وملبأ منب  با حندبوملبأ ىبنح همنبدولباآلخئب د با حدندبالهدتحنل با حدندب

بددنلم ج دبولدد سبق لنددنبهدد بهدد با حددندابمطشقددنببددابملنددن بنلبالشدد ئ  بالملدد وىب
 تح البم بوج بو تغن ئالبم بوج ببملن بنلبالشّءبالللب قدنلبلد بنحد همنب

ب قنلبل باآلخئ.
 قا  : والوحدة مبدأ العدد المتقو  بها ال  یر.

:بهنهنددنببحثددنلباألولبال حدد وبم دد نباللدد دب دد لباللدد دبم مددنب حصدداببأقالالو 
 دئفبغ ئهدنبمد ب  أ دنب   د بمكابأقشدتبوحد وبمدعبوحد وبأقشدتببمن نبوم 

باثن ن  ب بو   بب لابن ضنبأش بن  نبل التبأ دا.

الثن ّبالل دبم منب تق ىببنل ح ا بالبغ ئب ش التباللشئوبمتق م بب مال ب
وخمال بوالببالدت بونّبلد بوالببالد ل بوث ثد بوالببثمن  د بواثند  ببداببنل احد ب

  لبق ام بم بال ح ا بالتّب  شغبجمشت نبكل بأشئبمئا ب بوقلل بقابأ دب

الن عبو   لبقابواح وبم ب ش بال ح ا بجزءابم بمنه ت ب    بل سب ئقد ب
اللشددئوبمدد بال مالددت  بنولدد بمدد ب ئق  ددنبمدد بالالددت بواألّبلدد بوغ ئهددنبمدد ب

ن  اعباألأ ادبالتّب حت نب بوالب م  بنلب   لبال ابمق منبلحصد لباالقتتدنءب

ق د بوملد بهددلابنبدنّبنّهدط ببق لد بالب حالد  بنلبهددت ببند عبواحد بمد بالتئ
بث ثتنلببابهت بمئوبواح و.

قا  : وإ ا أضالیف إلیهالا مثلهالا حصاللت االثنینیالة ومالي نالوع مالن العالدد ثالم 

 تحصا أنواع ال
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 تتنامى بتاايد واحد واحد مختلفة الحقا ق مي أنواع العدد.

وهّب د عبب:بمكابنض ببمل بال ح وبوح وبنخئىبحصشتباالثن ن  بأقو 

وق بكه بقد ىبغ دئبمحققد  بملد بنلباالثند  بلد سبمد باللد دبأل د بـببم بالل د
الزوجباألولب  ب   لب  أنبم بالل دبقنل اح بالدللبهد بالتدئدباألول.بوهدلاب

بخط بأللبخ اصبالل دبم ج دوب   بو مث ش ببنل اح بالب ت  بال قد  بوالبالظد 

وهّب  عبآخئبم بالل دب ب د كاب  كابا ضربمل  منبواح بآخئبحصشتبالث ث بـب
ا ضربآخئبحصشتباألّبل بوهّب د عبآخدئبم دنلببلدصولبوأشد بهدلابقشمدنب

لادبالل دبواح ابحصاب  عبآخئبم بالل د.بوهل باألأ ادبن د اعبم تشتد ب دّب

الحق قدد بالخت   ددنب ددّبل الم ددنبقنلصددمربوالمنطق دد بونبدد نه منبولمددنبقددنلب
اللقداب م ند بنلب ز د بأش  دنبواحد اببالتزا  بغ ئبمتنن ببابقابمئ  د ب تئضد ن

ب  حصابأ دبآخئبم نلببلمنب ق م ببنلن عبقن تبن  اعبالل دبغ ئبمتننه  .
قا  : وكا واحد منها أمر اعتبار  يحكم به العقا على الحقا ق إ ا انضم 

 بعضها إلى بعض في العقا انضماما بحسبه.

 دّباألأ دنلبب:بقابواح بم بن  اعبالل دبنمئباأت نّلبل سببثنبدتبأقو 

باب دّباألكهدنلب ح درببد باللقدابأشد بالحقدن  بقد  ئادباإل الدنلبنوبالتدئسبنوب

الحجئبنوبغ ئهنبمكابا ضرببل ب ش باأل ئادبمل بال ل بهد اءبا حد  ب دّب
المنه  بنوباختشتتب   نبباب  خلبمجئدباال ضمنىب ّباللقابا ضدمنمنببحالد ب

حصاباثننلبول با ضمتببكل بالن عبم بالل دب    بمكابا ضربواح بمل بواح 

بحق ق بمعبحق ق بمعبثنلث بحصشتبالث ث بوه لا.
وم منبلرب   باللد دبثنبتدنب دّبال دنّجبأل د بلد بقدنلبقدلل بل دنلبأئضدنب

قن منببنلمحابالهتحنل بج هئ ت بواهتق ل ب ّبالق دنىببنتالد بأل د بالب لقدابمالب

  د باللدئفببأنّضنبلغ ئ ب لل بالغ ئبنمنبنلب   لبل بوح وببنأت نّهنب حا
ال اح بنوبالب   لب  لبقنلباألولب تش بال ح وبملبوج  ب ّباآلحندبلزىبق نىب

اللئفبال اح ببنلمحنلبالمتل دوب بوملبقدنىبب دابواحد بوحد وبأشد بح  د بلدرب

   بللل بالمجم عبوح وببنأت نّهدنب  د لبمحد بلشلد دبوقد ب دئفبخ  د ب ب
بقابواح بم باألجزاءبنوب ّوملبقنلبالثن ّب نلل دبممنبنلب   لبم ج داب ّب
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بنح هنبوأش بالتق  ئ  ب   لبال اح بأ دابهلابخشب.
 قا  : والوحدة قد تعرض لياتها ومقابلها وتنقوع بانقواع االعتبار.

:بق بب ننبنلبال ح وبوال ثئوبم بث ا ّبالملق ال ب نل ح وب لئفبأقو  
ال حد وبل اببّءب تئفباللقداب  د بأد ىباال قالدنىبحتد بن  دنب لدئفبلدنتسب

  قنلبوح وبواح وبل  ب نقطعببن قطدنعباالأت دنّبو لدئفبال حد وبن ضدنبلمدنب

ب قنبش نب  قنلبقثئوبواح و.
 قا  : وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهور  وكيا المقابا.

:بالللب ت ربم بهلابال  ىبنلبال ح وبق ب لدئفبل دنبالشدئق بمدعببأقو 

نأنددّبمت دد ىبمطشدد بال حدد وبغ ئهددنبمدد بال حدد ا ب ددّبمت دد ىبأدد ىباال قالددنىب
وكل بمكابنخل بال حد ا بمت صصد ببم ضد أن  نب د لبوحد وبل د ب شدنّطب

وحدد وبأمددئوب ددّبمت دد ىبق   ددنبوحدد وبوح نئددلب ت صددصبقددابوحدد وبأدد ب

األخئىببمنب ضنهبمل  ب  لبوح وبل  ب ت صصبأ بوح وبأمئوبب ضن ت نب
مضدنهبمل بل  بول  به بالمضنهبالمش  ّلبأل  بواح ببنل ح وبوال حد وب

حق قّب  لبال ح وبوح وبلش اح بوال اح بواح ببنل ح وبوكا بال اح بمضنهب

مش  ّلبنأنّبكا بل  بوأمئوبوغ ئهمنب د كابنخدل بال حد وبمضدن  بملد ب
بل  ب  صصتبوامتنل بأ بوح وبأمئو.

وقلل بمقنبابال ح وبنأنّبال ثئوب  لبأشئ  باأل نهّبمالنو  بللشئ  ب

 ثدئوبوم مدنب تمدن زالببنلمضدنهبمل د بنأندّباأل ئاسب دّبمت د ىباللشدئ  بوال
باأل نهّبواأل ئاسبوهمنبالمضن نلبالمش  ّ نل.

وقد ب م د بنلب ت دربمد بهدلابال د ىبنلبمجدئدبال حد وبنأندّب تدسبأد ىب

اال قالنىبنمئبمشتئطبب  بقابمنب طشد بأش د بال احد ب شد سبواحد ابحق ق دنبنمدنب
   ددنبممتددنلوبأدد بالددلا بالتددّب صدد قبأش  ددنبن  ددنبواحدد وبنأنددّبالمشدد  ّلب 

غ ئهنب  ّبنح ببنهربال اح ب   صدصبالمشد  ّلببنل احد بالحق قدّبوقدلاب

بال حمب ّبال ثئوبواألولبن ال .
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قالالا  : وتضالالالاف إلالالى موضالالالوعها باعتبالالارين وإلالالالى مقابلهالالا بثالالالال  وكالالاليا 

 المقابا.

:بنقئ بمنب م  بنلب تالئبب بهلابال د ىبنلبال حد وبوحد وبلش احد ببأقو 
لدللب قد ىبال حد وببد ب ش دنبمضدن  بب دلاباالأت دنّبوهدّبنأنّبالم ض عبل دنبا

أدئفبقدن رببنلم ضد عب ش ددنبمضدن  بالحشد لبوهن ددنلبمضدن تنلبأئضدتنبل ددنب

بنلنال  بمل بم ض أ نبو لئفبل نبمضن  بثنلث ببنلنال  بمل بمنب قنبش نبنأندّب
بال ثئوبوهّب ال  بالتقنبا.

ب.ومثابهلابالنال بالث ثب لئفبلمقنبابال ح وبنأنّبال ثئو

 المسألة الحادية عشرة

 في البح  عن التقابا

 قا  : ويعرض له ما يستحیا عروضه لها من التقابا.

:ب لنّبب بنلبالمقنبابلش ح وبنأنّبال ثئوب لدئفبلد بمدنب الدتح اببأقو 

أئوض بلش ح وبوه بالتقنبداب د لبالتقنبدابالب م د بنلب لدئفبلش احد بوم مدنب

قنبابه بأ ىباالجتمنعب ّببّءب لئفبلش ث ئبم بح مبه بقث ئبومت  ىبالت
بواح ب ّبلمنلبواح بم بج  بواح و.

قا  : المتنوع إلى أنواعه ايربعة أعني السلب واإليجاب ومو راجع إلالى 

القالالو  والعقالالد ، والعالالد  والملكالالة ومالالو ايو  مالالأرو ا باعتبالالار رصوعالالیة مالالا ، 

وتقابالالالا الضالالالالدين وممالالالا وجوديالالالالال ويتعالالالالاك  مالالالو ومالالالالا قبلالالاله فالالالالي التحقیالالالالق 

 هورية ، وتقابا التضايف.والمش

:بكقئبالح منءبنلبنصننهبالتقنبابنّبل بوكل بأللبالمتقدنبش  بممدنببأقو 
نلب   لبنح همنبوج د نبواآلخئبأ م نب بنوب    نبوجد د   ب بوالب م د بنلب

    نبأ م   بلل ىبالتقنبابب  باألمد ّبالل م د بمكبالالدش بالمطشد بم مدنب قنبشد ب

الب قنبشدد بهددش بمطشدد بأل دد ب تالدد بوالبهددش باإل جددن بممددنبمطشدد بنوبخددنصبو
خنصبأل  بجز ّب حت بوالالدش بال دنصبم مدنب قنبشد بم جدن بخدنصبالبهدش ب

بمطش بأل  بجز ّبل بوالبهش بخنصبأللبمقنبش  منبملبلرب تقنب 
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 ظنهئبن  منبالب تقنب لبوقلل بملب قنب بلص ق منبملدنبأشد بغ دئبالمتقدنبش  ب

بوهلابقش بظنهئ.
نق لبالمتقنب لبممدنبنلب  خدلاببنأت دنّبالقد لبواللقد ب بنوبمكابث تبهلاب 

بحال بالحقن  بن تال نب بواألولبه ب قنبابالالش بواإل جن بقق لننبل  بقن  ب

ب بل  بل سبب ن  .
والثددن ّبممددنبنلب  دد لبنحدد همنبأدد م نبنوب    ددنبوجدد د   بواألولبهدد ب

التئقبب ن منبنلب قنبابالل ىبوالمش  بوه ب قنّ ب قنبابالالش بواإل جن بل  ب

الالددش بواإل جددن ب ددّباألولبمدد خ كببنأت ددنّبمطشدد بوالثددن ّبمدد خ كببنأت ددنّب
ببّءبواح .

واأشددربنلبالمش دد بهدد بوجدد دبالشددّءب ددّب تالدد بواللدد ىبهدد با تتددنءب شدد ب

بالمش  بأ ببّءبم بب   بنلب   لبل بقنللم بوال صئ.
ابوملبقن ددنبوجدد د   ب دد لبأقددابنحدد همنببنلق ددنسبملدد باآلخددئب  دد ب قنبدد

بالتضن ببقنألب وبوال ن وبومالب   ب قنبابالتضندبقنلال ادبوال  نف.

واأشدددربنلب قنبدددابالتضدددندب لدددنقسب قنبددداباللددد ىبوالمش ددد ب دددّبالتحق ددد ب
والمشدد  ّ  بوكلدد بأللبالضدد   ب ددّبالمشدد  ّب طشقددنلبأشدد بقددابوجدد د   ب

متقنبش  بالب لقابنح همنببنلق دنسبملد باآلخدئبو دّبالتحق د بأشد بنخدصبمد ب

نلب ق د بمدنبكقدئببد لب  د لبب ن مدنبغن د بالت نأد ب نلالد ادبوالحمدئوببكل بوهد 
بض الببنلملن باألولبالبالثن ّ.

ونمنب قنباباللد ىبوالمش د ب  طشد باللد ىب  د ببحالد بالتحق د بأشد بأد ىب

بّءبأ ببدّءبوبحالد بالشد ئوبأشد بملند بنخدصبمد بكلد بوهد بنلب ق د ب
اخدت هبالتتالد ئب  قدنلبالشّءبب لب   لب  أنبنوبجنالدنبقئ  دنبنوببل د ابأشد ب

ه بأ ىببّءبأمنبم بب   بنلب   لبل ببحال ب  أ بنوبجنال بالقئ  ب ل ىب

ال صئبأ بالحن طبأ ىبمش  ببحال بالملن باألولبوهش ببنلملن بالثن ّب ق ب
ظ ئبنلب قنبابالض   ببحال بالتحق  بنخصبمند ببحالد بالشد ئوب بو قنبداب

بالل ىبوالمش  ببنلل س.
 جن  باعتبار عارض.قا  : ويندرج تحته ال

:بلمنبب  با قالنىبالتقنبابمل باأل  اعباألّبلد بحتد بصدنّبقدنلجنسببأقو 

ل ددنبكقددئبنلبمطشدد بالتقنبدداب ندد ّجب حددتبنحدد بن  اأدد بنأنددّبالتضددن بب دد لب

بالتقنبابم بح مبه ب قنبا
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 دد عبمدد بالتضددن ببوكلدد بأللبالمقنبددابالب لقددابمالبمق الددنبملدد بغ ددئ بل دد ب

لبالمقنبابالبم بهدل بالح ث د بقد بالب  د لبمضدن تنببنأت نّبأئوفبالتقنباب  
  لبكا بالال ادبوكا بال  نفبالببنأت دنّبالتقنبدابل الدنبمد بالمتضدن ت  ب د كاب

نخلبالال ادبمقنب بلش  نفبقنلب  أنبمد بالمضدنهبالمشد  ّلب قد بظ دئبنلب

الجددنسبنأنددّبالمقنبددابمدد بح ددمبهدد بمقنبدداب ندد ّجب حددتبالتضددن بببنأت ددنّب
باهت لندب ّبنلب   لبالشّءبنخصبنوبمالنو نبم ب  أد بأئوفبالتقنبابوال

ببنأت نّبأنّفب لئفبل .
 قا  : ومقولیته علیها بالتشكیك وأشدما فیه الثال .

:بالتقنباب قنلبأش بنصنن  باألّبلد بالببنلالد   ببداببنلتشد   ب د لببأقو 
 قنبابالض   بنب ب دّبالتقنبدابمد ب قنبدابالالدش بواإل جدن بوكلد بأللبث د  ب

 التشزىبهش باآلخئبوه بنخدصبمند بدولبالل دسب  د بنبد ب دّباللندندببالض 

بلرخئبم بهش  .
وق ابملب قنبابالالش بواإل جن بنب بم ب قنبابالتضندبأللبال  دئبللا د ب

خ ئبوه بكا ّبوم  بل سببشئبون  بأئضّبواأتقندبن  ببئب ئ عباللئضدّب
بون  بل سبب  ئب ئ عباللا ّب    لبمنن نوبالالش بنب .

 ويقا  لألو  تناقض ويتحقق في القضايا بشرا ط ثمال. قا  :

:ب قنبابالالش بواإل جن بملبنخلب ّبالمتئدا بقق لننبل د بالبل د ببأقو 

  دد ب قنبدداباللدد ىبوالمش دد ب بوملبنخددلب ددّبالقضددن نبهددمّب ننقضددنبقق لنددنبل دد ب
بقن  ب بل  بل سبب ن  بوه بم منب تحق ب ّبالقضن نببثمنلببئا ط.

لم ض عب   منب ش بقشننبل  بقن  ب بأمئوبلد سبب ن د بوح وباب(ايو )

بلرب تننقضنبوص قتنبملن.
وح وبالمحم لب ش بقشننبل  بقن  ب بل  بل سببنجدنّبلدرب تننقضدنببالثاني

بوص قتنبملن.

وح وبالزمنلب ش بقشننبل  بم ج دباآللب بل  بل سببم ج دبنمسببالثال 
بنم  بص ق من.
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 بم ج دب ّبال اّب بل د بلد سببم جد دبوح وبالم نلب ش بقشننبل بالرابع

ب ّبالال قبنم  بص ق من.
وح وباإلضن  ب ش بقشننبل  بن بنلبل نلد ب بل د بلد سببدن بنلببالخام 

بللمئوبنم  بص ق من.

وح وبال ابوالجزءب ش بقشننبالز جّبنه دبنلببلض ب بالز جّببالسادس
بل سبب ه دبنلبل سبقابنجزا  بقلل بنم  بص ق من.

الشئطب ش بقشننباأله دبقنب بلش صئبنلببشئطبالال ادب بوح وببالسابع

باأله دبل سببقنب بلش صئبنلبالببشئطبالال ادبنم  بص ق من.
وح وبالق وبوالتلاب ش بقشننبال مئب ّبال لبمال ئببنلق وب بال مئببالثامن

ب ّبال لبل سببمال ئببنلتلابلرب تننقضنبوص قتنبملن.
حصالالورة فبشالالرط تاسالالع ومالالو قالالا  : مالاليا فالالي القضالالايا الشخصالالیة أمالالا الم

 االرتالف فیه فيل الكلیة ضد ، والجا یتال عادقتال.

:باأشددربنلبالقضدد  بنمددنبب صدد  بنوبمالدد ّوبنوبم مشدد بوكلدد بأللببأقالالو 

الم ضد عبملبقدنلبب صدد نبقز د بهدم تبالقضدد  بب صد  ب بوملبقدنلبقش ددنب

 ص قبأش بقث ئ  ب  منبنلب تلدئفبلش ش د بوالجز  د ب  د بنوبالبواألولبهد ب
قض  بالمال ّوبقق لننبقابم النلبح  الب ببل باإل النلبح  الب بالببدّءبال

بم باإل النلببحجئب ببل باإل النلبل سبب ن  .

والثددن ّبهدد بالم مشدد بقق لنددنباإل الددنلبضددنح بوهددل ب ددّبقدد وبالجز  دد ب
ب نل حمبأ بالجز   ب غنّبأ بال حمبأن ن.

صد  بنمدنبمكابأئ تبهلاب نق لبالشئا طبالثمنلبقن  د ب دّبالقضد  بالش 

المحص ّوب  بب ب   نبم ببئطب نهعبوه باالخت هب ّبال درب د لبال ش تد  ب
متضند نلبالب ص قنلبو م  بقلب منبقق لننبقابح  البم النلب بالببدّءبمد ب

الح دد البب  الددنلب بوالجز  تددنلبقدد ب صدد قنلبقق لنددنببلدد بالح دد البم الددنلب ب

م  بص ق منبال ت بوالببل بالح  البل سبب  النلب بنمنبال ش  بوالجز   ب  ب 
قدددلب منبقق لندددنبقدددابم الدددنلبح ددد الب ببلددد باإل الدددنلبلددد سببح ددد الب  مدددنب

بالمتننقضنل
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قالالالا  : وفالالالي الموجهالالالات عاشالالالر ومالالالو االرالالالتالف فیهالالالا بحیالالال  ال يمكالالالن 

 اجتماعهما عدقا وكيبا.

:بالببد ب دّبالقضدن نبالم ج د بمد باالخدت هب دّبالج د ببح دمبالببأقو 
و لندّببنلج د بق ت د بالقضد  بمد بالضدئوّوبب م  بص ق منبملدنبوالبقدلب من

وال واىبواإلم نلبواإلط قب    منبل بلرب  تشتنب دّبالج د بنم د بصد ق منبنوب

قلب منبقنلمم نت  ب    منب ص قنلبمعبالشئا طبالتالدعبقق لندنببلد باإل الدنلب
قن  ببنإلم نلب بالببّءبم باإل النلبب ن  ببنإلم نلبوقنلضئوّ   ب    مدنب

نببلددد باإل الدددنلببنلضدددئوّوبقن ددد ب بالببدددّءبمددد باإل الدددنلب  دددلبنلبقق لنددد

بنلضئوّوبقن  بول سبمطش باالخت هب ّبالج  بقن  نب دّبالتندنق بمدنبلدرب
   باخت  نبالب م  باجتمنأ منبمل ب د لبالمم ند بوالمطشقد بالمت دنلتت  بقمدنب

نبوق تنبالب تننقضنلبقمنبقشننب ّبالمم نت  بنمنبالمم ن بوالضئوّ  بمكاباختشتتد

بقمنبوق تنب    منب تننقضنلبوقلابالمطشق بوال ا م .
قالالا  : وإ ا قیالالد العالالد  بالملكالالة فالالي القضالالايا سالالمیت معدولالالة ومالالي تقابالالا 

 الوجودية عدقا ال كيبا إلمكال عد  الموضوع فیصدق مقابالمما.

:بلمنبكقئبح منبم بنح نىبالتننق ببئعب ّبب نلبح ربم بنح نىببأقو 

نلباللدد ىبمكاباأت ددئب ددّبالقضددن نبهددم تبالقضدد  بب قنبدداباللدد ىبوالمش دد بوهدد 
مل ول بوهد بمدنب تد خئب   دنبحدئهبالالدش بأد بالدئبطبقق لندنبل د بهد بلد سب

ب ن  بوهّب قنبابال ج د  ب ّبالص قبالمتننعبص قبال تنبد بوأد م نبأشد ب

م ض عبواح ب ّبوقتبواح بم بج  بواح وبو ج لبقدلب منبملدنبأند بأد ىب
 قبمقنبددابقددابواحدد بمن مددنب  صدد قبمقنبددابالم ضدد عبومكابقددلبنبح نئددلبصدد

الم ج  بالمل ول بوهّبالالنل  بالمل ولد ب بومقنبدابالم ج د بالمحصدش بوهدّب

بالالنل  بالمحصش بإلم نلبص قبالالش ب ّبالطئ   بأ بالم ض عبالمنتّ.
قا  : وقد يستلا  الموضوع أحد الضدين بعینه أو ال بعینه ، أو ال يستلا  

 و االتصاف بالوسط.شیئا منهما عند الخلو أ

:بهل بنح نىبالتضندبوهّبنّبل ب:باألولبنلبنح بالض   ببل ن بق ببأقو 

ب   لباللمن
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لشم ض عبقال ادبالقنّب بوق بالب   لب  منبنلب  د لبنحد همنبالببل ند باللمدنب

لشم ض عبقنلصح بوالمئفبلش د لب بنوبالب  د لب  مدنبنلب  شد بأن مدنبملدنب
ب ئودوبنوب تصبببنل هطبقنلتن ئ.قنلتش بال نلّبأ بالحئاّوبوال

 قا  : وال يعقا للواحد ضدال.

:بهلابح ربثنلبلشتضندبوه بن  بالب لئفببنلنال  بمل ببّءبواح ببأقو 

مالبل احدد ب دد ب ضددندبال احدد باالثندد  بأللبال احدد بمكابضددندباثندد  ب  مددنببج دد ب
واح وبنوببج ت  ب  لبقنلببج  بواحد وب  د بالمطشد  بوهد بنلبضد بال احد ب

ح به بكل بالق ّبالمشتئطبب ن منب بوملبقنلببج ت  بقنلبكل بوج هنبم بوا

بالتضندبالبوج نبواح ابول سبال حمب   .
 قا  : ومو منفي عن ايجناس.

:بهلابح ربثنلمبلشتضندبوه بن  بمنتدّبأد باألجندنسبوالب ندتق ببأقو 

ببنل  ئبوالشئبأل  منبل الدنبجنالد  بوالبضد   بمد بح دمبكا   مدنببداب قنبش مدن
بم بح مبال منل  بوالنقص.

 قا  : ومشروط في اينواع باتحاد الجن .

:بهددلابح ددربّابددعبلشتضددندباللددنّفبل  دد اعبوهدد با دد ّاجب شدد ببأقالالو 

األ  اعب حتبجنسبواح بنخ ئبوالب ندتق ببنلشدجنأ بوالت د ّبأللب قنبش مدنب
بم بح مبالتض ش بوالئك ش باللنّضت  بالبم بح مبكا   من.

 والفصا واحد.قا  : وجعا الجن  

:بالجنسبوالتصاب ّبال دنّجببدّءبواحد بأل د بالب لقدابح  ا  د ببأقو 
مطشق بم ج دوببن تئادهنبا ضمتبمل  بالننطق  ب صنّ بم الن نببدابالح  ا  د ب

 ّبال نّجبهّبالننطق  ب  ج دهمنبواحد ب بوهدل بقنأد وبقد بمضد ب قئ ئهدنب

نلب د ّدبأشد بوالللب  طئبلننبنلبالغئفببدلقئهنبهنهندنبالجد ا بأد بمبد 
بابتئاطبدخ لبالض   ب حتبجنسبواح بو قئ ئ بنلبقا
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واح بم بالض   بق بابدتمابأشد بجدنسبو صدابوالجدنسبالب قدعببد بالتضدندب

أل  بواح ب   منب  لبوقعبالتضندب   مدنب قدعببنلتصد لبل د بالتصد لبالب جد ب
ا  ّاج نب حتبجنسبواح بومالبلزىبالتالشالاب  ب ضدندبحق قدّب دّبالند أ  ب

بّبالتصش  بالل  بالب ج بدخ ل منب حتبجنسبواح .باب 

و قئ ئبالج ا بنلبالتصابوالجدنسبواحد ب دّباألأ دنلبوم مدنب تم دزالب
 ددّباللقدداب جل همددنبواحدد بهدد بالندد عب  ددنلبالتضددندبأنّضددنب ددّبالحق قدد ب

لص  اعبالبلشتص لباالأت نّ  بأللبالتضندبم منبه ب ّبال ج دبالب ّباألم ّب

بمت بم بهلابال  ىبوللابغ ئلب ت ربمن بغ ئبكل .المتلشق ب  لابمنب  
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 الفصا الثال 

 في العلة والمعلو 

قا  : كا شيء يصدر عنه أمر إما باالستقال  أو االنضما  فينه علة ليلك 

 ايمر وايمر معلو  له.

:بلمنب ئغبمد بال حدمبأد بل احد بالمنه د ببدئعب دّبال حدمبأد ببأقو 
المنه دد بوأ اّضدد نبوهمددنبمدد باألمدد ّباللشدد بوالملشدد لبأل  مددنبمدد بل احدد ب

اللنمدد بن ضددنبو تددسباأت ددنّباللش دد بوالملش ل دد بمدد بالملقدد ال بالثن  دد بومدد ب

بن  اعبالمضنه.
 دّب لئ دبباللشد بوالملشد لبوهمدنبـببو ّبهلابالتصابمالدن اب:باألولد 

وملبقن ددنبمدد بالمتصدد ّا بالقطل دد بل دد بقدد ب لددئفبابددت ن بمددنب  ددلقئبأشدد ب

مدنب ز دابكلد باالبدت ن ب د كاب ئضدننبصد وّببدّءبأد ببه  ابالتن   بوالتم  ز
غ ئ بقدنلبالصدندّبملشد البوالمصد وّبأند بأشد بهد اءبقدنلبالصد وّبأشد ب

ه  اباالهتق لبقمنب ّباللشابالتنم ب بنوبأشد بهد  اباال ضدمنىبقجدزءباللشد ب

  لبجزءباللش ببّءب ص ّبأن بنمئبآخئبل  بالبأش بهد  اباالهدتق لب  د ب
بداخاب ّبالح .

 سألة الثانیةالم

 في أقسا  العلة

 قا  : ومي فاعلیة ومادية وعورية و ا یة.

:باللش بهدّبمدنب حتدنجبالشدّءبمل د بوهدّبممدنبنلب  د لبجدزءابمد ببأقو 
الملش لبنوبخنّج بأن بواألولبممنبنلب   لبجزءاب حصابب بالشّءببنلتلداب

بنوببنلق وبواألولبالص ّوبوالثن ّ
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  د لبمد ثئوبنوب قدببالتد ث ئبأش  دنب دنألولبالمندوبوملبقن تبخنّج ب  منبنلب

ب نأابوالثن ّبغن  .

 المسألة الثالثة

 في أحكا  العلة الفاعلیة

قا  : فالفاعا مبدأ التأثیر وعند وجوده بجمیع جهات التأثیر يجب وجالود 

 المعلو .

:بالتنأددابهدد بالمدد ثئبوالغن دد بمددنبألجشدد باألثددئبوالمددندوبوالصدد ّوببأقالالو 

ئببجم عبج ن بالت ث ئبوج بوجد دبالملشد لبأل د بلد بجزءا بومكابوج بالم ث
لرب ج بلجنلبوج دباألثئبأند بوجد دبالج دن بب جمل دنبوأ مد ب ت صد صب

وقتبال ج دبب بممنبنلب   لبألمئبلا د بنوبالب  د لب د لبقدنلباألولبلدرب  د ب

المدد ثئبالمتددئوفبنوالب نمددنبهددلابخشددبب بوملبقددنلبالثددن ّبلددزىب ددئج  بنحدد ب
بخئبالبلمئج بوه بمحنل.طئ ّبالمم  بأش باآل

 قا  : وال تجب مقارنة العد .

:بكه بق ىبمل بنلبالت ث ئبم مدنب  د لبلمدنبهد  ببنللد ىبوهد بأشد ببأقو 
اإلط قبغ ئبه   ببابالمد ثئبملبقدنلبم تدنّابوجد ب  د بكلد بأللبالم تدنّب

م منب تلابب اهط بالقص بوه بم منب ت ج بمل ببّءبملد وىبوملبقدنلبم ج دنب

بكل .لرب ج ب   ب
 قا  : وال يجوز بقاء المعلو  بعده وإل جاز في المعد.

:بكه بق ىبغ ئبمحقق  بمل بنلباحت نجباألثئبمل بالم ثئبم منبه ببأقو 

آلبح وث ب  كابنوج بالتنأابالتلاباهتغن بالتلابأن ب جنلببقنؤ ببل  بو مثش اب

ش بالحنج ب ّبكل ببنل ننءبال نقّببل بال ن ّبوغ ئ بم باآلثنّبوه بخط بأللبأ
وهّباإلم نلبثنبتد ببلد باإل جدندب ث تدتبالحنجد بوال ندنءبلد سبأشد بمد ثئوب دّب

وج دبال ننءبال نقّبوم منبحئقت بأشد بلحئقد باألحجدنّبووضدل نبأشد ب الد  ب

بمل ن بثرببقنءبالش ابملش لبألمئبآخئ.
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هلاب ّباللشابالتنأش  بنمنباللشابالمل وب    نب لد ىبوملبقن دتبملش ال  دنب

بقنلحئق بالمل وبلش ص لبولشحئاّو.م ج دوب
 قا  : ومع وحدته يتحد المعلو .

:بالمدد ثئبملبقددنلبم تددنّابجددنلبنلب ت ثددئبنثددئ بمددعبوح  دد ب بوملببأقالالو 

قددنلبم ج ددنبكهدد باألقثددئبملدد باهددتحنل ب  ثددئبملش لدد ببنأت ددنّبواحدد بونقدد ىب

بحجج ربنلب ال  بالم ثئبمل بنح باألثئ  بمغن ئوبلنال ت بمل باآلخئب  لبقن ت
بالنال تنلبجز   بقنلبمئق نبومالب الشالا.

وهددّبأندد لبضددل ت بأللب الدد  بالتدد ث ئبوالصدد وّب الددتح ابنلب  دد لب

وج د  بومالبلزىبالتالشالابومكابقن دتبمد باألمد ّباالأت نّ د باهدتحنلتبهدل ب
بالقالم بأش  ن.

 قا  : ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة اإلضافات.

ّبأن نبمالبملش لبواح بلزىبنلب:بلمنبب  بنلباللش بال اح وبالب ص بأقو 
   لبالم ج دا بب هئهنب ّبهشالش بواح وببح مب   لبنلبم ج دب ئضت ب

أش بأللبم ج دب ئضت بنوبملشد البلد بممدنبقئ  د بنوببل د وب د ب  جد ببد ئنلب

 الددتغنّبنحدد همنبأدد باآلخددئبوال جدد دب  ددل بهددلاب دد وج  ابوقدد عبقثددئوب ددّب
 د بنلب ت ثدئبب دنبالتد ث ئبقدنل ابأللبالملش لباألولبغ ئبحق ق  ببابمضدن   ب م

الملش لباألولببنلنظئبمل بكا  بمم د بوبدنلنظئبملد بأشتد بواجد بولد بمنه د ب

ووج دبمالتتندبم ب نأش بوه ب لقابكا د بلتجدئد بو لقدابم د ن بوهدل بج دن ب
قث ئوبمضن   ب قعبب نبالت ثئبوالب ثشربوح   بو صد ّبأند ببنأت دنّبقدابج د ب

ببّء.

 ّبغن  بالالق طبأللبهدل بالج دن بالب صدش بلشتد ث ئببوهلابال  ىبأن  ن
بأل  نبنم ّباأت نّ  بومالنو  بلغ ئهنبوالب   لببئوطنب   .

 قا  : وميا الحكم ينعك  على نفسه.

:ب ئ  ببلل بنلبمعبوح وبالملشد لب تحد باللشد بوهد بأ دسبالح درببأقو 

 بب دابواحد باألولب  ب جتمعبأش باألثئبال اح بم ثئالبمالتق لببنلت ث ئبأل 
من منبواج بمالدتغ بأد باآلخدئب   د لبحدنلبالحنجد بمل  مدنبمالدتغن نبأن مدنب

بهلابخشب.
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 قا  : وفي الوحدة النوعیة ال عك .

:بمكابقن تباللش بواح وببدنلن عبقدنلبالملشد لبقدلل بوالب جد بمد ببأقو 

ق لبالملش لبواح اببنلن عبق لباللش بقلل ب  لباألب نءبالم تشت ب شتئطب ّب
واحدد بقنبددتئاطبالحئقدد بوالشددمسبوالنددنّب ددّبالالدد    بأللبالملشدد لباللىب

ب حتنجبمل بمطش باللش بو ل  باللش بجنءبم بجن  باللش بالبالملش ل.
 قا  : والنسبتال من ثواني المعقوالت وبینهما مقابلة التضايف.

:ب لنّبنلب ال  باللش  بوالملش ل  بم بالملق ال بالثن  د بالهدتحنل ببأقو 

 دّباألأ دنلبهد بمجدئدبأش د بنوبملش ل د بوملبقدنلبملئوضد منبوج دببّءب

م ج دابوب ن منبمقنبش بالتضن بب  لباللش بأشد بالملشد لب بوالملشد لبملشد لب
اللش بوق ب   ببق ل بوب ن منبمقنبش بالتضن ببأش بامتننعبق لبالشدّءبال احد ب

بنلنالدد  بملدد ببددّءبواحدد بأشدد بوملشدد البوهدد بالدد وّبالمحددنلبأللبق  دد بأشدد ب

قتضددّباالهددتغننءبوالتقدد ىبوق  دد بملشدد الب قتضددّبالحنجدد بوالتدد خئب   دد لب 
الشددّءبال احدد بمالددتغن نبأدد بالشددّءبال احدد بمتقدد منبأش دد ب بومحتنجددنبمل دد ب

بمت خئابأن بهلابخشب.
قا  : وقد يجتمعالال فالي الشاليء الواحالد بالنسالبة إلالى أمالرين ال يتعاكسالال 

 فیهما.

 ّبالشّءبال احد ببنلنالد  بملد ببق ب جتمعب ال  باللش  بوالملش ل  بأقو  :

نمددئ  ب   دد لبأشدد بألحدد بالشدد ئ  بوملشدد البلرخددئبقنللشدد بالمت هددط ب    ددنب

ملش ل باللشد باألولد ب بوأشد بالملشد لباألخ دئبل د ببشدئطبنلبالب  د لبكا د ب
األمددئالب تلنقالددنلب ددّبالنالدد ت  ببدد لب  دد لباللشدد باألولدد بملش لدد بلشملشدد لب

بنبومالبجنءبال وّبالمحنل.األخ ئبوالملش لباألخ ئبأش بل 

 المسألة الرابعة

 في إبوا  التسلسا

قا  : وال يتراقى معروضامما في سلسلة واحدة إلى  یر النهايالة يل كالا 

واحد منها ممتنع الحصو  بدول علالة واجبالة لكالن الواجالب بالالغیر ممتنالع أيضالا 

 فیجب وجود علة لياتها مي طرف.
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لتالشالددابوهدد بوجدد دبأشدداب:بلمددنبنبطددابالدد وّببددئعب ددّبمبطددنلبابأقالالو 

وملشدد ال ب ددّبهشالددش بواحدد وبغ ددئبمتننه دد بو  دد بأشدد بالدد أ ىببق لدد بوالب
 تئاق بملئوضنهمنب لنّبملئوفباللش  بوالملش ل  ب ّبهشالش بواحد وبملد ب

غ ئبالن ن  بواحتجبأش  بب ج  ب:باألولبنلبقابواحد بمد ب شد بالجمشد بمم د ب

واحد بمد ب شد باآلحدندببوقدابمم د بممتندعبحصد ل ببد ولبأشتد بال اج د ب  دا
ممتنددعبحصدد ل ببدد ولبأشتدد بال اج دد بثددرب شدد باللشدد بال اج دد بملبقن ددتبواج دد ب

للا  نب   بالمطش  بال قطنعبالالشالش بح نئلب بوملبقن تبواج  ببغ ئهنبقن تب

مم ن بللا  نب  ن تبمشنّق بل نقّبالمم نن ب دّبامتندنعبال جد دببد ولباللشد ب
 نبهدّبطدئهبالالشالدش ب ت د لبالالشالدش بال اج  ب  ج بوج دبأش بواج د بلدلا 

بمنقطل بو ّبهلابال ج بأن لب ظئ.
قا  : وللتوبیق بین جملة قد فصا منها آحالاد متنامیالة وأرالرى لالم تفصالا 

 منها.

:بهدلابهد بال جد بالثدن ّبمد بال جد  بال الد بأشد بامتندنعبالتالشالداببأقو 

نبجمشد بوه بالمالم بب ئهنلبالتط   بوه بدل ابمش  ّبو قئ ئ بن نبمكابنخدل 

 تننه بووضدلننهنبجمشد بثدربقطلندنبمن دنبجمشد بـبباللشابوالملش ال بمل بمنبال
متننه  بثربنط قننبمح ىبالجمشت  ببنألخئىببح مب   لبم د نبقدابواحد وبمد ب

الجمشتد  بواحد اب دد لباهدتمئ نبملدد بمدنبالب تنددنه بقن دتبالجمشدد بالننقصد بمثدداب

شزىب ننهّبالزا  وبأللبمدنبالزا  وبهلابخشبب بوملبا قطلتبالننقص ب ننهتبو 
بلادبأش بالمتننهّببمق اّبمتنن ب   بمتنن .

قالالالا  : ويل التوبیالالالق باعتبالالالار النسالالالبتین بحیالالال  يتعالالالدد كالالالا واحالالالد منهالالالا 

باعتبارمما يوجب تنامیهما لوجالوب ازديالاد إحالدى النسالبتین علالى ايرالرى مالن 

 حی  السبق.

ط  د بل د ب:بهلابوج بثنلمبوه بّاجعبمل بالثن ّبوه ببئهدنلبالتأقو  
مغددن ئبلشنحد بالدللبكقددئ بـببهللاّحمد ـببأشد ب حد بآخددئباهدت ئج بالمصدنب

الق منءبو قئ ئ بن نبمكابنخل نباللشدابوالملشد ال بهشالدش بواحد وبغ دئبمتننه د ب

  لبقابواح بم ب شد بالالشالدش بأشد ببنأت دنّبوملشد لببنأت دنّب  صد قبأش د ب
ت  ب د لبال احد بمد ب شد بالنال تنلببنأت نّ  بو حصابل بالتل دببنأت نّبالنالد 

الالشالش بم بح مبم  بأش بمغن ئبل بمد بح دمبم د بملشد لب د كابنط قندنبقدابمدنب

ص قبأش  ب ال  بالملش ل د بأشد بقدابمدنبصد قبأش د ب الد  باللش د بواأت دئ ب
بهل بالالشالش بم بح م
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قابواح بمن نبأش ب نّوبوم بح مبقابواح بمن نبملش ل بنخئىبقن تباللشداب

ندددن ببنالأت دددنّبمتطدددنبقت  ب دددّبال جددد دبوالب حتدددنجب دددّبوالملشددد ال بالمت ن 
 طنبق مدددنبملددد ب ددد هرب ط  ددد بومدددعبكلددد ب جددد بنلب  ددد لباللشدددابنقثدددئبمددد ب

الملش ال بم بح مبملباللشابهنبق بأش بالملش ال ب ّبطدئهبالم تد مب د كلب

الملشدد ال بقدد با قطلددتبق ددابا قطددنعباللشددابواللشددابالزا دد وبأش  ددنبم مددنبلاد ب
بلبالجمشتنلبمتننه ت  .بمق اّبمتنن ب ت  

قا  : ويل المؤثر في المجموع إل كال بعض أجاا ه كال الشاليء مالؤثرا 

في نفسه وعلله ويل المجموع له علة تامة وكا جاء لی  علة تامة إ  الجملة 

ال تجالب بالاله وكیالف تجالالب الجملالالة بشاليء مالالو محتالاج إلالالى مالالا ال يتنالامى مالالن تلالالك 

 الجملة.

التالشالددابو قئ ددئ بن ددنبمكاب ئضددننبب:بهددلابوجدد بّابددعبأشدد بمبطددنلبأقالالو 

جمش بمتئ   بم بأشابوملش ال بمل بمنبالب تننه ب تش بالجمش بم بح مبهّب

جمش بمم ن بلتئق  نبمد باآلحدندبالمم ند بوقدابمم د بلد بمد ثئب شتشد بالجمشد ب
م ثئب  منبنلب   لبالم ثئبه ب تسب شد بالجمشد بوهد بمحدنلبالهدتحنل بقد لب

نلب  دد لبخنّجدنبأن ددنبوال دنّجبأدد بجمشدد ببالشدّءبمدد ثئاب دّب تالدد ب بوممدن

المم نن بواج ب تنقطعبالالشالش بوممنبنلب   لبجدزءابمد ب شد بالجمشد بوهدلاب
محنلبومالبلزىبق لبالشّءبم ثئاب ّب تال بو ّبأششد بالتدّبالب تندنه بوكلد ب

ون ضنب  لبالمجم عبالبب بل بمد بأشد ب نمد بوقدابجدزءب م بنأظربالمحنال .

الب ج بب بوقابجدزءبالب صدش بنلب  د لبأشد ب نمد ببل سبأش ب نم بمكبالجمش 
لشمجم عبوق بب ج بالجمش ببجزءبم بنجزا  نبوكل بالجزءبمحتنجبملد بمدنب

بالب تننه بم ب ش بالجمش .

 المسألة الخامسة

 في متابعة المعلو  للعلة في الوجود والعد 

 قا  : وتتكافى النسبتال في طرفي النقیض.

 ىبنلب ال  باللش  بم ن ئ بلنالد  بالملش ل د ب:بالللب ت ربم بهلابال بأقو 

ب ّبطئ ّ
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ال جدد دبواللدد ىببنلنالدد  بملدد بملئوضدد  منبأشدد بملندد بنلب الدد  باللش دد بمكاب

ص قتبأش بملئوفبث   ّبقن دتب الد  بالملش ل د بصدندق بأشد بملدئوفب
ث د  ّبوبدنلل سب بومكابصدد قتب الد  باللش د بأشدد بملدئوفبأد مّبصدد قتب

 مّبوبنلل سبوكل ب دترببتقئ دئبمق مد بهدّب ال  بالملش ل  بأش بملئوفبأ

نلبأ ىبالملش لبم منب التن بمل بأ ىباللش بالبغ ئبوب ن د بنلبأد ىبالملشد لبالب
ومالبل دنلبممتنلدنبللا د بهدلابخشدبببدابالببد بلد بمد بأشد بممدنب  الدتن بملد بكا د 

وج د  بنوبأ م  بواألولببنطدابأللبأند بوجد دب شد باللشد بال ج د د بملبلدرب

نجدزاءباللشد بالمقتضد  بل جد دبالملشد لب بوالبمد ببدئا ط نب  تاببّءبمد ب
لزىبوج دبالملش لب ظئابمل ب حق بأشتد بالتنمد ب بوملباختداببدّءبمد بكلد ب

بلزىبأ ىبالملش لب    لبأ ىبالملش لبمالتن ابمل بكل بالل ىبالبغ ئ.

ومكاب قئّ بهل بالمق م ب نق لباللش بال ج د  ب ج بنلب   لبملش ل نب
ل بقنلبأد م نبل دنلبمالدتن ابملد بأد ىبأشتد بأشد بمدنبقشندنبالبملد بوج د نبأل  ب

وج دبهل باللش ب بوالملش لبال ج دلب التن بملد باللشد بال ج د د بالبالل م د ب

بأللب  ث ئبالمل وىب ّبالم ج دبغ ئبملق ل.

 المسألة السادسة

 في أل القابا ال يكول فاعال

 لتنافي الزمیهما.قا  : والقبو  والفعا متنافیال مع اتحاد النسبة 

:بكه باألوا ابمل بنلبالشّءبال اح بالب   لبقنب بو نأ بلشّءببأقو 

واح بوأ ئبأن بالمصنبببق ل بالق  لبوالتلابمتنن  نلب لنّبالب جتملنلبباب
 تنن  نلبل  بمعبا حندبالنال  ب لندّبنلب  د لبالمتلد لبالدللب قدعب الد  بالتلداب

الق دد لبمل دد بلتنددن ّباللم  مددنبوهدد ببمل دد بهدد ببل ندد بالمق دد لبالددللب قددعب الدد  

اإلم نلبوال ج  بوكل بأللب ال  بالقنبابمل بالمق  لب ال  باإلم نلب بو الد  ب
التنأددابملدد بالمتلدد لب الدد  بال جدد  ب شدد بقددنلبالشددّءبال احدد بمق دد البلشددّءب

وملشدد البلدد بن ضددنبلددزىبنلب  دد لب الدد  بكلدد بالشددّءبملدد ب نأشدد ببددنل ج  ب

بواإلم نلبهلابخشب.



 121بب...................................................................................ببةعباسلا ةلأسملا

 لسابعةالمسألة ا

 في نسبة العلة إلى المعلو 

قا  : وتجب المخالفة بین العلة والمعلو  إل كالال المعلالو  محتاجالا لياتاله 

 إلى تلك العلة وإال فال.

:باللش بملبقنلبملش ل نبمحتنجنبلمنه ت بمل  نبوجد بق   دنبم نلتد ببأقو 
بل نبالهتحنل ب  ث ئبالشّءب ّب تال بوملبقن تبأش بلش ص ت نبقتلش ابمحد ى

الننّ  ببنألخئىب  لبالملش لبالب ج بنلب   لبم نلتنبلشلش ب ّبالمنه د بوالب

   لبنق ىبمن نبوالب النو  نبأن ب  ا ببئطبنوبحضد ّبمدن عبو الدنو  نبالب
مددعبكلدد بواإلحالددنسببالدد    باألجالددنىباللا  دد بنبدد بمدد بهدد    بالنددنّبللدد ىب

باال تصنلببالئأ بلشزوجت بول طءبحئق بال  ب   بلغشظ .

 ة الثامنةالمسأل

 في أل مصاحب العلة لی  بعلة وكيا مصاحب المعلو  لی  معلوال

 قا  : وال يجب عدق إحدى النسبتین على المصاحب.

:ب لنّبب بنلب ال  باللش  بالب ج بص ق نبأش بمدنب صدنح باللشد ببأقو 

و  لم نب  لبمعباللش ببئا طبقث ئوبول الىبالبم خابل نب ّباللش د بقحمدئوب

ب  ث ئبل دنب دّباإلحدئاقبوقدلابمدنب صدنح بالملشد لبو  لمد بالبالننّب    نبال
 جدد بصدد قب الدد  بالملش ل دد بأش دد بقددنلبالشدد خبنبدد بأشددّبابدد بهدد ننبملبالتشدد ب

الحددنولب صدددنح بأشدد بالمحددد لبوالب جدد بنلب  ددد لبمتقدد منببنللش ددد بأشددد ب

المح لبألجابمصنح ت بللش بالمح لب ق بجلابمنبمعبالق ابل سبق  بثربقنلب
ءبوأ ىبالمح لبمتقنّ دنلب شد بقدنلبالحدنولبأشد بلشمحد لبل دنلبوج دبال  

متق منبأش  ب    لبمتق منبأشد بمدنب صدنح  بنأندّبأد ىبال د ءب   د لبأد ىب

ال  ءبمت خئابأن بم بح مبم  بمصنح بلشمت خئبوهلاب  لبأش بنلبمنبمدعب
بال ل ب ج بنلب   لببل اب ت هرببلض ربنلبالش خ
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لد ابمد بح دمبالمل د بوال ل  د بولدرب  جد بنلبنوج بنلب   لبمنبمدعبال لد بب

   لبمنبمعبالق ابق  بوهلاب نه بأل  بالب ئقبب  بمنبمعبالق ابومنبمدعبال لد ب
مد بح دمبال ل  د بوالمل د بوالق ش د بوالشدد خبح درب دّبهدل بالصد ّوبال نصدد ب

وقددابمددنب الددنو  نببدد لبمددنبمددعبال لدد ب جدد بنلب  دد لببلدد ابلتحقدد بالم لمدد ب

ال د ءبووجد دبالمحد لبب د هباللقدابوالتشد بالمت دن ن  بالط  ل  بب  بأد ىب
ببنللا بواالأت نّ.

 المسألة التاسعة

 في أل العناعر لیست علال  اتیة بعضها لبعض

قا  : ولی  الشخص من العنصريات علة  اتیة لشخص آرر منها وإال لم 

 تتناه ايشخاص ، والستغنا ه عنه بغیره.

ننّبمث بلد سبأشد بكا  د بلشد صب:بالش صبم باللننصئبق ل بالبأقو 
آخئبمن نبنلب   لبأش بل ج د بومالبل ج  بنب نصبالب تننه بد ل بواح وب

بأللباللشاباللا   ب صنح بالملش ال .

ون ضنب  لبالش صبم باللننصئب التغنّبأد بالشد صباآلخدئببغ دئ ب
مكبل سبب صبمنبم بنب نصبالننّبمث بنول بب لب   لبأش بلش صبآخدئب

نصبالندد عببددابالشدد صبالددللبهدد بملشدد لبهدد  ش بهدد  ابهددن ئبمدد ببق دد بنبدد 

األب نصب ّبنلبالش صبالللبه باللش بل سبه بنول ببنللش  بم بالش صب
الللبه بملش ل بومنب التغن بأند ببغ دئ بالب  د لبأشد ببنلدلا ب  د بمكلبأشد ب

ببنللئفببملن بن  بمل .
 قا  : ولعد  تقدمه.

نحدد بالش صدد  ببددنآلخئب:بهددلابوجدد بثنلددمبأشدد بامتنددنعب لش دداببأقالالو 

و قئ ئ بنلباللش بمتق م بأش بالملش لببنللا بوالش صدنلبمكابقن دنبمد ب د عب

واح باهتحنلب ق ىبنح همنبأش باآلخئب ق منبكا  نبأللبالتقد ىبالدلا ّبمدنب  قد ب
بلشلش بمعبوج دبالملش لبأل  بمق ىبل نبوالتق ى
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نلبواحد ب قد بأد ىببنلزمنلب  طابمعبوج دبالملش لبأل  منبمكاباجتملنب ّبلم

ب ق ىبمنب ئفبأش .
 قا  : ولتكافئهما.

:بهلابدل ابّابدعبو قئ دئ بنلبالمدنءبوالندنّبمدث بمت ن ئدنلب دّبن د ببأقو 

لدد سبالنددنّبنولدد ببدد لب  دد لبأشدد بلشمددنءبمدد بالل ددسبوالمت ن ئددنلبالب صدد بنلب

ب   لبنح همنبأش بلرخئ.
 قا  : ولبقاء أحدمما مع عد  عاحبه.

نمسبو قئ ددئ بنلبمددنب تددئفبأشدد بمدد بب صدد ن ب:بهددلابدل ددابخددبأقالالو 

الننّب ق ب ل ىبومنب تئفبملش الب   لببنق نببل  بو التح اببقنءبالملش لببل ب
أشت باللا   بوبنلل سبق ب ل ىبمنب تئفبملش البومنب تئفبأشد ب  د لببنق دنب

ببل  بو التح اببقنءباللش بمنت  بأ بالملش ل.

 المسألة العاشرة

 منا في كیفیة عدور ايفعا 

قا  : والفاعا منا يفتقر إلى تصور جا الي لیتخصالص الفعالا ثالم شالوق ثالم 

 إرادة ثم حركة من العضالت لیقع منا الفعا.

:بالق وبال شئ  بم مدنب تلدابنثئهدنبمدعببدل ّبومدّاطبأشد بال جد ببأقو 

النن عبأشمنبنوبظننب ن تقئبالتلابالصدندّبأن دنبملد بم دندبنّبلد ب صد ّبلدلل ب

ص ّبال شّبالب   لبه  نبلتلابجز ّبأللب ال  بقابقشّبالتلابجز ّب  لبالت
مل بجز  ن  بواح وب  منبنلب قدعبقش دنبوهد بمحدنلبنوبالب قدعببدّءبمن دنبوهد ب

المطش  ب  بب بمد ب صد ّبجز دّب ت صدصببد بالتلداب  صد ئبجز  دنب د كاب

حصددابالتصدد ّببددنلنتعبالحنصددابمدد باألثددئبابددتنقتبالددنتسبملدد ب حصدد ش ب
ببل بالتئددب تحئقتباللض  بمل بالتلاب  ج . حصشتباإلّادوبالجنلم ب
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قا  : والحركة إلى مكال تتبع إرادة بحسبها ، وجا یات تلك الحركة تتبع 

تخیالت وإرادات جا یة فیكول السابق من ميه علالة للسالابق مالن تلالك ، المعالدة 

 لحصو  أررى فتتصا اإلرادات في النف  والحركات في المسافة إلى آررمما.

أابمننبلحئق بمنبم بالحئقدن بم مدنب تلش دنبب اهدط بالقصد ب:بالتنبأقو 
واإلّادوبالمتلشق ببتش بالمالن  ب تش بالحئق ب ت عبمّادوببحال  نب لنّبالحئق ب

مل بم نلبمتئوفب ت دعبمّادوبمتلشقد ببنلحئقد بملد بكلد بالم صد صبوقداب

حئق ب لش بمالن  بمنقالم ب   لبالحئقد ب دّبقدابمالدن  بمد ب شد بالمالدن ن ب
الحئقدد باألولدد بوقددابجددزءبمدد ب شدد باألجددزاءب ت ددعب  دد  بخنصددنببجددزءابمدد 

ومّادوبجز   بمتلشق بب ب  كاب لشقتباإلّادوبب  جندبالجدزءباألولبمد بالحئقد ب

ثربوج بالجزءباألولبقنلبوص لبالجالربملد بكلد بالجدزءبمدعباإلّادوبال ش د ب
  بالمتلشق بب منلبالحئق بأش بلتج دبمّادوبنخئىب تلش ببجزءبآخئب  كابوج

 ش باإلّادوب لشقتببلل بالجزءب  تحئطبالجالدربوأشد بهدلاب تصدابالت د   ب

واإلّادا ب ددّبالددنتسبوالحئقدد ب ددّبال ددنّجب ت دد لبقددابحئقدد بجز  دد بأشدد ب
بإلّادوبخنص بوقابمّادوبخنص بأش بلحئق بجز   بم بغ ئبدوّ

 المسألة الحادية عشرة

 في أل القوى الجسمانیة إنما تؤثر بمشاركة الوضع

 ويشترط في عدق التأثیر على المقارل الوضع.قا  : 

:ب شتئطب دّبصد قبالتد ث ئبنأندّبصد قبقد لبالشدّءبأشد بأشد ببأقو 
المقددنّلبنأنددّبالصدد ّبواألأددئافب بال ضددعبنأنددّباإلبددنّوبالحالدد  بوهدد ب

ق  د ببح ددمب شدنّبمل دد بن د بهنددنبنوبهندنطبوكلدد بأللبالقد ىبالجالددمن   بنأنددّب

 اهط بال ضعبأش بملن بن  نب  ثئبالص ّبواألأئافبالم ثئوبم منب  ثئبب
 ددّبمحش ددنبنوالبثددرب  مددنب جددنوّبمحش ددنبب اهددط ب  ث ئهددنب ددّبمحش ددنبثددرب  مددنب

 جنوّبكل بالمجنوّبب اهط بالمجنوّبوه دلابم مدنب د ثئب دّبال ل د بب اهدط ب

  ث ئهددنب ددّبالقئ دد ب دد لبالنددنّبالب الدد  بقدداببددّءببددابمند  ددنبنوالبثددربمددنب
بنجبمل ببئهنل. جنوّهنبوهلابالح ربب  بالب حت
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 المسألة الثانیة عشرة

 في تنامي القوى الجسمانیة

قالالا  : والتنالالامي بحسالالب المالالدة والعالالدة والشالالدة التالالي باعتبارمالالا يصالالدق 

 التنامي وعدمه الخاص على المؤثر.

:بق ل بوالتننهّبأطببأش بال ضعبنلب شتئطب ّبص قبالتد ث ئببأقو 
 د بالب م د بوجد دبقد وبأش بالمقنّلبنأنّبالص ّبواألأدئافب بالتندنهّبأل

بجالمن   ب ق ىبأش بمنبالب تننه .

وق ابال  فب ّبال ل ابم  بقنأ وب ّبق ت  بأئوفبالتننهّبوأ مد ب
لشقدد ىبواأشددربنلبالتنددنهّبوأ مدد بال ددنصببدد بنأنددّبأدد ىبالمش دد بوهدد بأدد ىب

التنددنهّبأمددنبمدد ببدد   بنلب  دد لبمتننه ددنبم مددنب لئضددنلببنلددلا بلش ددربنمددنب

ّبوالب ننه د ب بنوبالمنتصدابقتندنهّباللد دبوالب ننه د بالمتصابقتننهّبالمقد ا
و لئضددنلبلغ ددئ بب اهددطت بقنلجالددربكلبالمقدد اّبواللشددابكوا باللدد دب دد لب

أئوفبالتننهّبوأ م بل منبظنهئبونمنبمنب تلش بب ببّءبكوبمق اّبنوبأ دب

قنلق ىبالتّب ص ّبأن نبأمابمتصداب دّبلمدنلبنوبنأمدنلبمت ال د ب تدئفب
 ب   ب  د لببحالد بمقد اّبكلد باللمدابنوبأد دب شد باألأمدنلبالن ن  بوال   ن 

والللببحال بمق اّبكل باللماب   لبممنبمعبوح وباللمابوا صنلبلمن  بنوب

مددعب ددئفباال صددنلب ددّباللمدداب تالدد بمدد بغ ددئب ظددئبملدد بوح  دد بنوبقثئ دد ب
ب  صننهبالق ىبث ث .

:بق ىب تئفبص وّبأمابواح بمن نب دّبنلمند بم تشتد بقئمدنوببايو 
طدعبهدد نم ربمالدن  بمحدد ودوب ددّبنلمند بم تشتدد بوهنهنددنبالشد وببحالدد بقشدد ب ق

الزمنلب    لبمنبالب تننه ب ّبالش وبواقلنبالب ّبلمنلبومالبل نلبال اقعب دّب

ب صت بنب بممنبالب تننه ب ّبالش وبوهل بق وببحال بالش و.
:بق ىب تئفبص وّبأمابمنبمن دنبأشد باال صدنلب دّبنلمند ببوالثاني

  تشببنلمن بحئقن به نم رب دّبال د اءبوهنهندنب  د لبالتدّبم تشت بقئمنوب

لمن  نبنقثئبنق ىبم بالتّبلمن  دنبنقداب  قدعبأمدابغ دئبالمتننه د ب دّبلمدنلب
بغ ئبمتنن بوهل بق وببحال بالم و.
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:بقدد ىب تددئفبصدد وّبنأمددنلبمت ال دد بأن ددنبم تشتدد ببنللدد دببوالثالالال 

ن نبأ دبنقثئبنق ىبقئمنوب  تشببأ دبّم  ربوالبمحنل ب   لبالتّب ص ّبأ
م بالتّب ص ّبأن نبأ دبنقابوهنهننب قعبلغ ئبالمتننه د بأمدابغ دئبمتندنهّب

الل دبوهل بق وببحال بالل و.ب ق بظ ئبم بهلابنلبالتننهّبوأ م بال نصبب ب

بم منبص قنبأش بالم ثئبب ح باالأت نّا بالث ث .
فالالاوت قالالا  : يل القسالالر  يختلالالف بالالارتالف القابالالا ومالالع اتحالالاد المبالالدإ يت

 مقابله.

:بلمددنبم دد بقنأدد وب ددّبق ت دد بأددئوفبالتنددنهّبوأ مدد ب ددّبالقدد ىببأقالو 

بددئعب ددّبالدد ل ابأشددد بمطش بدد باألولبنأنددّبوجددد  ب نددنهّب دد ث ئبالقددد ىب
بالجالمن   .

و قئ ئ بنلبالق ىبالجالمن   بممنبنلب  د لبقالدئ  بنوبط  ل د بوق همدنب

ب التح ابص وّبمنبالب تننه بأن من.
مدنبالب تندنه ببحالد بالشد وبمد بالحئقدن بأد بنمنباألولب صلبص وّب

الق    بمحنلبلمدنبمدئب بونمدنببحالد بالمد وبنوباللد وب ص دنبلد ب ئضدننبجالدمنب

متننه ددنب حددئطبجالددمنبآخددئبمتننه ددنبمدد بم دد مبمتددئوفبحئقددن بالب تنددنه ب
بحال بالم وبنوبالل وبثربحئطببتش بالق وبجالدمنبنصدغئبمد بكلد بالجالدربمد ب

ئبنقثئبم ب حئ  د بلصق دئبلقشد بالملنوقد بهندنبكل بالم  مب  لب حئ   بلصصغ

ول دد بالم دد نبواحدد ب نلتتددنو ب ددّبالطددئهباآلخددئب  جدد ب نددنهّبالنددنقصبمددعب
ب ئفبأ ىب ننه  بهلابخشب.

وهنهندنبهد البصددل بوهد بنلبالتتددنو ب دّبالتحددئ    بجدنلبنلب  دد لب

بحال بالش وب بونجن بالمصنببق سبهللابّوح بأ بهلابالال الب ّببدئح ب
 لبالمئادببنلق وبهنهننبهّبالتّبالب  ن  بل نببحال بالم وبنوبالل وبلنبنّا بب

بالبالش و.

و  د ب ظدئبأللبنخددلبالقد وببحالدد باالأت دنّ  بالب نددن ّبوقد عبالتتددنو ب
ببنالأت نّبالثنلم.

ونوّدببل ب  ملوبنبدّبأشدّبأش د بن د بالبوجد دبلشحئقدن بد لد ب د ب

وبمقتض  بلتننه  نبقمنبقنلد ب ج لبالح ربأش  نببنلز ندوب ض بأ بق لبالز ند
الش خباأتئاضنبأش بالمت شم  بح مبح م اببتننهّبالح ادثباللد ندهدنبقداب

ب  ى.

ونجددن بالشدد خبأندد ببددنلتئقب دد لبالحدد ادثبلدد سبل ددنبقددابم جدد دبحتدد ب
 ح ربأش  نببنلتننهّبوأ م ب بوالز ندوبوالنقصدنلبب د هبالقد وبهنهندنب    دنب

بم ج دوب ح ربأش  نبب    ن
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شدد ب حئ دد بال ددابنوبالدد ل بوالببدد ب ددّبنلبقدد لبالقدد وبق  دد بأشدد بق  دد بأ

 حئ  بال ابنأظربم بق   نبق   بأش ب حئ  بالجزءب  م  بالح رببنلتننهّب
بهنهننبل ج دبالمح  ىبأش  بو حقق بب  هبالح ادث.

ولشالن ابنلب ل دب  ق لبالتتنو ب ّبالق وبم منبه ببنأت نّبالتتدنو ب دّب

قددن ب دد كابلددرب  دد بالح ددربأشدد بالحئقددن ببنلز ددندوبالمقدد لبأش دد بنأنددّبالحئ
بوالنقصنلبلرب   بالح ربأش بالق وببنلتتنو .

قالالا  : والوبیعالالي يختلالالف بالالارتالف الفاعالالا لتسالالاو  الصالالغیر والكبیالالر فالالي 

 القبو  ، في ا تحركا مع اتحاد المبدإ عرض التنامي.

وب  مدنب:بهلابب نلباهتحنل بالقالربالثن ّبوه بنلب   لبالق وبالمد ثئبأقو 
الب تننه بط  ل  بو قئ ئ بن  ب ج بنلب  د لبق د لبالجالدرباللظد ربلشتحئ د ب

أن نبمثابق  لبالصغ ئبومالبل نلبالتتدنو ببالد  بالمدن عبوهد بممدنبنلب  د لب

الجالددم  بنوبل الم ددنبنوبنمددئابط  ل ددنبوال ددابمحددنلب بنوبغئ  ددنبوقدد ب ئضددننب
اللظد ربنقثدئبمد ببأ م ب ش بحصاباخت هبل نلببال  بالتنأاب  لبالق وب دّ

الق وب ّبالصدغ ئبال قالدنىبالقد ىبالط  ل د ببن قالدنىبمحنل دنب د كابحئقدتبقد وب

ال ابوق وبال ل بجالم  منبم بم  مبواح بمتدئوفب د لبحئقدتبالصدغئىب
حئقن بغ ئبمتننه  بقن تبحئقن بال  دئىبنقثدئبأل  دنبنأظدرب ت د لبنقد ىب

شدبب  قدعبالتتدنو بومالبل نلبحنلبالشّءبمعبغ ئ بقحنل بالبمدعبغ دئ بهدلابخ

 ددّبالجن دد بالددللبح ددرب  دد ببلدد ىبالتنددنهّبهددلابخشددبب بوملب ننهددتبحئقددن ب
األصغئب ننهتبحئقن باألق ئبأللب ال  باألثئبمل باألثئبقنالد  بالمد ثئبملد ب

بالم ثئبوهل ب ال  بمتنن بمل بمتنن ب  لاباألول .

 المسألة الثالثة عشرة

 في العلة المادية

   قابا له ومادة للمركب.قا  : والمحا المتقو  بالحا

:بالمحدابممدنبنلب تقد ىببنلحدنلبنوب قد ىبالحدنلب بومالبلدزىباهدتغننءببأقو 

بنح همنبأ 
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اآلخددئب دد بحشدد لب نلمحددابالمتقدد ىببنلحددنلبهدد بال  دد ل بوالمقدد ىبلشحددنلبهدد ب

الم ض عبوال   ل ببنأت دنّبالحدنلب الدم بقدنب ب بوبنأت دنّبالمئقد ب الدم ب
بمندو.

 قا  : وقبوله  اتي.

:بق لبالمندوبقنبش بنمئبكا ّبل نبالبغئ  ب لئفبب اهدط بالغ دئببأقو 

أل  بل بالبكل بل نلبأئوفبكلد بالق د لب دّبوقدتبحصد ل ب الدت أّبق د الب
بآخئبو شزىبالتالشالابوه بمحنلب   بمكلبكا ّب لئفبلشمندوبللا  ن.

 قا  : وقد يحصا القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحا  فیه.

:بلمنبكقئبنلبق  لبالمندوبلمنب حاب   نبكا ّباهتشلئبنلب لتدئفببأقو 
أش  ببمنب ظ بن  بمننق بل بوهد بنلب قدنلبملبالمدندوبقد ب ق داببد ئنبوالب ق داب

آخئبثرب لئفبل نبق  لباآلخدئبو دزولبأن دنبالق د لباألولبوهدلاب لطدّبنلب

 بالق دد لبمدد باألمدد ّباللنّضدد بالحنصددش ببالدد  بالغ ددئبالبمدد باألمدد ّباللا  دد
بال لم بل نبللا  ن.

و حق  بالج ا بنلب ق لبملبالق  لبثنبتب ّبقشتنبالحنلت  بل د بالق د لب

مندد بقئ دد بومندد ببل دد ب دد لبق دد لبالنطتدد بلشصدد ّوباإل الددن   ببل دد ب بوق دد لب
الجن  بقئ د ب د كابحصدابالقدئ ببدنلنظئبملد بأدئفبمد باألأدئافب الد ب

قئ بالق د لببلد ببلد  بالق  لبمل  بوأ م بأ بغ ئ بو ّبالحق ق بم منبحصاب

وه  بالقئ بوال ل به باألأئافبوالص ّبالحنل ب ّبالمدندوب د لبالحدئاّوب
بمكابحشتبالمندوبوابت  بنأ   نبلقئ بق  لبالص ّوبالننّ  بوخشعبغ ئهن.

 المسألة الرابعة عشرة

 في العلة الصورية

 قا  : وميا الحا  عورة للمركب وجاء فاعا لمحله.

بد بالحدنلب دّبالمدندوبوهد بصد ّوبلشمئقد بالبب:بهدلابالحدنلب لندّبأقو 
بلشمندوبأل  ببنلنظئ
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ملدد بالمددندوبجددزءب نأددابأللبالتنأدداب ددّبالمددندوبهدد بالم دد نبالت ددنفبب اهددط ب

بالص ّوبالمطشق .
 قا  : ومو واحد.

:بكقدئباألوا دابنلبالصد ّوبالمق مد بلشمدندوبالب  د لب د قبواحد وببأقالو 

المدندوبأد باألخدئىبوملبلدرب الدتقابأللبال اح وبملباهتقشتببنلتق  رباهدتغنتب

بقنلبالمجم عبه بالص ّوبوه بواح ب نلص ّوبواح و.

 المسألة الخامسة عشرة

 في العلة الغا یة

قا  : والغاية علالة بمامیتهالا لعلیالة العلالة الفاعلیالة ، معلولالة فالي وجودمالا 

 للمعلو .

:بالغن دد بل ددنباأت ددنّالب حصددابل ددنببنأت نّهمددنبالتقدد ىبوالتدد خئببأقالالو 
الدد  بملدد بالملشدد لبوكلدد بأللبالتنأددابمكاب صدد ّبالغن دد ب لددابالتلددابثدددرببنلن

حصشتبالغن  ببحص لبالتلاب منه د بالغن د بأشد بللش د بالتنأدابمكبلد بالب شد ب

المنه  بوحص ل نب ّبأشربالتنأابلمنبنثدئبوالب لدابالتلداب د لبالتنأدابلش  دتب
ننلببحص لب تص ّباالهت ننلبنوالب  تحئطبمل بم جندبال  تبثرب  ج باالهت 

ال  تب منه  باالهت ننلبأش بللش  بالتنأدابووجد د بملشد لبلش  دتبوالبامتندنعب

ب ّبنلب   لبالشّءبال اح بمتق منبومت خئاببنأت نّ  .
 قا  : ومي ثابتة لكا قاعد.

:بقاب نأاببنلقص بواإلّادوب    بم منب تلدابلغدئفبمدنبوغن د بمدنببأقو 

أد بغن د بنمدنبالحئقدن باألهطقالد  بومالبل نلبأنبثنبأش بنلبال لدمبالب  شد ب

 ق بنث تباألوا ابل نبغن ن بأللبالح  بم بال ئبمكابّم تب ّباألّفبالط  د ب
وصند  نبالمنءبوحئبالشمسب    نب ن تبهن ش بوهل بالت د  بأش به  ابال واىب

نوبال ثددئوب   دد لبكلدد بغن دد بط  ل دد بومنددعبكلدد بجمنأدد بللدد ىبالشددل ّب ددّب

 بونجدددنب اببددد لبالشدددل ّب ت ددد ب ل ددد  بالغن ددد بالبالط  لددد ب ددد ب لقدددابل دددنبغن ددد
ب حص ش ن.
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قا  : أما القوة الحیوانیة المحركة فغايتها الوعو  إلى المنتهى ومالو قالد 

يكول  اية الشوقیة وقالد ال يكالول فاليل لالم تحصالا فالحركالة باطلالة وإال فهالو إمالا 

 ریر أو عادة أو قصد ضرور  أو عب  وجااف.

 دندبأشد بمدنب قد ىب:بنحد هنبالقد وبالمحئقد ب:بالقد وبالح  ا  د بل دنبمبأقو 
المن ثدد ب ددّباللضدد  ب بوثن   ددنبالقدد وبالشدد ق  ب بوثنلث ددنبالت  ددابنوبالت ددئ.ب

وغن  بالق وبالمحئق بم منبهدّبال صد لبملد بالمنت د بوقد ب  د لبهدّببل ن دنب

غن دد بالقدد وبالشدد ق  بقمدد بطشدد بمتنّقدد بم ن دد بوالحصدد لب ددّبآخددئبإللالدد ب
نبقم ب طش بغئ منب ّبم ضدعبملد  ب بو دّبهدلابضجئ ب بوق ب   لبغ ئه

القالربملبلرب حصابغن  بالق وبالش ق  بهم تبالحئقد ببنطشد ببنلنالد  بمل  دنب ب

وملبحصشتبالغن تنلبوقنلبالم  نبالت  ابالبغ ئب   بالجدزاهبوالل دم.بوملب
قنلبمعبط  ل بقنلتنتسب   بالقصد بالضدئوّلب بوملبقدنلبمدعبخشد بومش د ب

بوب بوملبقنلبالم  نبالت ئب   بال  ئبالملش ىبنوبالمظن ل. تالن   ب   باللند
 قا  : وأثبتوا للوبیعیات  ايات وكيا لالتفاقیات.

:بنمنبمث ن بالغن ن بلشحئقن بالط  ل د ب قد ب قد ىبال حدمب  د بونمدنببأقو 

اللشدداباال تنق دد ب قدد ب تنهددنبقدد ىبأللبالالدد  بملباهددتجمعبج ددن بالم ثئ دد بلددزىب

بقنلبمنتت نب  بم خابل  تنق.بحص لبمال   بقطلنبومال
والج ا بنلبالم ثئبق ب ت قبب  ث ئ بأش بنم ّبخنّج بأ بكا  بغ دئب

دا م بالحص لبمل ب  قنلبلمثابكل بالال  بم بدولبالشدئا طبم د با تدنقّبمكاب

بقنلبا ت نق بمالنو نبنوبّاجحنبول بنخل ن بمعب ش بالشئا طبقنلبه  نبكا  ن.

 المسألة السادسة عشرة

 ا  العلةفي أقس

 قا  : والعلة مولقا قد تكول بسیوة وقد تكول مركبة.

:ب لنّببنإلط قبمنب شتماباللشاباألّبعبنأنّبالمند  بوالص ّ  ببأقو 

بوالتنأش  
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والغن   ب  لبقابواح وبم بهل باألّبعب نقالربهل باألقالنىب نللش بالتنأش  بأن ب

 بوقد ب  د لبمئق د ببالمحقق  بق ب   لببال ط بقتحئ  بال اح بمننبجالدمنبمدن
بقتحئ  بجمنأ بجالمنبنق ئ.

ومنددعببلدد بالنددنسبمدد بالتئق دد ب ددّباللشددابومالبلددزىب ت  ددنبأللبقدداب

مئق ب  لبأ ىبقابجزءبم بنجزا  بأشد بمالدتقش ب دّبأ مد ب شد بأد ىبجدزءب
م باللش بالمئق  بلدزىبأد ىباللشد ب د كابأد ىبجدزءبثدنلبلدرب  د بلد ب د ث ئبال تد ب

وأللبالم صدد هببنللشدد بممددنبقددابواحدد بمدد ببلتحقدد باللدد ىببددنلجزءباألولب 

نجزا د ب  شددزىب لدد دباللشددابوا تتددنءبالتئق د بوهدد بالمطشدد  بنوببلضدد نبوهدد ب
المطش  بن ضنبمعبا تتنءباألول   ب بنوبالمجم عبوه ببنطابأللبقابجزءبلرب

   بأش ب لن باالجتمنعبملبلرب حصابنمئبلرب   بالمجمد عبأشد بوملبحصداب

ب.أندبال  ىب ّبأش بحص ل 
وهدلالبضددل تنلبالقتضدن  منبا تتددنءبالمئق ددن بهد اءبقن ددتبأشدد بنىبالب

وهددد ببنطددداببنلضدددئوّوبوالمدددندوبالمئق ددد بقدددنلزاجبواللتدددصب دددّبالح دددئ.ب

والص ّوبالمئق د بقنإل الدن   بالمئق د بمد بنبد نلبم تشتد .بوالغن د بالمئق د ب
بقنلحئق بلشئاءبالمتنعبولقنءبالح   .
 قا  : وأيضا بالقوة أو بالفعا.

:بهل بالم ندئباألّبل بق ب   لببنلق وب د لبال مدئب نأدابلنهد نّببو أق
ب ّبال لببنلق وب بوق ب   لببنلتلابقنل مئبمعبالشئ .

بوالمندوبق ب   لببنلتلابقنلجن  بلن الن   بوق ب   لببنلق وبقنلنطت .

والصدد ّوببددنلق وبقنلمن  دد بالحنلدد ب ددّبال دد اءببددنلق وبوقدد ب  دد لببنلتلدداب
بل ب ّبمند  ن.قنلمن   بالحن

والغن د ببدنلق وبهددّبالتدّب م د بجلش ددنبقدلل بوبنلتلدابهددّبالتدّبحصدداب

بمن نبكل .
 قا  : وكلیة أو جا یة.

:بهل باللشابق ب  د لبقش د بقنل ندنءبمطشقدنبوقد ب  د لبجز  د بق دلاببأقو 

بال ننءبوقلل بال  اقّ.
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 قا  : و اتیة أو عرضیة.

الملشدد لبمل  ددنببنلحق قدد بب:باللشدد بقدد ب  دد لبكا  دد بوهددّبالتددّب الددتن بأقالالو 

قنلننّ  ب ّباإلحئاقب بوق ب   لبأئض  بوهّبنلب قتضّباللش بب ئنبو ت عب
كلدد بالشددّءببددّءبآخددئبقق لنددنبالالددقم   نبم ددئدب   دد ببددنللئفبقددلل بأل دد ب

ب قتضّببنللا بملال بالال    بو ت ل نبحص لبال ئودو.

 بهدّبوقلل بال د اقّب د لبالمدندوباللا  د بهدّبمحدابالصد ّوبواللئضد 
 ش بم خ كوبمعبأ اّفبخنّج ب بوالص ّوباللا   بهّبالمق م بقنإل الن   ب

واللئضدد  بهددّبمددنب شحق ددنبمدد باألأددئافبال لمدد بنوبالمتنّقدد ب بوالغن دد ب

اللا   بهّبالمطش ب بللا  نبواللئض  بهّبمنب ت عبالمطش  .بوق ب طش باللش ب
باللئض  بأش بمنبمعباللش .
 قا  : وعامة أو راعة.

:باللشد باللنمد بهدّبالتدّب  د لبجنالدنبلشلشد بالحق قد بقنلصدن عب دّببأقو 
بال ننءبوال نص بقنل ن ّب   بوالب تحق باللم ىبوال ص صب ّبالص ّ.

 قا  : وقريبة أو بعیدة.

:باللش بالقئ   بهّبالتّبالبواهط بب ن نبوب  بالملش لبقنلم داب دّببأقو 

بوقلابال  اقّ.الحئق ب بوال ل  وبهّبأش باللش بقنلق وبالش ق  ب
 قا  : ومشتركة أو راعة.

:بالمشدددتئق بقنلنجددنّبألبددد ا بمتلدد دوبوال نصددد بقنلنجددنّبل دددلاببأقالالو 

بال ن .
 قا  : والعد  للحادث من المبادئ العرضیة.

:بالحندثبه بالم ج دببل بنلبلرب   بوهد بم مدنب تحقد ببلد بهد  ببأقو 

بأ ىبأشت ب شمن
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شدد باللدد ىباهددربالم دد مببددنللئفب  قددبب حققدد بأشدد باللدد ىبالالددنب بنطشقدد ابأ

بوم  ؤ ببنللا به بالتنأابالبغ ئ.
 قا  : والفاعا في الورفین واحد.

:بالتنأاب ّبال ج دبه ببل ن بالتنأاب دّباللد ىبأشد بمدنبب ندنبنوالببأقو 

م بنلبأش بالل ىبهّبأ ىباللش بالبغ ئبوالم ثئب ّبطئ ّبالملش لبه باللش ب

ب دبومعبأ م نب قتضّبالل ى.البغ ئبل  بمعبحض ّهنب قتضّبال ج
 قا  : والموضوع كالمادة.

:بالم ضدد عبن ضددنبمدد باللشددابالتددّب ت قددببوجدد دبالحددنلبأش  ددنببأقالالو 

بو ال ت بمل بالحنلب ال  بالمندوبمل بالص ّوب   بم بجمش باللشا.

 المسألة السابعة عشرة

 في أل افتقار المعلو  إنما مو في الوجود أو العد 

 نما مو في أحد طرفیه.قا  : وافتقار ايثر إ

:باألثئبل بمنه  بول بوج دبوأ ىب بوا تقنّ بملد بالمد ثئبم مدنبهد ببأقو 

 ّبنلب جلش بم ج دابنوبملد ومنبمكبالتد ث ئبم مدنب لقداب دّبنحد بالطدئ   بنمدنب
المنه  ب  ب لقابالت ث ئب   نب ش سبالال ادبه اداببنلتنأداببدابوجد د بوأ مد ب

ببنلتنأا.
  یر أسباب الوجود. قا  : وأسباب المامیة

:بنهدد ن بالمنه دد ببنأت ددنّبال جدد دبالددلهنّبهددّبالجددنسبوالتصدداببأقالالو 
بوبنأت نّبال نّجبهّبالمندوبوالص ّوبونه ن بال ج دبهّبالتنأابوالغن  .
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 قا  : وال بد للعد  من سبب وكيا في الحركة.

:بق بب ننبنلب الد  بطئ دّبال جد دبواللد ىبملد بالمم د بواحد وب د ببأقو 

ا صن  بب ح همنبمالببالد  ب  مدنبا تقدئبالمم د ب دّبوجد د بملد بالالد  ب لقاب
با تقئب ّبأ م بمل  بومالبل نلبممتنعبال ج دبللا  .

:بالم جد دبمند بمدنبهد ببددنقبومند بمدنبهد بغ دئببدنقبقنلحئقددن ببال يقالا 

بواألص ا بواألولب تتقئبأ م بمل بالال  بنمنبالن عبالثن ّب    ب ل ىبللا  .
ح ابنلب   لبالل ىبكا  نبلشدّءبومالبلدرب  جد بوالحئقد ب:ب التبينا نقو 

ل نبأش ب ّبال ج دب  كابأ متبنوبأ ىبنح ببئوط نبأ متبوقلاباألص ا ب

ب  ب ئقبب  بالحئقن بوغ ئهن.
 قا  : ومن العلا المعدة ما يؤد  إلى مثا أو رالف أو ضد.

 قدئ بب:باللشاب نقالربمل بالمل بومل بالم ثئب بوالمل ب لندّببد بمدنبأقو 

باللش بمل بملش ل نببل ببل هنبأن بوه بقئ  بم بالشئط.
واللش بالمل وبممنبنلب  دلبمل بمنب منثش نبقنلحئق بمل بالمنتصبب    نب

مل وبلشحئق بمل بالمنت  بول التب نأش بل دنببدابالتنأدابلشحئقد بممدنبالط  لد ب

نوبالددنتسبل دد ب لددابقددابواحدد بمن مددنب ددّبالحئقدد بملدد بالمنت دد ببل دد بوأندد ب
حص لبالحئق بملد بالمنتصدبب قدئ ب د ث ئبنحد همنب دّبالملشد لبالدللبهد ب

الحئق بمل بالمنت  ب بوممنبنلب  دلبمل بخ   نبقنلحئق بالمل وبلشالد    ب ب

بوممنبنلب  دلبمل بض بقنلحئق بالمل وبلشال  لبأن بال ص لبمل بالمنت  .
 قا  : واإلعداد قريب وبعید.

ل بقنلجن  بالمالتل بلق  لبالص ّوب:باإلأ ادبمن بمنبه بقئ  بوكبأقو 

اإل الن   ب بومن بمدنبهد ببل د بقنلنطتد بلق  ل دنبوقدلل باللشد بالملد وبقد ب  د لب

قئ   بوهّبالتّب حصابالملش لبأق   نبوق ب   لببل  وبوهّبالتدّبالب  د لب
قلل بو تتنو باللشاب ّبالقئ بوال ل بأش بحال ب تنو باإلأ ادبوهد بقنبداب

بلشش وبوالضلب.
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 ومن العلا العرضیة ما مو معد. قا  :

:بقدد بب نددنبنلباللشدد باللئضدد  ب قددنلببنأت ددنّ  ب:بنحدد همنبنلب دد ثئببأقالالو 

اللش بب ئنبو ت عبكل بالشّءببدّءبآخدئبقق لندنبالحدئاّوب قتضدّبالجمدعببد  ب
المتمددنث  ب    ددنبلددلا  نب قتضددّبال تدد ب مددنبهدد بنخددبب ددّبالمئقدد ب ق ددداب

الصدل دب  لدئفبلد بنلب جتمدعبالال    بنب ب  نتصابأد بصدنح  بو طشد ب

مددعبممنثشدد ب بوالثددن ّبنلب  دد لبلشلشدد بوصددببمدد لىب  قددنلبلدد بأشدد بأئضدد  ب
بواألولبأش بمل و.

 قا  :
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 المقصد الثاني في :

 الجوامر وايعراض

 وفیه

 فصو 
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 ايو 

 في الجوامر

 الممكن إما أل يكول موجودا في الموضوع ومو العرض أو ال ومو الجومر.

م بال حمبأ باألم ّبال ش  بالملق ل ببئعب ّبال حمبب:بلمنب ئغبأقو 

أ بالم ج دا بالمم ن بوهّبالج اهئبواألأئافبو ّبهلابالتصابمالدن اب

ب:

 المسألة ايولى

 في قسمة الممكنات بقو  كلي :

قابمم  بم ج دبممنبنلب   لبم ج دابالب ّبم ض عبوه بالج هئب ب

نّببنلم ض عبالمحدابوممنبنلب   لبم ج داب ّبم ض عبوه باللئفبو ل
المتقد ىببلا د بالمقدد ىبلمدنب حداب  دد ب د لبالمحدابممددنبنلب تقد ىببنلحدنلبنوب قدد ىب

الحددنلبمكبالببدد بمدد بحنجدد بنحدد همنبملدد باآلخددئب ددنألولب الددم بالمددندوبوالثددن ّب

 الم بالم ض عبوالحنلب ّباألولب الم بص ّوبو ّبالثن ّب الدم بأئضدنب
تبنأدربواحد بهد بالمحداب ب نلم ض عبوالمندوب شتئقنلبابتئاطبنخص  ب ح

والص ّوبواللئفب شتئقنلبابتئاطبنخص  ب حدتبنأدربواحد بهد بالحدنل.ب

والم ض عبنخصبم بالمحداب بوأد ىبال دنصبنأدربمد بأد ىباللدنىب  دابمدنب
ل سب ّبمحاب   بل سب ّبم ض عبوالب نل سبول لابجنلبنلب  د لببلد ب

 بالث د  ّبالج اهئبحنالب ّبغ ئ بولمنبقنلب لئ بباللئفب شتمابأش بالق د

بق م ب ّبالقالم بأش بالج هئ.
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قا  : ومو إما مفارق في  اته وفعله ومو العقا ، أو في  اته ومو النف  

، أو مقالالارل فيمالالا أل يكالالول محالالال ومالالو المالالادة ، أو حالالاال ومالالو الصالالورة ، أو مالالا 

 يتركب منهما ومو الجسم.

نّقدنب:بهل بقالم بالج هئبمل بن  اأ ب  لبالج هئبممنبنلب   لبمتبأقو 
 ّبكا  بو لش بلشمندوبوه بالمالم ببنللقاب بنوبمتنّقدنب دّبكا د بالب لشد بوهد ب

النتسبالننطق ب    نبمتنّق بلشمندوب دّبكا  دنبووج دهدنبدولب لش دنبالحت نج دنب

ملدد باآللدد ب ددّبالتدد ث ئبوالب م دد بنلب  دد لبمتنّقددنب ددّب لشدد بدولبكا دد بأللب
لا ب بوممدنبنلب  د لبمقنّ دنباالهتغننءب دّبالتد ث ئب الدت أّباالهدتغننءب دّبالد

لشمندوب  منب   لبمح بوه بال   ل ب بنوبحنالبوه بالص ّوب بنوبمنب تئقد ب

بمن منبوه بالجالرب  ل بنقالنىبالج اهئ.
قالالالالا  : والموضالالالالوع والمحالالالالا يتعاكسالالالالال وجالالالالودا وعالالالالدما فالالالالي العمالالالالو  

 والخصوص وكيا الحا  والعرض.

  د لبنأدربمد ب:بقد بب ندنبنلبالم ضد عبنخدصبمد بالمحداب ل مد ببأقو 

أ ىبالمحاب ق ب لنقسبالم ض عبوالمحاب دّباللمد ىبوال صد صببنأت دنّب
ال ج دبوالل ىب بوقلابالحنلبواللئفب  لباللئفبنخصبم بالحنلب ل مد ب

بنأر.
 قا  : وبین الموضوع والعرض مباينة.

:بالم ضددد عبهددد بالمحدددابالمتقددد ىببلا ددد بالمقددد ىبلمدددنب حددداب  ددد ببأقالالالو 
ب ن منبم ن ن .واللئفبالب تق ىببلا  ب  

 قا  : ويصدق العرض على المحا والحا  جا یا :

:بالمحددابقدد ب  دد لبجدد هئابوهدد بظددنهئبوقدد ب  دد لبأئضددنبأشدد ببأقالالو 
خ هبب  بالننسب   ب  ص قببل بالمحابأئف.بوالحدنلبن ضدنبقد ب  د لب

ج هئابقنلص ّوبالحنل ب ّبالمندوب بوق ب   لبأئضدنبوهد بظدنهئب  صد قب

ب قباللئفبأش بالمحابوالحنلبجز  ن.بل بالحنلبأئفب ق بظ ئبص
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 المسألة الثانیة

 في أل الجومر والعرض لیسا جنسین لما تحتهما

قا  : والجومرية والعرضیة من ثواني المعقوالت لتوقالف نسالبة إحالدامما 

 على وسط.

:با ت باللق ءبأش بنلباللئفبم بح مبهلابالمت  ىبل سبجنالدنببأقو 
ت اب ّبالج هئبهابه بجنسبلمدنب حتد بلمنب حت ببابه بنمئبأئضّب بواختش

ن ددد بأدددنّفبوجلدددابـببهللاّحمددد ـببنوبأدددنّفبوالدددللباختدددنّ بالمصدددنب

الج هئ د بواللئضد  بمد بالملقد ال بالثن  دد ب د لبقد لبالدلا بمالدتغن  بأدد ب
المحددابنوبمحتنجدد بمل دد بنمددئبلا دد بأشدد ب تددسبالددلا بمدد باألمدد ّباالأت نّ دد ب

لبالله ب ت قبب ّب ال  بمحد اهمنبوح ربم بنح نم نباللهن  بواهت لبأش  بب 

مل باللا بأشد بوهدطبول دلاباحتجندنبملد باالهدت اللبأشد بأئضد  بال م دن ب
وال  ت ن بوج هئ  بالنت سبونب ن بكل بوجنسبالشّءبالب جد لبنلب ت قدبب

  لبأش بالز ندوبالبأش بـببهللاّحم ـببث    بل بأش بال ئهنلبوهلابالللبكقئ 

بق   بم بالملق ال بالثن   .
 قا  : وارتالف اينواع بايولوية.

:بهلابدل ابثنلبأش بق لبالج هئبأئضنبأنمنبلجز  ن  بالبجنالدنببأقو 

ل نبوكل بأللببل بالجز  ن بنول ببنلج هئ  بمد ببلد ب د لبالش صد ن ب
نول ببنلج هئ  بم بال ش ن بوالب تنو ب ّباألجندنس.بوهد بن ضدنب د لبأشد ب

ب  بجز  ن  ب  لباألأئافبالقدنّوبق لباللئفبأئض نبل ق عبالتتنو ب   ب

بنول ببنللئض  بم بغ ئهن.
 قا  : والمعقو  اشتراكه عرضي.

:بم ددنب لقدداببدد  بالجالددربواللقددابوالددنتسبوالمددندوبوالصدد ّوبنمددئاببأقالالو 

مشددتئقنبهدد باالهددتغننءبأدد بالمحددابوالب لقددابب ن ددنبابددتئاقنب ددّبغ ددئ بوهددلاب

االأت ددنّبقن ددتبالقدد ّبنمددئبأئضددّب نلج هئ دد بملبجلشددتبأ ددنّوبأدد بهددلاب
بأئضنبأنمنب بوملبجلشتبأ نّوبأ بالمنه  بالمقتض  
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ل لاباالأت نّب ش سبهننبمنه  بلشجالربوّاءبق   بجالمنبوقلل بال د اقّبوهدل ب

المنه ن ب قتضّبهلاباالأت نّبوملباختشتدتبمدعبابدتئاق بوقدلل بال حدمب دّب
حنجد باللئفب   نب لقاباالبتئاطبب  بال ربوال  دببوبدنقّباألأدئافب دّبال

ملدد بالمحدددابواللئضددد  ب دددّبال جددد دبوهددلابالملنددد بنمدددئباأت دددنّلب ش الدددتب

باللئض  بجنالن.

 المسألة الثالثة

 في نفي التضاد عن الجوامر

 قا  : وال تضاد بین الجوامر وال بینها وبین  یرما.

:بلمددنب ددئغبمدد ب لئ ددببالجدد هئبواللددئفبوب ددنلبن  مددنبل الددنببأقالالو 

ا تتددنءبالضدد   بأدد بالجدد اهئبأشدد ببجنالدد  ببددئعب ددّببددنقّبنح نم مددنب  دد  ب
ملن بن  بالبض بلشج هئبمد بالجد اهئبوالبمد بغ ئهدنبوب ن د بنلبالضد بهد ب

اللا بال ج د  بالملنق  بللا بنخئىبوج د  ب دّبالم ضد عبمدعبق   دنب دّب

غن  بال ل بأن نبوق بب ننبنلبالج هئبالبم ض عبل ب  ب لقاب   بهدلابالملند ب
بنلنظئبمل بغ ئ بم باألأئاف.الببنلنظئبمل بج هئبآخئبوالبب

 قا  : والمعقو  من الفناء العد .

:بلمددنببدد  با تتددنءبالضدد بأدد بالجدد هئبنخددلب ددئدبأشدد بنبددّبهنبددرببأقالالو 

ون  نأ بح مبجلش ابلشج اهئبنض ادابهّبالتننءب قنلبملبالملقد لبمد بالتندنءب
الل ىبولد سبالتندنءبنمدئابوج د دنب ضدندبالجد هئبأل د بممدنبجد هئبنوبأدئفب

بلببنط لب  ب حق بل .والقالمن
 قا  : وقد يولق التضاد على البعض باعتبار آرر.

:بملببل بالج اهئبق ب طشد بأش د بن د بضد بلشد ل باآلخدئبل د ببأقو 

  خلبالتضندببنأت نّبآخئبوه بالتنن ّب ّبالمحابمطشقنبوح نئلب   لببل ب

بالص ّبالج هئ  ب ضندبال ل باآلخئ.



 ةعبارلا ةلأسملابب...................................................................................بب142

 المسألة الرابعة

 حا ال تستلا  وحدة الحا في أل وحدة الم

 قا  : ووحدة المحا ال تستلا  وحدة الحا  إال مع التماثا بخالف العك .

:بالمحابال اح بقد ب حداب  د بنقثدئبمد بحدنلبواحد بمدعباالخدت هببأقو 
قنلجالددربالددللب حشدد بالالدد ادبوالحئقدد بوالحددئاّوب بوقنلمددندوبالتددّب حدداب   ددنب

بالص ّبالجالم  بوالن أ  .

نمنبمعبالتمنثاب   د بالب جد لبنلب حدابالمدث لبمحد ببهلابمعباالخت ه
واح ابالهتشزام بّ عباالثن ن  بال تتدنءباالمت دنلببنلدلا  ن بوالشد الىبال تنق مدنب

ب   منب بوبنلل اّفبلتالنولب ال ت منبمل  ن.

 ق بظ ئبنلبوح وبالمحدابالب الدتشزىبوحد وبالحدنلبمالبمدعبالتمنثدابونمدنب
لحدنلب الدتشزىبوحد وبالمحدابالهدتحنل بحشد لبالل سب    ب التشزىب د لبوحد وبا

أئفبواح بنوبص ّوبواح وب ّبمحش  بوهد بضدئوّلبوقد ىبنبدّبهنبدرب

ب ّبالت ل ببوبل باألوا اب ّباإلضن ن بخط .
 قا  : وأما االنقسا  فغیر مستلا  في الورفین.

:با قالددنىبالمحددابالب الددتشزىبا قالددنىبالحددنلب دد لبال حدد وبوالنقطدد ببأقالالو 

 وبوال ن وبنأئافبقن م ببمحنلبمنقالم بوهّبغ ئبمنقالم بواإلضن ن بقنألب

نمنبال ح وبوالنقط ب ظنهئبوقلاباإلضن  ب    بالب لقابحش لب صبباألب وبنوب
بال ن وب ّب صببكا باأل بنوباالب .

وكه بق ىبمل بنلبا قالنىبالمحاب قتضّبا قالنىبالحدنلبالهدتحنل بق نمد ب
  دنبوا تتدنءبحش لد ب   دنبونمدنبمعبوح   بب ابواح بمد باألجدزاءبو  ل لد بأش

الحنلب    بالب قتضّبا قالنم با قالدنىبالمحداب د لبالحدئاّوبوالحئقد بمكابحد ب

مح بواح ابلرب قت بكل بنلب   لببل بالمحابحنّابغ ئبمتحئطبوبلض ب
بمتحئقنبغ ئبحنّ.

واأشربنلباألأئافبالالنّ  بمكابحشتبمح بمنقالدمنبا قالدمتببن قالدنم ب

بواألأئاف
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بنلمق اّبالببنلحقن  بمكابحشتبمح با قالرببن قالنم ن.المنقالم بب

 المسألة الخامسة

 في استحالة انتقا  ايعراض

 قا  : والموضوع من جملة المشخصات.

:بالح رببنمتننعبا تقنلباألأئافبقئ  بم بال   بوال ل ابأش  بنلببأقو 

اللئفبملبلرب تش صبلرب  ج ب تش ص بل سبملشد لبمنه تد بوالبل الم دنب

بل دددنلب  أددد ب دددّبب صددد ب بوالبمدددنب حددداب  ددد بومالبالقتتددد ببم جددد  بومال
ومش صدد بأدد بم ضدد أ ب  قدد ىببنتالدد بوهدد بمحددنلب  قددّبنلب  دد لبملشدد لب

بمحش ب  التح ابا تقنل بأن بومالبلرب   بكل بالش صبكل بالش ص.
 قا  : وقد يفتقر الحا  إلى محا متوسط.

القن مدد بب:بالحددنلبقدد ب حددابالم ضدد عبمدد بغ ددئبواهددط بقنلحئقدد بأقالالو 
بنلجالددربوقدد ب تتقددئبملدد بمحددابمت هددطب  حدداب  دد بثددرب حددابكلدد بالمحدداب ددّب

الم ض عبقنلالئأ بالقن مد ببنلجالدرب    دنب تتقدئبملد بحش ل دنب دّبالحئقد بثدرب

ب حابالحئق ب ّبالجالر.

 المسألة السادسة

 في نفي الجاء الي  ال يتجاى

 قا  : وال وجود لوضعي ال يتجاى باالستقال .

ل باختشددببالنددنسب   ددنب ددله بجمنأدد بمدد بالمت شمدد  ب:بهددل بمالدد بأقالالو 

والح مدنءبملدد بنلبالجالددربمئقدد بمدد بنجددزاءبالب تجددزىب ددله ببلضدد ربملدد ب
 ننه  نبوبلض ربمل بأ م ب بوكه بال دنق لبملد بنلبالجالدرببالد طب دّب تالد ب

متصابقن صنل بأن بالحسبل ن ب ق اباال قالنىبممدنبملد بمدنب تندنه بقمدنبكهد ب

ب بنوبمل بمنبالب تننه بقمنمل  بم بالب حق  بل ب
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بكه بمل  بالح منء.

الجزءبالدللبالب تجدزىببق لد بالبوجد دبـببهللاّحم ـببوق ب ت بالمصنب
ل ضلّبالب تجزىببنالهتق لبوكل بأللبمدنبالب تجدزىبمد بكوا باألوضدنعب

نأنّباألب نءبالمشنّبمل  نببنلحسبق ب  ج بالببنالهتق لبق ج دبالنقطد ب دّب

زبال ا ئوبوالب م  بوج د ببنالهتق لبوقد باهدت لبأش د بطئهبال طبنوبمئق
بب ج  ب:

 قا  : لحجب المتوسط.

:بهلابنح باألدل بأش ب تّبالجزءبو قئ ئ بن دنبمكاب ئضدننبجد هئاببأقو 

مت هطنبب  بج هئ  ب  منبنلب حج  منبأ بالتمنسبنوبالبوالثن ّببنطدابومالب
الم قدّبألحد همنبمغدن ئبلزىبالت اخاب بواألولب  ج باال قالنىبأللبالطدئهب

بلشطئهبالم قّبلرخئ.
 قا  : ولحركة الموضوعین على طرفي المركب من ثالثة.

:بهددلابوجدد بثددنلبو قئ ددئ بن ددنبمكاب ئضددننبخطددنبمئق ددنبمدد بث ثدد بأقالالو  

ج اهئبوأشد بطئ  د بجدزء  بثدرب حئقدنبأشد بالالد اءب دّبالالدئأ بوالد طءب

  د لب صدببقدابواحد بمن مدنبواالبت اءب  ببد بونلب ت ق دنبوم مدنب م د ببد لب
بأش ب صببالطئهبوالنصبباآلخئبأش ب صببالمت هطب تنقالربال مال .

 قا  : أو من أربعة على التباد .

:بهلابوجد بثنلدمبو قئ دئ بن دنبمكاب ئضدننبخطدنبمئق دنبمد بنّبلد ببأقو 

جدد اهئبو دد قبنحدد بطئ  دد بجددزءبو حددتبطئ دد باآلخددئبجددزءبو حئقددنبأشدد ب
طبملد بآخدئ بحئقد بأشد بالالد اءب دّباالبتد اءبالت ندلبقابمن منبمد بنولبال د

والالئأ ب    منبالب قطلنلبال طبمالببل بالمحدنكاوب م ضدعبالمحدنكاوبملبقدنلب

ه بالثن ّبنوبالثنلمبقنلبنح همنبق بقطعبنقثئب  بب بونلب   لبب ن مدنبوكلد ب
ب قتضّبا قالنىبالجم ع.
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ك قالالا  : ويلالالامهم مالالا يشالالهد الحالال  بكيبالاله مالالن التفكالالك وسالالكول المتحالالر

 وانتفاء الدا رة.

ب:بهل بوج  بنخئىب  لبأش ب تّبالجزءب:بأقو 
نلبالحسب ش  بب لبالمتحئطبأشد باالهدت اّوببدنقبأشد بوضدل ببأحدما

و الدد  بنجزا دد بومددعبالقدد لببددنلجزءب شددزىبالتت دد بأللبالجددزءبالقئ دد بمدد ب

المنطقدد بمكاب حددئطبجددزءاب دد لب حددئطبالقئ دد بمدد بالقطدد بجددزءاب الددنولب
بنلضئوّوب بوملب حدئطبنقدابمد بجدزءبلدزىباال قالدنىب بالم اّالبوه ببنطاب

 وملبلرب تحئطبنص بلزىبالتت  

نلبالالددئأ بوالدد طءبق ت تددنلبقن متددنلببنلحئقدد بالببنأت ددنّب  شدداببالثالالاني
الالدد نن بوأ مدد بأل دد بلدد بقددنلببالدد  ب  شددابالالدد نن بلددزىبنلب  دد لب ضدداب

حئقن  ببه نن بالتئسبالالن ئبم بنولبالن نّبمل بآخئ بخمال  ب ئه نبأش 

ب لاءب ضابحئقن بالشمسبم بنولبالن نّبمل بآخئ بأشد بحئقدن بالتدئسب
ل  ب ضابحئقن بالشمسبنضلنهبنضلنهبحئقن بالتئسب ت  لبهد نن ب

التئسبنضلنهبنضلنهبحئقن د بل د بالحدسب  دل بكلد .بمكابث دتبهدلاب د كاب

 حددئطبالالددئ عبجددزءاب دد لب حددئطبال طددّءبجددزءاب الددنو نبهددلابخشددبب بوملب
ىباال قالنىبوملبلرب تحئطبنص بلزىبالمحدنل.بهدلابمدنبخطدئبلندنب حئطبنقابلز

 وه  لبالمتحئطـببهللاّحم ـبباآللبم ب تال ئبق ل 

نلبال ا ئوبم ج دوببنلحسب  لبقن تبحق ق د بلدزىبمبطدنلبالجدزءببالثال 
أللبال ا ئوبالقط   بملب  قتبنجزاؤهدنببظ اهئهدنبوب اطن دنبهدنو بالد ا ئوب

  قتبب  اطن نبخنص بلزىباال قالنىب بوملبلرب  د ببالمنطق  بهلابخشبب بومل

حق ق دد بقددنلبكلدد بالّ تددنعببلدد بنجزا  ددنبوا  تددنفبالدد ل باآلخددئبل دد ب
المن ت بمكابمشئببنلجزءبولدرب تضدابقن دتبالد ا ئوبحق ق د بولدزىبمدنبكقئ دنب

بومالبلزىباال قالنى.
 قا  : والنقوة عرض قا م بالمنقسم باعتبار التنامي.

أدد بحجدد بمدد بنث ددتبالجددزءبو قئ ئهددنبنلبالنقطدد ب:بهددلابجدد ا ببأقالالو 
م جدد دوبأل  ددنب  ن دد بال ددطب دد لبقن ددتبجدد هئاب  دد بالمطشدد  ب بوملبقن ددتب

بأئضنب محش نبملبا قالربا قالمتبألل
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الحدددنلب دددّبنحددد بالجدددزء  بمغدددن ئبلشحدددنلب دددّباآلخدددئب بوملبلدددرب نقالدددرب  ددد ب

بالمطش  .
 قالدنىبالمحدابوالج ا بن  نبأئفبقن رببنلمنقالدربوالب شدزىبا قالدنم نبال

أللبالحددنلب ددّبالمنقالددرببنأت ددنّبلحدد قبط  لدد بنخددئىببدد بالب شددزىبا قالددنم ب

بن قالنىبمحش بوهنهننبالنقط بحشتب ّبال طبالمنقالرببنأت نّبأئوفبالتننهّب
بل .

 قا  : والحركة ال وجود لها في الحا  وال يلا  نفیها مولقا.

وب:بهددلابجدد ا بأدد بحجدد بنخددئىبل ددربوهددّبنلبالحئقدد بم جدد دبأقالالو 

بنلضئوّوبوهّبم بالم جد دا بالغ دئبالقدنّوب  مدنبنلب  د لبل دنب دّبالحدنلب
وج دبنوبالبوالثن ّببنطابأللبالمنضّبوالمالتق ابمل ومنلب شد بلدرب  د ب دّب

الحددنلبم جدد دوبلددزىب ت  ددنبمطشقددنبومكابقن ددتبم جدد دوب ددّبالحددنلب دد لبقن ددتب

حنضدئابمنقالم بقنلبنح بطئ   نبهنبقنبأش باآلخئب د ب  د لبالحنضدئبقشد ب
هلابخشبب بوملبلرب   بمنقالم بقن تبالمالن  بغ ئبمنقالم بأل  نبل با قالمتب

ال قالمتبالحئق بأللبالحئق ب ّبنح بالجدزء  بمغدن ئوبلشحئقد ب دّبالجدزءب
باآلخئب ت  لبالحئق بمنقالم بمعبن نب ئضننهنبغ ئبمنقالم .

:بنلبالحئق بالبوجد دبل دنب دّبالحدنلبوالب شدزىبمد ب ت  دنب دّببوالجواب

نلب ت  نبمطشقنبأللبالمنضّبوالمالتق ابوملبقن نبمل وم  ب ّبالحدنلبل د بالح
بقابمن منبل بوج دب ّبح ب تال .

 قا  : وابل ال تحقق له رارجا.

:بهلابج ا بأ بحجد بنخدئىبل دربوهدّبنلباآللبم جد دبال تتدنءببأقو 

المنضّبوالمالتق اب  لبقنلباآللبمنتت نبقدنلبالزمدنلبمنتت دنبمطشقدنبو الدتح اب
نم بومالبلزىبنلب   لبالحنضئببلض ب  ب   لباآللبقش بآ نبهلابخشبب با قال

ومكابقنلبم ج داب نلحئق بال اقل ب  د بغ دئبمنقالدم بومالبل دنلبنحد بطئ   دنب

واقلنب ّبلمنلبواآلخئب ّبلمدنلبآخدئب  نقالدربمدنب ئضدنن بغ دئبمنقالدربهدلاب
مددئبخشددبب بو شددزىبمدد بأدد ىبا قالددنىبالحئقدد بأدد ىبا قالددنىبالمالددن  بأشدد بمددنب

ب قئ ئ .

:بنلبالمنضددّبوالمالددتق ابم جدد دالب ددّبحدد بن تالدد منببوتقريالالر الجالالواب
بمل ومنلب ّباآلل
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بالبمطشقنبواآللبالب حق بل ب ّبال نّج.
 قا  : ولو تركبت الحركة مما ال يتجاى لم تكن موجودة.

:بلمددنب ددئغبمدد بالددنق ببددئعب ددّبالملنّضدد ب نهددت لبأشدد بنلبأقالالو  
أل  ددنبلدد ب ئق ددتبممددنبالب تجددزىبلددرب  دد ببالحئقدد بالب تئقدد بممددنبالب تجددزى

م ج دوبوالتنلّببنطابا تنقنب  لابالمق ىبب دنلبالشدئط  بنلبالجدزءبمكاب حدئطب

م بح زبمل بح زب  منبنلب  صبببنلحئق بحنلبق   ب ّبالح دزباألولبوهد ب
بنطابأل  بح نئلبلرب  خلب ّبالحئقد ب بنوبحدنلبق  د ب دّبالح دزبالثدن ّبوهد ب

قدد بح نئدلبقدد با ت ددتبوا قطلدتبوالبواهددط ببدد  باألولببنطدابن ضددنبأللبالحئ

والثدن ّبوهدلابالمحدنلب شد بمد بمث دن بالجد هئبالتدئدبأل د بأشد ب قد  ئبأ مد ب
ب ث تبال اهط .

و م  بنلب قئّبب نلبالشئط  بمد بوجد بآخدئبوهد بنلبالحئقد بممدنبنلب

  ددد لبأ دددنّوبأددد بالممنهددد باألولددد بنوبالثن  ددد بوهمدددنبمحدددناللبلمدددنبمدددئبنوب
بوه بمحنلبال تتن  .مجم أ منب

قالالا  : والقا الالا بعالالد  تنالالامي ايجالالااء يلامالاله مالالع مالالا تقالالد  الالالنقض بوجالالود 

 المؤلف مما يتنامى ويفتقر في التعمیم إلى التناسب.

:بلمددنب ددئغبمدد بمبطددنلبمدله بالقددن ش  ببددنلج هئبالتددئدببددئعب ددّببأقالو 
  لببمبطنلبمله بالقن ش  ببل ىب ننهّباألجزاءب ل بوق باهت لبأش  ببمنب ق ى

األدل بالتّبكقئ نهنب  طابالج هئبالتئدبمطشقنبه اءبق اببتئق بالجالدربمد ب

بن ئادبمتننه  بمن بنوبغ ئبمتننه  .
:بن ددنب تددئفبنأدد ادابمتننه دد بمدد ببايو واهددت لبأش دد بن ضددنبب جدد  ب

الج اهئباأل ئادبو  لت نب ّبجم عباألبلندب  منبنلب ز  بمقد اّهنبأشد بمقد اّب

بنطابومالبلرب  د ب  ل ت دنبمت د ابلشمقد اّبوالبلشلد دبوهد ببال اح بنوبالبوالثن ّ
بنطابقطلنب بوملبلادبمق اّهنبأش بمق اّبال اح بحتد بحصدشتبنبلدندبث ثد ب

حصابجالربمد بنجدزاءبمتننه د بوهد ب  طدابقد ل ربملبقدابجالدربمتد لببمد ب

نأ ادبغ ئبمتننه  ب  لابملن بلزوىبالنق بب ج دبالم لببممنب تننه .بونمنب
تقئب ّبالتلم ربمل بالتننهد ب ملندن بن دنبمكابنّد دنب لمد ربالقضد  ببد لبق ل بو ت

 ح ربب   بالببّءبم باألجالنىببم لدببمد بنجدزاءبغ دئبمتننه د ب طئ قد بنلب
ب نال بهلابالم لببالللبنلتنن بم 
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األجزاءبالمتننه  بمل ببق  باألجالنىب نق لبقابجالرب    بمتنن ب ّبالمق اّب ش ب

وهدّب الد  بمتندنهّبالمقد اّبملد بمتندنهّبالمقد اّبل ندنبمل بهلابالم لبب الد  ب
 لشربنلبالمقد اّب ز د ببز دندوباألجدزاءبو دنقصببنقصدن  نب نالد  بالمقد اّبملد ب

المق اّبقنال  باألجزاءبمل باألجزاءبل  ب ال  بالمق اّبمل بالمق اّب ال  بمتنن ب

بمل بمتنن ب  لاب ال  باألجزاءبمل باألجزاء.
 ريع البويء.قا  : ويلا  عد  لحوق الس

:بهددلابهدد بال جدد بالثددن ّبالدد البأشدد بمبطددنلبالقدد لببلدد ىب نددنهّببأقالالو 

األجددزاءبو قئ ددئ بنلبالجالددربلدد ب ئقدد بمدد بنجددزاءبغ ددئبمتننه دد بلددرب شحدد ب

الالددئ عبال طددّءبوالتددنلّببنطدداببنلضددئوّوب  ددلابالمقدد ىب بب ددنلبالشددئط  بنلب
شد بالمالدن  بال طّءبمكابقطعبمالن  بثربابتد نبالالدئ عبو حدئطب   د بمدعبقطدعب 

   لبال طّءبق بقطعبب ئنبآخئب  كابقطل بالالدئ عب قطدعبال طدّءببد ئنبآخدئب

بوه لابمل بمنبالب تننه ب  ب شح بالالئ عبال طّء.
 قا  : وأل ال يقوع المسافة المتنامیة في زمال متناه.

:بهلابوج بثنلمبقئ  بمد بال جد بالثدن ّبو قئ دئ بن دنبلد ب ئضدننببأقو 

الب تنددنه بمدد باألجددزاءبلددزىبنلبالب قطددعبالمتحددئطبالجالددرب شددتمابأشدد بمددنب
المالن  بالمتننه  ب دّبلمدنلبمتندن بأل د بالب م ند بقطل دنبمالببلد بقطدعب صدت نب

والب م ن بقطدعب صدت نبمالببلد بقطدعبّبل دنبوه دلابملد بمدنبالب تندنه ب   د لب

هننطبنلمن بغ ئبمتننه  بوق ب  شمننبأش بهل بال ج  ب ّبقتن باألهدئاّببمدنب
بقننبمل  بنح .لرب ال 

 قا  : والضرورة قضت ببوالل الوفرة والتدارا.

:باأشربنلبالقن ش  ببل ىب ننهّباألجزاءباأتلّوابأد بال جد باألولبأقو  

بنلتدد اخاب قددنل ابالب شددزىبمدد بأدد ىب نددنهّباألجددزاءبأدد ىب نددنهّبالمقدد اّبأللب
ءباألجزاءب ت اخاب  ص ئبجزءالبونل  ب ّبح زبواح بو ّبق ّ ب  ب شزىببقن

بالنال  

واأتددلّوابأدد بالدد ج   باألخ ددئ  ببددنلطتئوب دد لبالمتحددئطبمكابقطددعب
بمالن  بغ ئبمتننه  



 149بب..................................................................ببىزجتي ال يذلا ءزجلا يفن يف

األجزاءب ّبلمنلبمتنن ب    ب طتئببل ب ش باألجزاءبو تحئطبأش بال ل ب

اآلخئب بوقلل بالالئ عب طتئببل باألجزاءبل شح بال طّء.بوهلالبالللّالب
ببنط لببنلضئوّو.

تحدث اثنینیة يساو  طباع كا واحد منهما طباع قا  : والقسمة بأنواعها 

 المجموع.

:ب ئ دد بنلب  طددابمددله بك مقددئاط سب ددّبهددلابالم ضددعبوهدد بنلببأقالالو 
الجالددرب نت ددّب ددّبالقالددم باال ت نق دد بملدد بنجددزاءبقنبشدد بلشقالددم بال هم دد بالب

باال ت نق  .

وب ن دد بنلبالقالددم بب   اأ ددنبالث ثدد بنأنددّباال ت نق دد بوال هم دد بوالتددّب
 هباألأئافباإلضن   بنوبالحق ق د ب حد ثب دّبالمقالد ىباثن ن د ب  د لببنخت

ط  ل بقابواح بم بالقالم  بمالنو  بلط  ل بالمجم عبولط  ل بال نّجبأن ب

وقابواح بم بالقالم  بلمنبص بأش  باال ت نطبأ بصنح  ب  لل بقدابواحد ب
بم بقالمّبالقالم  بمل بمنبالب تننه .
  يقتضي االمتناع الياتي.قا  : وامتناع االنفكاك لعارض ال

:ببل باألجالنىبق ب متنعبأش  نبالقالدم باال ت نق د بالببدنلنظئبملد ببأقو 

كا  نبباببنلنظئبمل بأنّفبخنّجبأ بالحق ق بالجالم  بممنبلصغئبالمقال ىب
بح مبالب تننول باآلل بالقنهم بنوبص بت بنوبوص لبص ّوب قتضّبكل بقمنب

بالب قتضّباالمتننعباللا ّ.ب ّبالتش بأن هربول  بكل باالمتننع
قالالا  : فقالالد ثبالالت أل الجسالالم شالاليء واحالالد متصالالا يقبالالا االنقسالالا  إلالالى مالالا ال 

 يتنامى.

:بهددلاب ت جدد بمددنبمضدد بأل دد بقدد ببطددابالقدد لببتئقدد بالجالددربمدد ببأقالالو 

الجدد اهئباأل ددئادبهدد اءبقن ددتبمتننه دد بنوبغ ددئبمتننه دد ب ث ددتبن دد بواحدد ب ددّب

ّبن  ب ق اباال قالنىب  منبنلب   لب تال بمتصابالبمتنصابل ببنلتلابوالبب ب 
قنب بلمنب تننه بمد باألقالدنىبالبغ دئبوهد ببنطدابلمدنب قد ىب دّبمبطدنلبمدله ب

بك مقئاط سب بنوبلمنبالب تننه بوه بالمطش  .
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 المسألة السابعة

 في نفي الهیولى

قا  : وال يقتضي  لك ثبوت مادة سوى الجسم الستحالة التسلسا ووجود 

 ما ال يتنامى.

:ب ئ  بنلب    بنلبالجالربال الد طبالبجدزءبلد بوقد بكهد بملد بكلد ببأقو 
بجمنأ بم بالمت شم  بونب بال ئقن بال غ ادل.

وقنلبنب بأشّب:بملبالجالربمئق بم بال  د ل بوالصد ّوبواحدتجبأش د ب

ب لبالجالربمتصاب ّب تالد بوقنبدابل  تصدنلبو الدتح ابنلب  د لبالقنبدابهد ب
 ب دد ببدد بل  صددنلبمدد بمحدداب ق دداباال صددنلب تالدد بأللبالشددّءبالب ق ددابأ مدد

اال تصددنلبواال صددنلبوكلدد بهدد بال  دد ل بواال صددنلبهدد بالصدد ّوب نهددت ّطب

كل بوقنلب:بملبكل بنلبق  لباال قالنىبالب قتضّبث   بـببهللاّحم ـببالمصنب
مندوبقمنبقئّ ن ب ّبق ىبنبّبأشدّبأللبالجالدربالمتصدابلد بمدندوبواحد وب د كاب

أش بوح   نبا تنقنبباب حصابل دابجدزءبمدندوببقالمنن باهتحنلبنلب  ق بالمندو

 ب  لبقن تبمندوبقابجزءبحندث ببلد بالقالدم بلزمد بالتالشالدابأللبقدابحدندثب
أن هربالبب بل بم بمندوب بوملبقن تبم ج دوبق ابالقالم بلزىبوج دبمد ادبالب

ب  ن  بل نببحال بمنب ّبالجالربم بق  لباال قالنمن بالتّبالب تننه .

 المسألة الثامنة

 ثبات المكال لكا جسمفي إ

 قا  : ولكا جسم مكال طبیعي يولبه عند الخروج على أقرب الورق.

:بقابجالربأش باإلط قب    ب تتقئبمل بم نلب حداب  د بالهدتحنل ببأقو 

وج دبجالربمجئدبأ بقاباألم ن بوالببد بونلب  د لبكلد بالم دنلبط  ل دنبلد ب

بأل نبمكابجئد نبالجالربأ 
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اب ّببّءبم باألم ن بوه بمحنلب بنوب حاب ّبقابالل اّفب  منبنلبالب ح

الجم ددعبوهدد بن ضددنببنطدداببنلضددئوّوب بنوب حدداب ددّبالدد ل ب   دد لبكلدد ب
ال ل بط  ل دنبول دلابمكابنخدئجبأد بم ن د بأدندبمل د بوم مدنب ئجدعبمل د بأشد ب

بنقئ بالطئقبوه باالهتقنم .
 قا  : فلو تعدد انتفى.

أل  بل بقنلبلجالدربواحد ب:ب ئ  بنلب    بنلبالم نلبالط  لّبواح ببأقو 
م ن نلبط  ل نلبل نلبمكابحصداب دّبنحد همنبقدنلب نّقدنبلشثدن ّببدنلط عبوقدلاب

بنلل سب  ب   لبواح بمن منبط  ل دنبلد ب ش دلابقدنلب شد ب لد دب لندّبالط  لدّب

با تت بولرب   بل بم نلبط  لّ.
 قا  : ومكال المركب مكال الغالب أو ما اتفق وجوده فیه.

 ئق بم بجد هئ  ب د لب الدنو نبو من لدنبوقدبب دّبب:بالمئق بملبأقو 

ال هطبب ن مدنبومالب تئقدنبوملبغشد بنحد همنبقدنلبم ن د بم دنلبالغنلد ب بوملب
 ئق بم بث ث بوغش بنح هنبقنلبم ن  بم نلبالغنل بومالبقنلب ّبال هطب ب

وملب ئق بم بنّبل بمتالنو  بحصاب ّبال هطبنوبمنبا ت بوج د ب  د بوملب

م ن دد بوالباهددتمئاّبلشملتدد لبلالددئأ با تلنلدد ببددنألم ّببغشدد بنحدد هنبقددنلب ددّ
بالغئ   .

 قا  : وكيا الشكا والوبیعي منه الكرة.

:بق اب ّب لئ ببالش ابن  بمنبنحنطبب بحد بواحد بنوبحد ودبو دّببأقو 

التحق  بن  بم بال  ت ن بالم تص ببنل م ن بوهد به ئد بمحنطد بالحد بال احد ب
أللبقددابجالدربمتنددن بأشد بمددنب دد  ّببنوبالحد ودببنلجالددربوهد بط  لددّبوقالدئل

وقابمتنن بمش اببنلضئوّوب  كاب ئفبخنل نبأد بجم دعباللد اّفبلدرب  د ب

لد ببد بمد ببدد اب   د لبط  ل دنبولمددنبقن دتبالط  لد بواحدد وبلدرب قدت بنمدد ّاب
م تشت بوالبب ابنبالطبمد باالهدت اّوب   د لبالشد ابالط  لدّبهد بالمالدت  ئب

بوبنقّباألب نلبقالئل.
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 ةالمسألة التاسع

 في تحقیق مامیة المكال

 قا  : والمعقو  من ايو  البعد فيل ايمارات تساعد علیه.

:باألولب لنددّببد بالم ددنلبأل د بقدد ب  د  بنلبالجالددرب قتضدّببط لدد ببأقالو 
بدد ئ  بالم ددنلبوالشدد ابولمددنبقددنلبالشدد ابظددنهئابوقددنلبط  ل ددنبكقددئ ببلقدد ب

  د بوالدللبأش د ببالم نلبثربأندبمل ب حق  بمنه د بالم دنلبوقد باختشدببالندنس

بالمحقق لبنمئالبنح همنبال ل بالمالنولبل ل بالمتم  بوهلابمله بن  ط ل.
والثن ّبالالط بال نط بم بالجالربالحنولبالممنسبلشالط بالظدنهئبمد ب

بالجالربالمح لبوه بمله بنّهط بونبّبأشّبب به نن.

وقددد باختددددنّبالمصدددنبباألولبوهدددد باخت دددنّبنبددددّبال ئقدددن بومددددله ب
م بالم نلب من بوال ل ابأش بمنباختنّ بالمصنببنلبالملق لبالمت شم  بقئ  

م مدنبهدد بال لدد ب   ددنبمكاب ئضددننبال دد لبخنل دنبمدد بالمددنءب صدد ّ نباألبلددندبالتددّب

 ح طبب نبجئىبال  لببح مبمكابمشئبمدنءببدغش نبالمدنءببجمشت دنب بواألمدنّا ب
 بالمشدد  ّوب ددّبالم ددنلبمدد بقدد ل ربم دد بمددنب ددتم  بالمددتم  ب  دد بو الددتقئبأش دد

بو النو  بومنب  صبببنل ش بواالمت ءب النأ بأش بنلبالم نلبه بال ل .
قالالا  : واعلالالم أل البعالالد منالاله مالالالق للمالالادة ومالالو الحالالا  فالالي الجسالالم ويمالالانع 

مسالالاويه ، ومنالاله مفالالارق تحالالا فیالاله ايجسالالا  ويالقیهالالا بجملتهالالا ويالالدارلها بحیالال  

 ينوبق على بعد المتمكن ويتحد به وال امتناع لخلوه عن المادة.

:بلمدنب دئغبمد بب دنلبمنه د بالم دنلببدئعب دّبالجد ا بأد ببد   ببقو أ

مق ّوب  ّدبأشد بقد لبالم دنلببلد ابوهدّبنلبالم دنلبلد بقدنلبهد بال لد بلدزىب

اجتمنعبال ل   بوالتنلّبمحنلب نلمق ىبمثش بب نلبالشئط  بنلبالمتم  بلد ببلد ب
شدد لب دد لببق ددنبملددنبلددزىباالجتمددنعبواال حددندبمكبالب ز دد ببلدد بالحددنولبأندد بح

بالمح لب بوملبأ ىبنح همنبقنلبالمل وىبحنالب ّبالم ج دبنوببنلل س
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وهمددنبمحددنالل.بونمددنبب ددنلباهددتحنل بالتددنلّب ضددئوّلبلمددنب قدد ىبمدد بامتنددنعب

اال حندب بوأللبالملق لبم بال ل بالش صّبم منبهد بال لد بالدللببد  بطئ دّب
بالحنولب ش ب ش  باللقاب ّب ل د بلزىبالالتالط .

نلبال ل ب نقالربملد بقالدم  بنحد همنببلد بمقدنّلبلشمدندوبو قئ ئبالج ا ب

وحنلب   نبوه بال ل بالمقنّلبلشجالرب بوالثن ّبمتدنّقبلشمدندوبوهد بالحنصداب
ب  باألجالنىبالمت نأ وبواألولب من عبمالنو  ب لنّبال ل بالمقنّلبلشمندوبن ضدنب

 د ب  ب جنمل بالهدتحنل بالتد اخاببد  ببلد   بمقدنّ   بوالثدن ّبالب الدتح ابأش

م اخش ببل بمندلببداب  اخشد بو طنبقد بو تحد ببد بوهد بمحدابالجالدربالمد اخاب
ببل  بل ب  بامتننعب ّبهل بالم اخش بواال حندبأللبهلابال ل بخنلبأ بالمندو.

 قا  : ولو كال المكال سوحا لتضادت ايحكا .

:بلمنبب  بحق ق بالم نلببئعب ّبمبطنلبمله بالم دنلت  بالقدن ش  ببأقو 

نلبه بالالط بال نط بم بالجالربالحنولبالممنسبلشالط بالظنهئبم بب لبالم 
المحد لبو قئ دئبالد ط لبنلبالم ددنلبلد بقدنلبهدد بالالدط بلتضدند باألح ددنىب

الثنبت بلشجالربال اح ب  لبالحجئبال اقبب ّبالمنءبوالط ئبال اقبب ّبال د اءب
 تنّقنلبهطحنببلد بهدط بمدعبق   مدنبهدنقن  بولد بقدنلبالم دنلبهد بالالدط ب

ن ددنبمتحددئق  بأللبالحئقدد بهددّبمتنّقدد بالجالددربلم ددنلبملدد بم ددنلبآخددئب بل 

ول ن تبالشمسبالمتحئق بالم لم بلالدطح نبهدنقن ب  شدزىبهد  لبالمتحدئطب
بوحئق بالالنق بوكل ب ضندب ّباألح نىبمحنل.

 قا  : ولم يعم المكال.

:بهددلابوجدد بثددنلبدالبأشدد ببطدد لبالقدد لببنلالددط بو قئ ددئ بنلبأقالالو  

بنحت ددنجبقددابجالددربملدد بم ددنلبولدد بقددنلبالم ددنلبأ ددنّوبأدد باللقدد ءبح مدد اب
الالط بالحنولبلزىبنح باألمئ  بوهد بممدنبأد ىب ندنهّباألجالدنىبحتد ب  د لب

قددابجالددربمحنطددنببغ ددئ ب بنوبحصدد لبجالددربالب ددّبم ددنلببدد لب  دد لبمح طددنب

ببجم عباألجالنىبوالقالمنلببنط لب نلمق ىبمثش .
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 المسألة العاشرة

 في امتناع الخالء

ميا المكال ال يصح علیه الخلو من شا ا وإال لسالاوت حركالة    قا  : و

 المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقا بنسبة زمانیهما.

:باختشددببالنددنسب ددّبهددلابالم ددنلب ددله بقدد ىبملدد بجدد البال دد ءبأقالالو  
وكه بآخئولبمل بامتننأ بوه باخت نّبالمصنببواهدت لبأش د ببد لبال د ءب

معباللن  بقنلحئق بمعبأ ىباللن  بوالتنلّببنطاببل بقنلبثنبتنبل ن تبالحئق 

بنلضئوّوب نلمق ىبمثش بوب نلبالشئط  بن نبمكاب ئضدننبمتحئقدنب قطدعبمالدن  ب
منبخنل  ب ّبهنأ بثرب تدئفب شد بالمالدن  بممتش د ب د لبلمدنلبالحئقد ب  د لب

نطددد لبأللبالمددد ءبالم جددد دب دددّبالمالدددن  بملدددنوقبالمتحدددئطبأددد بالحئقددد ب

هدنأت  ب بثدرب تدئفبمد ءبآخدئبنّقبمد باألولبأشد ب شنتئض ب قطل دنب دّب
 ال  بلمنلبالحئق ب ّبال د ءبملد بلمن  دنب دّبالمد ءبوهد بالنصدبب   د لب

ملنوقت ب صدببالملنوقد باألولد ب  تحئق دنبالمتحدئطب دّبهدنأ بل د بالمد ءب

بالئق  بملنوقبن ضنب ت  لبالحئق بمعبالملنوقبقنلحئق بب و  بوه ببنطا.

 ةالمسألة الحادية عشر

 في البح  عن الجهة

 قا  : والجهة طرف االمتداد الحاعا في مأري اإلشارة.

:بلمنببحمبأ بالم دنلبوقن دتبالج د بم  مد بلد بحتد بظد بن  مدنببأقو 

واح بأق  ببنل حمبأن نبوهّبأش بمنب الئهنبجمنأ بم باألوا ابأ نّوبأد ب
خدلابمد بطئهباالمت ادبالحنصاب ّبم خلباإلبنّوبوكل بأل نب ت هربامتد ادابآ

المش ئبومنت  نبمل بالمشنّبمل د ب دلل بالمنت د بهد بطدئهباالمتد ادبالحنصداب

ب ّبم خلباإلبنّو.
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 قا  : ولیست منقسمة.

:بلمنبقن تبالج  بأ نّوبأ بالطئهبلرب   بمنقالم بأللبالطئهببأقو 

ل بقنلبمنقالمنبلرب   بالطئهبقش بطئ نببابمتننه  ب  ب   لبالطئهبطئ نب
لمتحدئطبمكابوصدابملد بالمنتصدببلدرب  دابممدنبنلب  د لبهلابخشدبب بوأللبا

متحئقنبأ بالج  ب  ب   لبمنب  شببم بالج  بنوب  د لبمتحئقدنبمل  دنب د ب

ب   لبالمتئوطبم بالج  .
قالالالا  : ومالالالي مالالالن  وات ايوضالالالاع المقصالالالودة بالحركالالالة للحصالالالو  فیهالالالا 

 وباإلشارة.

م بكوا ب:بالج  بل التبنمئابمجئدابأ بالم ادبوأ  ق نببابهّببأقو 

األوضنعبالتّب تننول دنباإلبدنّوبالحالد  بو قصد ببنلحئقد بوبنإلبدنّوب ت د لب
م جدد دو.بوم مددنبق دد بالقصدد ببنلحئقدد ببق لدد بلشحصدد لب   ددنبأللبمددنب قصدد ب

بنلحئق بق ب   لبم ج دابقنلج  ب    نب قص ببنلحئق بأل  نب قص بالحص لب

مد بالالد ادب   د بب   نب بوق ب   لبمل ومنبقنل  نفبالللب تحئطبالجالدربمل د 
بمل وىبول سبمقص داببنلحئق بلشحص لب   ببابلتحص ش .
 قا  : والوبیعي منها فوق وسفا وما عدامما  یر متناه.

:بالج  بمن نبمنبه بط  لّبوه بثنتدنلبالبغ دئب:بالتد قبوالالدتاب ببأقو 
ومن نبمنبه بغ ئبط  لّبوه بمنبأ اهمنبو لنّببنلط  لّبمنب التح اب غ دئ ب

أ به ئت ب بوبغ ئبالط  لّبمنب م  ب غ ئ ب  لبالق اىبق ب ص ئبخشتدنبوا تقنل ب

وقلابال م  بقد ب صد ئب الدنّاب بونمدنبالتد قبوالالدتاب د بوهدل بالج دن بالتدّب
ل التبط  ل  بغ ئبمتننه د بأل  دنبنطدئاهبال طد طبالمتئوضد ب دّباالمتد ادب

بو ش بال ط طبغ ئبمتننه  .
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 الفصا الثاني

 في ايجسا 

 الثاني في ايجسا قا  : الفصا 

ومي قسمال فلكیة وعنصرية أما الفلكیالة فالكلیالة منهالا تسالعة واحالد  یالر 

مكوكب محیط بالجمیع وتحته فلك الثوابت ، ثم أفالك الكواكب السیارة السبعة ، 

وتشالالتما علالالى أفالالالك تالالداوير ورارجالالة المراكالالا ، والمجمالالوع أربعالالة وعشالالرول 

 كوكبا ثوابت. وتشتما على سبعة متحیرة وألف ونیف وعشرين

:بلمنب ئغبم بال حدمبأد بمطشد بالجد هئببدئعب دّبال حدمبأد ببأقو 

بجز  ن  بوب نببنلجالربأل  بنقئ بمل بالحسبو ّبهلابالتصابمالن اب:

 المسألة ايولى

 في البح  عن ايجسا  الفلكیة

اأشددربنلباألجالددنىب نقالددربقالددم  ب ش  دد بوأنصددئ  بواأل دد طبممددنبقش دد ب

بنببال ط بنوبمئق  بوممنبجز   . ظ ئبمن نبحئق بواح وبمم

نمنبال ش  ب تالل بواح بمن دنبمحد طببدنلجم عب الدم بالتشد بالمحد طبوهد ب
غ ددئبم  قدد بو الددم بالتشدد باألطشددسبب ددلاباالأت ددنّب بو حتدد ب شدد بالث ابددتب

و الم ب ش بال ئوجب منسبالمح طببمقلئ بمح  بهلابالتش بو حتبهلابلحاب

و حت بالزهئوبو حتد بأطدنّدببو حت بالمشتئلبو حت بالمئ خبو حت بالشمس
و حتدد بالقمددئب مددنسباللددنلّببمقلددئ بمحدد  بالالددن ابوهددل بالتالددل بمت ا قدد ب

بالمئاقزبوم ا ق بلصّفب ّبمئقزهن.

ثددربملبقدداب شدد بمدد بهددل باأل دد طبالالدد ل ب نتصددابملدد بنجالددنىبقث ددئوب
 قتضدد  باخددت هبحئقددن بكلدد بال  اقدد ب ددّبالطدد لبواللددئفبواالهددتقنم ب

بل طءبوال ل والئج عبوالالئأ بوا
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والقددئ بمدد باألّفب دد ث ت ابل ددابق قدد ب ش ددنبممددث ببتشدد بال ددئوجبمئقددز ب

مئقزباللنلرب منسببمح ب بمقلئبمنب  ق بوبمقلئ بمح  بمنب حت بوه ب ش د ب
ال شددّبالمشددتمابأشدد بهددن ئبن  قدد بمالبالقمددئب دد لبممثشدد بمحدد طببددآخئب الددم ب

بالمن ا.

ّفب نتصددابأدد بونث تدد ابن ضددنب ش ددنبخددنّجبالمئقددزبأدد بمئقددزباأل
الممثابنوبالمن اب تمنسبمح بنهمنبومقلئاهمنبأش ب قطت  ب الم باألبل بأد ب

باألّفبنوجنبواألقئ بمن بحض ضن.

ونث ت اب ش نبآخئب الم ب شد بالتد و ئبغ دئبمحد طببدنألّفببدابهد ب دّب
ث  بال نّجبالمئقزب منسبمح ب بهطح  بأش ب قطتد  ب الدم باألبلد بكّووب

 ّبالال ل بأ ابالشمسب    ربنث تد ابل دنب ش دنبواألقئ بمل باألّفبحض ضنب

بخنّجبالمئقزبخنص .
ونث ت ابللطنّدب ش   بخدنّجّبالمئقدزب الدم بنحد همنبالمد  ئبوالثدن ّب

الحنماب نلمجم عبمعبالتش   باللظ مد  بنّبلد بوأشدئولب ش دنب شدتمابهد ل ب

ن دد طبمن ددنبأشدد بخمالدد بق اقدد بمتح ددئو.بو شدد بال ددئوجب حتدد لبأشدد بنلددبب
 بق ق نبثنبت بوق لبالث ابتب ّب ش بواح بغ ئبملش ىبوقدلل بو  ببوأشئ 

ا حصنّباأل  طب  منبكقئو بغ ئبملش ىبباب ج لبنلب  ج بن  طبقث ئوبممدنب

وّاءبالمح طبنوبب  بهل باأل  طبوق لببلض ربملبنبل ببل بقابهن ابمالدنوب
ألقئ بقئ باللنلّببنطابأللبب  بنبل ببل بالقمئبونقئ بقئ بأطنّدبث د ب

بش بج لهئبالقمئ 
 قا  : والكا بسا ط.

:بكه  ابمل بنلبالتش ببال طبأللبقابمئق ب تطئقبمل د باال حد لببأقو 

والتش بالب تطئقبمل  باال ح لب ّبهل بالم دبالمتطنولد ب   د لببالد طنبوهدلاب

ح ددربواجدد بأندد هربومم دد بأندد  نبأللباألجالددنىبأندد  نبحندثدد ب م دد ب طددئقب
بالتغ ئبمل  نبواال ح ل.

 : رالیة من الكیفیات الفعلیة واالنفعالیة ولوازمها.قا  

:بهلابح ربآخئبلص  طبوه بن  دنبغ دئبمتصدت ببنل  ت دن بالتلش د ببأقو 

نأنددّبالحددئاّوبوال ددئودوبومددنب نالدد بمل  مددنب بوالبال  ت ددن باال تلنل دد بنأنددّب
بالئط ب بوال   ه بومنب نال 
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ب.مل  منب بوغ ئبمتصت ببش الم نبنأنّبالثقابوال ت 

واهت ل ابأش بكل بب لباأل  طبل بقن تبحنّوبل ن تب ّبغن  بالحئاّوب
والتنلّببنطاب نلمق ىبمثش بب نلبالشئط  بنلبالتنأابم جد دب دّبمدندوببالد ط ب

البأددن  بل ددنب  جدد بحصدد لبقمددنلباألثددئب بوب ددنلببطدد لبالتددنلّبنلبال دد اءب

باللنلّبنبئدبم بال  اءبالم ص بل ج باألّف.
ل ئودوبل شغتبالغن  ب   نب  دنلب الدت لّبالجمد دبأشد بوقلابل باقتضتبا

باللننصئب منبقنلب ت  لببّءبم بالح  ال.

ولقن ددابنلب قدد لبالب شددزىبمدد باقتضددنءبالحددئاّوبحصدد لبالن ن ددد بأللب
الشدد   بوالضددل ببم تشتددنلببددنلن عبوالب شددزىبمدد باقتضددنءبالمنه دد ب  أددنبمددنب

ال    بولدرب قدت بال دنلغباقتضنؤهنبالن عباآلخئبول لابقنلبال  اءبمقتض نبلش

من ن.بوالب ص باالأتلاّبب لبالئط ب بمن ل بأ بال منلب بأللبالئط ب بم مدنب
 منددعبأدد بقمددنلبالالدد    بمكابنخددل ببملندد بال شدد بالببملندد بالئقدد بوالشطن دد ب

وإلم دددنلبنلب  ددد لبالط  لددد بالتش  ددد ب قتضدددّبمدددنب مندددعبأددد بال مدددنلب بوأللب

 تبالط  ل بال اح وب قتضدّبنمدئ  بالئط ب بمكابمنلتبأ بقمنلبالحئاّوبقن
متنن    بمكابأئ تبهدلاب نقد لبلمدنبا تتدتبالحدئاّوبوال دئودوبا تتد باللم مدنب

بنأنّبالثقابوال ت .
 قا  : شفافة :

:باهت ل ابأش ببتن   باأل  طبب ج   ب:بنح همنبن  نببالن طبوهد ببأقو 

 دنب  صدئبوالثن ّبن  نبالب حج بمنبوّاءهدنبأد باألبصدنّب  بمنق فببنلقمئ.

الث ابتبوهّب ّبالتش بالثنم بوهلابن ضنبظنّبالب ت  بال ق  بلج البنلب   لب
بل نبل لبضل ببغ ئبحنج بقمنب ّبال ش ّ.

 المسألة الثانیة

 في البح  عن العناعر البسیوة

قا  : وأما العناعر البسیوة فأربعة كرية النار والهواء والمالاء وايرض 

 فیات الفعلیة واالنفعالیة.واستفید عددما من مااوجات الكی
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:بلمنب ئغبم بال حمبأد باألجدئاىبالتش  د ببدئعب دّبال حدمبأد ببأقو 

األجالنىباللنصئ  بوهّبممدنببالد ط بنوبمئق د بولمدنبقدنلبال الد طبجدزءابمد ب
المئق بوقنلبال حمبأ بالجدزءبمتقد منبأشد بال حدمبأد بال دابقد ىبال حدمب

بأ بال الن ط.

ونقئب نبملد بالتشد بالندنّبثدربال د اءبواأشربنلبال الن طباللنصئ  بنّبل ب
ثربالمنءبثرباألّفبومئقزهنبمئقزباللنلربأللبالننّبحنّوب ّبالغن  ب طش دتب

اللش ب بوال  اءبحنّبالب ّبالغن  ب طش باللش ب  قببدنقّباللننصدئبواألّفب

بنبئدباللننصئب طش تبالمئقز.
وهددل باألّبلدد بقددئا بمنط دد ببلضدد نبأشدد ببلدد بل الددنطت نب بوأللب

القمئبمكاباأت ئب دّبوقدتببل ند ب دّببلد بالد  دبلدرب  جد ب دّبال شد ببخال ه

الم نلببللل بال ش ب ّبالط لب ّبكل بال قتببل ن ب بوالالن ئبأشد بخدطبمد ب
خطدد طب صددببالن دددنّبملدد بالجن ددد بالشددمنلّب ددزدادبأش ددد باّ تددنعبالقطددد ب

الشدددمنلّبوا  تدددنفبالجنددد بّبوبدددنلل سبوهدددلاب ددد لبأشددد بقئ ددد باألّفب ب

بأل جندبالب  ثئب ّبال ئ  بلصغئهنببنلنال  بمل  ن.واألغ اّبوا
ونمنبالمنءب صلبّاق بال حئبمكابقئ بم بج ابظ ئ بل بقشت بنوالبثدرب

نهتش بثن  نبوال ل بب ن بوب  بالقش بنقثئبممنبب ن بوب  باألهتابوالال  ب   بمنعب

ح بد بالمددنءبأد بمبصددنّباألهدتابونمددنبال نق دنلب شمددنبمدئبمدد ببالدنطت منبوهددّب
بال ئ  .ب قتضّ

وم منباهتت  بأ دبهل باللننصئبوا حصنّهنب دّبنّبلد بمد بمزاوجدن ب

بال  ت ن بالتلش  بواال تلنل  بنأنّبالحئاّوبوال ئودوبوالئط ب بوال   ه .
 قا  : وكا منها ينقلب إلى المالعق ، وإلى الغیر بواسوة أو بوسا ط.

ئبنمنبابت اءب:بهل باللننصئباألّبل بقابواح بمن نب نقش بمل باآلخبأقو 

قص ئوّوبالننّبه اءبنوبب اهط بواح وبقص ئوّ  نبمدنءبب اهدط با ق ب دنب
هدد اءبثدددربا قددد  بال ددد اءبمدددنءب بنوبب هدددن طبقصددد ئوّ  نبنّضدددنبب اهدددط ب

ا ق ب نبه اءبثربمنءبثربنّضنبواألصاب   بنلبغنل باألمدئبا قد  باللنصدئب

ب اهدط بو د لبأشد ببمل بم صق بقدن ق  بالندنّبهد اءبابتد اءب بوملد بال ل د 
ا ق  بقابواح بمن نبمل بصنح  بمدنب شدنه بمد بصد ئوّوبالندنّبهد اءبأند ب

اال طتنءبوص ئوّوبال  اءب نّابأن بملحنجبالنتخبوص ئوّوبال  اءبمنءبأند ب

بحص لبال ئد
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 ّبالج بوا لقندبالالحن بالمنطئبمد بغ دئبوصد لبب دنّبمل د ب بوصد ئوّوب

لمنءبنّضنبقمنب لق بنهابالح دابالم دن بالمنءبه اءبأن بمه ن  ب بوص ئوّوبا
الجنّ  بنحجنّابصدش  ب بوصد ئوّوباألّفبمدنءبقمدنب ت دلولبم نهدنبحدنّوب

بو حش لب   نبنجالندابصش  بحجئ  بحت ب ص ئبم نهنبجنّ  .
قا  : فالنار حارة يابسة شفافة متحركالة بالتبعیالة لهالا طبقالة واحالدة وقالوة 

 على إحالة المركب إلیها.

 باألح نىبالمشدتئق ببد  باللننصدئببدئعب دّبال حدمب:بلمنب ئغبمبأقو 

أ بال  ت ن بالم تص بب ابأنصدئبأنصدئبوبد نببنلندنّبوكقدئبمد بنح نم دنب

بهت ب:
:بن  ددنبحددنّوبوالحددسب دد لبأشدد بحددئاّوبالنددنّبالم جدد دوبأندد  نب ببايو 

ونمنبالننّبال ال ط بالتّبهدّبالتشد باألث دئب    دنبقدلل بل جد دبالط  لد بخنل د ب

 الدددنطت نب دد لبالحددئاّوبم جددد دوب ددّبالنددنّبالتدددّبأندد  نبمدددعبأدد باللددن  بول
بامتزاج نببنلض ب   بببنلننّبالصئ  .

:بن  دنب نبالد بوهد بملشد ىببدنلحسبن ضدنبملبأندّببنل   هد بمدنبالببالثاني

 شتصدد ببغ ددئ ب بنمددنبملبأنددّبب ددنبمددنب لالددئب شدد ش ببنألبدد نلبالقئ  دد ب نلنددنّب
بل التب نبال بب لابالملن .

  بومالبلحج ددتبالث ابددتبأدد باألبصددنّب بوأللبالنددنّب:بن  ددنببددتنبالثالالال 

بقشمنبقن تبنقئ بمل بالشتن   بقن تبنق ىبقمنب ّبنص لبالشلا.
:بن  نبمتحئقد ببنلت ل د بوهد بح دربظندّبأل  دربلمدنبّنوابالشد  ببالرابع

متحئق بح م اببحئق بقئوبالننّبثربطش  اباللش ب قنل ابملبقابجزءبم بالتش ب

لننّب  كابا تقابكل بالجزءبا تقابالمدتم  ب  د بقنلالدنق ب ل  بم ن نبلجزءبم با
ب ّبالالت ن .

وهلابضل ببأللبالش  بالب تحئطبمل بج  بواحد وببدابقد ب  د لبملد ب

الشمنلب نّوبومل بالجند  بنخدئىبومدنبكقدئو بمد باللشد ب  د ببل د بومالبلدزىب
حئق بقئوبال  اءبوالمنءبواألّفبمعبنلبالتش ببال طبالبجزءبل بول ب ئفب

نجزاءبل ن تبمتالنو  ب   بب ص باخت   نب ّبق لببلض نبم ن نبل ل بل ب

بنجزاءبالننّبال ال ط بوال ل باآلخئبم ن نبلرخئ.
:بن  نبكا بط ق بواح وبوكلد بلق   دنبأشد بمحنلد بمدنب منلج دنببالخام 

ب  ب  ج ب ّبم ن  نبغ ئهن
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ب:بن  نبق   بأش بمحنل بالمئق بمل  نبوكل بظنهئ.بالسادس
 الهواء حار رطب شفاف له أربع طبقات.قا  : و

:بلمنب ئغبم بال حمبأ بنح نىبالننّببئعب ّبال حمبأ بال  اءببأقو 
الم ص بل نبوكقئبل بنح نمنبنّبل ب:باألولبن  بحدنّبوكلد ب  مدنب ئجدعبملد ب

ال  ت  بالتلش  بوق بوقعبالتشنجئب  د ب د قثئبالندنسبكهد بملد بن د بحدنّبالب دّب

نّ دد بجلشدد بهدد اءبهدد  ب ضدداب الدد   بومددعباهددتح نىبالغن دد بأللبالمددنءبمكاب
التالد   ب نقشد بهد اءب بوآخدئولبمنلد ابمد بكلد بأل د بلد باقتضد بالالدد    ب

لط ل بل شغب   نبالغن د بل جد دباللشد بال نل د بأد بالملدنوق.بالثدن ّبن د بّطد ب

بملن به  ل بق  لباألب نلبالببملن بال ش بوكل بظنهئبوهلاب  منب ئجعبمل ب
لنل  .بالثنلمبن  ببتنهبوه بظنهئبلل ىبمدّاقد بصدئ نببنل صدئ.بال  ت  باال ت

الئابعبن  بكوبط قن بنّبعبالط ق باألول بالم صق بلصّفب بالثن   بالط قد ب

ال ددنّدوببالدد  بمددنب  نلط ددنبمدد باألب ددئوب بالثنلثدد بالط قدد بالصددئ  ب بالئابلدد ب
بالط ق بالممتزج ببشّءبم بالننّ.

حالالیط بثالثالالة أربالالاع ايرض لالاله طبقالالة قالالا  : والمالالاء بالالارد رطالالب شالالفاف م

 واحدة.

ب:بكقئبلشمنءبخمال بنح نىب:بأقو 
األولبن  ببنّدبوالحسب  لبأش د بأل د بمدعبلوالبالمالد نن بال نّج د ب

ب حسبب ئد .

واختشتدد اب ددنألقثئبأشدد بنلباألّفبنبددئدبمندد بأل  ددنبنقثددببونبلدد بأدد ب
 حسببلل بوهد بالمال نن بوالحئق بالتش   ب بوقنلبق ىب:بملبالمنءبنبئدبأل نب

ضل ببأللبالشّءبق ب   لبنب ببئداب دّبالحدسبوالب  د لب دّب تدسباألمدئب

قددلل بقمددنب ددّبجن دد بالالدد    بول ددلابقن ددتبالالدد    ب ددّباألجالددنىباللا  دد ب
قنلئصددنصبوغ ددئ بنبدد ب ددّبالحددسبمدد بالنددنّبالصددئ  بال نل دد بأدد بالضدد ب

نبقدلل بلالئأ با تصنلبالننّبالصئ  بأ بال  بألجدابلطن ت دنب د ب د وىبنثئهد

هنهننبنثئبالمنءبلشطن ت ب ن الطبأش باللض بو صابملد بأمد بقدابجدزءبمند ب
و شتص بب بب  هبالتئا بالمتننثئبأن بهدئ لنب  دنلباإلحالدنسبب دئدبالمدنءب

بنقثئ.
الثن ّبن  بّط بوه بظنهئببملن بال ش بوق ابم  ب قتضّبالجم دبأل د ب

ببنّدببنلط عبوال ئد
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ل ببال  به    باألّفبوال  اءبول بب قتضّبالجم دبوم منبأئفبالال  ل

بخشّبوط ل بالقتض بالجم د.
الثنلمبن  ببتنهبأل  بمعبصدئا ت بالب حجد بأد باألبصدنّ.بوق دابم د ب

بمش لبومالبلرب   بمئ  نبولضلببل   بلرب حج بأ باألبصنّ.

الئابعبن  بمح طبب قثئباألّفبوه بح ربظنّبأل  دربجلشد اباللننصدئب
ضلببوأ ىبأنصدئ ب شد بالبمحنطتد ببث ثد بنّبدنعبمتلندل بومالبالهتحنلباأل

األّفبل نلبنقابم باألّفبومكابقنلبمح طنبب قثئباألّفبقنلبه بال حئب

ومالب  منبنلب   لب  قباألّفبنوب حت نبوالثن ّببنطابومالبل نلبنصغئبم ب
باألّفب  قّباألولبوه بال حئ.

بال نمسبن  بكوبط ق بواح وبه بال حئبوه بظنهئ.
 رض باردة يابسة ساكنة في الوسط شفافة لها ثالث طبقات.قا  : واي

ب:بكقئبلصّفبنح نمنبخمال ب:بأقو 
باألولبن  نببنّدوبأل  نبقث ت بوق بهشببال حمب ّبن  نبنبئدباللننصئ.

بالثن ّبن  نب نبال بوه بن ضنبظنهئ.
الثنلمبن  نبهنقن ب ّبال هدطبوقد ب دنلعب دّبكلد بجمنأد ب:ب دله بقد ىب

ملد بالالدتاب بوآخدئولبملد باللشد ب بوآخدئولببنالهدت اّوب ببمل بن  نبمتحئق 

والح بخ هبكل بقش بومالبلمنبوصابالحجئبالمئمّبمل  نبملبقن تبهنو  ب ب
ولمددنب ددزلبالحجددئبالمئمددّبملدد ب دد قبملبقن ددتبصددنأ وب بولمددنبهددقطبأشدد ب

باالهتقنم بملبقن تبمتحئق بأش باالهت اّو.

 ّبال هطبوه بالئدبأشد بمد بوق بنبنّب ّبهلابالح ربمل ب ن  وببق ل ب
لأددربن  ددنبهددنقن ببالدد  بأدد ىب ننه  ددنبمدد بجن دد بالالددتابالبمدد بح ددمبالط ددعب

بوب نلببط لبهلابالق لبظنهئبأللباألجالنىبمتننه  .

الئابعبن  نببدتن  بوقد بوقدعب  د بمننلأد ببد  بالقد ىب دله بجمنأد بمل د ب
 ددتبأل  ددنببالدد ط ب بوكهدد بآخددئولبملدد بالمنددعبأل ددنب شددنه باألّفب دد لبقن

بال ط ب نلمطش  بوملبقن دتبممتزجد ببغ ئهدنبقن دتباألّضد  بأش  دنبنغشد ب

ب  ن تبالشتن   بنغش بول سبقلل ب بثر
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ب قض ابق ئىبنولئ ببنلقمئ.

ال ددنمسب ددّبط قن  ددنبوهددّبثدد ثب:بط قدد بهددّبنّفبمحضدد بوهددّب
المئقددزبومدددنب قنّبددد ب بوط قددد بط ن ددد ب بوط قددد ببلضددد نبمن شدددببهددد بال دددئب

ب.وبلض نبنحنطبب بال حئ

 المسألة الثالثة

 في البح  عن المركبات

 قا  : وأما المركبات فهيه ايربعة أسوقساتها.

:بلمنب ئغبم بال حمبأ بال الن طببئعب ّبال حمبأ بالمئق ن ببأقو 

بوب نبم بكل ببنل حمبأ ببالن ط ن.

واأشدددربنلبالمئق دددن بم مدددنب تئقددد بمددد بهدددل باللننصدددئباألّبلددد بأللب
ب بالتتنأاب  ببد بمد بقثدئوبولمدنبدلباالهدتقئاءباللنصئبال اح ببال طبالب قعب

أشدد با تتددنءبصدد ح  بمددنبأدد ابال  ت ددن باألّبددعبنأنددّبالحددئاّوبوال دددئودوب

والئط بدد بوال   هدد بنوبمددنب نالدد بمل  ددنبلشتلددابواال تلددنلبوجدد بنلب  دد لب
التتنأابم منبه ب ّبهل باألّبل بوح امش نبوقن تباألهطقالن بهل باللننصئب

ل باللننصئبم بح دمبهدّبنجدزاءباللدنلرب الدم بنّقن دنب باألّبل بالبغ ئ.بوه

ومددد بح دددمبم  دددنب تئقددد بمنددد بالمئق دددن بمددد بالملدددندلبوالن ن دددن ب الدددم ب
بنهطقالن .

 قا  : ومي حادثة عند تفاعا بعضها في بعض.

:بالمئق ن بأن بمحققّباألوا اب ح ثبأند ب تنأدابهدل باللننصدئببأقو 
ب بالمت هط بالمالمنوببنلمزاج.األّبل ببلض نب ّببل بمل بنلب التقئبال  ت 

وكه بنصحن بال ش طبمثابن  النغ ّسبون  نأ بملد ب تدّبكلد بوقدنلب

ملبهننبنجزاءبهّبلحربونجزاءبهّبأظنىبونجزاءبهّبحنط بوغ ئبكل بمد ب
جم ددعبالمئق ددن بوهددّبم تشطدد بم ث ثدد ب ددّباللددنلربغ ددئبمتننه دد ب دد كاباجتمددعب

ولدد سبقدلل ببداب شدد بنجدزاءبمد بط  لدد بواحد وبظد بنلب شدد بالط  لد بحد ثتب

بالط  ل بقن تبم ج دوبوالحندثبالتئق  بالبغ ئب 
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والضددئوّوبقنضدد  ببدد ط لبهددل بالمقنلدد ب   ددنب شددنه ب  دد لبنلدد البوطلدد ىب

بوّوا  بوغ ئبكل بم بالصتن بالحندث .
قالالا  : فتفعالالا الكیفیالالة فالالي المالالادة فتكسالالر عالالرافة كیفیتهالالا وتحصالالا كیفیالالة 

 متشابهة في الكا متوسوة مي المااج.

:بلمددنبكقددئبنلبالمئق ددن بم مددنب حصددابأندد ب تنأددابهددل باللننصددئببأقالالو 

بلض نب ّببل ببئعب ّبق ت  بهلابالتتنأاب بواأشربنلبالحنّبوال نّدب بنوب
الئط بوال نبسبمكاباجتملنبو لابقابمن منب دّباآلخدئبلدرب  دابممدنبنلب تقد ىب

 بغنل دنب لابنح همنبأش با تلنل بنوب قتئ نبو شزىبم باألولبص ئوّوبالمغش 

وه بمحنلب بوم بالثن ّبق لبالشّءبال اح بغنل نبمغش بدنبد لد بواحد وبوهد ب
محنلب شرب   بمالبنلب   لبالتنأاب دّبقدابواحد بمن مدنبغ دئبالمنتلداب ق داب:ب

التنأددابهدد بالصدد ّوبوالمنتلددابهدد بالمددندوبو نددتق ببنلمددنءبالحددنّبمكابمددزجب

نّبوال دنّدبهندنطبم جد دببنلمنءبال نّدبواأت الب  لبالتلابواال تلدنلببد  بالحد
بمعبن  بالبص ّوب قتضّبالحئاّوب ّبالمنءبال نّد.

وق ابالتنأابهد بال  ت د بوالمنتلدابهد بالمدندوبمدث ب تلدابحدئاّوبالمدنءب

الحددنّب ددّبمددندوبالمددنءبال ددنّدب ت الددئبال ددئودوبالتددّبهددّبق ت دد بالمددنءبال ددنّدب
جب بوهدلابو حصابق ت  بمتشنب  بمت هط بب  بالحئاّوبوال ئودوبهدّبالمدزا

و  د ب ظدئبأللبالمدندوبم مدنب نتلداب دّبال  ت د بـببهللاّحمد ـبباخت دنّبالمصدنب

التنأش بالب ّبغ ئهنبو ل دبال حمبم بق لبالمغش  ب ص ئبغنل نبنوباجتمنعب
الغنل   بوالمغش ب  بلششّءبال اح ب ّبال قتبال اح ببنلنالد  بملد ببدّءبواحد ب

بوه ببنطا.
 قا  : مع حفظ عور البسا ط.

:ب قدابالشد خب دّبهدلابالم ضد عب دّبقتدن بالشدتنءبنلبهندنبمدله نبب أقالو
غئ  نبأج  نبوه بنلبال الن طبمكاباجتملتبو تنأشتببطشتبصد ّهنبالن أ د ب

المق مدد بل ددنبوحدد ثتبصدد ّوبنخددئىب  أ دد بمننهدد  بلمددزاجبكلدد بالمئقدد ب

بواحتج ابب لباللننصئبل ببق تبأش بط ن ل نبحت با صب
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الشحم دد بنم دد بنلب لددئفبلشنددنّببن تئادهددنبالجددزءبالنددنّلبمددث ببنلصدد ّوب

أنّفب نت ّبب نبمل بنلب ص ئبحئاّ  نبمل بكل بالح بالللبحصابل نبأن ب
بق   نبجزءابم بالمئق ب تص ئبالننّبال ال ط بلحمن.

ونبطش بالش خبب لبكل ب   لبق  نبو الندابالبمزاجنب بوأللبال نهئببنقب

 دن .بو قد بمدنبكقدئو ببد ّود بمعباال  النّب نلط ن عببنق  بمعبا  النّبال  ت
أشدد  ربأللبمددله  ربنلبالجددزءبالنددنّلب  طدداب نّ تدد بأندد بامتزاجدد بو تصددبب

بنلص ّوبالشحم  ب  ج لبأئوفبهلاباللنّفبلشندنّبال الد ط ب د لببدئط اب

بالتئق  بقنلبه بج ابنن.
 قا  : ثم تختلف ايماجة في ايعداد بحسب قربها وبعدما من االعتدا .

المئق ددن بهددّبالملدد وبلق دد لبالمئقدد بلشصدد ّبب:باألمزجدد ب ددّبأقالالو 

والق ىبالمل    بوالن ن   بوالح  ا   بمكبالمئق دن بقش دنبابدتئقتب دّبط  لد ب

الجالم  بثرباختشتتب ّبهل بالق ىب  لض نبا صبببص ّوبحن ظد بل الدن ط ب
أ بالتتئقبجنمل بلمتضدندا بمتئدا د بمد بغ دئبنلب  د لبم د نبلشدّءبآخدئب

 بوبلضدد نبا صددبببصدد ّوب تلددابمددعبمددنب قدد ىببوهددل بهددّبالصدد ّبالمل   دد 
التغل  بوالتنم  بوالت ل  بالبغ ئبوهّبالنتسبالن ن   ب بوبلض نب تلابمعبكل ب

الحددسبوالحئقددد باإلّاد دد بوهدددّبالدددنتسبالح  ا  دد ب ددد ببدد بونلب  ددد لبهدددلاب

االخت هببال  باخت هبالق ابابالمالتن بمل باخت هباالهتل ادبالمالتتندبم ب
بالد  ببلد هنبوقئب دنبمد باالأتد البوقدابمد بقدنلبمزاجد بباخت هباألمزجد 

بنقئ بمل باالأت البق اب تالنبنقما.
قا  : مع عالد  تنامیهالا بحسالب الشالخص وإل كالال لكالا نالوع طرفالا إفالراط 

 وتفريط ومي تسعة.

:باألمزج ب  تشبببنخت هبصدغئبنجدزاءبال الدن طبوق ئهدنبوهدلاببأقو 
 ددتباألمزجدد بلددلل بغ ددئباالخددت هببالدد  بالصددغئبوال  ددئبغ ددئبمتنددن ب  ن

متننه  ببحال بالش صبوملبقنلبل داب د عبطئ دنبم دئاطبو تدئ طب د لب د عب

اإل النلبمث بل بمزاجبخنصبملت لبب  بطئ   بهمنبم ئاطبو تئ طبل  بكل ب
بالمزاجبال نصب شتمابأش بمنبالب تننه بم باألمزج 
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بالش ص  بوالب  ئجبأ بح بالمزاجباإل الن ّبوقلل بقاب  ع.

هلاب نأشربنلباألمزج ب الل بأللبال الن طبممنبنلب تالنوىب   ببمكابأئ ت
وه بالملت لب بنوب غش بنحد هنب  مدنبالحدنّبمدعباأتد الباال تلدنل   بنوبال دنّدب

مل بنوبالحنّبمعبغش  بالئط بنوبال دنبسبنوبال دنّدبمل مدنبنوب غشد بالئطد ب

بمعباأت البالتلش   بنوبال نبسبمل .
 قا  :
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 الفصا الثال 

 في

تشترك ايجسا  في وجوب التنامي لوجالوب اتصالاف مالا و أحكا  ايجسا  ، بقیة

 فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه

:بلمددنب دئغبأدد بال حدمب ددّباألجالدنىببددئعب دّبال حددمبأد ببددنقّببأقالو 
نح نم نبمكبق بقنلبه  بال حمبأ ببل بنح نم نبوهلابالتصاب شتمابأش ب

بمالن اب:

 المسألة ايولى

 في تنامي ايجسا 

وق با ت بنقثئباللق ءبأش بكل بوم منبخنلبب   بح مدنءبال ند بواهدت لب

أش بكل بب ج   ب:باألولببئهنلبالتط   بو قئ ئ بنلبـببهللاّحم ـببالمصنب

األبلددندبلدد بقن ددتبغ ددئبمتننه دد بألم ننددنبنلب تددئفبخطدد  بغ ددئبمتنددنه   ب
نح بال ط  بأشد باآلخدئبم  نهمنبواح بثرب تصابم بنح همنبقطل بثرب ط  ب

ب لب جلابنولبنح همنبمقنب بألولباآلخئب بوثن ّباألولبمقنب بلثدن ّبالثدن ّب

والثنلمبلشثنلمبوه لابمل بمنبالب تننه ب د لباهدتمئابقدلل بقدنلبالندنقصبمثداب
الزا  بوه بمحنلببنلضئوّوب بوملبا قطعبالندنقصبا قطدعبالزا د بأللبالزا د ب

لق ّبالمقط عبوالزا  بأش بالمتندنهّببمقد اّبمتندن بم منبلادببمق اّبمتنن به با

ب   لبمتننه نب نل طنلبمتننه نلبوه بالمطش  .
مكابأئ تبهلاب شنئجعبمل ب ت عبنلتنظبال تن ب:ب ق ل بو شتئطباألجالنىب

 ّبوجد  بالتندنهّب بمبدنّوبملد بالد أ ىبمدعبالتن  د بأشد بقد لبهدلابالح درب

بواج نبل ابجالر.
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 ئفبل بض  بب ب بملندن بل جد  با صدنهبوق ل بل ج  با صنهبمنب

ال طبالننقصبالللب ئفبل بض بالتننهّبأل نب ئضننبال ط  بغ ئبمتننه   ب
ببنلتننهّ.

وق لدد بأندد بمقن الددت ببمثشدد ب بملنددن بأندد بمقن الدد بال ددطبالنددنقصببددنل طب

ال نمابالممنثابل ب ّبأ ىبالتننهّ.بوملن بالمقن ال بهننبمقنبش بقدابجدزءبمد ب
بال نما.الننقصببجزءبم ب

وق ل بمعب ئفب قصن  بأن ب ب لنّبمعب دئفبقطدعببدّءبمد بال دطب

بالننقصبحت بصنّب نقصنب  لابمنبخطئبلننب ّبملن بهلابال  ى.
قالا  : ولحفالالظ النسالبة بالالین ضالاللعي الااويالة ومالالا اشالالتمال علیاله مالالع وجالالوب 

 اتصاف الثاني به.

اب ئضدننب:بهلابه بال ل ابالثن ّبأش ب ننهّباألبلندبو قئ ئ بن دنبمكبأقو 

لاو  بخئجبضشلنهنبمل بمنبالب تننه بأش باالهتقنم ب د لبالنالد  ببد  بل دندوب
الضشل  بول ندوباألبلندبالتّبابتمابالضشلنلبأش  نبمحت ظ ببح مبقشمنبلادب

الضشلنلبلاد باألبلندبأش ب ال  بواح وب  كاباهتمئ بل ندوبالضشل  بمل بمنب

نبالب تندنه بمدعبوجد  با صدنهبالب تننه باهتمئ بل ندوبال ل بب ن منبمل بمد
الثدددن ّبنأندددّبال لددد بب ن مدددنببنلتندددنهّبالمتندددنعبا حصدددنّبمدددنبالب تندددنه ببددد  ب

بحنصئ  .

 المسألة الثانیة

 في أل ايجسا  متماثلة

 قا  : واتحاد الحد وانتفاء القسمة فیه يد  على الوحدة.

:بكه بالجم  ّبم بالح منءبوالمت شم  بمل بنلباألجالنىبمتمنثشد ببأقو 

ّبحق ق بالجالم  بوملباختشتتببصتن بوأد اّفبوكهد بالنظدنىبملد بن  دنب 

م تشت بالخت هبخ اص نبوه ببنطابأللبكل ب  لبأش باخت هباأل د اعبالب
بأش باخت هبالمت  ىبم بالجالربم بح مبه بجالر.

أشد بق لد ببد لبالجالدربمد بح دمبهد بـببهللاّحم ـببوق باهت لبالمصنب

بجالرب ح ببح 
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عب:بنمنبأن باألوا داب د لبحد  بالجد هئبالقنبدابلصبلدندب بونمدنبواح بأن بالجم 

المت شم لب    رب ح و  بب   بالط  اباللدئ  باللم د بوهدلابالحد بال احد بالب
قالم ب   ب نلمح ودبواح بالهتحنل باجتمنعبالم تشتن ب ّبح بواح بم بغ دئب

قالددم ببددابمتدد بجملددتبالم تشتددن ب ددّبحدد بواحدد بوقددعب  دد بالتقالدد ربضددئوّوب

بلننبالح  البممنب نط بنوبصنهابو ئادبب منباإل النلبوالتئس.قق 

 المسألة الثالثة

 في أل ايجسا  باقیة

 قا  : والضرورة قضت ببقا ها.

:بالمش  ّبأن باللق ءبكل بو قابأ بالنظنىبخ   ببننءبمن بأش ببأقو 

امتننعباهتنندبالل ىبمل بالتنأابون  بالبضد بلصجالدنىبمدعبوجد  ب نن  دنب د ىب
ق نمد ب دنلتزىببلد ىببقن  دنبون  دنب تجد دبحدنالب حدنالبقدنألأئافبغ دئبالقددنّوبال

بوالمحقق لبأش بخ هبكل بواأتمندهربأش بالضئوّوب   .

وق ابملبالنظنىبكه بمل باحت نجبالجالربحدنلببقن د بملد بالمد ثئب تد هرب
بالننقابن  بقنلب ق لببل ىببقنءباألجالنى.

 المسألة الرابعة

 لوما عن الوعو  والروا ح وايلوالفي أل ايجسا  يجوز ر

 قا  : ويجوز رلوما عن الكیفیات الميوقة والمر یة والمشمومة كالهواء.

:بكه بالملتزل بمل بجد البخشد باألجالدنىبأد بالطلد ىبوالدئوا  ببأقو 
واأللدد الب بومنلددتباألبددلئ  بمندد ب بنمددنبالملتزلدد ب ددنحتج اببمشددنه وببلدد ب

لئ  ببق نسبالش لبأش بال  لبوبمنبق اباألجالنىبقلل بقنل  اءبواحتجتباألب

باال صنهبأش بمنببل  بوهمنبضل تنلبألل
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الق نسبالمشتمابأش بالجنمعبالب ت  بال ق  ب   ببال نلّبأن بمعبق دنىبالتدئقب

  لبال  لبالب لقابخش بمتح زبأن ببنلضدئوّوبب د هبالشد لب   د ب م د بنلب
بلد باال صدنهب ممند عبب تص ّبالجالربخنل نبأند ب بونمدنبامتندنعبال شد بأن دن

ولدد بهددشربلظ ددئبالتددئقبن ضددنبأللبال شدد ببلدد باال صددنهبم مددنبامتنددعبال تقددنّب

الزا دداببلدد باال صددنهبملدد بطئ ددنلبالضدد بب دد هبمددنبق دداباال صددنهبللدد ىب
بالحنج بمل  .

 المسألة الخامسة

 في أل ايجسا  يجوز رؤيتها

 قا  : ويجوز رؤيتها بشرط الضوء واللول ومو ضرور .

ه باألوا ابمل بنلباألجالنىبمئ   بل  بالببنللا بباببنللئفب:بكأقو  
    نبل بقن تبمئ  د ببنلدلا بلئ دّبال د اءبوالتدنلّببنطداب نلمقد ىبمثشد بوم مدنب

 م  بّؤ ت نببت هدطبالضد ءبوالشد لبوهدلابح دربضدئوّلب شد  ببد بالحدسب

بوجم  ّباللق ءبأش بكل بولربنأئهب   بم نلتن.

 المسألة السادسة

 سا  حادثةفي أل ايج

قالالا  : وايجسالالا  كلهالالا حادثالالة لعالالد  انفكاكهالالا مالالن جا یالالات متنامیالالة حادثالالة 

 فينها ال تخلو عن الحركة والسكول وكا منهما حادث ومو ظامر.

:بهدل بالمالد ل بمد بنجدابالمالدن ابونبدئ  نب دّبهدلابال تدن بوهدّببأقو 

  دنبالملئق باللظ م بب  باألوا ابوالمت شم  بوق باضطئبتبن ظنّباللقد ءب 
وأش  نبم ن بالق اأد باإلهد م  بوقد باختشدببالندنسب   دنب:ب دله بالمالدشم لب

والنصددنّىبوال  دد دبوالمجدد سبملدد بنلباألجالددنىبمح ثدد ب بوكهدد بجم دد ّب

بالح منءبمل بن  نبق  م بو تص ابق ل رب ّبكل بكقئ ن ب ّبقتن 
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بالمننهج.

 بأد بمكابأئ تبهلاب نق لبال ل ابأش بنلباألجالدنىبحندثد بن  دنبالب  شد
نم ّبمتننه  بحندثد بوقدابمدنبلدرب  دابأد بنمد ّبمتننه د بحندثد ب  د بحدندثب

 نألجالنىبحندث بنمنبالصغئىب صلباألجالدنىبالب  شد بأد بالحئقد بوالالد  لب

وهّبنم ّبحندث بمتننه د ب بنمدنبب دنلبأد ىبا ت دنطبالجالدربأن مدنب ضدئوّلب
البثدنب  د ببأللبالجالربالب لقابم ج داب ّبال نّجبمنت نبأ بالم نلب د لبقدنل

   بالالنق ب بوملبقنلبمنتق بأن ب   بالمتحئط.بونمنبب نلبح وث منب ظدنهئب

أللبالحئقدد بهددّبحصدد لبالجالددرب ددّبالح ددزببلدد بنلبقددنلب ددّبح ددزبآخددئب ب
والال  لبه بالحص لب ّبالح زببل بنلبقنلب ّبكل بالح زب منه  بقابواح ب

 ئب منه دد بقددابمن مددنب الددت أّبالمالدد  ق  ببددنلغ ئبواألللددّبغ ددئبمالدد  قببددنلغ

بواح بمن منبل التبق  م .
ون ضنب  لبقابواح بمن منب ج لبأش د باللد ىب بوالقد  ربالب جد لبأش د ب

الل ىبنمنبالصغئىب صلبقابمتحئطبأش باإلط قب  لبقابجزءبم بحئقت ب

 ل ىبو  ج بأق  د بجدزءبآخدئبمن دنبوقدابهدنق ب   د بممدنببالد طبنوبمئقد ب ب
لتالنولبالجن  بالم قّبمن بلغ دئ بمد بوقاببال طبهنق ب م  بأش  بالحئق ب

األجالنىبوالجن  بالللبالب  ق  ب ّبق  لبالم قنوب  م  بأشد بغ دئبالم قدّب

الم قنوبقمنبنم نتبأش بالم قّبل  بكل بم منب   لبب اهط بالحئق ب  ن تب
الحئق بجن زوبأش  ب بونمنبالمئق ب    بمئقد بمد بال الدن طبو الد قبالد ل اب

ل ال طبمل بقابجزءبم بنجزاءبالمئق بونمنبال  دئىب دصلبالللبكقئ ن ب ّبا

الق  ربملبقنلبواج بال ج دبللا د باهدتحنلبأ مد ب بوملبقدنلبجدن زبال جد دب
اهتن بمل بأش بم ج  بالهتحنل بص وّبالق  ربأ بالم تنّبأللبالم تدنّبم مدنب

 تلابب اهط بالقص بوالد اأّبوالقصد بم مدنب ت جد بملد بم جدندبالملد وىب  داب

م تنّبحندثب ب ش بقنلبالق  ربنثئابلم ثئبل نلبكلد بالمد ثئبم ج دنب د لبنثئبل
قنلبواج نبللا  باهتحنلبأ م ب نهتحنلبأد ىبملش لد ب بوملبقدنلبمم ندنب قشندنب

ال  ىبمل  ب  منبنلب تالشالابوه بمحدنلبنوب نت دّبملد بمد ثئبم جد ب الدتح اب

لد ىبوقد بب ندنبأ م ب  التح ابأ ىبملش ل ب ق بظ ئبنلبالق  رب الدتح ابأش د بال
بج البالل ىبأش بالحئق بوالال  لب  التح ابق م من.
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قالالا  : وأمالالا تنالالامي جا یاتهالالا فالالألل وجالالود مالالا ال يتنالالامى محالالا  للتوبیالالق ، 

ولوعف كا حادث باإلضافتین المتقابلتین ويجب زيادة المتصف بيحالدامما مالن 

 حی  مو كيلك على المتصف بايررى فینقوع الناقص والاا د أيضا.

لمنبب  بح وثبالحئق بوالالد  لببدئعباآللب دّبب دنلب ننه  مدنبب:بأقو 
أللبب ددنلبحدد وث منبغ ددئبقددنهب ددّبال اللدد بوهددلابالمقددنىبهدد بالملئقدد ببدد  ب

الح منءبوالمت شم  ب  لبالمت شمد  ب منلد لبمد با صدنهبالجالدرببحئقدن بالب

ب تننه ب بواألوا ابج لوابكل 
اب ددئدبحددندثبوالمت شمدد لباهددت ل ابأشدد بقدد ل ربب جدد  بنحدد هنبنلبقدد

وهدد بضددل ببمكبالب شددزىبمدد بحدد وثبقدداب ددئدبحدد وثب  ددنلمجم عبقددلل .

بالمجم ع.
الثددن ّبن  دددنبقنبشددد بلشز دددندوبوالنقصدددنلب ت ددد لبمتننه ددد .بوهددد بضدددل بب

بملش مدددن بهللاب لدددنل بومق وّا ددد ب ددد لباألولددد بنل ددد بمددد بالثن  ددد بوالب شدددزىب

ب ننه  من.
آللبملدد باألللبالثنلددمب:بالتط  دد بوهدد بنلب  خددلبجمشدد بالحئقددن بمدد با

جمش ب بوم بلمنلبالط  نلبمل باألللبجمش بنخئىبثرب ط  بمح ىبالجمشت  ب

بنألخئىب  لباهتمئابمل بمنبالب تننه بقنلبالزا د بمثدابالندنقصبهدلابخشدبب ب
وملبا قطعبالننقصب ننه بو ننه بالزا  بأل د بم مدنبلادببمقد اّبمتندن بوالزا د ب

ب ن.أش بالمتننهّببمق اّبمتنن ب   لبمتننه

الئابدددعبنلبقدددابحدددندثب  صدددببب ضدددن ت  بمتقدددنبشت  بهمدددنبالالدددنبق  ب
والمال  ق  بأللبقابواح بم بالحد ادثبغ دئبالمتننه د ب  د لبهدنبقنبأشد بمدنب

بل  بوالحقنبلمنبق ش بوالال  بوالشح قبمضن تنلبمتقنبشتنلبوم منبصد با صدن  ب

بب منبأل  منبنخلاببنلنال  بمل بب ئ  .
ت ئ دنبالحد ادثبالمنضد  بالم تد نوبمد باآللبمكابأئ تبهلاب نقد لبمكاباأ

 نّوبم بح دمبملبقدابواحد بمن دنبهدنب ب بو دنّوبمد بح دمبهد ببل ند بالحد ب

قن ددتبالالدد اب بوالش احدد بالمت ن نتددنلببنالأت ددنّبمتطددنبقت  ب ددّبال جدد دبوالب
 حتنجب ّب طنبق منبمل ب  هرب ط   بومعبكل ب ج بق لبالالد اب بنقثدئبمد ب

وقدعب  دد بالندزاعب بوملدد بهدلابنبددنّببق لد بو جدد ببالش احد ب ددّبالجن د بالددلل
ل ندوبالمتصببب ح اهمنبنأنّبب حد ىباإلضدن ت  بوهد بمضدن  بالالد  بأشد ب

المتصبببنألخئىبنأنّبمضن  بالشح قب  كلبالش اح بمنقطل ب دّبالمنضدّب

بق ابا قطنع
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الال اب ب ت  لبمتننه  ب بوالال اب بن ضنب   لبمتننه د بأل  دنبلاد ببمقد اّب

ولدرب لثدئبأش د ب دّبـببهللاّحم ـببوهلابال ج باألخ ئباهتن ط بالمصنبمتنن ب
بق ىبالق منء.

 قا  : والضرورة قضت بحدوث ما ال ينفك عن حوادث متنامیة.

:بلمدددنببددد  بنلباألجالدددنىبالب نتددد بأددد بالحئقددد بوالالددد  لبوبددد  بأقالالالو  

حدد وث منبو ننه  مددنبوجدد بالقدد لببحدد وثباألجالددنىبأللبالضددئوّوبقضددتب
بالب نت بأ بح ادثبمتننه  .بح وثبمنب

 قا  : فايجسا  حادثة ولما استحا  قیا  ايعراض إال بها ثبت حدوثها.

:بهلاب ت ج بمنبكقئبم بال ل ابوه بالق لببح وثباألجالدنى.بونمدنببأقو 
األأئافب    ب التح ابق نم نبب  تال نبو تتقئب ّبال ج دبمل بمحاب حداب  د ب

ال دابحدندثب:بنمدنبالجالدمن   ب  متندنعبوهّبممنبجالمن   بنوبغ ئبجالدمن   بو

ق نم نببغ ئباألجالنىبومكابقنلبالشئطبحندثنبقنلبالمشئوطبقلل ببنلضدئوّوب
 بونمنبغ دئبالجالدمن   ب  نلد ل ابالد البأشد بحد وثبقدابمدنبهد ىبهللاب لدنل .ب

م منبقص باألأدئافبالجالدمن   بلق لد ب:بلمدنباهدتحنلبـببهللاّحم ـببوالمصنب

بنبث تبح وث ن.ق نىباألأئافبمالبب 
قالالا  : والحالالدوث ارالالتص بوقتالاله إ  ال وقالالت قبلالاله ، والمختالالار يالالرجح أحالالد 

 مقدوريه ال يمر عند بعضهم.

:بلمددنببدد  بحدد وثباللددنلرببددئعب ددّبالجدد ا بأدد ببدد  بالت هددت بأقالالو  

بأن نب ّبهلابال تن .ـببهللاّحم ـببونق ىبب   ربث ث بنجن بالمصنب
 ثئبالتنىب دّباللدنلربممدنبنلب  د لبالش   باألول بوهّبنأظم نبقنل ابالم

نلل نبنوبحندثنب  لبقنلبنلل نبلزىبق ىباللنلربأللبأن بوج دبالم ثئبالتنىب ج ب

وج دباألثئبأل  بل ب  خئبأن بثربوج بلرب  ابممنبنلب  د لبلتجد دبنمدئبنوبالب
واألولب التشزىبقد لبمدنب ئضدنن بمد ثئاب نمدنبلد سببتدنىبهدلابخشدبب بوالثدن ّب

بح بطئ ّبالمم  بالبلمئج بأللباختصنصبوج د التشزىب ئج  بن
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األثئببنل قتبالللبوج ب   بدولبمنبق ش بومدنببلد  بمدعبحصد لبالمد ثئبالتدنىب

ب   لب ئج حنبم بغ ئبمئج .
وملبقدنلبالمدد ثئب ددّباللدنلربحندثددنب قشنددنبال دد ىبملد بأشدد بح وثدد بو شددزىب

أند بوهدلاببالتالشالابنوباال ت دنءبملد بالمد ثئبالقد  ربوهد بمحدنلبلت شدبباألثدئ

بالمحنلبم منب ش بم ب ئفبح وثباللنلر.
وق بنجن بالمت شم لبأ بهل بالشد   بب جد  ب:بنحد هنبنلبالمد ثئبالتدنىب

ق  ربل  بالح وثباخدتصبب قدتباإلحد اثبال تتدنءبوقدتبق شد ب نألوقدن بالتدّب

 طش ب   نبالتئج  بمل وم بوالب تمن زبمالب ّبال هربونح نىبالد هرب دّبمثداب
 ببددابالزمددنلب  تدد نبوجدد د بمددعبنولبوجدد دباللددنلربولددرب م دد بكلدد بغ ددئبمق  لدد

بوق عبابت اءبهن ئبالم ج دا بق ابابت اءبوج دبالزمنلبنص .

الثن ّبنلبالم ثئبالتنىبم منب ج بوج دبنثئ بمل بل بقدنلبم ج دنبنمدنبمكاب
قددنلبم تددنّاب دد بأللبالم تددنّب ددئج بنحدد بمق وّ دد بأشدد باآلخددئبالبلمددئج ب

قنلبمم  بال ج دبوقلاببل بوج د بل د بالمد ثئبالم تدنّب نللنلربق ابوج د ب

بنّادبم جند بوقتبوج د بدولبمنبق ش بومنببل  بالبألمئ.
الثنلددمبن دد بلددربالب جدد لباختصددنصببلدد باألوقددن ببمصددشح ب قتضددّب

وج دباللنلرب   بب دنبدولبمدنبق دابكلد بال قدتبوبلد  ب دنلم ثئبالتدنىبوملبقدنلب

باللنلرب   ب حص  بلتش بالمصشح .حنص ب ّباألللبل  بالب ج بوج دب
الئابعبنلبهللاب لنل بأشربوج دباللنلربوقتبوج د بوخ هبأشم بمحنلب

ب شرب م  بوج د بق ابوقتبوج د .

ال دددددنمسبنلبهللاب لدددددنل بنّادبم جدددددندباللدددددنلربوقدددددتبوجددددد د بواإلّادوب
بم صص بللا  ن.

الالددندسبنلباللددنلربمحدد ثبلمددنب قدد ىب  الددتح ابوجدد د ب ددّباألللبأللب

لمح ثبه بمنبه ق بالل ىبواألللبمنبلرب ال ق بالل ىبوالجمعبب ن منبمحنلبثدربا
أنّضد هرببنلحدندثبال دد مّب   د بملشدد لبممدنبلقد  رب  شزمدد بق مد بنوبلحددندثب

ب  تالشالا.
 قا  : والمادة منفیة.

:بهلابج ا بأد بالشد   بالثن  د بو قئ ئهدنبن  دربقدنل ابقدابحدندثببأقو 

ب   بمال  ق
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اإلم نلبل سبنمئابأ م نبومالب  ب ئقبب  ب تّباإلم نلبب م نلبوج د بوكل ب

واإلم نلبالمنتّب بوالبق ّوبالقندّبأل نب لشش نبب ب   بمغدن ئب بولد سبجد هئاب
أل د ب الدد  بومضددن  ب  د بأددئفب محشدد ب  د لبهددنبقنبأش دد بوهد بالمددندوب تشدد ب

المندوبملبقن تبق  م بو التح ابا ت نق نبأ بالص ّوبلزىبق ىبالص ّوب  شزىب

بق ىبالجالربوملبقن تبحندث ب الشالا.
بوالج ا بق بب ننبنلبالمندوبمنت  بوق بهشبب حق ق .
 قا  : والقبلیة ال تستدعي الامال وقد سبق تحقیقه.

:بهلابجد ا بأد بالشد   بالثنلثد بو قئ ئهدنبن  دربقدنل ابقدابحدندثببأقو 

ثب  لبأ م بهنب بأش بوج د بونقالنىبالال  بمنت  بهننبمالبالزمن ّب  ابحند
 الت أّبهنبق بالزمنلبأش  ب نلزمنلبملبقنلبحندثنبلزىبنلب   لبلمن  نبوهد ب

محنلبوملبقنلبق  منبوه بمق اّبالحئق بلزىبق م نبل  بالحئق بصت بلشجالرب

ب  شزىبق م .
بوالج ا بمنب ق ىبم بنلبالال  بالب الت أّبالزمنلبومالبلزىبالتالشالا.

 قا  :
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 الفصا الرابع

 في الجوامر المجردة

 العقا فلم يثبت دلیا على امتناعه :أما 

:بلمنب ئغبم بال حمبأ بالج اهئبالمقنّ  ببئعب ّبال حمبأد ببأقو 
الج اهئبالمجئدوبول ل هنبأ بالحسبنخئهنبأ بال حمبأ بالمقنّ ن بو ّب

بهلابالتصابمالن اب:

 المسألة ايولى

 في العقو  المجردة

واحتجد ابب  د بلد بنلبجمنأ بم بالمت شم  ب ت ابهدل بالجد اهئبب(واأشر)
قنلبهنهننبم ج دبل سببجالربوالبجالمن ّبل نلبمشنّقنبل اج بال ج دب دّب

هلابال صبب    لبمشنّقنبل ب ّبكا  .بوهدلابال د ىبهد  ببأللباالبدتئاطب

 ددّبالصددتن بالالددش   بالب قتضددّباالبددتئاطب ددّبالددلوا ب دد لبقدداببالدد ط  ب
 منب ّباللا ب ببداب شتئقنلب ّبهش بمنبأ اهمنبأن منبمعبا تتنءبالشئق بب ن

االبددتئاطب دددّبالصددتن بالث    ددد بالب قتضددّبابدددتئاطبالددلوا بأللباألبددد نءب
الم تشت بق ب شزم نباللىبواح ب  كابث تبكل بلرب شدزىبمد بقد لبهدل بالجد اهئب

المجئدوبمشنّق بلش اج ب لنل ب ّبوصببالتجئدبوه بهش ّبمشدنّقت نبلد ب

ببنتّبهل بالج اهئبالمجئدو.ـببهللاّحم ـبب ّبالحق ق ب ش لابلرب جزىبالمصنب
قالا  : وأدلالة وجالالوده مدرولالة كقالولهم الواحالالد ال يصالدر عناله أمالالرال ، وال 

سبق لمشروط بالالحق فالي تالأثیره أو وجالوده ، وال لمالا انتفالت عالالحیة التالأثیر 

 عنه يل المؤثر منا مختار.
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:بلمنبب  با تتنءبالجزىببل ىبالج هئبالمجئدبالللبه باللقاببئعببأقو 

بب نلبا تتنءبالجزىببث    بوكل بب  نلبضلببندل بالمث ت  . ّب
واأشربنلبنقثئبالت هت بكه  ابملد بنلبالملشد لباألولبهد باللقداباألولب

وه بم جد دبمجدئدبأد باألجالدنىبوالمد ادب دّبكا د بو د ث ئ بملدنبثدربملبكلد ب

اللقاب ص ّبأن بأقابو ش بلت ث ئ ببنأت نّبقثئوبج ن د بالحنصدش بمد بكا د ب
نأش ب بثرب ص ّبأ باللقابالثن ّبأقابثنلمبو شد بثدنلبوه دلابملد بنلبوم ب 

 نت دّبملد باللقداباألخ دئبوهد بالمالدم ببنللقدابالتلدنلب بوملد بالتشد باألخ ددئب

بالتنهعبوه ب ش بالقمئ.
بواهت ل ابأش بمث ن بالج اهئبالمجئدوبالتّبهّباللق لبب ج  ب:

مت ثدئب   د لبالصدندّباألولبقنل ابملبهللاب لنل بواح ب د ب  د لبأشد بلش

أن بواح اب  ب  ش بممنبنلب   لبجالمنبنوبمندوبنوبص ّوبنوب تالنبنوبأئضنب
بنوبأق بواألقالنىبقش نببنطش به ىباألخ ئ.

نمددنباألولب:ب ددصلبقددابجالددربمئقدد بمدد بالمددندوبوالصدد ّوبوقدد بب نددنبنلب

الملش لباألولب   لبواح ابومل بهلابالقالربنبنّببق ل بال اح بالب ص ّبأن ب
بنمئال.

ونمنبالثدن ّب:ب دصلبالمدندوبهدّبالجد هئبالقنبداب د ب صدش بلشتنأش د بأللب

 ال  بالق  لب ال  باإلم نلب بو ال  بالتنأاب ال  بال ج  بو التح ابنلب  د لب
 ال  بالشّءبال اح بملد بال احد ب الد  بمم دنلبووجد  ب د كابلدرب صدش بالمدندوب

لبالملشدد لباألولبلشتنأش د بلددرب  دد بهددّبالملشد لباألولبالالددنب بأشدد بغ ددئ بأل

 ج بنلب   لبأش ب نأش  بلمنببل  بومل بهلابالقالربنبنّببق ل بوالبلمنبا تتتب
ص ح  بالت ث ئبأن بنلبالبه  بلشمندوبالتّبالب صش بنلب   لب نأ بومكابلرب

   بهنبق بلرب   بهّبالملش لباألولبلمدنبب ندنبنلبالملشد لباألولبهدنب بأشد ب

بغ ئ بم بالملش ال .
نلدمب:ب دصلبالصد ّوبمتتقدئوب دّب نأش ت دنبو  ث ئهدنبملد بالمدندوبونمنبالث

أل  ددنبم مددنب دد ثئبمكابقن ددتبم جدد دوبمش صدد بوم مددنب  دد لبقددلل بمكابقن ددتب

مقنّ دد بلشمددندوب شدد بقن ددتبالصدد ّوبهددّبالملشدد لباألولبالالددنب بأشدد بغ ددئ ب
ل ن ددتبمالددتغن  ب ددّبأش ت ددنبأدد بالمددندوبوهدد بمحددنلب نلحنصددابنلبالصدد ّوب

 دهددنبالش صددّبملدد بالمددندوب دد ب  دد لبهددنبق بأش  ددنبوأشدد بمحتنجدد ب ددّبوج

بغ ئهنبم 
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المم نن بالهتحنل بابدتئاطبالالدنب ببدنل ح ب بوملد بهدلابالقالدربنبدنّببق لد ب

بوالبه  بلمشئوطبنلبالص ّوببنل ح بنلببنلمندوب ّبوج د .
ونمددنبالئابددعب:ب ددصلبالددنتسبم مددنب تلددابب اهددط بال دد لب شدد بقن ددتبهددّب

 ن تبأش بلمنببلد هنبمد باألجالدنىب ت د لبمالدتغن  ب دّب لش دنبالملش لباألولبل

أد بال دد لب د ب  دد لب تالدنببددابأقد بوهدد بمحدنلب  ددّبمكابمشدئوط بب هددئهنب
بنألجالنىب ش بقن دتبهدنبق بأش  دنبل دنلبالالدنب بمشدئوطنببدنل ح ب دّب د ث ئ ب

المالتن بمل  بوه بمحنلب بومل بهلابنبنّببق ل بوالبه  بلمشئوطبنلبالدنتسب

ب بنلبالجالرب ّب  ث ئ .بنل ح
ونمنبال نمسب:ب صلباللئفبمحتنجب ّبوج د بمل بالجد هئب شد بقدنلب

الملش لباألولبأئضنبل نلبأش بلشج اهئبقش دنب   د لبالالدنب بمشدئوطنب دّب

وج د ببنل ح بوه ببنطاببنلضئوّوبومل  بنبنّببق لد بوالبهد  بلمشدئوطب
نلببنلمددندوببددنل ح ب ددّبوجدد د ب نلحنصددابنلبالصدد ّوبواللددئفبمشددئوط

والج هئب  ب    نلبهدنبق  بأش  مدنبوالدنتسبم مدنب د ثئبب اهدط بالجالدرب د ب

ب   لبمتق م بأش  ب ق ىباللش بأش بالملش لبومالباهتغنتب ّب  ث ئهنبأن .
مكابأئ تبهدلابالد ل اب نقد لببلد ب الدش ربنصد ل بم د بم مدنب شدزىبلد بقدنلب

نّب تلدد دبآثددنّ بون لنلدد بالمدد ثئبم ج ددنب بنمددنبمكابقددنلبم تددنّاب دد ب دد لبالم تدد

بوه   ّبال ل ابأش بن  بم تنّ.
قا  : وقولهم : استدارة الحركة توجب اإلرادة المستلامة للتشبه بالكاما 

إ  طلب الحاعا فعال أو قوة يوجب االنقواع ، و یر الممكن محا  لتوقفه على 

نالاع دوا  ما أوجبنا انقواعه ، وعلى حصر أقسا  الولب ، مع المنازعة فالي امت

 طلب المحا .

:بهلابه بال ج بالثن ّبمد بال جد  بالتدّباهدت ل ابب دنبأشد بمث دن ببأقو 
باللق لبالمجئدوبمعبالج ا بأن .

و قئ ئبال ل ابنلب ق لبحئقن بالالدم ا بمّاد د بأل  دنبمالدت  ئوبوقداب

حئقدد بمالددت  ئوبمّاد دد بأللبالحئقدد بممددنبط  ل دد بنوبقالددئ  بوالمالددت  ئوبالب
ش  ببنلط عبالب  د لبمتئوقدنببدنلط عبوقدابجدزءبمد ب   لبط  ل  بأللبالمط

المالن  ب ّبالحئقد بالمالدت  ئوب د لب ئقد ببل ند بهد بالت جد بمل د بومكابا تتدتب

بالط  ل با تتتبالقالئ  بأللبالقالئبأش بخ هبالط عبوح م
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البط عب  بقالئب ث تبن  نبمّاد  بوقابحئق بمّاد  ب    نب الت أّبمطش بنب ب

كلدد بالمطشدد  ب جدد بنلب الددت مابالطنلدد ببدد بومالبلددربوأللبالل ددمبالب دد وىبو
 ت ج ببنلطش ب ح  ب  منبنلب  د لبقمدنالب دّب تالد بنوبالبوالثدن ّبمحدنلبومالب

لجنلبا قطنعبالحئق بأل د بالببد بونلب ظ دئبلدلل بالطنلد بنلبكلد بالمطشد  ب

ل سبب منلب ّبكا  ب  تدئطبالطشد بومكابقدنلبالمطشد  بقمدنالبحق ق دنب  مدنبنلب
ش دد بوهدد بمحددنلبومالبل قتدددتبالحئقدد ب  جدد بنلب حصددابأشددد ب حصدداببنل 

التلنق بولمنبقن تبقمنال بالتش بحنضئوبب هئهنبهد ىبال ضدعبأل د بقنمداب

 ّبج هئ بوبنقّبمق ال  بغ ئبال ضعب  لبنوضنأ بالمم ن بل التبحنضئوب
ب هئهنبمكبالبوضعب حصابل بمالبوهننطبنوضدنعبالب  ن د بل دنبمل ومد بأند ب

د لدد ب  ددّبم مددنب حصددابأشدد بالتلنقدد بثددربملبالتشدد بلمددنبوالب م دد بحصدد ل نب

 صد ّبقمدنلباللقدابون دد بلدرب  د ب  دد ببدّءببدنلق وبمالبوقدد بخدئجبملد بالتلدداب
ابتقنقبمل بالتش  بب ب ّبكل بل الت ئجبمدنب  د ببدنلق وبملد بالتلدابولمدنب لدلّب

كل بد ل باهت ئجبقمنل ب ّبنوضنأ بأش بالتلنق ب ق بظ ئبم بهلابوجد دب

ب بالتش ب ّبحئقت ب  لبقدنلبواحد ابلدزىب شدنب بالحئقدن بالتش  د بأقاب تش  ب
 ّبالج ن بوالالئأ بوال طءبول سبقلل ب  ج بوج دبأق لبمت ثئوببحال ب

ب  ثئبالحئقن ب ّبالج  بوالالئأ بوال طء.

لددربالب تحددئطبألجدداب تددعبالالددن ابنوبلددربالب  تشددبب ددّبالالددئأ ببال يقالالا 
 بنبئهبم بهلاباللدنلربو الدتح ابنلبأل نب ق لبالتش  نب؟وال طءبوالج  بللل 

 تلدداباللددنلّببدد ئنبألجددابالالددن ابومالبل ددنلبمالددت م ببدد ب نل نمددابمالددت ماب

بنلنددنقصبهددلابخشددبب دد ب م دد بنلب  دد لبالحئقدد ب ددّبنصددش نبوالب ددّبه ئت ددنب
بألجاب تعبالالن اب  لاب قئ ئبال ل ا.

نلبهلابم نّبأشد بدواىبالحئقد بو حد بقد بب ندنبحد وثباللدنلربوالجواب 

  ج با قطنأ نب  طابهلابال ل ابم بنصش .بون ضنب  لابالد ل اب ت قدببأشد ب
حصئبنقالنىبالطش بواألقالنىبالتّبكقئوهنبل التبحنصئوب بهشمننبل  بلدربالب

 ج لبنلب  د لبالطشد بلمدنب الدتح ابحصد ل بنوبلمدنبهد بحنصدابوالببدل ّب

لشطنلدد ببددلل بو منددعبوجدد  بالشددل ّببددلل ب بثددرب قدد لبالب الددشربنلبالحئقدد ب
هدشمننبن  دنبدوّ د ب شدربالب  د لبب؟التش   بدوّ  ب شربالب تحئطبأش باالهتقنم 

قالددئ  بق لدد با تتددنءبالط ددعب قتضددّبا تتددنءبالقالددئب بقشنددنبممندد عب دد لبحئقدد ب

المحد لببنلحدنولبحئقدد بقالدئ  بوملبقن دتببددنللئفبوهدّبدوّ د ب بهددشمننب
بل  بالحئق بل التبمقص دو
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كلد بالغ دئب دّباهدت ئاجباألوضدنعبببنللا ببابم منب ئادبلغ ئهنب شربحصئ ر

ولددربالب جدد لبنلب  دد لبلشتشدد بقمددنال بغ ددئباألوضددنعبمل ومدد بقددنلتلق  ب
المتج دوب بون ضنب    بأش بق ّبخنصب  نقّبن  اعبال ربأن بمل وم ب بوقلاب

قث ئبم بن  اعبال  بب شربنوج تربالحئق ب ّبال ضعبلشتش  ببنهت ئاجبن  اعب

بنقّباألأئافبم بال ربوال  بببداباأل د لبباألوضنعبولرب  ج  اباهت ئاج
أن بمل وم بمعباهتحنل بحص ل نبل بأن قرب شربالب ج لبمثش ب دّباألوضدنعب

هشمننبكل بل  بلربنوج تربوج دبأقاب تش  ببد بالتشد بولدربالب قدنلبملبخدئوجب

األوضنعبقمنلبمقص دبل ب  تحئطبلطش  بم بغ ئبحنج بمل بمتش  بب بهشمننب
الالددن ابوحددد  مباالهددتتندوبمددعبن دد بخطددنبّبغ دددئباللىبل دد بلددربنحشددترب تددعب

بوبنلجمش ب  لابال ج بضل ببج ا

مكابأئ تبهلاب نئجعبمل ب ت عبنلتنظبال تن ب ق ل بوقد ل رب قدئنببدنلجئب
أطتنبأش بق ل بقق ل ر.بوق ل باهت اّوبالحئق ب  ج باإلّادوبمبنّوبمل بمنب

المالتشزم بب(وق ل )ّاد  .ب قشنن بأن ربم بنلبالحئق بالمالت  ئوبالب   لبمالبم

لشتش  ببنل نمابمبنّوبمل بنلبالغن  بم بالحئق بل سبقمدنالب حصدابد لد بوالب
 متندعبمد بالحصد لببددابهد بالتشد  بالحنصدابأشدد بالتلنقد .بوق لد بمكبطشدد ب

الحنصدداب لدد بنوبقدد وب  جدد باال قطددنعب بمبددنّوبملدد بنلبكلدد بال مددنلبلدد سب

لق وبالتّب م  بحص ل نبد ل بللل بحنص ببنلتلابومالبل قتتبالحئق بوالببن
وق لدد بوغ ددئبالمم دد بمحددنلب بمبددنّوبملدد بنلبال مددنلبمكابقددنلبممتنددعب ن ضددن.

الحص لباهتحنلبطش  .بوق ل بلت قت بأش بدواىبمنبنوج ننبا قطنأد ب بمبدنّوب

مل بب دنلبضدلببهدلابالد ل اب   د بم ندّبأشد بدواىبالحئقد بوقد بب ندنبوجد  ب
قالددنىبالطشدد ب بمبددنّوبملدد باأتددئافبثددنلبوأشدد بحصددئبنب(وق لدد )ا قطنأدد .ب

وهدد بنلب منددعبحصددئبنقالددنىبالطشدد ب ددّبن دد بممددنبنلب  دد لبقمددنالبحنصدد بنوب

ممتنددعبالحصدد لبنوب حصددابأشدد بالتلنقدد .بوق لدد بمددعبالمننلأدد ب ددّبامتنددنعب
طش بالمحنلب بمبنّوبمل باأتئافبآخئبوه بن نب منعباهتحنل بطش بالمحنلب

بلج البالج ابأش بالطنل .
ولهم ال علیة بین المتضايفین وإال يمكن الممتنع أو علا ايقوى قا  : وق

 بايضعف لمنع االمتناع الياتي.

:بهلابه بال ج بالثنلمبمد بال جد  بالتدّباهدت ل ابب دنبأشد بمث دن ببأقو 

باللق لبو قئ ئ بنل
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 قد لباأل د طبمم ندد ب ش دنبأشد ب  ددّبملبقن دتبغ دئبجالددربوالبجالدمن ّبث ددتب

اللش بجالمن   بلدزىبالد وّب بوملبقن دتبجالدمنب  مدنبنلبالمطش  ب بوملبقن تب
   لبالحنولبأش بلشمح لبنوببدنلل سبوالثدن ّبمحدنلبأللبالمحد لبنضدلبب

مدد بالحددنولب شدد بقددنلبالمحدد لبأشدد بلددزىب لش دداباألقدد ىبالددللبهدد بالحددنولب

بنألضلببالللبه بالمح لبوه بمحنلبواألولبوه بنلب   لبالحدنولبأشد ب
ن  ب ت قببأش بمق من ب:بمحد اهمنبنلبالجالدربالب ّبالمح لبمحنلبن ضنبوب 

   لبأشد بمالببلد بصد ئوّ  بب صدنبمل ندنبوهد بظدنهئبأل د بم مدنب د ثئبمكاب

صنّبم جد داببنلتلدابوالبوجد دبلغ دئبالش صدّب بالثن  د بنلبالملشد لبحدنلب
 ددئفبوجدد دباللشدد ب  دد لبمم نددنبوم مددنب شحقدد بال جدد  ببلدد بوجدد دباللشدد ب

 نءبالمتصدنح  بالب ت دنلبب دّبال جد  بواإلم دنلبووج ب نب بالثنلث بنلباألب

مكابأئ دتبهدلاب نقدد لبلد بقدنلبالحددنولبأشد بلشمحد لبل ددنلبمتقد منببش صدد ب
المل  بأش بوج دبالمح لب    لبالمح لبح نئلبمم ننب    لبا تتنءبال  ءب

مم ننبأل  بمصنح بل ج دبالمح لبل  بال د ءبممتندعبللا د بوالجد ا ببلد ب

 ءبالب الشربق لباالمتننعبكا  ن الش ربامتننعبال  
مكابأئ تبهلاب نئجعبمل ب ت عبنلتنظبال تن ب نق لب:بق ل بالبأش د ببد  ب

المتضن ت  ب بالللب ت ربمد بهدلابال د ىبن د بالبأش د ببد  بالحدنولبوالمحد لب

وهددمنهمنبالمتضددن ت  بأل دد بنخددلهمنبمدد بح ددمبهمددنبحددنوبومحدد لبوهددلالب
م  بالممتنعب بمبنّوبملد بمدنبب ندن بال صتنلبم ببن بالمضنه.بوق ل بومالبأل

وق لد بنوبأشداب م بمم نلبال  ءبالممتنعبللا  بأش ب ق  ئبق لبالحنولبأشد .

األق ىببنألضلبب بمبدنّوبملد بمدنبب ندن بمد بقد لبالضدل ببأشد ب دّبالقد لب
أش ب ق  ئبق لبالمح لبأش بلشحنول.بوق لد بلمندعباالمتندنعبالدلا ّب بمبدنّوب

مدد بالمنددعبمدد بقدد لبال دد ءبممتنلددنبللا دد ب  ددلابمددنببملدد بمددنبب نددن ب ددّبالجدد ا 

ب  منن بم بهلابالم ضع.

 المسألة الثانیة

 في النف  الناطقة

 قا  : وأما النف  فهي كما  أو  لجسم طبیعي آلي    حیاة بالقوة.

:بهلابه بال حمبأ بنح بن  اعبالجد هئبوهد بال حدمبأد بالدنتسببأقو 

بالننطق بوق ا
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ّب لئ ت دنبوقد بأئ  دنبالح مدنءبب   دنبقمدنلبنولبال حمبأ بنح نم نببئعب د

لجالددربط  لددّبآلددّبكلبح ددنوببددنلق وبأللبالجالددربمكابنخددلببملندد بالمددندوبقن ددتب
النتسبالمنضم بمل  بالللب حصدابمد باجتمنأ مدنب  دن بنوبح د البنوبم الدنلب

ص ّوب بومكابنخلببملن بالجنسبقن تبقمنالبأللبط  ل بالجدنسب نقصد بق داب

لدنتسببنل مدنلبدولبالصد ّوبأللبالدنتسباإل الدن   بغ دئبالتصابوقد بأئ د ابا
ال د لب ش الدتبصد ّوبلد بوهدّبقمدنلبلد بواأشدربنلبال مدنلبمند بنولب حنل ب ّ

وه بالللب تن عبب بالشّءبقنلتص لب بومن بثنلبوه بمنب لئفبلشند عببلد ب

قمنلد بمدد بصددتن  بال لمدد بواللنّضدد ب ددنلنتسبمدد بالقالددرباألولبوهددّبقمددنلب
ننأّبقنلالددئ ئبوغ ددئ ب بول الددتبقمددنالبل ددابط  لددّبلجالددربط  لددّبغ ددئبصدد

حتد بال الدن طببددابهدّبقمدنلبلجالددربط  لدّبآلدّب صدد ّبأند بن لنلد بب اهددط ب

اآلال بوملنن بق   بكابآال ب ص ّبأن ببت هط نبوغ ئب  هدط نبمدنب صد ّب
مدد بن نأ ددابالح ددنوبالتددّبهددّبالتغددللبوالنمدد بوالت ل دد بواإلدّاطبوالحئقدد ب

باإلّاد  بوالنط .

 ة الثالثةالمسأل

 في أل النف  الناطقة لیست مي المااج

 قا  : ومي مغايرة لما مي شرط فیه الستحالة الدور.

:بكهدد بالمحققدد لبملدد بنلبالددنتسبالننطقدد بمغددن ئوبلشمددزاجبوأش دد ببأقالالو 

ث ثدد بنوجدد باألولبمددنبكقددئباألوا ددابنلبالددنتسبالننطقدد ببددئطب ددّبحصدد لب

ننصدئبالمتضدندوب لشد بكلد بالمدزاجبأللبالمدزاجبم مدنب حصدابمد باجتمدنعبالل
االجتمددنعب جدد بنلب  دد لبمتق مدد بأش دد بوقددلاببددئطباالجتمددنعبوهدد بالددنتسب

الننطق ب  ب   لبهّبالمزاجبالمتد خئبأد باالجتمدنعبالهدتحنل بالد وّ.بو دّب

هلابال ج ب ظئبأل  ربأششد ابحد وثبالدنتسببنالهدتل ادبالحنصدابمد بالمدزاجب
ولشش خبهننبقد ىبط  دابلد سب   ببجلش اباآللبح وثباالجتمنعبم بالنتس.ب

بهلابم ضعبكقئ .
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 قا  : وللممانعة في االقتضاء

:بهددلابهدد بال جدد بالثددن ّب:بو قئ ددئ بنلبالمددزاجب مددن عبالددنتسب ددّببأقالالو 

مقتضنهنبقمنب ّبالئأش ب  لبمقتضدّبالدنتسبالحئقد بملد بجن د بومقتضدّب
نبالمزاجبالحئق بمل بجن  بآخئبو ضندباآلثنّب الت أّب ضدندبالمد ثئب  نهند

وقلل بق ب قعبب ن منبالممن لد ب الممن ل بب  بالنتسبوالمزاجب ّبج  بالحئق .

 ّب تسبالحئق بممنبب لب  د لبالحئقد ب تالدن   بالب قتضد  نبالمدزاجبقمدنب دّب
حنلبحئق باإل الدنلبأشد بوجد باألّفب د لبمزاجد ب قتضدّبالالد  لبأش  دنب

قمنب ّبحنلببو تال ب قتضّبالحئق ب بنوبب لب   لبط  ل  بالب قتض  نبالنتس

بال  ى.
 قا  : ولبوالل أحدمما مع ثبوت ابرر.

:بهددلابهدد بال جدد بالثنلددمب:بالدد البأشدد بنلبالددنتسبمغددن ئوبلشمددزاجببأقالالو 

و قئ ئ بنلباإلدّاطبم منب   لبب اهط باال تلنلب  لبال مدسبمكابندّطببد ئنب
البب بونلب نتلابأ بالمشم سب ش بقنلبال مسبه بالمزاجبل طابأن با تلنلد ب

وح ثتبق ت  بمزاج د بنخدئىب بولد سبالمد ّطبهد بال  ت د باألولد بل ط   دنب

ووج  ببقنءبالم ّطبأن باإلدّاطب بوالبالثن   بأللبالم ّطبالبب بونلب نتلاب
بأ بالم ّطبوالشّءبالب نتلابأ ب تال .

 المسألة الرابعة

 في أل النف  لیست مي البدل

 قا  : ولما تقع الغفلة عنه.

 حصد ابلد بملد بنلبالدنتسبالننطقد بهدّبال د لبوقد بب:بكه بمد بالبأقو 
بنبطش بالمصنببب ج  بث ث ب:

األولب:بنلباإل الددنلبقدد ب غتددابأدد بب  دد بونأضددن  بونجزا دد بالظددنهئوب

وال نطن بوه بمتص ّبللا  بو تال ب  ج بنلب غن ئهنب ق ل بولمنب قدعبالغتشد ب
ئطب   بأن بأطببأش بق ل بلمنبهّببئطب   بنلبوالنتسبمغن ئوبلمنبهّبب

بولمنب قعبالغتش بأن بنأنّبال  ل.
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 قا  : والمشاركة به.

:بهلابهد بال جد بالثدن ّب:بالد البأشد بنلبالدنتسبل الدتبهدّبال د لبأقو  

و قئ ددئ بنلبال دد لبجالددربوقددابجالددربأشدد باإلطدد قب   دد بمشددنّطبلغ ددئ بمدد ب
األجالددنىب ددّبالجالددم  ب نإل الددنلب شددنّطبغ ددئ بمدد باألجالددنىب ددّبالجالددم  ب

لنتسباإل الن   بومنبب بالمشنّق بغ ئبمنبب بالم ن ن ب نلنتسبغ ئبو  نلت ب ّبا

الجالرب ق ل بوالمشنّق بب بأطببأش بق ل بالغتش بأن بنلبوهّبمغن ئوبلمدنب
ب قعبالغتش بأن بوالمشنّق بب .

 قا  : والتبد  فیه

:بهلابه بال ج بالثنلمبو قئ ئ بنلبنأضنءبال  لبونجزا د ب ت د لببأقو 
كهدد ببغ ددئ ب دد لبالحددئاّوبالغئ ز دد ب قتضددّب حش دداببقددابوقددتبو الددت  لبمددن

الئط بدن بال    دد ب نل دد لبدا مدنب ددّبالتحشددابواالهدت  هبوال   دد ببنق دد بمدد ب

نولباللمئبمل بآخئ بوالمت  لبمغن ئبلش نقّب نلنتسبغ ئبال  لب ق ل بوالت د لب
   بأطببأش بق لد بوالمشدنّق ببد بنلبوهدّبمغدن ئوبلمدنب قدعبالمشدنّق ببد ب

ب   .والت  لب

 المسألة الخامسة

 في تجرد النف 

 قا  : ومي جومر مجرد لتجرد عارضها.

:باختشددببالنددنسب ددّبمنه دد بالددنتسبون  ددنبهددابهددّبجدد هئبنىبالببأقالالو 

والقن ش لبب   نبج هئباختشت اب دّبن  دنبهدابهدّبمجدئدبنىبالبوالمشد  ّبأند ب

باألوا ددابوجمنأدد بمدد بالمت شمدد  بق نددّب  ب ددتبمدد باإلمنم دد بوالمت دد بمددن ر
والغزالّبوالحش مّبوالئاغ بمد باألبدنأئوبن  دنبجد هئبمجدئدبلد سببجالدرب

واهدت لبأشد ب جئدهدنبـببهللاّحم ـببوالبجالمن ّبوه بالللباختنّ بالمصنب

بب ج  ب:
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األولب جئدبأنّض نبوه باللشربو قئ ئبهلابال ج بنلبهنهننبملش من ب

ل ددنب   دد لبمجددئدوبأدد بالمدد ادب ددنللشربالمتلشدد بب ددنب  دد لبالبمحنلدد بمطنبقددنب
مجئدابلتجئدهنب محشد بوهد بالدنتسب جد بنلب  د لبمجدئدابالهدتحنل بحشد لب

بالمجئدب ّبالمندل.
 قا  : وعد  انقسامه.

:بهلابه بال ج بالثن ّبوه بنلباللنّفبلشدنتسبنأندّباللشدربغ دئببأقو 
منقالرب محش بنأنّبالملئوفبقلل بو قئ ئبهلابال ل اب ت قببأش بمق من ب

ملش من بغ دئبمنقالدم بوهد بظدنهئب د لبواجد بال جد دب:بمح اهمنبنلبهنهننب

غ ئبمنقالربوقلابالحقن  بال ال ط ب بالثن   بنلباللشدربب دنبغ دئبمنقالدربأل د بلد ب
ا قالددربل ددنلبقددابواحدد بمدد بجز  دد بممددنبنلب  دد لبأشمددنبنوبالب  دد لب بوالثددن ّب

بنطابأل  بأند باالجتمدنعبممدنبنلب حصدابنمدئبلا د بنوبالب د لبقدنلبالثدن ّبلدرب

 ئضدنن بأشمدنببلشدربهدلابخشدبب بوملبقدنلباألولب دلل بالزا د بممدنبنلبب   بمدن
  دد لبمنقالددمنب  لدد دبال حددمب بنوبالب  دد لب   دد لباللشددربغ ددئبمنقالددربوهدد ب

المطشدد  بوملبقددنلبقددابجددزءبأشمددنب  مددنبنلب  دد لبأشمددنبب ددابكلدد بالملشدد ىب
    لبالجزءبمالدنو نبلش دابهدلابخشدبب بنوبب لضد ب   د لبمدنب ئضدنن بغ دئب

نقالمنبهدلابخشدبب بالثنلثد بنلبمحداباللشدربغ دئبمنقالدربأل د بلد با قالدربمنقالربم

ال قالرباللشربأل  بملبلرب حاب ّببّءبم بنجزا د بلدرب حداب دّبكلد بالمحداب ب
وملبحاب  منبنلب   لب ّبجزءبغ ئبمنقالربوه بالمطش  ب بنوب ّبنقثئبم ب

جددزءب  مددنبنلب  دد لبالحددنلب ددّبنحدد همنبأدد  بالحددنلب ددّباآلخددئبوهدد بمحددنلب

لضئوّوب بنوبغ ئ ب  شدزىباال قالدنىب بالئابلد بنلبقدابجالدربوقدابجالدمن ّببن
  دد بمنقالددربأل ددنبقدد بب نددنبنلبالبوجدد دبل ضددلّبغ ددئبمنقالددربومكابث تددتبهددل ب

المقدد من بث ددتب جددئدبالددنتس.بو  دد ب ظددئبلشمنددعبمدد بالمالددنواوبمطشقددنبأندد ب

بالمالنواوب ّب لش بالجزءبب ابالملش ىبقنل ا.
 المقارنات عنه.قا  : وقوتها على ما تعجا 

:بهلابه بال ج بالثنلمبو قئ ئ بنلبالنت سبال شئ  ب ق ىبأش بمنببأقو 

الب ق ىبأش  بالمقنّ ن بلشمندوب  ب   لبمند  بأل  نب ق ىبأش بمنبالب تننه ب

بأل  نب ق ىبأش ب لق  
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األأ ادبغ ئبالمتننه  بوق بب ننبنلبالق وبالجالمن   بالب ق ىبأش بمنبالب تننه ب

مجددئدوبو  دد ب ظددئبأللبالتلقددابق دد لبالب لددابوق دد لبمددنبالب تنددنه بب ت دد ل
بلشجالمن  ن بمم  .

 قا  : ولحصو  عارضها بالنسبة إلى ما يعقا محال منقوعا.

:بهلابه بال ج بالئابعبو قئ ئ بنلبالنتسبل بحشتبجالمنبم بقش بأقو  

بقالدم  ببنوبدمنغبل ن تبدا م بالتلقابل بنوبقن تبالب لقش بال تد بوالتدنلّببنطدا
  لابالمق ىبب نلبالشئط  بنلبالق وباللنقش بمكابحشتب ّبقش بنوبدمنغبلدرب  داب

ممنبنلب  تّبص ّوبكل بالمحاب ّبالتلقابنوبالب  تّب  لبقتتبلزىبحصد لب

التلقابدا منبل واىب ش بالص ّوبلشمحاب بوملبلرب  ببلرب لقش بال ت بالهتحنل ب
لمحش ددنب   ددنبومالبلددزىبنلب  دد لب لقش ددنبمشددئوطنببحصدد لبصدد ّوبنخددئىب

اجتمنعبالمثش  بونمنببط لبالتنلّب ظنهئبأللبالنتسب لقابالقش بوال منغب ّب

بوقتبدولبوقت.
ولحص لبأنّض نب لنّبـببهللاّحم ـببولنئجعبمل بنلتنظبال تن ب ق ل 

ق لد ببنلنالد  بملد بمدنب لقدابمحد بمنقطلدنب بنلبولحصد لب بنللنّفبالتلقدا.
  بمل بمدنب لقدابمحد بمد بقشد بنوبدمدنغبحصد الباللنّفبوه بالتلقاببنلنال

بمنقطلنبالبدا من.
 قا  : والستلاا  استغناء العارض استغناء المعروض.

:بهدلابوجد بخدنمسب د لبأشد ب جدئدبالدنتسباللنقشد بو قئ دئ ب:بنلببأقو 
النتسب التغنّب ّبأنّض نبوه بالتلقابأ بالمحاب ت  لب ّبكا  نبمالتغن  ب

التشزىباهتغننءبالملدئوفبأللباللدنّفبمحتدنجبأن بأللباهتغننءباللنّفب 

مل بالملئوفب ش بقنلبالملئوفبمحتنجدنبملد ببدّءبل دنلباللدنّفبنولد ب
ببنالحت نجبمل  ب  كاباهتغن باللنّفبوج باهتغننءبالملئوف.

وب نلباهتغننءبالتلقابأد بالمحدابنلبالدنتسب د ّطبكا  دنبلدلا  نبالبآللد ب

وآللت نبقابكل بم بغ ئبآل بمت هط بوقلاب  ّطبآلت نبو  ّطبمدّاق نبللا  نب
ب ن ددنبوبدد  بهددل بالمدد ّقن ب دد كلبهددّبمالددتغن  ب ددّبمدّاق ددنبلددلا  نبوآللت ددنب

ـببوإلدّاق ددنبأدد باآللدد ب ت دد لب ددّبكا  ددنبمالددتغن  بأدد باآللدد بن ضددنب ق لدد 

بوالهتشزاىباهتغننءباللنّفب بأن ـببهللاّحم 
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بدد بالددنتسبالتددّبببنللددنّفبهنددنبالتلقدداب بوق لدد باهددتغننءبالملددئوفب بأندد 

  لئفبل نبالتلقا
 قا  : والنتفاء التبعیة.

:بالللب  مندن بمد بهدلابال د ىبنلبهدلابوجد بآخدئبدالبأشد ب جدئدببأقو 

الدنتسبو قئ دئ بنلبالقد وبالمنط لد ب ددّبالجالدرب ضدلبببضدلببكلد بالجالددرب

الللبه ببئطب   نبوالنتسببنلض بم بكل ب    نبحنلبضلببالجالربقمنب دّب
ىبو  ثئب لق   نب شد بقن دتبجالدمن   بلضدلتتببضدلببوقتبالش   خ ب ق 

محش نبول سبقلل ب شمنبا تتدتب  ل د بالدنتسبلشجالدرب دّبحدنلبضدلت بدلبكلد ب

بأش بن  نبل التبجالمن   .
 قا  : ولحصو  الضد.

:بهدددلابوجددد بهدددنبعب ددد لبأشددد ب جدددئدبالدددنتسبو قئ دددئ بنلبالقددد وببأقالالالو 

ابأل  دنب نتلدابأن دنبالجالمن   بمعب  اّدباأل لنلبأش  نبوقثئ  نب ضلببو  د
ول دلاب د لبمدد ب ظدئبطدد   بملد بقدئصبالشددمسبالب د ّطب ددّبالحدنلبغ ئهددنب

مدّاقنب نمنبوالق ىبالنتالن   ببنلض بمد بكلد ب د لبأند ب  ثدئبالدتلق  ب قد ىب

و زدادب نلحنصابأن بقثئوباأل لنلبه بض بمنب حصابلشق وبالجالدمن   بأند ب
بولحص لبالض .ـببهللاّحم ـببقثئوباأل لنلب  لابمنبخطئبلننب ّبملن بق ل 

 المسألة السادسة

 في أل النف  البشرية متحدة بالنوع

 قا  : ودرولها تحت حد واحد يقتضي وحدتها.

:باختشدببالندنسب ددّبكلد ب دله باألقثددئبملد بنلبالنتد سبال شددئ  ببأقالو 
متح وببنلن عبمت ثئوببنلشد صبوهد بمدله بنّهدطنطنل س.بوكهد بجمنأد ب

أشدد بـببهللاّحمدد ـبب تشتدد ببددنلن عبواحددتجبالمصددنبمدد بالقدد منءبملدد بن  ددنبم

وح   نبب   نب شمش نبح بواح بواألم ّبالم تشت ب التح اباجتمنأ نب حتبحد ب
بواح .

وأن لب ّبهلاب ظئب د لبالتح  د بلد سبلجز  دن بالدنتسبحتد ب شدزىبمدنب

بكقئ ببابلمت  ى
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لبالنتسبوه بالملن بال شّبوكاطبقمدنب حتمدابنلب  د لب  أدنب حتمدابنلب  د 

جنالنب  لبقنلبملبح بال شّبح بل اب تسب تسبمكبالب لقابم بقاب تسبهد ىب
منبقشنن ب ّبالتح   بمنلننبكل بونلزمنن بال وّبأللباألب نءبالمت ثئوبم منب ص ب

جلش ددنب ددّبحدد بواحدد بلدد بقن ددتبمتحدد وب ددّبالمنه دد ب شدد باهددتت  نبوحدد   نبمدد ب

ملد بالمت د ىبمد ببال خ لب ّبالحد بال احد بلدزىبالد وّبوالتح  د بلد سبّاجلدن
النتسببابمل بحق قت نب دّب تدسباألمدئبومالبل دنلبالحد بحد اببحالد باالهدربالب

بح اببحال بالحق ق .
 قا  : وارتالف العوارض ال يقتضي ارتالفها.

:بهلابج ا بأ ببد   بمد باهدت لبأشد باخت   دنبو قئ دئبالد ل اببأقو 
واللقنءبوالد  دوببن  ربقنل ابوج  نبالنت سبال شئ  ب  تشبب ّباللت بوالتج ّ

ول سبكل بم ب  ابعبالمزاجبأللبالمزاجبق ب   لبواحد بواللد اّفبم تشتد ب

  لببنّدبالمزاجبق ب  د لب دّبغن د بالدلقنءبوقدلابحدنّبالمدزاجبقد ب  د لب دّب
غن  بال  دوبوق ب ت د لبوالصدت بالنتالدن   ببنق د ب بوالبمد باألبد نءبال نّج د ب

صابض  ب لشمننبن  دنبلد الىبلشمنه د بأل  نبق ب   لببح مب قتضّبخشقنبوالحن
بوأن باخت هبالش الىب  تشببالمشزوى.

والج ا بنلبالمشزومن بم تشت بول الدتبهدّبالدنتسبوحد هنببدابالدنتسب

والل اّفبالم تشت بومجم عبالنتسبمعباللد اّفبمكابقدنلبم تشتدنبالب شدزىب
نلب   لبقابجزءبن ضنبم تشتنب  ل بالحج بمغنلط  ب بهلابص ّوبمدنبنجدن ب

بد بالمصددنبب دّببلدد بقت دد بأد بهددل بالحجد بو ددّبهددلاب ظدئبواألقددئ ب ددّب

الج ا بمنبكقئ بهننبوه بنلبهل بأ اّفبمتنّق بغ ئباللمد ب نخت   دنبالب
ب قتضّباخت هبملئوض ن.

 المسألة السابعة

 في أل النفوس البشرية حادثة

قا  : ومي حادثة ومو ظالامر علالى قولنالا ، وعلالى قالو  الخصالم لالو كانالت 

 ا  اجتماع الضدين أو بوالل ما ثبت أو ثبوت ما يمتنع.أزلیة ل

:باختشددببالنددنسب ددّبكلدد ب ددنلمش  لبكه دد ابملدد بن  ددنبحندثدد بوهدد ببأقالالو 
بظنهئبأش بق اأ هر
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ـببلمنبث تبم بح وثباللنلربوهّبم بجمش باللنلربوألجابكلد بقدنلبالمصدنب

بوه بظنهئبأش بق لنن.ـببهللاّحم 
 قنلبنّهط بم  نبحندث بوقنلبن  ط لببونمنبالح منءب ق باختشت ابهنهنن

كقدئبهنهندنبحجد بنّهدط بن ضدنبأشد بـببهللاّحمد ـببم  دنبق  مد ب بوالمصدنب

بالح وث.
و قئ ددئبهددل بالحجدد بنلبالنتدد سبلدد بقن ددتبنلل دد بل ن ددتبممددنبواحدد وبنوب

قث ددئوبوالقالددمنلببددنط لب ددنلق لببقدد م نببنطددابنمددنبالم لمدد ب ظددنهئوبونمددنب

قن تبواح وبنلالب  مدنبنلب ت ثدئب  مدنبالب دزالبنوبالبببط لبوح   نب ص  نبل 
 ت ثدئبوالثددن ّببنطددابومالبلددزىبنلب  د لبمددنب لشمدد بل دد ب لشمد بقددابنحدد بوقددلاب

هن ئبالصتن بالنتالن   بل  بالح بخ هبكل ب    بق ب لشربل  بب ئنبوأمدئوب

جنهابب بول با ح  ب تالنهمنبلزىبا صنهبقابواح ببنلض   .بواألولببنطاب
  ددنبلدد ب  ثددئ بل ن ددتبالنتالددنلبالم ج د ددنلباآللبممددنبنلب قددنلبقن تددنبن ضددنبأل

حنصشت  بق داباال قالدنىب قد بقن دتبال ثدئوبحنصدش بق داب دئفبحصد ل نبهدلاب

خشبب بوممنبنلب قنلبح ثتنببل باال قالنىبوه بمحنلبومالبلزىبح وثبالنتالد  ب
زىبومالبلددـببهللاّحمدد ـببوبطدد لبالددنتسبالتددّبقن ددتبم جدد دوبونظدد بنلبق لدد 

اجتمنعبالض   بمبنّوبمل بهل بالش الىبالننبئ بأ بهلابالقالدربمد بالمنتصدش ب

أللبالقد لببنل حد وب  مدنبالب دزالب الدتشزىبا صدنهبالنتد سببنلضد   بوالقدد لب
بنل ثئوب  منبالب زالبمعبحص ل نب التشزىب  ثئبمنب ئضنن بواحد ابوهد بجمدعب

لبالدنتسبال احد وبب  بالض   بن ضنبوالق لببنل ثئوبمعب ج دهنب التشزىببطد 

بوح وثبهن   بالنتال  بمعب ئفبق م منبوه بجمعبب  بالض   بن ضن.
ونمددنببطدد لبقثئ  دددنبنلالب ددصلبالت ثددئبممدددنببنلددلا  ن بنوببدددنلش الىبنوب

بنلل اّفبوال اببنطابنمنباألولب شمنبث تبم بوح   نببنلن عب بوقلابالثدن ّب

ق ل بنوببطد لبمدنبث دتببأللبقثئوبالش الىب التشزىبقثئوبالمشزومن بونظ بنل
مبنّوبمل بهلابأللبالق لببنل ثئوباللا   ب الدتشزىببطد لبوحد   نببدنلن عبوقد ب

بنث تنن .

ونمنبالثنلمب صلباخت هبالل اّفبلشلوا بالمتالنو  بم منب  د لبأند ب
 غددن ئبالمدد ادبأللب الدد  باللددنّفبملدد بالمثشدد  بواحدد وبومددندوبالددنتسبال دد لب

ب ابال  لبالبمندوبومالبلزىبالتننهخبوه بمحنل.الهتحنل باال ط نعبأش  نبوق
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بونظ بنلبق ل بنوبث   بمنب متنعبمبنّوبمل بهلا.

 المسألة الثامنة

 في أل لكا نف  بدنا واحدا وبالعك 

 قا  : ومي مع البدل على التساو .

:بهلابح ربضئوّلبنوبقئ  بم بالضئوّلب  لبقابم النلب ج ببأقو 

 تالددنلبل ددنلب شدد بالددلا بكا دد  بوهدد بمحددنلببكا دد بكا ددنبواحدد وب شدد بقددنلبل دد ل

  التح اب لش بالنت سبال ث ئوبب  لبواح .بوقلابالل سب   د بلد ب لشقدتب تدسب
واح وبب     بلزىبنلب   لبملش ىبنح همنبملش منبلرخئبوبنلل سبوقلاببنقّب

بالصتن بالنتالن   بوه ببنطاببنلضئوّو.

 المسألة التاسعة

 لفي أل النف  ال تفنى بفناء البد

 قا  : وال تفنى بفنا ه.

:باختشببالننسبهنهننب نلقن ش لببج البمأندوبالمل وىبج لواب ننءببأقو 

النتسبمعب ننءبال  لب بوالمدن ل لبهندنطبمنلد ابهندن.بنمدنباألوا داب قد باختشتد اب

ن ضنبوالمش  ّبن  نبالب تن ب:بنمنبنصحنبننب    رباهت ل ابأش بامتندنعب نن  دنب
 بهللاب لنل بأش بمدنب د  ّبولد بأد متبالدنتسبالمتنلدتبب لباإلأندوبواج  بأش

مأند  نبلمنبث تبم بامتننعبمأدندوبالملد وىب  جد بنلبالب تند ب بونمدنباألوا داب

 نهت ل ابب   نبل بأ متبل نلبمم نلبأ م نبمحتنجنبمل بمحابمغدن ئبل دنبأللب
القنباب ج بوج د بمعبالمق  لبوالب م  بوج دبالنتسبمعبالل ىب لل بالمحاب

ه بالمندوب ت  لبالنتسبمند  ب ت  لبمئق  بهلابخشدبب بأشد بنلب شد بالمدندوب

ب التح ابأ م نبالهتحنل بالتالشالا.
وهددل بالحجدد بضددل ت بأل  ددنبم ن دد بأشدد بث دد  باإلم ددنلبواحت نجدد بملدد ب

بالمحابال ج دلبوه 
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ممندد عب بهددشمننبل دد بكلدد ب نددتق ببددنلج اهئبال الدد ط ب    ددنبمم ندد بوملندد ب

شلدد ىب ت دد لبمند دد ب بهددشمننبل دد بلددربالب جدد لبالقدد لبب دد لبمم ن  ددنبق  ل ددنبل
النت سبمئق  بم بج هئ  بمجئد  بنح همنب جدئلبمجدئىبالمدندوبواآلخدئب

 جئلبمجئىبالص ّوبوبقنءبالج هئبالمندلبالب  تّب ّببقنءبج هئبالنتسب

 بثرب نتق بكل بب م نلبالحد وثب   د بقد ب حقد بهندنطبمم دنلبمد بدولبمدندوب
بلبالتالند.قنبش ب  لابمم ن

 المسألة العاشرة

 في إبوا  التناسخ

 قا  : وال تصیر مبدأ عورة برر وإال بوا ما أعلناه من التعاد .

:باختشددببالنددنسبهنهنددنب ددله بجمنأدد بمدد باللقدد ءبملدد بجدد البأقالالو  
التننهخب ّبالنت سبب لب نتقابالنتسبالتدّبقن دتبم د نبصد ّوبلز د بمدث بملد ب

و  د لبب ن مدنبمد بالل قد بقمدنبقدنلببد  بب لبأمئوبو ص ئبم  نبص ّوبلد ب

بال  لباألولبوب ن ن.
وكه بنقثئباللق ءبمل ببط لبهلابالمله بوال ل ابأش  بن نبق بب ننبنلب

النت سبحندث بوأش بح وث نبق  م ب  بب بمد بحد وثباهدتل ادبوقدتبحد وث نب

بل ت صصبكل بال قتببنإل جندب  د بواالهدتل ادبم مدنبهد ببنأت دنّبالقنبداب د كا
ح ثبو ربوجد بحد وثبالدنتسبالمتلشقد ببد ب د كابحد ثببد لب لشقدتببد ب تدسب

 حدد ثبأدد بم ند  ددنب دد كابا تقشددتبمل دد ب تددسبنخددئىبمالتنالدد  بلددزىباجتمددنعب

النتال  بل  لبواحد بوقد بب ندنببط  د بووجد  بالتلدندلب دّباألبد البوالنتد سب
بحت بالب  ج ب تالنلبل  لبواح بوبنلل س.

 المسألة الحادية عشرة

 تعقا النف  وإدراكها في كیفیة

قا  : وتعقا بياتها وتدرك بابالت لالمتیاز بین المختلفین وضعا من  یر 

 إسناد.

:باأشددربنلبالتلقددابهددد بمدّاطبال ش ددن بواإلدّاطبهدد باإلحالدددنسببأقالالو 
ببنألم ّبالجز   ب 
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وق بكه بجمنأ بمد بالقد منءبملد بنلبالدنتسب لقداباألمد ّبال ش د ببدلا  نبمد ب

آلدد بو دد ّطباألمدد ّبالجز  دد بب اهددط بقدد ىبجالددمن   بهددّبغ ددئباحت ددنجبملدد ب
محنلباإلدّاطب بوالح رباألولبظنهئب   نب لشربقطلنبن نب  ّطباألمد ّبال ش د ب

معباخت لبقابأض ب ت هربآل بلشتلقابوقد بهدشبب حق د بكلد ب بونمدنبالح درب

الثن ّبوه با تقنّهنب ّباإلدّاطبالجز ّبمل باآلال ب ص دنب م دزببد  باألمد ّب
متتقدد ببنلمنه دد بالم تشتدد ببنل ضددعبالبغ ددئبقمددنبن ددنب تددئقببدد  باللدد  بال مندد بال

وال الئىبم بالص ّوبالتدّب ت  ش دنبو م دزبب ن مدنبمدعبا حندهمدنب دّبالحق قد ب

واخت   مددنب ددّبال ضددعب شدد سباالمت ددنلبب ن مددنببددلا ّب بوالببمددنب شددزىبالددلا ب
بلتدددئفب الدددنو  منببددداببددد م ّبأنّضددد بثدددرباختصدددنصبقدددابواحددد وبمن مدددن

بلنّض نبل سب ّبال جد دبال دنّجّبأللبالمت  دابقد بالب  د لبم جد داب دّب

ال نّجب ش سباالمت نلبمكلبلشم خ كبأن ببابلرخلب  لبقنلبمحابمح اهمنبه ب
بل ندد بمحدداباألخددئىباهددتحنلباختصددنصبمحدد اهمنبب    ددنب مندد بواألخددئىب

تدنبب    نب الئىبأللب ال  باللنّفبمل  منبواح وب  قّبنلب  د لبالمحدابم تش

حتدد ب  دد لبالجن دد بالددللب حدداب  دد بمحدد اهمنبغ ددئبالجن دد بالددللب حدداب  دد ب
باألخئى.

مكابأئ تبهلاب ق ل بو لقاببلا  نبمبنّوبمل بمدنبكقئ دن بمد بنلبالتلقداب

لصم ّبال ش  بللا بالنتسبم بغ ئبآلد بوق لد بو د ّطببدنآلال ب بمبدنّوبملد ب
 بوق لد بل مت دنلبنلبمدّاطباألم ّبالجز   بم منب   لبب اهط بق ىبجالدمن  

ب  بالم تشت  بوضلنب بمبنّوبمل بمدنبمثشندن بمد باالمت دنلببد  بالل ند  بوق لد ب

بم بغ ئبمهنندبنلبم بغ ئبمهنندبمل بال نّج.

 المسألة الثانیة عشرة

 في القوى النباتیة

 قا  : وللنف  قوى تشارك بها  یرما ومي الغا ية والنامیة والمولدة

لشنتسب ّبن نأ ش نبالمن طد ببد بقدنلبصد ح نب:بلمنبقنلبال  لبآل ببأقو 

بص ح بولمنبقنلبال د لبمئق دنبمد باللننصدئبالمتضدندوبوقدنلب د ث ئبالجدزءب
الننّلب  د باإلحنلد باحتد جب دّببقن د بملد بم دئادببد لبمدنب تحشدابمند ب نقتضدتب

بح م بهللاب لنل بجلابالنتسبكا بق وب م ن ن
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لببنلغدلاء.بثدربلمدنبقدنلبال د لبب نباهت  هبمنبكه ببمنب   ّبوكلد بم مدنب  د 

نولبخشقت بمحتنجنبمل بل ندوب ّبمق اّ بأش بمدنب ننهد ب دّبنقطدنّ بب جالدنىب
 نضربمل  بم بخنّجبوج ب ّبح م بهللاب لنل بجلابالنتسبكا بق وب م ن دنب

ب نب حص ابج اهئبقنبش بلشتشد  ببنل د لب نضدربمل د بأشد ب ننهد ب دّبنقطدنّ ب

 نقطددعبو لدد ىبواقتضددتبأنن دد بهللاب لدددنل بهددّبالننم دد .بثددربلمددنبقددنلبال دد لب
االهتحتنظبب لابالن عبوج ب ّبح م بهللاب لنل بجلابالنتسبكا بقد وب ح داب

بل بالج اهئبالمالدتل وبلق د لبالصد ّوباإل الدن   بملد ب شد بالصد ّوبوهدّب

الق وبالم ل وب  ن تبالدنتسبكا بقد ىبثد ثبالغنك د بوالننم د بوالم لد وبوهدل ب
 النلبوالح  البوالن ن ب نلغنك  بهّبالتّب ح ابالغلاءبالق ىبمشتئق بب  باإل

ملدد بمشددنب  بالمغتددللبل  شددبببدد لبمددنب تحشدداب بوالننم دد بهددّبالتددّب ز دد ب ددّب

نقطنّبالجالربأش بالتننه بالط  لدّبل  شدغبملد ب مدنىبالنشد ءب بوالم لد وبهدّب
التّب ت  بالمنّببل باهتحنلت ب ّبالدئحربالصد ّبوالقد ىبواألأدئافبواأشدرب

بندبالتص  ئبمل بهل بالق وببنطابوه   ّبب ن  بملببنءبهللا.نلبمهن
 قا  : وأررى أرص يحصا بها اإلدراك إما للجا ي أو للكلي.

:بلشنتسبن ضنبقد ىبنخدصبمد باألولد بهدّباإلدّاطبممدنبلشجز دّببأقو 

وهدد باإلحالددنسب بوممددنبلش شددّبوهدد بالتلقدداب نإلحالددنسبمشددتئطبب ندد بوبدد  ب

 ىباألول بالمشتئق بب ن دنبوبد  بالن دن ب بالح  البخنص ب   بنخصبم بالق
بوالتلقابنخصبم باإلحالنسبأل  بالب حصابلشح  الببابلن النل.

 قا  : فللغا ية الجا بة والماسكة والهاضمة والدافعة.

:بالق وبالغنك  ب ت قبب لش دنبأشد بنّبدعبقد ىبل دترباالغتدلاءبوهدّببأقو 

وال نضددم بوهددّبالتددّبالجنكبدد بلشغددلاءب بوالمنهدد  بلدد بلت ضددم بال نضددم ب ب
 ح ابالغلاءبالللبجلبت بالجنكب بونمال ت بالمنه  بمل بق اىب ت  د بأللب جلشد ب

بالغنك  بجزءاببنلتلابم بالمغتللب بوال ا ل بلشتض  .
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 قا  : وقد تتضاعف ميه لبعض ايعضاء.

:بق ب تضنأببهل بالق ىبلد ل باألأضدنءبقنلملد وبالتدّب جدل ببأقو 

لب بوالتدّب مالد  بهندنطب بوالتدّب غ دئ بملد بمدنب صدش ببق   نبغلاءبقش  بال د 
أللب ص ئبدمنب بوالتّب   ل بمل بال   .بو   نبن ضنبق وبجنكب بلمنب غتللببد ب

بالمل وبخنص بوق وبمنه  بوق وبهنضم بوق وبدا ل 
 قا  : والنمو مغاير للسمن.

:بالنم بهد بل دندوبالجالدرببالد  با صدنلبجالدربآخدئببد بمد ب  أد ببأقو 

ز ددندوبم اخشدد ب ددّبنجددزاءبالمز دد بأش دد بوهدد بمغددن ئبلشالددم ب بوقددلابو  دد لبال

اللب لبمغن ئبلش زالب  لبال اقبب ّبالنم بق ب الم بقنلش خبمكابصدنّبهدم ننب
 د لبنجدزاء باألصدش  بقد بجتدتبوصدش تب د ب قد ىبالغدلاءبأشد ب تئ ق دنب دد ب

ب تحق بالنم ب بوقلل بالننمّبق ب  زل.
حالة عالالدور مالاليه ايفعالالا  المحكمالالة قالالا  : والمصالالورة عنالالد  باطلالالة السالالت

 المركبة عن قوة بسیوة لی  لها شعور أعال.

:بنث تبالح منءبلشنتسبق وب ص ّبأن نبالتص  ئبوالتش  اببش اببأقو 

  عبكلبالق وب بوالح بمدنبكهد بمل د بالمصدنببمد بنلبكلد بمحدنلبأللبهدل ب

مدنباألب نلبوالص ّبنم ّبمح م بمتقن ب  ب ص ّبأ بط  ل بغ ئببنأئوبب
ون ضدنب د لبهدل بالتشد    ب  ص ّبأن نبباب ج بمهدنندهنبملد بمد بئبح د ر.

نم ّبمئق  بوالق وبال ال ط بالب ص ّبأن نبنب نءبقث ئوببابب ش نب ّبمحش نب

ال الدد طبهدد بال ددئوب ت دد لبهددل بالمئق ددن بأشدد ببدد ابال ددئا بوهدد ببنطدداب
ببنلضئوّو.

 المسألة الثالثة عشرة

 في أنواع اإلحساس

ة اإلدراك للجا الي فمناله اللمال  ومالو قالوة منبثالة فالي البالدل قا  : وأما قالو

 كله.

:بلمنب ئغبم بال حدمبأد باألمدئباللدنىبنأندّبالقد وبالن ن  د ببدئعببأقو 
باآللب ّبال حمبأمن
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ه بنخصبمن بوه بالقد وبالح  ا  د بنأندّباإلحالدنسبالمشدتئطببد  باإل الدنلب

شد بالنتدعبوهدلابوغ ئ بم بالح  ا ن بوب نببنلشمسبأللببنقّبالح اسب ئادبلج
ل  عبالضئّبولمنبقنلبد عبالضئّبنول بم بجش بالنتعبالبجدئىبقد ىبال حدمب

واأشربنلبالشمسبق ت  بقن م ببنل  لبمن ث ب    بأش بغ ئ بم بالق ىبالحالنه .

ب ّبظنهئ بنجمعب  ّطبب نبالنن ّبوالم  ر.
 قا  : وفي تعدده نظر.

وبنوبقد ىبقث دئوب:باختشببالننسب ّبنلبالشمدسبهدابهد بقد وبواحد بأقو 

 نلجم  ّبأش بن  نبق ىبنّبعب:باألول بالحنقم بب  بالحدنّبوال دنّدب بالثن  د ب

الحنقم بب  بالئطد بوال دنبسبالثنلثد بالحنقمد ببد  بالصدش بوالشد  ب بالئابلد ب
الحنقم بب  بال ش بواألمشسبأللبالق وبال اح وبالب ص ّبأن نبنقثئبم بنمئب

بواح .
لى توسط الرطوبة اللعابیة الخالیالة عالن المثالا قا  : ومنه اليوق ويفتقر إ

 والضد.

:باللوقبق وبقن م ببالط بالشالدنلبالب  تدّب  د بالم مالد ببدابالببد ببأقو 

مد بمت هدطبهدّبالئط بد بالشلنب دد بال نل د بأد بالطلد ىبأل  دنبملبقن ددتبكا ب

طلددربممنثددابلشمدد ّطبلددرب تحقدد باإلدّاطبأللباإلدّاطبم مددنب  دد لببنال تلددنلب
نتلددابأد بممنثشدد ب بوملبقن دتبكا بطلددربمضدندبلددرب د دبال  ت دد بوالشدّءبالب 

بأش بصئا ت نببصح بقمنب ّبالمئض .
قا  : ومنه الشم ويفتقر إلى وعو  الهواء المنفعا ، أو    الرا حة إلى 

 الخیشو .

:بالشددربقدد وب ددّبالدد منغب حمش ددنبلا دد  نلببدد   تنلببحشمتددّبالثدد لبأقالالو  

نبلدد  بالدد منغبقشدد  بولددرب شحق مددنبصدد ب ب نبتتددنلبمدد بمقدد ىبالدد منغبوقدد ب نّقتدد

اللص .بو تتقئبمل بوص لبال  اءبالمنتلابأ بكلبالئا ح بمل بال  ش ىبنوب
بوص لبنجزاءبم بكلبالئا ح بمل  بأل  بم منب  ّطببنلم قنو.

وقد بكهدد بقدد ىبملدد بنلبالشددربم مدنب  دد لببدد لب تحشددابنجددزاءبالجالددربكلب

الحنهد بأللبالد ل بوالت   دئب  د جبالئا حد بو نتقدابمدعبال د اءبالمت هدطبملد ب
بالئا ح بو لق  ن.
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وقددنلبآخددئولبملبال دد اءبالمت هددطب ت  ددبببتشدد بال  ت دد بالبغ ددئبومالب

ق ب  د بـببهللاّحم ـببلنقصبوللبالجالربكلبالئا ح بمعباهتنشنق نبوالمصنب
بب  م بأش ب ج  زباألمئ  ب  لبالشربق ب حصابب ابواح بمن من.

 قف على وعو  الهواء المنضغط إلى الصماخ.قا  : ومنه السمع ويتو

:بكه بق ىبمل بنلبالالمعبم منب حصابأن ب  دلبال  اءبالمنضغطببأقو 

ب  بالقنّعبوالمقئوعبمل بالصمنخبول دلاب د ّطبالج د بو تد خئبالالدمنعبأد ب
بهللاّحمد ـبباإلبصنّبلت قبباألولبأش بحئق بال  اءبدولبالثن ّبوالمصنب

 ب ظئبأللبالصد  بقد ب الدمعبمد بوّاءبالجد اّبمدعبمنلبمل بهلابهنهننبو  ـب

بامتننعببقنءبالش ابأش بحنل بل بنم  ب ت كبال  اء.
 قا  : ومنه البصر ويتعلق باليات بالضوء واللول.

:بالم صددئا بممددنبنلب تلشدد باإلبصددنّبب ددنبنوالبوبنلددلا بنوبثن  ددنببأقالالو 

 بهدن ئبوبنللئفبواألولبه بالض ءبوالش لبالبغ دئبوالثدن ّبمدنبأد اهمنبمد
الم صددئا بقنلشدد ابوالحجددربوالمقدد اّبوالحئقدد بوال ضددعبوالحالدد بوالقدد  ب

بوغ ئبكل بم بنصننهبالمئ  ن .
 قا  : ومو راجع فینا إلى تأثر الحدقة.

:باإلدّاطبأندد بجمنأدد بمدد بالت هددت بوالملتزلدد بّاجددعبملدد ب دد ثئببأقالالو 
مئ دّبهدلابالحنه ب نإلبصنّببنلل  بملنن ب  ثئبالح ق بوا تلنل نبأ بالشّءبال

بق لد ب  ندنبأللباإلدّاطبثنبدتبـببهللاّحم ـبب ّبحقننب ح بول لابق   بالمصنب

 ّبحق ب لنل بوالب تص ّب   بالت ثئبوكه دتباألبدنأئوبملد بن د بملند بلا د ب
بأش ب  ثئبالح ق .

 قا  : ويجب حصوله مع شرا وه.

:ببئوطباإلدّاطبه ل ب:باألولبأد ىبال لد بالمتدئطب بالثدن ّبأد ىببأقو 
القدئ بالمتددئطبول دلابالب  صددئبمدنب شتصدد ببدنلل  ب بالثنلددمبأد ىبالحجددن ب ب

بالئابعبأ ىبالصغئبالمتئطب بال نمسبنلب   ل
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مقنب بنوب ّبح ربالمقنباب بالالندسبوق عبالض ءبأش بالمئ ّبممنبمد بكا د ب

نوبم بغ ئ ب بالالنبعبنلب   لبالمئ ّبقث تنببملن بوج دبالض ءبوالشد لبلد ب
اب نق لبأن بالملتزل بواألوا ابنلبأن بحص لبهل بالشدئا طب بمكابأئ تبهل

 ج باإلدّاطببنلضئوّوب  لبهش ربالحنه ب شنه بالشمسبمكابقن تبأش بخطب

 صببالن نّببنلضئوّوبول ب ش  باللقاب ّبكل بجدنلبنلب  د لببحضدئ ننب
بج نلببنهق بونص ا بهن ش بوملبقننبالب  ّق نبوكل بهتالط .

 ابكلدد بوجدد لوابحصدد لبجم ددعبالشددئا طبمددعبنمددنباألبددنأئوب شددرب  ج دد

ا تتنءباإلدّاطب بواحتج ابب  نب ئىبال   ئبصغ ئابوالالد  ب  د بّؤ د ببلد ب
نجزا دد بدولبالدد ل بمددعب الددنولبالجم ددعب ددّبالشددئا طبوهدد بخطدد بل قدد عب

التتنو ببنلقئ بوال ل ب ش لابندّقننببل باألجزاءبوهّبالقئ   بدولبال دنقّب

ث ث بم بالح ق بملد بالمئ دّبنحد هنبأمد دبو تحق بالتتنو بب ئوجبخط طب
وال نق ددنلبضددشلنبمثشددمبقنأ  دد بالمئ ددّب ددنللم دبنقصددئبأل دد ب دد  ئبالحددندوب

بوالضشلنلبنط لبأل  منب   ئالبالقن م .
 قا  : بخروج الشعاع.

:باختشببالندنسب دّبق ت د باإلبصدنّب قدنلبقد ىبم د بب دئوجببدلنعببأقو 

وطبّنه بأند بالح قد بوقنأ  د بمتصابم بالل  بمل بالمئ ّبأش به ئ بم ئ

 بوقنلبنب بأشّبملباإلبصدنّبـببهللاّحم ـببأن بالمئ ّبوه باخت نّبالمصنب
م مددنب  دد لببن ط ددنعبصدد ّوبالمئ ددّب ددّبالئط بدد بالجش   دد بوالقدد اللبأندد لب

بدنط لبنمدنباألولب دصلبالشدلنعبممدنبجالدربنوبأدئفبوالثدن ّب الدتح ابأش د ب

لب  ددئجبمدد باللدد  بأشدد بصددغئهنبحجددرباال تقددنلب بواألولببنطددابالمتنددنعبن
متصابمن نبمل بقئوبالث ابتبون ضنب  لبحئق بالشدلنعبل الدتبط  ل د بللد ىب

اختصنص نببج  بدولبنخئىب  ب   لبقالئ  بوظنهئبن  دنبل الدتبمّاد د ب ب

وأللبالشلنعبجالربلط ببج اب  شزىب ش ب بأند به د  بالئ دنجب د ب حصداب
بتح ابا ط نعباللظ رب ّبالصغ ئ.اإلبصنّبلشمقنبابونمنبالثن ّب ص  ب ال

 قا  : فيل انعك  إلى المدرك أبصر وجهه.

:بالشددلنعبمكابخددئجبمدد باللدد  بوا صدداببددنلمئ ّبوقددنلبصددق  ببأقالالو 

قنلمئآوبا ل سبأن بملد بقدابمدنب الد ت بملد بالمئ دّبقنالد  باللد  بمل د بول دلاب
بوج ب النولبلاو تّبالشلنعبواال ل نس
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ضددل بمل  ددنبق ضددعبالئا ددّب دد لبا ل ددسبووجدد بنلب شددنه ببددنلمئآوبقددابمددنبو

الشددلنعبملدد بالئا ددّب تالدد بندّطبوج دد ب بومكابا تتددتبالصددقنل بلددرب حصدداب
اال ل ددنسبقنألبدد نءبال شددن بالتددّب شددنه هنب   دد بالب ددنل سبأن ددنببددلنعبملدد ب

غ ئهددنبللدد ىبالم هدد .بهددلابأشدد بنصددحن بالشددلنعب ددّبّؤ دد باإل الددنلبوج دد ب

قنل ابم  ب نط عب ّبالمئآوبص ّوبالئا ّبثرببنلمئآو.بونمنبالقن ش لببنال ط نعب 
 نط عب ّبالل  بم ب ش بالص ّوبص ّوبنخئى.بوه ببنطابأللبالص ّوبل ب

با ط لتب ّبالمئآوبلرب تغ ئببتغ ئبوضعبالئا ّ.
 قا  : وإل عرض تفرق السهمین تعدد المر ي.

:بهدلابمبدنّوبملد بأشد بالحد لبأند بالقدن ش  ببنلشدلنعبوالالد  ب دّبأقو  
أن هربنلبالن ّبالممت بم بالل  بأش بب ابالم دئوطبق  د ب دّبهد ربالح لب

الم ئوطب  كابخدئجبمد بالل ند  بم ئوطدنلبوالتقد بهد منهمنبأند بالم صدئب

وا ح ابندّطبالم ّطبالشّءبقمنبه ب بوملبلرب شت بالال منلبأن ببّءبواح ب
بددابحصدداباإلدّاطببطددئهبالم ددئوطبالبب قدد عبالالدد ربأش دد بّنىبالئا ددّب

باح بب ئ  .الشّءبال 
نمددنبالقددن ش لببنال ط ددنعب دد   ربقددنل ابالصدد ّوب نط ددعبنوالب ددّبالئط بدد ب

الجش   دد بولدد سباإلدّاطبأندد هنبومالبألدّقنددنبالشددّءبال احدد ببدد ئ  بقمددنبمكاب

لمالددننببنل دد   بقددنلبلمالدد  بل دد بالصدد ّوبالتددّب ددّبالجش   دد ب تدد دىبب اهددط ب
أشد به ئد بم دئوطببالئوجبالمص   ب ّباللص ت  بالمج  ت  بمل بمشتقنهمن

  شتقّبالم ئوطنلبهننطبوأن بالمشتق بّوجبم ّطبوح نئلب تح بأن بالئوجب

م بالصد ّ   بصد ّوبواحد وب بوملبلدرب نتدلبالم ئوطدنلب تد كابأشد بهد  اب
بالتقنطعبا ط عبم بقابب  ب نتلبأ بالجش    بخ نلببن تئاد بوه بالح ل.

 المسألة الرابعة عشرة

 متعلقة بيدراك الجا یاتفي أنواع القوى الباطنة ال

 قا  : ومن ميه القوى بنواسیا الحاكمة بین المحسوسات

:بنث تباألوا ابلشنتسبق ىبجز   بخمسببنطن ب:باألولد ببنطنهد نببأقو 
بوهّبالحس



 199بب...........................................ببتايئزجلا كاردإب ةقلعتملا ةنطابلا ىوقلا عاونأ يف

المشتئطبوه بالم ّطبلشص ّبالجز   بالتّب جتمعبأن  بمثدابالمحال هدن .ب

 وب د ّطبالملدن ّبالجز  د بالثن   بخزا ت بوهّبال  دنل.بالثنلثد بالد هربوهد بقد
المتلشق ببنلمحال هن بقنلص اق بالجز   بوالل اووبالجز  د .بالئابلد بخزا تد ب

وهددّبالحن ظدد .بال نمالدد بالقدد وبالمتصددئ  ب ددّبالصدد ّبالجز  دد بوالملددن ّب

الجز   ببنلتئق  بوالتحش اب تئق بص ّوبم النلب ط ئب بوج اب نق  بوهل ب
 وبال هم  ب بومتت ئوبملباهتلمشت نبالق وبالق وب الم بمت  ش بملباهتلمشت نبالق

بالننطق .

مكابأئ تبهلاب نق لبال ل ابأش بث   بالحسبالمشتئطبوج  ب:بنح هنب
ن ددنب ح ددربأشدد بصددنح بلدد لبملدد  ببطلددربملدد  ب دد ببدد بمدد بحضدد ّبهددل  ب

المل ن  بأن بالحنقربل  بالحدنقربوهد بالدنتسبم مدنب د ّطبالجز  دن بب اهدط ب

 بحصد ل منبملدنب دّبآلد بواحد وبولد سببدّءبمد باآلال بأش بمدنب قد ىب  جد
الح اسبالظنهئوبللل ب  بب بم بمث ن بق وببنطن بهّبالحسبالمشتئطبومل ب

بهلابال ل ابنبنّببق ل بالحنقم بب  بالمحال هن .
 قا  : لرؤية القورة روا والشعلة دا رة.

:بهددلابدل ددابثددنلبأشدد بمث ددن بالحددسبالمشددتئطبو قئ ددئ بن ددنب ددئىببأقالالو 

لننلل بخطنبمالتق منب بوالشلش بالتّب  اّببالئأ بدا ئوبمدعبن د بلد سبالقطئوبا

 ّبال نّجبقلل بوالب ّبالق وبال نصئوبأللبال صئبم منب د ّطبالشدّءبأشد ب
مددنبهدد بأش دد ب بوالبالددنتسبأل  ددنبالب دد ّطبالجز  ددن ب دد ببدد بمدد بقدد وبنخددئىب

ب حصابب نبمدّاطبالقطئوبحنلبحصد ل نب دّبالم دنلباألولبثدربمدّاق دنبحدنل

حصد ل نب ددّبالم دنلبالثددن ّبو ئ الدربالحصدد لبالثدن ّبق ددابا محدنءبالصدد ّوب
األولدد بأدد بالقدد وبالشددنأئوب تتصددابالصدد ّ نلب ددّبالحددسبالمشددتئطب تددئىب

بالنقط بقنل طبوالشلش بقنل ا ئو.
 قا  : والمبرسم ما ال تحقق له.

:بهددلابدل ددابثنلددمبأشدد بمث ددن بهددل بالقدد وبو قئ ددئ بنلبصددنح ببأقالالو 
ص ّابالبوج دبل دنب دّبال دنّجبومالبلشدنه هنبقدابكلبحدسبال ئهنىب شنه ب

هدش رب دد ببدد بمد بقدد وب ئ الددرب   دنب شدد بالصدد ّبحدنلبالمشددنه وب بوقددلابالنددن رب

ب شنه بص ّابالب حق بل نب ّبال نّجبوالال  ب   



 تايئزجلا كاردإب ةقلعتملا ةنطابلا ىوقلا عاونأ يفب...........................................بب200

منبكقئ ن بوق بب ننبنلب ش بالق وبالب ج لبنلب   لبهّبالنتسب  ببد بمد بقد وب

بلص ّ.جالمن   ب ئ الرب   نبهل با
 قا  : والخیا  لوجوب المغايرة بین القابا والحافظ.

:بهل بالق وبالثن   بالمالمنوببنل  دنلبوهدّبخزا د بالحدسبالمشدتئطببأقو 

الحن ظ بلمنب زولبأن ببل بغ   ب بالص ّبالتّببنأت نّهدنب ح دربالدنتسببد لب

منبب ه بثن  نبه بالللبب ه بنوالبواهت ل ابأش بمغن ئ  دنبالحدسبالمشدتئطب
لبهل بالق وبحن ظ بوالحسبالمشدتئطبقنبدابوالحدن ظبمغدن ئبلشقنبدابالمتندنعبب 

ص وّباألثئ  بأ بأش بواح وب بوأللبالمنءب  د بقد وبالق د لبولد سب  د بقد وب

بالحتظب  لبأش بالمغن ئوبوهلابق ىبضل ببب ننبضلت ب ّبقتن باألهئاّ.
 قا  : والومم المدرك للمعاني الجا یة.

لث بالم ّق بلشملدن ّبالجز  د بو الدم بالد هربوهدّب:بهل بالق وبالثنبأقو 

مغن ئوبلشنتسبالننطق بلمنب ق ىبم بنلبالنتسبالب  ّطبالجز  ن بللا  نبونبنّب
مل  ببق ل بالجز   ب بولشحسبالمشتئطبأللبهل بالق وب د ّطبالملدن ّبوالحدسب

  ّطبالص ّبالمحال هد بونبدنّبمل د ببق لد بلشملدن ّب بولش  دنلبأللبال  دنلب

لحتظبوال هربب   باإلدّاطب تغن ئابقمنبقشننب ّبالحسبوال  نلبونبدنّبب   با
بمل  ببق ل بالم ّط.

 قا  : والحافظة.

:بهل بالق وبالئابلد بالمالدمنوببنلحن ظد بوهدّبخزا د بالد هربودل داببأقو 

مث ن  نبقمنبقشنن ب ّبال  نلبه اء.بوهل ب الدم بالمتدلقئوببنأت دنّبق   دنبأشد ب
بخ هب ّبنلبالمتلقئوبهّبالحن ظ بنوبغ ئهن.اهتلندوبالغن  ن بول رب

 قا  : والمتخیلة المركبة للصور والمعاني بعضها مع بعض.

:بهدل بالقد وبال نمالد بالمالدمنوببنلمت  شد ببنأت دنّباهدتلمنلبالحدسببأقو 
بل نبوالمتت ئو
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بنأت نّباهتلمنلباللقابل نبوهدّبالتدّب ئقد ببلد بالصد ّبمدعببلد بقمدنب

م الدنلب بو ئقد ببلد بالملدن ّبمدعببلد بب ئق بصد ّوبجدلعبأش د بّنس
و ئقدد ببلدد بالصدد ّبمددعببلدد بالملددن ّ.بو دد لبأشدد بمغن ئ  ددنبلمددنب قدد ىب

ص وّبهلابالتلابأن نبدولبغ ئهنبم بالق ىبالمتننعبص وّبنقثئبم ب لداب

بواح بأ بق وبواح و.
 قا  :
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 الفصا الخام 

 في ايعراض

 تنحصر في تسعة.و

ئبا تقدددابملددد بال حدددمبأددد ب:بلمدددنب دددئغبمددد بال حدددمبأددد بالجددد اهبأقالالالو 
باألأئافبو ّبهلابالتصابمالن اب:

 المسألة ايولى

 في أل ايعراض منحصرة في تسعة

هددلابّنلبنقثددئباألوا ددداب دد   ربقالدددم ابالم جدد دبملددد بواجدد بومم ددد ب

وال اجدد بهدد بهللاب لددنل بالبغ ددئبوالمم دد بممددنبغنددّبأدد بالم ضدد عبوهدد ب
:بال ربوال  ببواأل د بب(ونقالنم ب الل )الج هئبنوبمحتنجبمل  بوه باللئفب

وال ضدددعبوالمشددد بواإلضدددن  بونلب تلدددابونلب نتلدددابوالمتددد بوالمت شمدددد لب

حصئو ب ّبنح بوأشئ  بهّبال  لبوالش لبوالطل ىبوالدئوا  بوالحدئاّوب
وال ئودوبوالئط ب بوال   ه بوالت ل ببواالأتمندبوالح نوبوالقد ّوبواالأتقدندب

النتددئوبواأللددربوالشددلوبونث ددتبوالظدد بوالنظددئبواإلّادوبوال ئاهدد بوالشدد  وبو
بلض ربنأئاضنبنخئب   ّبال حمبأن نبوهل باألأئافبمن ّجد ب حدتب شد ب

أللبال  لبه باأل د بنوبمدنب قنّبد بوبدنقّباألأدئافبالتدّبكقئوهدنبمن ّجد ب

أد باألأدئافبالتالدل بـببهللاّحمد ـبب حتبال  بب صجابهلاببحمبالمصنب
ل دددربدل دددابأشددد بحصدددئببلدد خ لبهدددل ب حت دددنبومدددعبكلددد ب نألوا دددابلدددرب  جددد 

األأئافب ّبالتالل بوبلض ربجلابنجننسبالمم ندن بمنحصدئوب دّبنّبلد ب

بالج هئبوال ربوال  ببوالنال  بوبنلجمش ب نلحصئبلرب قربأش  ببئهنل.
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 المسألة الثانیة

 في قسمة الكم

قالالالا  : ايو  الكالالالم فمتصالالالله القالالالار جسالالالم وسالالالوح ورالالالط و یالالالره الامالالالال 

 ومنفصله العدد.

نبمتصابنوبمنتصابو لنّببنلمتصدابمدنب  جد ب  د بجدزءب:بال ربممبأقو 
مشددتئطب  دد لب  ن دد بألحدد بالقالددم  بوب ا دد بلرخددئبقنلجالددربمكاب صددبب دد لب

م ضعبالتنص ببح بمشتئطبب  بالنصت  به ب  ن  بألح همنبوب ا د بلرخدئب

والمنتصابمنبالب   لبقلل بقنألّبل بالمنقالدم بملد باثند  بواثند  ب   د بلد سب
وقددلابالث ثدد بوالب تدد هربنلبال هددطب  ن دد بألحدد بالقالددم  ببب ن مددنبحدد بمشددتئط

وب ا دد بلرخددئبأل دد بملبأدد ب   مددنبصددنّ بالث ثدد بنّبلدد بوملبنهددقطبمن ددنب

بصنّ باثن  بوالبنول   بألح همنبدولباآلخئ.
مكابأئ تبهلاب نق لبالمتصابممنبقنّباللا بوه بالللب جتمدعبنجدزاؤ ب

 بالدللبالب  د لبقدلل بقنلزمدنلب ّبال ج دبقنلجالرب بنوبغ ئبقنّباللا بوهد

   دد بالب م دد بنلب  دد لبنحدد بالزمددن   بمجنملددنبلرخددئبوالقددنّبالددلا بممددنبنلب
 نقالرب ّبج  بواح وبوه بال طب بنوب دّبج تد  بوهد بالالدط بنوب دّبثد ثب

ج ن بوه بالجالربالتلش مّ.بوغ ئبقنّباللا به بالزمنلبالبغ ئ.بوالمنتصاب

 ا بالتدّبمكابجدئد بأد بملئوضدن  نبه بالل دبخنص بأللب ق م بم بال حد
بقن تبنجزاءبالل دبالبغ ئ.

 المسألة الثالثة

 في رواعه

 قا  : ويشملها قبو  المساواة وعدمها والقسمة وإمكال وجود العاد.

:بكقئبلش ربثد ثبخد اصب:باألولد بق د لبالمالدنواوبوأد م نبأد ىببأقو 
 ددنّبمقدد اّ بالبالمش دد ب دد لبنحدد بالشدد ئ  بم مددنب الددنولبغ ددئ بنوب تنّقدد ببنأت

ببنأت نّبكا  ب  لبقابالجالربوبلض 
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بمتالنو نلب ّبالط  ل بومتتنو نلب ّبالمق اّ.

الثن  ددد بق ددد لبالقالدددم بوكلددد بأللبالمنه ددد بم مدددنب لدددئفبل دددنباال قالدددنىب
واالثن ن دد بب اهددط بالمقدد اّبوهددلاباال قالددنىبقدد ب لندد ببدد بقدد لبالشددّءببح ددمب

قد اّبللا د ب بوالثدن ّبق د لب  ج ب   ببّءبغ ئببّءبوهلابالملن ب شحد بالم

اال تئاقبوه بم ب  ابعبالمندوبأن هربأش بمنبهشببال حمب   بومئادهربهندنب
باألول.

الثنلث بمم نلبوج دباللندبوكلد بأللبالمنقالدربم مدنب نقالدربملد بآحدندبهدّب

نجزاؤ ب تش باآلحندبأندوبل بولمنبقنلباال قالنىبق ب   لببنلتلدابقمدنب دّبال درب
نلق وبقمنب ّبالمتصابقنلبال لىبلمطش بال ربه بمم نلبالمنتصابوق ب   لبب

بوج دبواح بأندبالبال ج دببنلتلا.
 قا  : ومو  اتي وعرضي

:بال ربمن بمنبه ببنللا بقنألقالنىبالتّبأ د نهنبلد ب بومند بمدنبهد ببأقو 
بنللئفبوه بملئوض نبقنلجالربالط  لّبنوبأنّضد نبقنلالد ادبالحدنلب دّب

 م ت بأئض  بالبكا   ب بنوبمنب جنملد ب دّبالمحدابالالط ب    بمتق ّببق ّ ب 
نوبمنب تلش ببمنب لئفبل بقق لننبق وبمتننه د بنوبغ دئبمتننه د ببالد  ب ندنهّب

بالمق لبأش  ب ّبالل وبنوبالم وبنوبالش وبوأ ىب ننه  .

 المسألة الرابعة

 في أحكامه

 قا  : ويعرض ثاني القسمین فیهما يولهما

نبمتصدابوممدنبمنتصداب بون ضدنبممدنبكا دّبنوب:بق بب ندنبنلبال دربممدبأقو 

أئضددّبوالثددن ّبمدد بالقالددم  ب ددّبالقالددم  بملددنب لددئفبلددصولبمن مددنب دد لب

الجالدربالتلش مددّب لدئفبلدد باال قالدنىب  حصددابلد بالتلدد دب  صد ئبملدد ودابقدد ب
أددئفبلدد بالندد عبالثددن ّبمدد بال ددربوهدد بالمنتصدداب بوقددلابالزمددنلب قالددربملدد ب

ىب  حصددابلدد بالتلدد دب بون ضددنبالزمددنلبالالددنأن بوالشدد  ّبواأل ددنىبواألأدد ا

متصاببلا  بو لئفبل بالتق  ئببنلمالن  بن ضنبقمنب قنلبلمنلبحئق ب ئهخب
ب ظ ئبملن 
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بق ل بو لئفبثن ّبالقالم  ب   منبألول من.
 قا  : وفي حصو  المنافي وعد  الشرط داللة على انتفاء الضدية.

نلب:بنحدد همنبنلب:ب ئ دد بنلبال ددربالب ضددندب  دد بوالدد ل ابأش دد بوج ددبأقالالو 
المنددن ّبلشضدد   بحنصدداب دد ب  دد لبالضدد   بم جدد دوب بب ن دد بنلبن دد اعبال ددرب

المنتصاب تق ىببلض نبب ل ب  ح بالن أ  بممنبمقد ىبلصدنح  بنوبمتقد ىببد ب

و التح اب قد ىبنحد بالضد   ببدنآلخئ.بونمدنبالمتصداب دصلبنحد بالند أ  بممدنب
لد بقدنلل سبوالضد بالبقنبابلرخئبقنلالط بلش طبوالجالربلشالدط بنوبمق د لب

   لبقنب بلض  بوالبمق  البل ب حصد لبالتقد  ربوالقنبش د بالمنن  دنلبلشضد   ب

ب قتضّبا تتنءبالض   .
الثدن ّبنلبالشدئطب دّبالتضدندبمتقد دب دّبال درب د ب ضدندب  د .بب ن دد بنلب

لشتضددندببددئط  بنحدد همنبا حددندبالم ضدد عب بالثددن ّبنلب  دد لبب ن مددنبغن دد ب

لبهنددنبنمددنبأدد ىبا حددندبالم ضدد عب ددّباللدد دب ص دد بلدد سبالت نأدد بوهمددنبمنتت ددن
لشددّءبمدد باللدد د  بم ضدد عبقئ دد بمشددتئطب بوقددلابالمتصدداب دد لبالجالددرب

الط  لّبملئوفبلشتلش مّبولشالط بب اهط بالتلش مدّبوقدلابلش دطبب اهدط ب
الالط ب بونمنبأ ىبق   منب ّبغن  بالت نأ ب ص د بالبمقد اّب  جد بمالبو م د ب

بمن بنوبنصغئب  بغن  ب ّبالت نأ بوقلابالل د.نلب تئفبمنبه بنق ئب
 قا  : ويوعف بالايادة والكثرة ومقابلیهما دول الشدة ومقابلها.

:بال ربب   اأ ب  صببب لببلضنبمن بلا  بأشد ببلد بآخدئب د لببأقو 
الالت بنل  بم بالث ثد بوقدلابال دطبالدللبط لد بأشدئوبنل د بمد بالدللبط لد ب

ومقنبش نبنأندّبالنقصدنلبأللبالزا د بم مدنبخمال ب  ص قبأش  بوصببالز ندوب

 لقدداببنلق ددنسبملدد بالنددنقص.بوقددلاب  صددبببددنل ثئوبوالقشدد بو متنددعبا صددن  ب
بنلش وبوالضلببوب ن  بظدنهئب   د بالب لقدابنلبخطدنبنبد بمد بخدطبآخدئب دّب

ال ط د ب بوالبث ثدد بنبدد بمدد بث ثدد بنخدئىب ددّبالث ث دد .بوالتددئقببدد  بال ثددئوب

الز دندوبوالشد وب د لبال ثدئوبوالز دندوبم مدنب تحققدنلبوالش وبظنهئب بوقلاببد  ب
بنلنال  بمل بنصابم ج دبالب تغ دئب صدش ببالد  بالز دندوبوالبحق قتد بب د هب

بالش و.
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 قا  : وأنواع متصله قد تكول تعلیمیة

:باأل  اعبالث ثد بلش دربالمتصدابالقدنّبالدلا بقد ب  خدلببنأت دنّبمدنببأقو 

آخئب بمث بمكابنخلبالمق اّببنأت دنّبكا د ب تالم ب لش م  ب بوق ب  خلببنأت نّب

البم بح مباقتئا  ببنلم ادبونأئاض نبم باألل البوغ ئهنبقنلبكل بمقد اّاب
 لش م ددنبقنلالددط بالتلش مددّبوال ددطبالتلش مددّبوالجالددربالتلش مددّبوقددلابالنقطدد ب

وم منبهم تبهل باأل د اعب لش م د بأللبأشدربالتلدنل ربم مدنب  حدمبأن دنبمجدئدوب
ب ابل ن.أ بالم ادبو 

 قا  : وإل كانت تختلف بنوع ما من االعتبار

:بالظددنهئبمدد بهددلابال دد ىبنلبقدد لبالجالددرب لش م ددنب تددنّقبقدد لببأقالالو 

الالط بوال دطبقدلل بوب ن د بنلبالجالدرب م د بنلب  خدلبالببشدئطبغ دئ ب بنوب
بشددئطبالبغ ددئ بونمددنبالالددط بوال ددطب دد ب م دد بنخددلهمنبمالببنالأت ددنّباألولب

باعببن عبمنبم باالأت نّ. ش لاباختشتتباأل  
قا  : وتخلف الجومرية عما يقا  في جالواب مالا مالو فالي كالا واحالد يعوالي 

 عرضیته.

:ب ئ  بنلب    بنلبهل باأل  اعبب هئهنبنأئافبواهت لببطئ ق  ببأقو 

نح همنبأنىب ّبالجم عبوالثن ّبم تصبب ابواح بواح بنمنباللنىب تقئ ئ بنلب

لالددط بوال ددطبوالجالددربالتلش مددّبملندد بالج هئ دد ب ددّبحدد بقددابواحدد بمدد با
والزمدنلبواللدد دبغ دئبداخدداب دّبجدد ا بمدنبهدد بمكابهدئابأدد بحق قتد ب   دد لب

بخنّجنبأ بالحق ق ب    لبقابواح بم بهل بأئضن.
قا  : والتبد  مع بقاء الحقیقة وافتقار التنامي إلى برمالال وثبالوت الكالرة 

م التعلیمالالي الحقیقیالالة واالفتقالالار إلالالى عالالرض والتقالالو  بالاله ، يعوالالي عرضالالیة الجسالال

 والسوح والخط والامال والعدد.

:بهلابه بال ج بال البأش بأئض  بقابواح بواح بب ص صد ت ببأقو 

نمنبالجالربالتلش مّب    بأئفبأللبالجالربق ب ت  لب ّبقابواح بمد بنبلدند ب

والحق ق ببنق  ب  لبالشمل ب ق اباألب نلبالم تشت بمعببقنءبحق قت نب زوالبقاب
ببقنءواح بم باألبلندبو
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بالجالم  ب  لبأش بأئض  باألبلندبنأنّبالجالربالتلش مّ.

ونمدنبالالدط ب   د بأدئفبأللبث   د بلشجالدربم مدنبهد بب اهدط بالتنددنهّب
اللنّفبلشجالربال تقنّ بمل ببئهنلب  لبأش  بمعبنلبنجزاءبالحق ق بالب ث دتب

ببنل ئهنلبومكابقنلبالتننهّبأنّضنبقنلبمنب ث تبب اهطت بنول ببنللئض  .

ال طب    بأئفبأل  بغ ئبواج بالث   بلشجالربومدنبقدنلبقدلل ببونمن
قددنلبأئضددنب بوب ددنلبأدد ىبوج بدد بن دد بم مددنب ث ددتبلشالددط بب اهددط ب ننه دد ب

والالط بق بالب تئفب   بالن ن  بقمنب ّبال ئوبالحق ق  بالالدنقن ب   د بالبخدطب

ب   نببنلتلا.
متتقدئبملد بونمنبالزمنلب    ب تتقئبمل بالحئقد بأل د بمقد اّهنبوالمقد اّب

المتقدد ّبوالحئقدد بأددئفبوالمتتقددئبملدد باللددئفبنولدد ببنللئضدد  ب نلزمددنلب

بأئف.
ونمدنباللد دب ص د بمتقد ىببنآلحدندبأشد بمدنب قد ىبواآلحدندبأدئفب نللدد دب

بقلل .
 قا  : ولیست ايطراف أعداما وإل اتصفت بها مع نوع من اإلضافة.

ئهب:بكهدد بجمنأدد بمدد بالمت شمدد  بملدد بنلبالالددط بالددللبهدد بطددبأقالالو 

الجالربوال طبالللبه بطئهبالالط بوالنقط بالتّبهدّبطدئهبال دطبنأد اىب

صئ  بالب حق بل نب ّبال نّجبومالبال قالمتبال قالنىبمحش نب بوأللبالطئهب
أ نّوبأ ب  ن  بالشّءبالتّبهّبأ نّوبأد ب نن د بوأ مد ب بوأللبالالدطح  ب

 نال قالنى.بوقلابمكابالتق نبأن ب  قّباألجالنىبملبقنلببنألهئبلزىبالت اخابومالب

بال طبوالنقط .
وهل بال ج  بالب  ش بم بدخابنمنباألولب   منب شزىبكل ب ّباألأئافب

بالالنّ  بنمنبغ ئهنب  

ونمنبالثن ّب صلبالن ن  بل التبأ منبمحضنبوالب ندنءبصدئ نبأللباللد ىب
بالب شنّبمل  بواألطئاهب شنّبمل  نببابهنهننبنم ّبث ث .

بوبط لبوأئفبقنبابلنبنّوبم ج د.نح هنبالالط بوه بمق اّبك

والثن ّب ننءبالجالرببملن با قطنأ ب ّبج  بمل ن بمد بج دن باالمتد ادب
بول سببل ىبصئهببابه بأ ىبنح بنبلندبالجالربوه بث ن .
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والثنلددمبمضددن  ب لددئفب ددنّوبلشالددط ب  قددنلبهددط بمضددنهبملدد بكلب

ضد بل مدنبالالط ب بو نّوبلشتننءب  قدنلب  ن د بلجالدربكلب  ن د بواإلضدن  بأنّ
مت خئوبأن منب بوق ب  خلبالالط بأنّ نبأ بهل باإلضن  ب   د لبم ضد أنب

بللشربال ن ه .بوقلابال حمب ّبال طبوالنقط .

ونمنبالثنلمب  لبالجالم  بمكابالتق نبأ ىبالالطحنلبوصنّابجالمنبواح اب
بملبا ص بوملب منهنب نلالطحنلببنق نل.

 قا  : والجن  معروض التنامي وعدمه.

ئ  ببنلجنسبال ربم بح مبه به ب   د بجدنسبلند أّبالمتصداب:ب بأقو 

والمنتصابوه بالللب شحق بللا  بالتننهّبوأ ىبالتننهّبأ ىبالمش د بالباللد ىب
المطش ب  لبالل ىبالمطش بق ب ص قبأش بالشّءبالللبهش بأن بمنببنأت نّ ب

 صدد قبن دد بمتنددن بقددنلمجئدا .بوم مددنب شحقددنلبنأنددّبالتنددنهّبوأ مدد باللدد ىب

نصبمنبأ ابال ربب اهط بال رب  قنلبلشجالربم  بمتنن بنوبغ ئبمتنن ببنأت نّبال 
مق اّ بو قنلبلشق وبكلد ببنأت دنّبأد دباآلثدنّبوامتد ادبلمن  دنبوقصدئ بو قدنلب

لش ل بوالزمنلبوالل دبم  نبمتننه د بنوبغ دئبمتننه د بالببنأت دنّبلحد قبط  لد ب
بب نببابللا  ن.

 قا  : ومما اعتباريال.

  بب بنلبالتننهّبوأ م بم باألم ّباالأت نّ  بالبالل ن  ب    ب:ب ئبأقو 

لدد سب ددّبال ددنّجبمنه دد ب قددنلبل ددنبم  ددنب نددن بنوبأدد ىب نددن ببددابم مددنب لقدد لب
بأنّض  بلغ ئهمنب ّبالله .

 قا  : الثاني الكیف ويرسم بقیود عدمیة تخصه جملتها باالجتماع.

أد بال  دببوهد ب:بلمنب ئغبم بال حمبأ بال رببئعب دّبال حدمببأقو 

بالثن ّبم باألأئافبالتالل بو   بمالن اب:
اأشدربنلباألجندنسباللنل د بالب م د ب ح  د هنب :ب ّبّهم المسألة ايولى 

بل النطت نبباب ئهر
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بدد م ّبنأددئهبمن ددنبأندد باللقددا.بوالئهددربم مددنب تدد لببمدد بخدد اصبالشددّءب

وأ اّض بولمنبقن تبالل اّفبق ب   لبأنم بوق ب   لبخنصد بواللدنىبالب
 ت دد بالتم ددزبالددللبهدد بنقددابمئا دد بالتلئ ددببلددرب صددش باللدد اّفباللنمدد ب

لشتلئ ببمالبمكاباختصتببنالجتمنعببنلمنه  بالمئه م بقمنب قنلب ّب لئ دبب

ال تنشبم د بالطدن ئبال لد دبولمدنبلدرب  جد بل دلابالجدنسبخنصد ب ت د ب صد ّ ب
  صدددش ابملددد ب لئ تددد ببلددد اّفبأ م ددد بقدددابواحددد بمن دددنبنأدددربمنددد بل ن دددنب

منأ نبخنص بب ب قنل اب ّب لئ ت بم  به ئ بقنّوبالب ت قبب ص ّهنبأش ببنجت

ب ص ّبغ ئهنبوالب قتضّبالقالم بوال قالم ب ّبمحش نباقتضنءبنول ن.
ب ق لننبه ئ ب شمابجم عباألأئافبالتالل بو  ئجبأن نبالج هئ.

بوق لننبقنّوب  ئجبأن بالحئق بومنبل سببقنّبم باألأئاف.

نبأش ب ص ّبغ ئهدنب  دئجبأند باألأدئافبوق لننبالب ت قبب ص ّه
بالنال   .

وق لنددنبوالب قتضددّبالقالدددم بوال قالددم ب دددّبمحش ددنب  دددئجبأندد بال دددرب

بوال ح وبوالنقط .
وق لننباقتضنءبنول دنبل د خاب دّبالمحد ودباللشدرببنألبد نءبالتدّبالب نقالدرب

    ب قتضدّبال قالدم بمدعبن د بمد بال  دببأللباقتضدنء بلدلل بلد سبنول دنببداب

بلملش ى.ل ح وبا

 المسألة الثانیة

 في أقسامه

 قا  : وأقسامه أربعة.

:بال  ددببلدد بن دد اعبنّبلدد ب:بنحدد هنبال  ت ددن بالمحال هدد بقنلالدد ادببأقالو 

والحددئاّوب بالثددن ّبال  ت ددن بالم تصدد ببددلوا باأل تددسبقددنللش ىبواإلّادا ب
والظن لب بالثنلمبال  ت ن باالهدتل اد  بقنلصد ب بوالشد  ب بالئابدعبال  ت دن ب

بلم تص ببنل م ن بقنلزوج  بواال حننءبواالهتقنم بوغ ئهن.ا
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 المسألة الثالثة

 في البح  عن المحسوسات

 قا  : فالمحسوسات إما انفعالیات أو انفعاالت.

:بال  ت ددن بالمحال هدد بملبقن ددتبّاهدد  بأالددئوبالددزوالبهددم تببأقالالو 
 با تلنل ن بال تلدنلبالحد اسبأن دنبنوالب بوملبقن دتبغ دئبّاهد  ببدابهدئ ل

الزوالبهم تبا تلنال بوهّبوملبلرب   ب دّبن تالد نبا تلدنال بل ن دنبلقصدئب

مددد   نبوهدددئأ بلوال دددنبمنلدددتباهدددربجنالددد نبواقتصدددئب دددّب الدددم ت نبأشددد ب
باال تلنال .

 المسألة الرابعة

 في مغايرة الكیفیات لألشكا  وايماجة

 قا  : ومي مغايرة لألشكا  الرتالفهما في الحما.

منءبمل بنلبهدل بال  ت دن ب تدسباألبد نلبقدنل اب:بكه بق ىبم بالق بأقو 
أللباألجالنىب نت دّب دّبالتحش دابملد بنجدزاءبصدغنّب ق دابالقالدم بال هم د بالب

اال ت نق  بو ش باألجزاءبم تشت ب ّباألب نلب دنلتّب حد طبب دنبنّبلد بمثشثدن ب

   لبمتئق بال صنلباللض ب د حسبمن دنببدنلحئاّوب بوالتدّب حد طبب دنبهدت ب
ش ظ بغ ئب ن دلوب د حسبمن دنببدنل ئدب بوالدللب قطدعباللضد بمئبلن ب   لبغ

مل بنجزاءبصغنّبو   لبب   بالنت كبه بالمحدئقبالحئ دببوالم قدّبلدلل ب

التقط عبه بالحش ب بوالدللب نتصدابمند ببدلنعبمتدئقبلش صدئبهد باألبد  ب ب
والللب نتصابمن ببلنعبقنب بلش صئبه بالال ادبو حصدابمد باخت ط مدنب

بل.بنقّبن  اعباألل ا

والمحققدد لبنبطشددد ابهددل بالمقنلددد ببدد لباألبددد نلبواأللدد البم تشتددد ب دددّب
المحمدد ال ب  حمددابأشدد بنحدد همنببنإل جددن بمددنب حمددابأشدد باآلخددئببنلالددش ب

  شددزىب غن ئهمدددنببنلضدددئوّو.بوب ن ددد بنلباألبدد نلبمشم هددد بوغ دددئبمتضدددندوب

بواألل البمتضندوبغ ئبمشم ه .بون ضنباألب نلبم صئو
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بتنبقلل .والحئاّوبوال ئودوبل ال
 قا  : والمااج لعمومها.

:بكه بآخئولبمد باألوا دابملد بنلبال  ت دن بهدّباألمزجد بوهد ببأقو 
خطدد بأللبالمددزاجبق ت دد بمت هددط ببدد  بالحددنّبوال ددنّدب حصددابمدد ب تنأش مددنب

والحددئاّوبوال ددئودوبمددد بال  ت ددن بالمشم هددد ب   دد لبالمدددزاجبمن ددنب دددنلش لب

اجبوملبقنلب نبلدنبلد بل د بالتدنبعبوالطلربممنبل سببمشم سب   لبمغن ئابلشمز
بمغن ئبلشمت  ع.

 المسألة الخامسة

 في البح  عن الملموسات

قالالالا  : فمنهالالالا أوا الالالا الملموسالالالات ومالالالي الحالالالرارة والبالالالرودة والرطوبالالالة 

 والیبوسة والبواقي منتسبة إلیها.

:بلمدددنبقن ددتبال  ت دددن بالمشم هدد بنظ دددئبأندد بالط  لددد بللم م دددنببأقالالو 

ىبال حدمبأن دن.بواأشدربنلبال  ت دن بالمشم هد بممدنببنلنال  بملد بقدابح د البقد 

 لش دد ب بنوبا تلنل دد ب بنوبمددنب نالدد بمل  مددنب ب نلتلش دد بق ت تددنلبهمددنبالحددئاّوب
ال   ه ب بو لنّببنلتلش  بمنب تلدابووال ئودوب بوالمنتلش باثنتنلبهمنبالئط ب ب

وم مدنبالص ّوبب اهطت نب ّبالمندوب بوبنلمنتلشد بمدنب نتلدابالمدندوببنأت نّهدن.ب

قن ددددتباألول ددددنلب لش تدددد  بواألخئ ددددنلبمنتلشتدددد  بوملبقن ددددتبالمددددندوب نتلدددداب
بنأت نّهمدددنبأللباألول ددد  ب تلددد لب دددّباألخدددئ   بدولبالل دددسبونمدددنببدددنقّب

ال  ت ن بالمشم هد بقنلشطن د بوال ثن د بوالشزوجد بوال شنبد بوالجتدنهبوال شد ب

بوالثقابوال ت ب    نب نبل بل ل باألّبل .
جامعالالالة للمتشالالالاكالت ، مفرقالالالة للمختلفالالالات ، والبالالالرودة قالالالا  : فالالالالحرارة 

 بالعك .

:بالحددئاّوبمدد ببدد   نبمحدد اثبال تدد بوالم ددابالصددنأ بو حصدداببأقالالو 

ببال  بكل بالحئق 
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  كابوّد بالحئاّوبأش بالمئق بوه نت بطش باأللطببالصل دبق ابغ ئ ب

لالددئأ با تلنلدد ب نقتضدد بكلدد ب تئ دد بنجددزاءبالمئقدد بالم تشتدد ب دد كابصددل ب
طببجنمعبمشنقش ب م بهنهننبق ابم  نب قتضّبجمعبالمتشنق  بو تئ د باألل

بالم تشتن ب بونمنبال ئودوب    نببنلل سبم بكل .
 قا  : ومما متضادتال.

:بالحئاّوبوال ئودوبق ت تدنلبوج د تدنلبب ن مدنبغن د بالت نأد ب  مدنببأقو 
ئبمتضندالبولرب  نلبب ّبهدلابالح دربنحد بمد بالمحققد  بوقد بكهد بقد ىبغ د

محقق  بمل بنلبال ئودوبأد ىبالحدئاّوبأمدنبمد ببد   بنلب  د لبحدنّاب   د لب

التقنبدابب ن مددنب قنبدداباللد ىبوالمش دد بوهدد بخطد بأل ددنب دد ّطبمد بالجالددربال ددنّدب
ق ت ددد بلا ددد وبأشددد بالجالدددم  بالمطشقددد بواللددد ىبغ دددئبمددد ّطب دددنل ئودوبصدددت ب

بوج د  .
 الحقیقة.قا  : وتولق الحرارة على معال أرر مخالفة للكیفیة في 

:بلتظ بالحئاّوب طشد بأشد بملدنلبنحد هنبال  ت د بالمحال هد بمد ببأقو 

حددئاّوبالنددنّب بوالثددن ّبالحددئاّوبالمننهدد  بلشح ددنوبوهددّببددئطب   ددنبو الددم ب

الحددئاّوبالغئ ز دد بوهددّبم نلتدد بلتشدد ب ددّبالحق قدد بأللب شدد بمضددندوبلشح ددنوب
بت بلمنب ق ى.والثن   ببئطب   نب بوالثنلمبحئاّوبال  اق بالن ئوبوهّبم نل

 قا  : والرطوبة كیفیة تقتضي سهولة التشكا ، والیبوسة بالعك  :

:بالئط بدد ب الددئهنبالشدد خبب   ددنبق ت دد ب قتضددّبهدد  ل بالتشدد ابأقالالو  

واال صنلبوالتتئقبوالجم  ّب طشقد لبالئط بد بأشد بال شد بالبغ دئب دنل  اءب
ئ  د بل سببئط بأن هربوأن بالش خبن  بّط بوجلابال ش بهّبالئط بد بالغ

الجنّ  بأش بظنهئبالجالربقمنبنلباال تتنعبهد بالئط بد بالغئ  د بالنن دلوبملد ب

ببنطن بوالجتنهبأ ىبال ش بأمنبم بب   بنلب  تابوال   ه بمقنبش بلشئط ب .



 213بب.......................................................................بتاسوململا نع ثحبلا يف

 قا  : ومما مغايرتال للین والصالبة.

:بالشدد  بوالصدد ب بمدد بال  ت ددن باالهددتل اد  ب ددنلش  بق ت دد ب  دد لببأقالالو 

تل ابل  غمنّب بو   لبلششّءبب نبق اىبغ ئبه نلب  نتصابأ بالجالربب نبمال
م ضد أ بوالب متد بقث دئابوالب تتدئقببالدد  ل بوم مدنب  د لبق  لد بلشغمدئبمدد ب

بالئط ب بو منه  بم بال   ه بوالص ب بق ت  ب قتضّبمقنبابكل .
قا  : والثقا كیفیالة تقتضالي حركالة الجسالم إلالى حیال  ينوبالق مركالاه علالى 

 ال مولقا ، والخفة بالعك  ، ويقاالل باإلضافة باعتبارين.مركا العالم إل ك

:بلمنبقدنلبالثقدابوال تد بمد بال  ت دن بالمحال هد بصدندّ   بأد ببأقو 

الحدئاّوبوال ددئودوببحددمبأن مدن.بواأشددربنلبقددابواحد بمن مددنب قددنلببملن دد  ب:ب

حق قددّبومضددن ّب ب نلثقددابالحق قددّبق ت دد ب قتضددّبحئقدد بالجالددربملدد بنهددتاب
قز بأش بمئقزباللدنلربمكابلدرب لقد بأدن  ب بوال تد ببدنلل سببح مب نط  بمئ

وهددّبق ت دد ب قتضددّبحئقدد بالجالددربملدد ب دد قببح ددمب طتدد بأشدد باللننصددئب

بو نط  بهطح بأش بهط بالتش بملبلرب لق بأن  .
ونمدددنباإلضدددن ّب   ددد ب قدددنلببملن ددد  ب دددّبقدددابواحددد بمن مدددنب دددنل ت بب

 تحددئطب ددّبنقثددئببنحدد همنبالددللب ددّبط نأدد بنل بنإلضددن  ب قددنلببملن دد  ب:

المالن  بالممت وبب  بالمئقزبوالمح طبحئق بمل بالمحد طبوقد ب لدئفبلد بنلب
 تحئطبأ بالمح طبوالب تضندبهن نلبالحئقتنلب بوالثن ّبالللبمكابقد سبملد ب

الننّب تال نبقن تبالننّبهنبق بل بمل بالمح طب  د بأند بالمحد طبثق دابوخت دبب

ببنإلضن  .
 ساني.قا  : والمیا طبیعي وقسر  ونف

:بالم ابه بالللب الم  بالمت شم لباأتمندابو نقالرببن قالنىبملش لد ببأقو 

نأنّبالحئق بمل بط  لّبقم ابالحجئبالمال  ب ّبال  اءب بوالزقب ّبالمنءب
 بومل بقالئلبقم ابالحجئبمل ب  قبأن بقالئ بأش بالصل دب بومل ب تالن ّب

بقم ابالح  البمل بالحئق بحنلبا   نأ باإلّادل
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 ومو العلة القريبة للحركة وباعتباره يصدر عن الثابت متغیر.قا  : 

:بالم ددابهدد باللشدد بالقئ  دد بلشحئقدد بوبنأت ددنّب حققدد ب صدد ّبأدد ببأقالالو 

الثنبدددتببدددّءبمتغ دددئبوكلددد بأللبالط  لددد بنمدددئبثنبدددتبوقدددلابالقددد وبالقالدددئ  ب
والنتالددن   ب  الددتح ابصدد وّبالحئقدد بالمتغ ددئوبأن ددنب دد ببدد بمدد بنمددئب شددت ب

ندمن بالم ا عبال نّج  بوال اخش  به بالم اب ص ّبأ بو ضلبببال  بمص

الط  ل بو قتضّبالحئق ب  حصاببنبت اد بهئأ بالحئق بوب   نبوبضدلت ب
بض بكل .

 قا  : ومختلفه متضاد

:ب ش ئبملد بأد ىبمم دنلباجتمدنعبم شد  بم تشتد  بوكلد بأللبالم داببأقو 
ربمد  لب قتضّبالحئق بمل بج  بوالصئهبأ بنخئىب ش باجتمعب دّبالجالد

القتض بحئقت بو  ج  بمل بج ت  بم تشتت  بوكل بغ دئبملقد لب ب لدربقمدنب

 ج لبنلب جتمعب ّبجالربواح بحئقتنلبم تشتتنلبمح اهمنببنللا بواألخدئىب
بددنللئفبقددلل ب جدد لباجتمددنعبم ددابكا ددّبوأئضددّبقحجددئب حمشدد بم الددنلب

بمتحئطب  لبالثقابم ج دب  د بوهد بم شد بالدلا ّبحدنلبخدئقبال د اءببد بوهد 

م ش باللئضّبالللبه بلن النلبكا دّب د كاب جد دبأشد بكلبم دابط  لدّبم داب
قالئلب قنوىبالال  نلبنأنّبالط  لد بوالقنهدئبوحد ثبم دابالقدنهئبمن مدنب د لب

قنلبالقنهئبغنل نبنخل بالط  ل بوالم ا عبال نّج  ب ّبم نن  بقش  بثدرب قد ىب

دوبمل بنلب تلندالبالط  ل بو  خلبالم ابالقالئلب ّبالنقصبوالط  ل ب ّبالز ن
   ق بالجالربأ  ربالم ابثدرب  خدلبالط  لد ب دّبااللد دندبأشد بالتلدندلب ت جد ب

م  بمش بنببآثنّبالضلببثرب شت بالم ابو دزدادبالضدلبب د ب م د باجتمدنعب

م ش  بط  لّبوقالئلبأش بح بالصئا  بباب   لبالجالربنب ابكابحنلبمت هطب
ب .ب  بالم ابالقالئلبالش   بوالط  لّبالش  

 قا  : ولو ال ثبوته لتساو   و العا ق وعادمه

:بهلابمبنّوبمل بال ل ابأش بوجد دبالم دابالط  لدّب دّبقدابجالدرببأقو 

بقنبابلشحئق 
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القالددئ  بو قئ ددئ بنلبالمتحددئطبمكابقددنلبخنل ددنبأدد بالملنوقدد بوقطددعببم شددد ب

القالئلبمالن  بمنب    ب قطل نب ّبلمنلب  كاب ئضنن بممن اببنلملنوق بقطل نب
لمنلبنط لب  كاب ئضنن بمعبملنوق بنقابم باألول بأش ب الد  بالزمدن   بب ّ

قطل ددنب ددّبلمددنلبمالددنوبلزمددنلبأدد  ربالملنوقدد بوكلدد بمحددنلبقطلددنبالمتنددنعب

ب النولبلمن ّبأ  ربالملنوق بوواج هن.
قالالا  : وعنالالد آرالالرين مالالو جالالن  بحسالالب عالالدد الجهالالات ومتماثالالا ومختلالالف 

 باعتبارما.

لم ابونح نم بأش بّنلباألوا اببئعب:بلمنب ئغبم بال حمبأ بابأقو 

 ّبال حمبأن بأش بّنلبالمت شم  بوه بجنسبأش بّن  رب حتد بهدت بن د اعب
بحالدد بأدد دبالج ددن بالالددتبثددربقددنل اب:بملبمندد بمددنبهدد بمتمنثددابوهدد بقددابمددنب

اخددتصببج دد بواحددد وبأللب الددنولبالملشددد لب الددتشزىب الدددنولباللشدد ب بومنددد ب

أشدّبونبد بهنبدرب دّبم تشتد ببم تشببوهد بمدنب لد د بج ن د ب بواختشدببنبد 
 قنلبنب بهنبربم د بغ دئبمتضدندبالجتمدنعبالم شد  ب دّبالحجدئبالصدنأ بقالدئاب

بو ّبالحشق بالتّب تجنكب نباثننلب بوقنلبنب بأشّبم  بمتضند.
 قا  : ومنه الثقا وآررول منهم جعلوه مغايرا.

:بم بنجننسباالأتمندبأن بنبّبهنبدربالثقدابوهد باالأتمدندبالد لىببأقو 
م جدد بلشحئقدد بهددت ب بوقددنلبنبدد بأشددّبملبالثقددابّاجددعبملدد ب زا دد بنجددزاءبال

الجالرب جلش بمغن ئابلجنسباالأتمندبوه بخطد بأللب زا د باألجدزاءبالحق ق د ب

بحنصاب ّبال ت ببوالبثقابل .
 قا  : ومنه الز  ومفارق.

:بكه بالمت شم لبمل بنلباالأتمندبمن بمنبه باللىبوه باالأتمدندببأقو 

والالددتاب بومندد بمددنبهدد بمتددنّقبوهدد بالم تشددببوهدد بالمقتضددّب حدد بالتدد قب
لشحئقد بملدد بمحد ىبالج ددن باألّبددعبوم مدنبقددنلبمتنّقددنبللد ىبوجدد  بوقدد هب

بالجالرب ّبمح اهنبنوبكهنب بأن نبب  هبالج ت  .
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 قا  : ويفتقر إلى محا ال  یر

:بلمنبقنلباالأتمندبأئضنبوقنلبقابأئفبمتتقئابمل بمحابقنلببأقو 

تتقئابمل بالمحابولمنبامتنعبحش لبأئفب ّبمحش  بقنلباالأتمندباالأتمندبم
قلل ب صجابهلابقنلبم  ب تتقئبمل بمحابالبغ ئ.بوبل بالمت شم  بلمنبطل ب

 ّبقش  بالح م  با تقئبمل باالهت اللبأش  مدنبهندنبواهدت ل ابأشد باألولببد لب

 بصدت بكا دد بوجدد  بم ا لد بمحشدد بلصددت بكا د ب شدد با تتدد بالمحدابا تتددتبصددت
اللا بوكل ب قتضّب تّباللا ب بوأش بالثن ّبب   ب   لبمالنو نبلشت ل ببأللب

اال تقنّبمل بنل  بم بمحابواح بم بخ اصبالت ل ببواالبدتئاطب دّبنخدصب

بالصتن ب التشزىباالبتئاطب ّباللا .
 قا  : ومو مقدور لنا.

:بكهدد بالمت شمدد لبملدد بنلباالأتمددندبمقدد وّبلنددنبأل دد ب قددعببحالدد ببأقالالو 

بنبو نتتّببحال بص اّ ننب    لبصندّابأنن.دواأ ن
قا  : وتتولد عنه أشیاء بعضها لياته من  یر شالرط ، وبعضالها بشالرط ، 

 وبعضها ال لياته.

:بقالدربالمت شمد لباالأتمدندببنلنالد  بملد بمدنب ت لد بأند بملد بنقالددنىببأقالو 

ث ث ب:بنح هنبمنب ت ل بأن بللا  بم بغ ئبحنج بمل ببئطبوملبقنلبق ب حتنجب
 بنح ن نبوه باألق البواالأتمندب ّبمحش بوملبقنلب  ل همنب ّبغ ئبمحش بمل 

بشئطبالتمدنس.بوم مدنبقشندنبم د ب ت لد بأند باألقد البأللبالجالدرب  دتصببج د ب

دولبنخدئىبحددنلبحئقتد ب دد ببدد بمد بم صددصبلتشدد بالج د بوهدد باالأتمددند.ب
متحدئطبوقشننبم  ب  ل باالأتمندبل ج دبالحئق بالقالئ  بب ئنببل ببّءب د لبال

  جدد ب  دد باالأتمددندبواالأتمددندب  لدد بالحئقدد باألولدد بواالأتمددندبملددنبثددربمكاب

ب حئطبول باالأتمندبحئق بنخئىبواأتمندبآخئ.
وثن   نبمنب ت ل بأن ببشئطبوالب ص بب و  بوه باألص ا ب    نب ت ل ب

أن ببشئطبالمصنق بأللبالص ىبم ج دب دّبغ دئبمحدابالقد ّوبومدنب تلد ىب

بل  بمالمحابالق ّوبالب  
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االأتمندبومكابقنلبمنب تل ىبمحابالق ّوب ت ل بأ باالأتمدندب مدنب حدابمحش دنب

بنول 
وثنلث ددنبمددنب ت لدد بأندد بالببنتالدد ببدداببت هددطبوهدد باأللددربوالتدد ل بب دد لب

االأتمندب  ل بالمجنوّوبوالتتئ  ب بوالمجنوّوب  ل بالت ل بب بوالتتئ  ب  لد ب

باأللر.

 المسألة السادسة

 مبصراتفي البح  عن ال

 قا  : ومنها أوا ا المبصرات ومي اللول والضوء

:بمددد بال  ت دددن بالمحال هددد بالم صدددئا بوقددد ب  ددد ببق لددد بنوا ددداببأقالالالو 

الم صئا بأش بنلبم بالم صئا بمنب تننول بالحسبال صدئلبنوالبوبنلدلا ب
وه بمنبكقئ بهننبم بالش لبوالض ءبومن نبمنب تننول بب اهدط بقغ ئهمدنبمد ب

ئبم مدنب د ّق نبب اهددط بهدل  بوهدلابقمددنبقدنلب ددّباألولبالمئ  دن ب د لبال صدد

ومن نبنوا ابالمشم هن ب  لب   ب ن   نبأشد بنلبهندنطبق ت دن ب د ّطببدنلشمسب
بب اهط بغ ئهن.

 قا  : ولكا منهما طرفال.

:بل دددابواحددد بمددد بالشددد لبوالضددد ءبطئ دددنلب تدددّبالشددد لبالالددد ادبأقالالالو  

هدل ب    دنبمت هدط بوال  نفبو ّبالض ءبالند ّبال دنّقبوالظشمد بومدنبأد اب
ب  بهل بقنلحمئوبوال ضئوبوالصتئوبوالغ ئوبوغ ئهنبم باأللد البوقنلظداب

بوب   بم باألض اء.
 قا  : ولألو  حقیقة.

:بكه بم بالبمز  ب حص ابلد بملد بنلباأللد البالبحق قد بل دنب د لببأقو 

ال  نفبالمت  ابم منب حصابم بم نلطد بال د اءبلصجالدنىبالشدتن  بالمنقالدم ب

جزاءبالصغنّبقمنب ّبلب بالمنءبوالثشجب بوالال ادبالمت  ابم منب ت  ابمل باأل
لل ىبغ ّبالجالربالض ء.بوالش خباضطئ بق مد ب دّبال  دنفب تدنّوبجلشد ب

بق ت  بحق ق  بونخئىبن  بغ ئبحق ق  ببابه  بحص ل بمنبكقئ.
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والحد بن دد بق ت د بحق ق دد بقن مد ببنلجالددرب دّبال ددنّجبأل د بمحالدد سبقمدنب ددّب

  بالمالدش قب   دد بلد سبلنتدد كبال دد اءب  د بلز ددندوبثقشد ببلدد بالطدد خبب دنفبال دد
بوبنلجمش ب نألم ّبالمحال ه بغن  بأ بال ئهنل.
 قا  : وطرفاه السواد والبیاض المتضادال.

:بطئ ددنبالشد لبهمددنبالالدد ادبوال  دنفب بوق دد همنببنلمتضددند  بأللببأقالو 

لابالق دد ب ددّبالضدد   بهمددنبالشددلالبب ن مددنبغن دد بالت نأدد ب صجددابكلدد بكقددئبهدد
الطددئ   بوهددلاب ن  دد بأشدد بنلبمددنبأدد اهمنبمت هددطبب ن مددنبولدد سب  أددنبقن مددنب

بن تئاد بقمنبكه بمل د ببلد بالندنسبمد بنلباأللد البالحق ق د بخمالد بالالد ادب

وال  نفبوالحمئوبوالصتئوبوال ضئوب بو   ببق ل بالمتضندالبأش بامتندنعب
جتملنلبقمنب ّبالغ ئوباجتمنأ منبخ  نبل ل بالننسبح مبكه بمل بن  منب 

بوه بخط .
 قا  : ويتوقف على الثاني في اإلدراك ال الوجود.

:بكهدد بنبدد بأشددّبابدد بهدد ننبملدد بنلبالضدد ءببددئطبوجدد دبالشدد لببأقالالو 

 نألجالنىبالمش   بحنلبالظشم ب ل ىبأن نبنل ا  نبأل نبالب ئاهنب ّبالظشم ب  مدنب

نب قنلبم بنلبالظشم بنلب   لبلل م نبوه بالمئادب بنوبلحص لبالمن عبوه بم
ق ت  بقن م ببنلمظشربمن ل بم باإلبصنّبوه ببنطدابومالبلمنلدتبمد بهد ببل د ب

أ بالننّبأ بمشنه وبالقئ  بمن نبل  بول سبقلل بوه بخط بج ابأل نب ق لب

م منبلرب حصابالئؤ  بلل ىبالشئطبوه بالض ءبالبال تتنءبالمئ ّب ّب تال ب ب
ببنلبالش لبأش بالثن ّبنلبالضد ءب دّبو   بالمصنببأش بكل ببق ل بو ت ق

باإلدّاطبالبال ج د.
 قا  : ومما متغايرال حسا.

:ب ئ دد بنلبالشدد لبوالضدد ءبمتغددن ئالبخ  ددنبلقدد ىبغ ددئبمحققدد  ببأقالالو 
كه دد ابملدد بنلبالضدد ءبهدد بالشدد لبقددنل ابملبالظ دد ّبالمطشدد بهدد بالضدد ءب ب

سب  لبأشد بوال تنءبالمطش به بالظشم ب بوالمت هطبب ن منبه بالظاب بوالح

بالمغن ئو.
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 قا  : قابالل للشدة والضعف ، المتباينال نوعا.

:بقابواح بم بهل  بنأنّبالش لبوالضد ءبقنبدابلششد وبوالضدلبببأقو 

وهدد بظددنهئبمحالدد سب دد لبال  ددنفب ددّبالددثشجبنبدد بمدد بال  ددنفب ددّباللددنجب ب
وض ءبالشمسبنب بم بض ءبالقمئب بمكابأئ تبهلاب نأشربنلبالش   ب ّبقاب

نلببالضل ببمن ببنلن عب بوكه بق ىبمل بنلبه  بالش وبوالضلبب  عب  

لدد سباالخددت هببنلحق قدد ببدداببددنخت طببلدد بنجددزاءبالشدد   ببدد جزاءبالضدد ب
ب  حصابالضلببوملبلرب  تشطبحصشتبالش وبوق بب ننبخط هرب  منب ق ى.

 قا  : ولو كال الثاني جسما لحصا ضد المحسوس.

الضد ءبجالدربوهد  بغشطد بمدنبب:بكه بم بالب حص ابلد بملد بنلبأقو 
 ت هربم بق   بمتحئقنببحئقد بالمضدّءبوم مدنبقدنلبكلد ببدنط بأللبالحدسب

 ح رببن تقنّ بمل بم ض عب ق ىبب بوالب م ند ب جئ د  بأد بمحداب ق مد ب شد ب

قنلبجالمنبلحصابضد بهدلابالح دربالمحالد سبوهد بق نمد ببنتالد بواهدتغننؤ ب
بأ بم ض عب حاب   .

ضد بالمحالد سبنلبالضد ءبمكابنبدئقببو حتمابنلب   لبق لد بلحصدا

أش بالجالربظ ئبوقشمنبالدادبمبئاقنبالدادبظ  ّاب ّبالحسب ش بقنلبجالمنب
ل نلبهن ئابلمنب شئقبأش  ب  نلب حصابض بالمحال سبنأنّبض باإلبئاقب

 و   لبقشمنبالدادبمبئاق بالدادبهتئ بل  بالحسب ش  ببض بكل 

ش دد بالضد ءب دد لبنوب قد لبملبالحددسب شد  ببالددئأ بظ د ّبمددنب شدئقبأ
الشمسبمكابطشلتبأش بوج باألّفبنبئقتبد ل بواحد وبولد بقدنلبالضد ءب

جالددمنبا تقددئبملدد بلمددنلب قطددعب  دد بهددل بالمالددن  بالط  شدد ب  ددنلب حصددابضدد ب

الالئأ بالمحال ه ب  ل باالحتمنال بقش نبصنلح بلتتال ئبق لد بلحصدابضد ب
بالمحال س.

ءب ح ثبأن بونمنبه  بوهربنولئ بم بن  بمتحئطب   بخط بأللبالض 

بالمقنبش بالبن  ب تحئطبم بالجالربالمقنبابمل بغ ئ .
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 قا  : با مو عرض قا م بالمحا معد لحصو  مثله في المقابا.

:بلمدددنبنبطدددابق  ددد بجالدددمنبث دددتبق  ددد بأئضدددنبقن مدددنببنلمحدددابمكببأقالالالو 

اللئفبالب ق ىببنتالد بومكابقدنىببنلمحدابحصدابمند باهدتل ادبلشجالدربالمقنبداب
ق ت تد بقمدنب ددّباألجالدنىبالن دئوبالحنصدابمن دنبالند ّب ددّبلمحشد بلت  تد ببمثداب

بالمقنبابوق ب   ببلل بأش بنلبالمضّءبم منب ضّءبمنب قنبش .
 قا  : ومو  اتي وعرضي ، أو  وثال.

:بالض ءبمن بكا ّبومن بأئضّبون ضنبمن بمنبه بنولبومند بمدنببأقو 

مد به بثنلب نللا ّب الم بض ءببق لبمطشد بونمدنباللئضدّبوهد بالحنصداب

المضّءبللا  ب ّبغ ئ ب    ب الم ب  ّابواألولبم بالضد ءبمدنبحصدابأد ب
المضّءبللا  بوالثن ّبمنبحصابأ بالمقنبابل بقنألّفبق ابطش عبالشمسب

ب    نبمض ئ بلمقنبشت نبال  اءبالمضّءبلمقنبش بالشمس.
 قا  : والظلمة عد  ملكة.

ثدابهدلاب:بالظشم بأ ىبالضد ءبأمدنبمد ببد   بنلب  د لبمضد ئنبومبأقو 
الل ىبالمق  ببم ض عبخنصب الم بأ ىبمش  بول التبالظشم بق ت  بوج د د ب

قن م ببنلمظشربقمنبكه بمل  بمد بالب حق د بلد بأللبالم صدئبالب جد ب ئقدنببد  ب

حنلت  بأن ب ت بالل  ب ّبالظشم بوب  ب غم ض نب ّبأد ىباإلدّاطب شد بقن دتب
 با تتنءبق   نبق ت  بق ت  بوج د  بلحصابالتئق.بو ّبهلاب ظئب    ب  لبأش

بوج د  بم ّق بالبأش بن  نبوج د  بمطشقن.

 المسألة السابعة

 في البح  عن المسموعات

قا  : ومنها المسالموعات ومالي ايعالوات الحاعاللة مالن التمالوج المعلالو  

 للقرع والقلع.

:بمدد بال  ت ددن بالمحال هدد باألصدد ا بوهددّبالم ّقدد ببنلالددمع.ببأقالالو 

بواأشربنلبالص  
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محددابوقدد بكهدد بقدد ىبغ ددئبمحققدد  بملدد بنلبالصدد  بجدد هئبأددئفبقددن رببنل

 نقطددعببنلحئقدد بوهدد بخطدد بأللبالجدد هئب دد ّطببددنلشمسبوال صددئبوالصدد  ب
بل سبقلل .

وكه بآخئولبمل بن  بأ نّوبأ بالتم جبالحنصاب ّبال  اءبم بالقشعب

بنوبالقئعب بوآخئولبقنل ابم  بالقشعبنوبالقئع.
هد  بالشدّءبم ن د ب د لبوهلالبالمله نلببدنط لبوهد  بغشط دربنخدلب

الص  بملش لبلشتم جبالملش لبلشقئعبنوبالقشعبول سبه بنح هنبأل  دنب د ّطب

بحسبال صئبب د هبالصد  .بمكابأئ دتبهدلاب دنأشربنلبالقشدعبنوبالقدئعبمكاب
حصابح ثب م جبب  بالقنّعبوالمقئوعب ّبال  اءبوا تقابكل بالتمد جبملد ب

 م جدنبواحد اب نتقداببل ند بهط بالصمنخب  دّطبالص  بوالب لنّببدلل بنلب

مل بالصمنخبباب حصاب م جببل ب م جبأ بصد ىببلد بآخدئبقمدنب دّب مد جب
بالمنءبمل بنلب صابمل بالحس.
 قا  : بشرط المقاومة.

:بالقددئعبم مددنب حصددابملدد بالصدد  بمكابحصددشتبالمقنومدد ببدد  ببأقالالو 
القددنّعبوالمقددئوعب   دد بلدد بضددئبتبخشدد  بأشدد بوجدد بالمددنءببح ددمب حصدداب

  ب ح ثبالص  بول بوضلت نبأش  ببال  ل بلرب حصدابالصد  بالمقنوم ب  

بوالب شتئطبالص ب بلحص لبالص  بم بالمنءبوال  اءبوالبص ب بهننط.
 قا  : في الخارج.

:بكهد بقد ىبملد بنلبالصد  بلد سببحنصداب دّبال دنّجببدابم مدنببأقو 

 حصابأن بالصمنخبوه بمنبمكاب م جبال  اءبوا ت  بالتم جبمل بقئعبهط ب

نخب  حصابالص  بوه بخط بومالبلرب د ّطبالج د بوالبال لد بقمدنب دّبالصم
الشمسبح مبقدنلبمدّاقد ببنلم قدنو.بوالب م د بنلب قدنلبنلبمدّاطبالج د بم مدنب

قددنلبأللبالقددئعب  جدد بمدد ب شدد بالج دد بومدّاطبال لدد بأللبضددلببالصدد  ب

بوق   ب  لبأش بالقئ بوال ل بأل نبلد بهد د نباألكلبال الدئىبألدّقندنببدنل من 
ج  بالص  بالحنصابم بالج  بال الئىبوالضدلببلد بقدنلبلش لد بلدرب تدئقب

بب  بالق لبال ل  
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بوالضل ببالقئ  .
 قا  : ويستحیا بقاؤه لوجوب إدراك الهیئة الصورية.

:بالص  ب التح ابأش  بال قنءبخ  نبلش ئام  بوال ل ابأش  بن نبمكاببأقو 
  دد بالحددئوهبو قدد  ربهددملننبلتظدد بل دد بندّقنددنبال  ئدد بالصدد ّ  بنأنددّب ئ

بلضدد نبأشدد ببلدد بولدد بقن ددتبنجددزاءبالحددئوهببنق دد بلددرب  دد بمدّاطبهددلاب

بالتئ   بنول بم ببنقّبالتئق  ن بال مال .
 قا  : ويحصا منه آرر.

:بالص  بم مدنب حصداببنأت دنّبالتمد جب دّبال د اءبال اصدابملد ببأقو 

قث بببهط بالصمنخبوق بب ننبوج د ب ّبال نّجب  كاب  دىبالتم جبمل بجالر
مقددنوىبلددلل بالتمدد جبّد ب حصددابمندد ب مدد جبآخددئبوحصددابمدد بكلدد بالتمدد جب

اآلخئبصد  بآخدئبهد بالصد ىبوالظدنهئبنلبهدلابالصد ىبم مدنب حصدابمد ب

 م جبال  اءبالحنصاببد  بال د اءبالمتمد جبالمت جد بملد بالمقدنوىبوبد  بكلد ب
المقددنوىبالبمدد بال دد اءبالمت جدد ببلدد بصدد م بلشمقنبددابوملبقددنلب  دد باحتمددنلب ب

محتمابل منبأللبق ل بو حصابمن بآخئب حتمابـببهللاّحم ـببوق ىبالمصنب

بق بالملن   .
 قا  : وتعرض له كیفیة ممیاة ، تسمى باعتبارما حرفا.

:ب لئفبلشص  بق ت  ب تم زبب نبأ بص  بآخئبمثش ب م زاب ّببقوله

المالدم عب الدم بالصد  ببنأت دنّب شدد بال  ت د بحئ دنبوهدّبحدئوهبالت جددّب

بغ ئبملش ىببنل ئهنل.بوحصئهن
 قا  : إما مصوت أو عامت ، متماثا أو مختلف باليات أو بالعرض.

:ب نقالدربالحدئوهبملد بقالدم  بمصد  بوصدنمتب نلمصد  بهد ببأقو 

حئهبالم بوالش  بنأنّبال اوبواأللببوال نءبوهدّبم مدنب حصداب دّبلمدنلب ب
م تشدببوممنبصنمتبوه بمنبأ اهنبوالصنمتبممنبمتمنثابقدنلج ربوالجد ربنوب

بوالم تشببممنببنللا بقنلج ربوالحنءبنو
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بددنللئفبوهدد بممددنبنلب  دد لبنحدد بالج مدد  بمددث بهددنقننبواآلخددئبمتحئقددنبنوب

ب   لبنح همنبمتحئقنببحئق بواآلخئببض هن.
 قا  : وينتظم منها الكال  بأقسامه.

:بهل بالحئوهبالمالم أ بمكاب  لتتب  ل تنبم ص صنبنلببحالد ببأقو 

 حدد بال دد ىبأشدد بهددلابهدد بمددنبا ددتظربمدد بالحددئوهبال ضددعبهددم تبق مددنب

المالددم أ بو دد خاب  دد بالمتددئدبوهدد بال شمدد بال احدد وب بوالم لددببالتددنىبوهدد ب
المحتمابلشص قبوال ل بوغ ئبالمحتمابل منبمد باألمدئبوالن دّبواالهدتت نىب

بوالتلج بوالن اءبوغ ئبالتنىبالتق   لبوغ ئ بومل بهلابنبنّببق ل بب قالنم .
 ا  یره.قا  : وال يعق

:ب ئ دد بنلبال دد ىبم مددنبهدد بالمنددتظربمدد بالحددئوهبالمالددم أ بوالببأقالالو 

 لقابغ ئ بوه بمنبنط  بأش  بالملتزل .بواألبنأئوبنث ت ابملن بآخدئبهدم  ب

الطش بوال  ىبالنتالن ّبغ ئبم لببم بالحئوهبواألص ا ب  لبهلابال  ىب
 بمظ نّابلتمئدبالل  بأش  بوه بمغن ئبلنّادوبأللباإل النلبق ب  مئببمنبالب ئ 

أن بالالشطنلب  حصابألّ ب ّبضئب ب بومغن ئبلت  ابالحئوهبأللب   ش نب

 نبعبل نبوم تشبببنخت   نبوهلابالملن بالب  تشببوظنهئبن د بمغدن ئبلشح دنوب
والقدد ّوبوغ ئهمددنبمدد باألأددئافبوالملتزلدد ببددنلغ اب ددّبم  ددنّبهددلابالملندد ب

 مدنب لقدابمدعباإلّادوبولد سبالطشد بوادأ ابالضئوّوب ّب ت  بوقنل اباألمئبم

بمغن ئابل نبوح نئلب ص ئبالنزاعبهننبلتظ ن.

 المسألة الثامنة

 في البح  عن الموعومات

 قا  : ومنها الموعومات التسع الحادثة من تفاعا الثالث في مثلها.

:بالمش  ّبأن باألوا ابنلبالجالربملبقدنلبأد  ربالطلدرب  د بالتتد ببأقو 

بو ل بالتتنه بم 
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ل ىبالتالدل ب بوملبقدنلبكابطلدربلدرب نتد بأد بنحد بالطلد ىبالثمن  د بوهدّبالط

الحددد ووبوالحم ضددد بوالمش حددد بوالحئا ددد بوالمدددئاّوبواللت صددد بوالقددد  ب
وال ه م بوهل بالطل ىبالتالل ب حصابم ب تنأابث ثبق ت ن بهّبالحئاّوب

 دنبوال ئودوبوال  ت  بالملت ل ب دّبمثش دنب دّباللد دبنأندّبثد ثبق ت دن بالبمثش

 ّبالحق ق بوهدّبال ثن د بوالشطن د بوال  ت د بالملت لد ب د لبالحدنّبملب لداب دّب
ال ث ددببحدد ثتبالمددئاّوب بو ددّبالشط ددببالحئا دد ب بو ددّبالملتدد لبالمش حدد ب ب

وال نّدبملب لاب ّبال ث ببح ثتباللت ص ب بو ّبالشط دببالحم ضد بو دّب

و ّبال ث ببالملت لبالق  ب بوالملت لبملب لاب ّبالشط ببح ثتبال ه م ب
بالح ووبو ّبالملت لبالتتنه .

 المسألة التاسعة

 في البح  عن المشمومات

قالالا  : ومنهالالا المشالالمومات وال أسالالماء ينواعهالالا إال مالالن حیالال  الموافقالالة 

 والمخالفة.

:بم بن  اعبال  ت ن بالمحال ه بالئوا  بالم ّق ببحنه بالشربولربأقو  
غ ئهدنبمد باألأدئافببداب  ضعبأل  اأ نبنهمنءبم تص بب نبقمدنبوضدل ابل

م زوابب ن نبم بح مبالم ا ق بوالم نلت ب  قنلبّا حد بط  د بوّا حد بمنتند ب ب

بنوبم بح مبمضن ت نبمل بالمحابقئا ح بالمال .

 المسألة العاشرة

 في البح  عن الكیفیات االستعدادية

 قا  : واالستعدادات المتوسوة بین طرفي النقیض.

 ت دن بالمحال هد ببدئعب دّبالقالدرب:بلمنب دئغبمد بال حدمبأد بال بأقو 

الثن ّبم بنقالنىبال  بباألّبل بوهّبال  ت دن باالهدتل اد  بوهدّبمدنب تدئج ب
بدد بالقنبدداب ددّبنحدد بجددن  ّبق  لدد بوهددّبمت هددط ببدد  بطئ ددّبالنقدد  بنأنددّب

ال ج دبوالل ىبوكل بأللبالئجحدنلبالب دزالب تزا د ب دّبنحد بطئ دّبال جد دب

بئجحنلبالقنبابلشش ووالل ىبمل بنلب نت ّبمل  منب لل بال



 225بب...........................................................................ببةرشع ةيداحلا ةلأسملا

والضددلببالمت هدددطببددد  بطئ ددّبال جددد دبواللددد ىبهدد بال  دددبباالهدددتل ادلب

وطئ ن بال ج دبوالل ىبوهلابالئجحنلبملبقنلب ح بالتلاب   بالق وبوملبقنلب
ب ح باال تلنلب   بال ق و.

 المسألة الحادية عشرة

 في البح  عن الكیفیات النفسانیة

 قا  : والنفسانیة حا  أو ملكة.

:بهلابه بالقالربالثنلدمبمد بنقالدنىبال  دببوهد بال  ت دن بالنتالدن   ببقو أ
و لنددّبب ددنبالم تصدد ببددلوا باأل تددسبوهددّبممددنبنلب  دد لبهددئ ل بالددزوالب

و الددم بحددنالبلالددئأ بلوال ددنب بونمددنببط ئدد بالددزوالبو الددم بمش دد بوالتددئقب

ب ن منبل سببتص لبمم زوبباببل اّفبخنّج  بوّبمنبقنلبالشّءبحدنالبثدرب
ب ن بمش  .صنّببل

 المسألة الثانیة عشرة

 في البح  عن العلم بقو  مولق

 قا  : منها العلم ومو إما تصور أو تصديق جاز  موابق ثابت.

:بم بال  ت ن بالنتالن   باللشربوقالم بمل بالتص ّبوه بأ نّوبأ ببأقو 
حص لبص ّوبالشّءب ّبالدله ب بوملد بالتصد   بالجدنلىبالمطدنب بالثنبدتب

 نّببنال  بنح بالمتصد ّ  بملد باآلخدئبم جنبدنبنوبهدش ن.بوم مدنبوه بالح ربال ق

بئطب ّبالتص   بالجزىبأللبال نلّبمن بل سببلشربب لابالملن بوملبقنلبق ب
 طش بأش  باهرباللشرببنلمجنلبوم منبه بالظ ب بوبدئطبالمطنبقد بأللبال دنلّب

نبمن ددنبهدد بالج ددابالمئقدد ب بوبددئطبالث ددن بأللبال ددنلّبمندد بهدد بالتقش دد بنمدد

بالجنمعبل ل بالصتن ب   باللشربخنص .
 قا  : وال يحد.

:باختشددبباللقدد ءب ددّباللشددرب قددنلبقدد ىب:بم دد بالب حدد بلظ دد ّ ب دد لببأقالالو 

بال  ت ن 
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ال ج ا   بلظ  ّهنبالب م  ب ح   هنبلل ىبا ت نق بأ ب ح   بالشّءببنألخت ب

غ ئ بلزىبال وّ.بواللشربمن نب بوأللبغ ئباللشربم منب لشرببنللشرب ش بأشرباللشربب
وقنلبآخئولب ح ب قدنلببلضد ربم د باأتقدندبنلبالشدّءبقدلابمدعباأتقدندبن د بالب

   لبمالبقلاب بوقنلبآخئولبم  باأتقندب قتضّبهد  لبالدنتسبوق همدنبغ دئب

بمن ل  .
 قا  : ويقتسمال الضرورة واالكتساب.

:ب ئ  بنلبقابواح بم بالتص ّبوالتص   ب نقالربمل بالضئوّلببأقو 

تال ب ئ  ببنلضئوّلبم بالتص ّبمنبالب ت قببأشد بطشد بوقالد ب بوالم 

وم بالتص   بمنب  تّب صد ّبطئ  د ب دّبالح درببنالد  بنحد همنبملد باآلخدئب
بم جنبنبنوبهش نب بوبنلم تال بض بكل ب   من.

 المسألة الثالثة عشرة

 في أل العلم يتوقف على االنوباع

 قا  : وال بد فیه من االنوباع.

لشمددنءب ددّبكلدد ب ددله بجم دد ّباألوا ددابملدد بنلباللشددرب:باختشددببالبأقالالو 
 الت أّبا ط نعبالملشد ىب دّباللدنلربون  دئ بآخدئولب باحدتجباألولد لبب  دنبقد ب

  ّطبنب نءبالب حق بل دنب دّبال دنّجب شد بلدرب  د بمنط لد ب دّبالدله بقن دتب

بأ منبصئ نبو ت نبمحضنب  التح اباإلضن  بمل  ن.
تلقدددابلددد بقدددنلبهددد بحصددد لبواحدددتجباآلخدددئولببددد ج   ب:باألولبنلبال

ص ّوبالملق لب ّباللنقابلزىبنلب   لبالج اّبالمتصبببنلال ادبمدتلق بلد ب
والتنلّببنطاب  لابالمق ىب بالثن ّبنلبالله بقد ب تصد ّبنبد نءبمتقد ّوب  شدزىب

بحص لبالمق اّب   ب    لبمتق ّابوالج ا بأن منبه   ّ.
 قا  : في المحا المجرد القابا.

مل بالج ا بأ باإلب نل  بو قئ دئ بنلبالمحدابالدللب:بهلابمبنّوببأقو 
بجلشنن بأنق 
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مجئدبأ بالم ادبقش نبوالمجئدبالب تصدبببنلمقد اّببنأت دنّبحشد لبصد ّ  ب

  دد ب دد لبصدد ّوبالمقدد اّبالب شددزىبنلب  دد لبمقدد اّاب بون ضددنبهددل بالصدد ّوب
 سبالقن م ببنللنقابحنل ب ّبمحابقنبابل نب ش لابقدنلبأدنق بل دنبنمدنبالجالدرب شد

بمح بقنب بلتلقابالال ادب  ب شزىبنلب   لبمتلق بل .
 قا  : وحلو  المثا  مغاير.

:بهددلابمبددنّوبملدد بق ت دد بحشدد لبالصدد ّوب ددّباللنقددابو قئ ددئ بنلببأقالالو 
الحنلب ّباللنقابم منبه بمثنلبالملق لبوص ّ  بالبكا  بو تال بول لابج ل نب

 ادب دّبمحدابحص لبص ّوباألضد ادب دّبالدنتسبولدرب جد لبحصد لباألضد

واح ب ّبال نّجب لشدربنلبحشد لبمثدنلبالشدّءبوصد ّ  بمغدن ئبلحشد لبكلد ب
الشّءبولمنبقنلبهدلابال د ىبممدنب الدتلنلببد بأشد بحدابمدنب قد ىبمد بالشد  طب

بكقئ بأق   .
 قا  : وال يمكن االتحاد.

:بكه بقد ىبمد بنوا دابالح مدنءبملد بنلبالتلقدابم مدنب  د لببن حدندببأقو 

ابوه بخط ب نحشب  لباال حندبمحنلبأشد بمدنب قد ىب بص ّوبالملق لبواللنق

بو شزم بن ضنبالمحنلبم بوج بآخئبوه با حندباللوا بالملق ل .
وقلل بكه بآخئولبمل بنلبالتلقاب الت أّبا حندباللنقاببنللقابالتلنلب

بوه بخط بلمنب ق ىبوالهتشزام ب لقابقاببّءبأن ب لقاببّءبواح .
 قا  : ويختلف بارتالف المعقو .

:باختشددببالنددنسبهندددنب ددله بقدد ىبملدد بجددد الب لشدد بأشددربواحددد ببأقالالو 
بملشدد م  بومنلدد بآخددئولبوهدد بالحدد بأل ددنبقدد بب نددنبنلبالتلقددابهدد بحصدد لب

ص ّوبمالنو  بلشملش ىب ّباللنلربوص ّباألب نءبالم تشت ب  تشبببنخت   دنب

  ب م  بنلب   لبص ّوبواح وبلم تشت  ب  ب تلش بأشربواحد ببدنثن  بوم مدنب
بكل بم بجلاباللشربنمئابوّاءبالص ّو.بج ل
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 قا  : كالحا  واالستقبا .

:بهلابمبنّوبمل بمبطنلبمله بجمنأ بم بالملتزل بكه د ابملد بنلببأقو 

اللشرببنالهتق نلبأشرببنلحنلبأن بحض ّباالهتق نلب قنل ابملباللشربب لبالشّءب
هللاب لدنل به  ج بأشربب ج د بمكابوج بوم منبدأنهربمل بكل بمنبث دتبمد بنلب

أنلربب ابملش ىب  كابأشربنلبل  ابه  ج بثربوج ب  لبلالباللشرباألولبو ج دب

أشربآخئبلدزىبق  د ب لدنل بمحد بلشحد ادثبوملبلدرب دزلبقدنلبهد بالمطشد  .ب
وهلابخط ب نحشب  لباللشربب لبالشّءبهد  ج بأشدرببنللد ىبالحدنلّبوال جد دب

طببنلل ىبالحنلّببابهد ب ّبثن ّبالحنلبواللشربب لبالشّءبم ج دبغ ئبمشئو

مننهبل ب  التح ابا حندهمنبوال ج ب ّبحابالش   بالمدلق ّوبمدنبالتزمد بنبد ب
الحال  بهننبم بنلبالزا ابه بالتلشقن بالحنصش بب  باللشدربوالملشد ىبالباللشدرب

ب تال ب بوه   ّبل ندوب حق  ب ّبهلابالم ضعبملببنءبهللاب لنل .
 كا  مع االتحاد.قا  : وال يعقا إال مضافا فیقوى اإلش

:باأشربنلباللشربوملبقنلبم بال  ت ن بالحق ق  بالقن م ببنلنتسب    ببأقو 

الب لقددابمالبمضددن نبملدد بالغ ددئب دد لباللشددربأشددرببنلشددّءبوالب لقدداب جددئد بأدد ب

اإلضددن  بحتدد بنلببلضدد رب دد هربن دد ب تددسباإلضددن  بالحنصددش ببدد  باللددنلرب
  بمكابأئ تبهدلاب د لباإلبد نلبوالملش ىبولرب ث تبنمئابحق ق نبمغن ئابلنضن

والللب ش جبمن بنلباللنقدابـببهللاّحم ـبب ق ىبمعباال حندبه لابقنل بالمصنب

والملق لبمكابقن نبب ئنبواح ابقمنبمكابأقاب تال ب  ج باإلب نلبأش  بب لب قنلب
ا تربق بجلشدترباللشدربصد ّوبمالدنو  بلشملشد ىب دّباللدنلربوهدلابالب تد   بهنهندنب

نعباألمثنلبو ق ىباإلبد نلببنأت دنّباإلضدن  بمكباإلضدن  بم مدنبالهتحنل باجتم

ب لقابب  بب ئ  بالبب  بالشّءبال اح بو تال ب  ب تحق بأشربالشّءببلا  .
والجدد ا بأدد باألولبنلباللشددربم مددنب الددت أّبالصدد ّوبلدد بقددنلباللددنلرب

أنلمددنببغ ددئ بنمددنبأددنلربكا دد ب دد لبكا دد ب  تددّب ددّبأشمدد بمدد بغ ددئباحت ددنجبملدد ب

بخئى.ص ّوبن
وأدد بالثددن ّبنلباللنقددابمدد بح ددمبم دد بأنقددابمغددن ئبلدد بمدد بح ددمبم دد ب

بملق لب  م  
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ب حق باإلضن  ب بوأللباللنلربه بالش صبوالملش ىبه بالمنه  بال ش  .

وهلالبّد نلب:بنمنباألولب صلبالمغن ئوبب  باللنقابم بح مبم  بأنقداب
نبالتلقدابمت قتدنبوالملق لبم بح مبم  بملق لبمت قت بأشد بالتلقداب شد بجلشند

أش بهلابالن عبم بالتغدن ئبداّ.بونمدنبالثدن ّب دصلباللدنلربهنهندنب  د لبأنلمدنب

ببجز  بول سبال حمب   .
 قا  : ومو عرض لوجود حده فیه.

:بكهدد بالمحققدد لبملدد بنلباللشددربأددئفبونقثددئبالنددنسبقددلل ب ددّببأقالالو 

مضدن  ببد  باللشرببنللئفبواختشت اب ّباللشرببنلج هئب نلدل  بقدنل ابملباللشدرب

اللنلربوالملش ىبقنل ابم  بأئفبن ضنب بوالل  بقنل ابملباللشربص ّوباختشت اب
 قنلببلض ربم  بج هئبأللبح  بصندقبأش د بمكبالصد ّوباللهن د بمنه د بمكاب

وج  ب ّباألأ نلبقن تبالب ّبم ض عبوهلابملند بالجد هئب بوالمحققد لب

 دبحنلب ّبالنتسبالبقنل ابم  بأئفبن ضنبل ج دبح باللئفب   ب    بم ج
قجددزءبمن ددنبوهددلابملندد باللددئفبواهددت اللبالقددن ش  بب  دد بجدد هئبخطدد بأللب

بالص ّوباللهن  ب متنعبوج دهنب ّبال نّجبوم منبالم ج دبمنبهّبمثنلبل .

 المسألة الرابعة عشرة

 في أقسا  العلم

 قا  : ومو فعلي وانفعالي و یرمما.

لصبد نءبال نّج د بقلشدرب:باللشربمند بمدنبهد ب لشدّبوهد بالمحصداببأقو 

واج بال ج دب لنل ببم ش قن  ب بوقمنبمكاب صد ّ نب قشدنبلدرب الدتت بصد ّ  ب
م بال نّجبثربنوج  نب ّبال دنّجبمدنب طنبقد ب بومند با تلدنلّبوهد بالمالدتتندب

م باألأ نلبال نّج  بقلشمندنببنلالدمنءبواألّفبونبد نه منب بومند بمدنبلد سب

ب .نح همنبقلشربواج بال ج دب لنل ببلا 
 قا  : وضرور  أقسامه ستة ، ومكتسب.

:بق ب قد ىبنلباللشدربممدنبضدئوّلبوممدنبقالد ّبومضد ب تالد ئهمنببأقو 

بونقالنىبالضئوّل
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هت ب:بال     ن بوهّبقضن نب ح دربب دنباللقدابللا د بالبلالد  بخدنّجّبهد ىب

 ص ّبطئ   نبقدنلح رببد لبال دابنأظدربمد بالجدزءبوغ دئ بمد بال د    ن ب ب
وهّبممنبمالتتندوبم بح اسبظنهئوبقنلح رببحئاّوبالندنّبالثن ّبالمشنه ا ب

نوبم بالح اسبال نطن بوهّبالقضدن نباالأت نّ د ببمشدنه وبقد ىبغ دئبالحدسب

الظددنهئب بنوببنل جدد البمدد بالددنتسبالببنأت ددنّباآلال بمثدداببددل ّ نببددلوا ننب
وب  لنلنددنب بالثنلددمبالمجئ ددن بوهددّبقضددن نب ح ددربب ددنبالددنتسببنأت ددنّب  ددئاّب

ا بقنلح ربب لبالضئ ببنل ش بم لرب بو تتقئبمل بنمئ  بالمشنه وبالمشنه 

المت ئّوبوالق نسبال تّبوه بن  بل بقنلبال ق عبأش به  اباال تدنقبلدرب  د ب
دا مددنبوالبنقثئ ددنبوالتددنّقببدد  بهددل بوبدد  باالهددتقئاءبهدد بالق ددنسب بالئابددعب

الح هدد ن بوهددّبقضددن نبم دد نبالح ددربب ددنبحدد سبقدد لبمدد بالددنتسب ددزولبملدد ب

الشددد بقدددنلح رببنهدددتتندوب ددد ّبالقمدددئبمددد بالشدددمسب بو تتقدددئبملددد بالمشدددنه وب
المت ئّوبوالق نسبال تّبمالبنلبالتنّقبب  بهدل بوبد  بالمجئبدن بنلبالالد  ب

 ددّبالمجئبددن بملشدد ىبالالدد    بغ ددئبملشدد ىبالمنه دد بو ددّبالح هدد ن بملشدد ىب

ببنالأت ددنّ  ب بال ددنمسبالمتدد ا ئا بوهددّبقضددن نب ح ددربب ددنبالددنتسبلتدد اّد
نخ نّبالم  ئ  بأش  نببح مب دزولبملد بالشد ببلد ىباال تدنقببد  بالم  دئ  ب

والت اط بالالندسب طئ  بالق نسبوهّبقضن نب ح ربب نبالنتسببنأت دنّبوهدطب

بالب نت بالله بأن .
 قا  : وواجب وممكن.

:باللشرب نقالربملد بواجد بوهد بأشدربواجد بال جد دببلا د ب بوملد ببأقو 

بقنلباألولبواج نبأل  ب تسبكا  بال اج  .بمم  بوه بمنبأ ا ب بوم من
 قا  : ومو تابع بمعنى أعالة موازيه في التوابق.

:باأشربنلبالتنبعب طش بأش بمنب   لبمت خئابأ بالمت  عب بوأش ببأقو 

منب   لبمالتتندابمن ب بوهمنبغ دئبمدئاد  ب دّبق لندنباللشدرب دنبعبلشملشد ىب د لب

 بوج د بقدنللشربالتلشدّبوم مدنبالمدئادبهندنباللشربق ب تق ىبالملش ىبلمن نبوق ب ت 
قدد لباللشددربوالملشدد ىبمتطددنبق  ببح ددمبمكاب صدد ّهمنباللقددابح ددربب صددنل ب

بالملش ىب ّبه ئ بالتطنب بونلباللشرب نبعبل بوح ن  بأن بونلبمنبأش  
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اللشرب ئعبأش بمنبأش  بالملش ىبوأش بهلابالتق  ئب ج لب  خئبالملشد ىبالدللب

ب لباللقاب ج لب ق ىبالح ن  بأش بالمح ّ.ه باألصابأ ب نبل ب 
 قا  : فاا  الدور.

:بالللب ت ربم بهلابال  ىبنمئالبنح همنبنلب قنلبق بقالدمترباللشدربأقو  

مل بنقالنىبم بجمشت نبالتلشّبالللبه باللش ب ّبوج دبالملش ىبوهنهندنبجلشدترب

 بو قئ دئبجنسباللشرب نبلنب شزم ربال وّبمكب  ل  بالجنسب التشزىب  ل  بن  اأد
الجدد ا بأدد بهددلابنلب قدد لب لنددّببت ل دد باللشددربمددنبقئّ ددن بمدد بقدد لباللشددرب

والملش ىبمتطنبق  بأش بوج بمكاب ص ّهمنباللقابح ربب لباألصاب ّبه ئد ب

التطنب به بمنبأش  بالملشد ىبونلبمدنبأش د باللشدرب دئعبأش د بووجد بال د صب
بّبال نّجبالبمطشقن.م بال وّبب لابالتحق  بنلباللشربالتلشّبمحصابلشملش ىب 

الثن ّبنلب قنلبالمت  عب ج بنلب تق ىبالتنبعبب ح بن د اعبالتقد ىبال مالد ب

وهنهنددنبالب قدد ىببنلشددئهبوالببنل ضددعبأل  مددنبغ ددئبملقدد ل  ب  قددّبنلب  دد لب
التقدد ىبهنددنببنلددلا بنوببنللش دد بنوببنلزمددنلبوأشدد بهددل بالتقددند ئبالث ثدد ب متنددعب

الزمدنلبوالببد ب دّبنلبأشدربهللاب لدنل ببالح رببتد خئبالمت د عبأد بالتدنبعب دّ
األللّب بواللش ىبالالنبق بأش بالص ّبالم ج دوب ّبال نّجبمتق م ببنلزمنلب

والمت خئبأ بغ ئ ببنلزمنلب متنعبنلب   لبمتق منبأش د ببند عبمدنبمد بن د اعب

بالتق من ببنالأت نّبالللبقنلبب بمت خئابأن بوالج ا بأن بمنب ق ىبن ضن.

 عشرة المسألة الخامسة

 في توقف العلم على االستعداد

قا  : وال بالد فیاله مالن االسالتعداد أمالا الضالرور  فبالالحواس وأمالا الكسالبي 

 فبايو .

:بق بب ننبنلباللشربممنبضدئوّلبوممدنبقالد ّبوق همدنبحصداببلد ببأقو 

أ م بمكبالتطئوبال شئ  بخشقتبنوالبأنّ د بأد باللشد ىبثدرب حصدابل دنباللشدرب
دبهنب بمغن ئبلشنتسبو نأابلشلشرب نلضئوّلب نأش ببقالم  ب  بب بم باهتل ا

به بهللاب لنل بمكبالقنبابالب  ئجبالمق  لبم 



 ةرشع ةسداسلا ةلأسملابب..........................................................................بب232

الق وبمل بالتلاببلا  بومالبلرب نتد بأند بولشق د لبدّجدن بم تشتد ب دّبالقدئ ب

وال لدد بوم مددنب الددتل بالددنتسبلشق دد لبأشدد بالتدد ّ جب تنتقددابمدد بنقصدد بمئا دد ب
ابالمل ا بالتّبهّباإلحالنسببدنلح اسبأشد بال ل بمل بند نهنبقش  بقش  بألج

اخت   نبوالتمئلبأش  دنبو  ئاّهدنبمدئوببلد بنخدئىب  دترباالهدتل ادبإل نضد ب

اللشددد ىبال     ددد بال ش ددد بمددد بالتصددد ّا بوالتصددد  قن ب  دددّبقش دددن ب شددد ب
بالمحال هن .

ونمنبالنظئ  ب    نبمالتتندوبمد بالدنتسبنوبمد بهللاب لدنل بأشد باخدت هب

 باالهددتل ادببددنللش ىبال     دد بنمددنب ددّبالتصدد ّا ب  نلحدد باآلّاءبل دد بب اهددط
بوالئهربونمنب ّبالتص  قن ب  نلق نهن بالمالتن وبمل بالمق من بالضئوّ  .

 المسألة السادسة عشرة

 في المناسبة بین العلم واإلدراك

قا  : وباعوال  يفالارق اإلدراك مفارقالة الجالن  النالوع وباعالوال  آرالر 

 مفارقة النوعین.

اأشربنلباللشرب طش بأش باإلدّاطبلصم ّبال ش  بقنلش لبوالطلدرب:ببأقو 
مطشقددنب بو طشدد باإلدّاطبأشدد بالحضدد ّبأندد بالمدد ّطبمطشقددنب   دد لببددنم ب

لشلشربولندّاطبالجز دّبنأندّبالمد ّطببدنلحسبق دلابالشد لبوهدلابالطلدربوالب

 طش باللشربأش بهلابالن عبم باإلدّاطبولدلل بالب صدت لبالح  ا دن باللجدرب
للشربوملبوصت هنببنإلدّاطب    لبالتئقببد  باللشدربواإلدّاطبمطشقدنبأشد ببن

هدلاباالصددط جب ددئقبمددنببد  بالندد عبوالجددنسبالندد عبهد باللشددربوالجددنسبهدد ب
باإلدّاط.

وقدد ب طشدد باإلدّاطببنصددط جبآخددئبأشدد باإلحالددنسبالبغ ددئب   دد لب

وهد بالتئقبب ن بوب  باللشربه بالتئقبمنبب  بالن أ  بال اخش  ب حتبالجدنسب
باإلدّاطبمطشقنبهنن.

 المسألة السابعة عشرة

 في أل العلم بالعلة يستلا  العلم بالمعلو 

 قا  : وتعلقه على التما  بالعلة يستلا  تعلقه كيلك بالمعلو .

:باللشرببنللش ب قعببنأت نّا بث ث ب:باألولباللشدرببمنه د باللشد بمد ببأقو 
بح مبهّ
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 الدتشزىباللشدرببدنلملش لبالبأشد بالتمددنىبكا بوحق قد بالببنأت دنّبآخدئبوهدلابالب

بوالبأش بالنقصنل.
الثن ّباللشربب نبم بح مبهّبمالدتشزم بلدلا بنخدئىبوهد بأشدرب دنقصب

بنللش ب  الدتشزىبأشمدنب نقصدنببدنلملش لبمد بح دمبم د باللىبلشلشد بالبمد بح دمب

بمنه ت .
الثنلدددمباللشدددرببدددلا  نبومنه ت دددنبول الم دددنبومشزومن  دددنبوأ اّضددد نب

منبل دنب دّبكا  دنبومدنبل دنببنلق دنسبملد بالغ دئبوهدلابهد باللشدربوملئوضن  نبو

التددنىببنللشدد بوهدد ب الددتشزىباللشددربالتددنىببددنلملش لب دد لبمنه دد بالملشدد لبوحق قتدد ب
باللم بلمنه  باللش بوق ب ئفب لش باللشربب نبم بح مبكا  نبول الم ن.

 المسألة الثامنة عشرة

 في مراتب العلم

 قا  : ومراتبه ثالث.

قئبالش خبنب بأشّبنلبلشتلقابث ثبمئا د ب:باألولد بنلب  د لب:بكبأقو 
بنلق وبالمحض بوه بأ ىبالتلقابأمنبم بب   بكل ب بالثن   بنلب  د لببنلتلداب

التنىبقمنبمكابأشربالشّءبأشمنب تص ش نب بالثنلث باللشرببنلشّءبمجمنالبقم بأشدرب

هند بولد سبمال ل بثربغتابأن نبثربهئابأن نب    ب حضئبالج ا بأن دنب دّبك
كل ببنلق وبالمحض بأل  ب ّبال قتبأنلرببنقت اّ بأش بالج ا بوه ب تضدم ب

بأشم ببلل بالج ا بول سبأشمنبب نبأش بج  بالتتص ابوه بظنهئ.

 المسألة التاسعة عشرة

 في كیفیة العلم بي  السبب

 قا  : و و السبب إنما يعلم به كلیا.

 منب لشرببالد   بأل د ببد ولب:باأشربنلبالشّءبمكابقنلبكابه  ب    بمبأقو 

الال  بمم  بوم منب ج ببال   ب  كاب ظئبمل  بم بح مبه به بلرب ح رباللقاب

بب ق أ بوالببل م بوم منب ح ر
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ب ح همنبمكابأقابوجد دبالالد  بنوبأ مد ب دلوبالالد  بم مدنب ح دربب جد د بنوب

بأ م ببنلنظئبمل بهد   بمكابث دتبهدلاب د لبكابالالد  بم مدنب لشدربقش دنبأللبق  د 
صندّابأ بالشّءب ق   بل ببد مئبقشدّبن ضدنبو ق  د بال شدّببدنل شّبالب قتضدّب

بالجز   .

و حق دد بهددلابن دد بمكابأقشددتبقالدد  نبب صدد نبمدد بج دد بهدد   بوصددتن  ب
ال ش  بالتّب   لبقابواح بمن نب  أنبمجم أنب ّبب ص بقنلباللشرببد بقش دنب

مجم أدنبوال ال هبوملبقنلبب ص نب    بأن بكل ب ص ئبقش نبو   لب  أدنب

 ّبب صبوالن عبالمجم عب ّبب صبل بملق لبقشدّبالب تغ دئبومدنب الدتن ب
مل  بم بصتن  بونح ال ب   لبم ّقنببنللقاب  ب تغ ئب    بقشمنبحصشتبأشاب

الش صددّبونهدد نب بوجدد بحصدد لبكلدد بالجز ددّب  قددنلبملبهددلابالش صددّب

نه نب بقلابوقشمدنبحصدشتبهدل باألهد ن بقدنلبهدلابالش صدّبنوبمثشد ب   د لب
بش نببلشش .ق

 المسألة العشرول

 في تفسیر العقا

 قا  : والعقا  رياة يلامها العلم بالضروريات عند سالمة ابالت.

:بهددلابهدد بالمحقدد ب ددّب تالدد ئباللقددابوقدد ب الددئ بقدد ىبب  دد باللشددربأقالالو  
ب ج  بال اج ن بواهتحنل بالمالتح   بالمتننعبا ت نطبنح همنبأد باآلخدئب

بالت لىبواال حند.وه بضل ببلل ىبالم لم بب  ب
 قا  : ويولق على  یره باالشتراك.

:بلتظ باللقابمشدتئق ببد  بقد ىبالدنتسباإل الدن   بوبد  بالم جد دببقوله

المجئدب دّبكا د بو لشد بملدنبو ند ّجب حتد بأند باألوا دابأقد لبأشدئوبهد  ب

بال حمب   ن.
نمدنبالقد ىبالنتالدن   ب  قدنلبأقدابأشمدّبوأقدابأمشدّبنمدنباللشمدّب دد ولب

ل   ال ّبوه بالللبمد ببد   باالهدتل ادبالمحد بمد بغ دئبحصد لبمئا   با

بأشربضئوّلبنوبقال ّ.
وثن   ددنباللقدداببنلمش دد بوهدد بالددللباهددتل ببحصدد لباللشدد ىبالضددئوّ  ب

بإلدّاطبالنظئ ن 
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 صنّبلد ببتشد باألول دن بمش د باال تقدنلبملد بالنظئ دن بونأشد بدّجدن بهدل ب

 بال ش د بالدللب ث دتبن  دنّ بدولبالمئ   بمنب الم بالق وبالق ه  بوند نهدنبمئ  د
حصدد لبمطنل دد بوبدد  بهددن   بالدد ّجت  بدّجددن بمتتنو دد ب ددّبالقددئ بوال لدد ب

ببحال بب وباالهتل ادبوضلت .

وثنلث دددنباللقدددداببنلتلدددابوهدددد بنلب  ددد لبالددددنتسببح دددمبمتدددد ببددددنء ب
اهتحضددئ باللشدد ىبالنظئ دد بالم تالدد  بمدد باللشدد ىبالضددئوّ  بالبأشدد بن  ددنب

ببنلتلابم ج دو.

اللقابالمالتتندبوه بحص لب ش بالنظئ دن ببنلتلدابوهد بآخدئببوّابل ن
بدّجن بقمنلبالنتسب ّبهل بالق و.

ونمددنباللمدد ب  طشدد بأشدد بالقدد وبالتددّببنأت نّهددنب حصددابالتم  ددزببدد  ب

األم ّبالحالن بوالق  ح ب بوأش بالمق من بالتّب الدتن طبب دنباألمد ّبالحالدن ب
بوالق  ح ب بوأش ب لاباألم ّبالحالن بوالق  ح .

 المسألة الحادية والعشرول

 في االعتقاد والظن و یرمما

 قا  : واالعتقاد يقا  يحد قسمیه.

:باالأتقندبم باألم ّبالضئوّ  بل  باختشت اب ّبن  بهابهد بمد ببأقو 
ق  دداباللشدد ىبنوبجددنسبمغددن ئبل ددنب قددنلبجمنأدد ببددنألولبوكهدد بنبدد بال ددل اب

ل بقنلبقلل بل دنلبممدنبمدث بالل هبمل بالثن ّبونبطش بنب بأشّبالج ن ّبب   ب

لشلشربوه بالمطش  بنوبض اب  ب جتملنلبمعبن  منبق ب جتملنلبنوبم نلتنب  ب
ب نتت نلببنلض بال اح .

والتحق  بهننبنلب ق لبنلباالأتقندبنح بقالمّباللشربوكل بأل نبق بب ننبنلب

اللشددرب قددنلبأشدد بالتصدد ّبوأشدد بالتصدد   بق  دد بجددنسبل مددنبواالأتقددندبهدد ب
ب بوه بقالربم بقالمّباللشر.التص  
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 قا  : فیتعاكسال في العمو  والخصوص.

:بهلاب ت ج بمدنبمضد بوالدللب ت دربمند بنلباالأتقدندبقد بظ دئبن د بأقو  

نحدد بقالددمّباللشددرب  دد بنخددصبمندد بب ددلاباالأت ددنّبأللباللشددرببددنمابلشتصدد ّب
بوالتص   بالللبه باالأتقندبواالأتقندببنأت نّبآخئبنأربم باللشربأل  ببنما

لشظ بوالج ابالمئق بواأتقندبالمقش ب  دلابمدنبظ دئبلندنبمد بق لد ب  تلنقالدنلب

بنلباالأتقندبواللشرب ّباللم ىبوال ص ص.
واأشربنلبلننب ّبهلابال  ىبأش بهلابالتتال ئب ظدئابوكلد بأللباالأتقدندب

م منب  د لبقالدمنبمد باللشدربلد بنخدلباللشدربالتصد  قّببنالأت دنّباألأدربالشدنماب

 قدد  بوالظدد بوالج ددابالمئقدد بواأتقددندبالمقشدد بوح نئددلبالب ددتربلشلشددرببملندد بال
التلنقسبأللباالأتقندبالب   لبنأربم باللشربب لاباالأت نّب نل اجد بنلب دئادب

ببنأت نّباصط ح  بنوبمنب  دلبملنن .
 قا  : ويقع فیه التضاد بخالف العلم.

:باأشددربنلباالأتقددندبمندد بمددنبهدد بمتمنثددابومندد بمددنبهدد بم تشددببأقالالو  

لم تشببأش بقالم  بمتضندبوغ ئبمتضندبوهدلابظدنهئبل د بوجد بالتضدندبوا

أن بنبّبأشّبالج ن ّب لشق ببنلض   ب ح رببتضندباأتقندلبالض   بوقنلبب ب
نب بهنبربنوالبثربح ربب لب ضند بم مدنبهد بلتلشقد ببنإل جدن بوالالدش بالبغ دئب

بنمنباللشرب  ب قعب   ب ضندبل ج  بالمطنبق ب   .
 عد  ملكة العلم وقد يفرق بینه وبین النسیال.قا  : والسهو 

:بهلابه بالمش  ّبأن باألوا ابوالمت شم  بوكهد بالج ن  دنلبملد بأقو  
نلبالال  بملن ب ضدندباللشدربوقد ب دئقباألوا دابب ند بوبد  بالنالد نلب قدنل ابملب

الالدد  بلوالبالصدد ّوبأدد بالمدد ّطبخنصدد بدولبالحددن ظبوالنالدد نلبلوال ددنب

بأن منبملن.
 شك تردد اليمن بین الورفین.قا  : وال

:بالش به بهش باالأتقندبو ئددبالله بب  بطئ دّبالنقد  بأشد ببأقو 

بالتالنولبول س
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ملن بقن منببنلنتسبوه بمله باألوا ابونبّبهنبربوقنلبنبد بأشدّبم د بملند ب

 ضددندباللشددربواختددنّ بال ش ددّبلتجدد د ببلدد بنلبلددرب  دد بوهدد بخطدد بللدد ىبا حددندب
ب ضندبالمتلشقن .بالمتلش بالللبه ببئطب ّ

قالالا  : وقالالد يصالالح تعلالالق كالالا مالالن االعتقالالاد والعلالالم بنفسالاله وبالالابرر فیتغالالاير 

 االعتبار ال الصور.

:باأشددربنلباللشددربواالأتقددندبمدد بق  ددابالنالدد بواإلضددن ن ب صدد ببأقالالو 
 لشق منببجم عباألب نءبحت بب  تال منب  ص ب لش باالأتقدندببنالأتقدندبوبدنللشرب

الأتقندبمكابأئ تبهلاب  كاب لش باللشرببنتال بوج بوقلاباللشرب تلش ببنتال بوبن

 ل دباالأت نّبمكباللشربقنلبآل ب نظئبب بوبنأت دنّب لشد باللشدرببد ب صد ئببد ئنب
منظ ّاب   بوق لبالشّءبملش منبمغن ئبالأت نّبق   بأشمنب  بب بم ب غدن ئب

باالأت نّبنمنبالص ّب  بومالبلزىبوج دبص ّبالب تننه ببنلنالد  بملد بملشد ى

واحد بأللباللشددرببنلشددّءبالب نتدد بأدد باللشددرببددنللشرببددلل بالشددّءبأندد باأت ددنّب
نلباللشرببنللشربأشربب  ت  بوه ئ بلشلنلرب قتضّبالنال  بمل بب(واأشر)الملت ئ  ب

بملش ىبكل باللشربول سبأشمنببنلملش ىبقمنبكه بمل  بالج ن  نل.
 قا  : والجها بمعنى يقابلهما وآرر قسم يحدمما.

اأشدربنلبالج داب قدنلبأشد بملن د  ببالد طبومئقد ب نل الد طبهد ب:ببأقو 
أ ىباللشربأمنبم بب   بنلب   لبأنلمدنبوب دلابالملند ب قنبداباللشدربواالأتقدندب

مقنبش بالل ىبوالمش  ب بوالمئق به باأتقندبالشّءبأشد بخد هبمدنبهد بأش د ب

وهدد بقالددربل أتقددندبمكباالأتقددندبجددنسبلشج ددابوغ ددئ بو الددم باألولببالدد طنب
بابمل بأ ىب ئق  بوالثن ّبمئق نبلتئق  بم باأتقندبوأ ىبمطنبق . ظئ

 قا  : والظن ترجیح أحد الورفین ومو  یر اعتقاد الرجحال.

:بالظ ب ئج  بنح بالطئ   بنأنّبطدئهبال جد دبوطدئهباللد ىببأقو 
ب ئج حنبغ ئبمن عبم بالنق  بوالبب بم بهلابالق  بل  ئجباالأتقندبالجنلى.

الأتقندبمغدن ئبالأتقدندبالئجحدنلبأللباألولبظد بالبواأشربنلبّجحنلبا

بغ ئبوالثن ّبق 
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ب   لبأشمن.
 قا  : ويقبا الشدة والضعف وطرفاه علم وجها.

:بلمنبقنلبالظ بأ نّوبأ ب ئج  باالأتقندبم بغ دئبمندعبالنقد  بأقو  
وقنلبلشتئج  بمئا  بداخش بب  بطئ دّببد وب دّبالغن د بوضدلبب دّبالغن د ب

والضددلبب بوطئ ددن باللشددربالددللبالبمئ  دد ببلدد  بلشئجحددنلبقددنلبقددنب بلششدد وب

بوالج ابال ال طبالللبالب ئج  بمل بال ت بنأنّبالش بالمح .

 المسألة الثانیة والعشرول

 في النظر وأحكامه

 قا  : وكسبي العلم يحصا بالنظر مع سالمة جاأيه ضرورة.

 ب:بق بب ننبنلباللشربضئبنلبضئوّلبالب تتقئبملد بطشد بوقالد ببأقو 

و ظئلب تتقئبمل  ب ب نلثن ّبهد بالم تالد ببدنلنظئبوهد ب ئ  د بنمد ّبكهن د ب
لشت صددابملدد بنمددئبمج دد لب نلتئ  دد بجددنسببل دد بأل دد بقمددنب قددعب ددّباألمدد ّب

اللهن دد بقددلل ب قددعب ددّباألبدد نءبال نّج دد ب نلتق  دد ببددنألم ّباللهن دد ب  ددئجب

باألخ ئبأن .
 بوقدد بالبثددربالتئ  دد بال ددنصبقدد ب ددئادبالهتحصددنلبمددنبلدد سببحنصدداب

   لبقلل ب نلثن ّبل سببنظئبوهلابالح بق بابتمابأش باللشاباألّبعبلشنظدئب

نأنّبالمندوبوالص ّوبوالغن  بو   بمبنّوبمل بالتنأابوهل باألم ّبق ب  د لب
 صدد ّا بهددّبممددنبحدد ودبنوبّهدد ىب الددتتندبمن ددنبأشددرببمتددئدب بوقدد ب  دد لب

ب ص  قن ب  تال بب نب ص   .
مئق ددنبابددتماببنلضدئوّوبأشدد بجددزءبمددندلبواأشدربنلبالنظددئبلمددنبقدنلب

وجزءبص ّلب نلمدندلبهد بالمقد من ب بوالصد ّلبهد بالتئ  د بب ن دنب د كاب

هشربهلالبالجزءالبب لبقنلبالحمابوال ضعبوالئبطبوالج  بأشد بمدنب ن غدّب
وقددنلبالتئ  دد بأشدد بمددنب ن غددّبحصدداباللشددرببددنلمطش  ببنلضددئوّوبهددلاب ددّب

بابقنلبالح بمشتم التص  قن بوقلاب ّبالتص ّا ب    بمك
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أشدد بجددنسبقئ دد بو صددابنخ ددئبوقدد ىبالجددنسبأشدد بالتصددابحصدداب صدد ّب

المح ودبقطلنب بومل  بنبنّبالمصدنبببق لد بمدعبهد م بجزن د ب لندّبالجدزءب
بالمندلبوالجزءبالص ّل.

واأشربنلبالننسباختشت ابهننب قنلبم بالبمز د ب حصد ابلد بنلبالنظدئبالب

ربملبقنلبضئوّ نبلزىبابتئاطباللقد ءب  د ب ب ت  باللشربأللباللشربب  ند  بلشلش
وملبقنلب ظئ نب الشالاب بوأللبالنظئبل باهدتشزىباللشدربلدرب  تشدببالندنسب دّب

آّا  ربالبتئاق رب دّباللشد ىبالضدئوّ  بالتدّبهدّبم دندلبالنظئ د .بوكهد ب

المحقق لبمل بن  ب ت  باللشرببنلضئوّوب   نبمت باأتق  نبنلباللنلربمم د بونلب
ثبحصددابلنددنباللشددرببنلضددئوّوببدد لباللددنلربمحدد ثب  ددئجبقددابمم دد بمحدد 

الجدد ا بأدد بالشدد   باألولدد ببق لدد بضددئوّوبوالب جدد بابددتئاطباللقدد ءب ددّب

الضئوّ ن ب  لبقث ئابم بالضئوّ ن ب تش  ب   نببل بالننسبممنبل تدنءب
 ّبالتص ّبنوبلغ ئبكل بوخئجبالج ا بأ بالش   بالثن   ببق ل بمعبهد م ب

ت هبالننسب ّباالأتقندبم منبقنلببال  ب دئق ربالتئ  د بجزن  بوكل بأللباخ

الصح  بوغتشت ربأد ببدئا طبالحمدابوغ دئبكلد بمد بنهد ن بالغشدطبممدنب دّب
الجزءبالمدندلبنوبالصد ّلب د كابهدشمنبحصدابالمطشد  بل دابمد بحصدابلد ب

به م بالجزء  .
 قا  : ومع فساد أحدمما قد يحصا ضده

دوبنوبمدد بج دد بالصدد ّوبلددرب:بالنظددئبمكاب الدد بممددنبمدد بج دد بالمددنبأقالالو 

 حصاباللشربوق ب حصابض  بنأنّبالج ابوق بالب حصابوالضنبطب ّبكل ب

نلب ق لبملبقنلبالتالندبم بج د بالصد ّوبلدرب شدزىبالنت جد بال نطشد بوملبقدنلب
م بج د بالمدندوبالبغ دئبقدنلبالق دنسبمنتجدنب د لبقن دتبالصدغئىب دّبالشد اب

تبالنت جد بقنكبد بقطلدنبومالباألولبصندق بوال  دئىبقنكبد ب دّبقدابواحد بقن د

جنلبنلب   لبصندق بونلب   لبقنكب بوب دلابالتحق د بظ دئببطد لبمدنب قدنلب
م بنلبالنظدئبالتنهد بالب الدتشزىبالج دابومالبل دنلبالمحد بمكاب ظدئب دّببد   ب

الم طابن ند بالج ابول سبقلل بمعبن  بملنّفببنلنظئبالصح  ب  لببدئطب

بنن ب ح ب ّبالتنه بن ضن.اأتقندبحق  بالمق من ب ّبالصح  ببئط
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 قا  : وحصو  العلم عن الصحیح واجب.

:باختشببالننسبهننب نلملتزل بأش بنلبالنظئبم ل بلشلشربوه  بل ببأقو 

واألبنأئوبقنل ابملبهللاب لنل بنجئىبأند  بب شد باللشدربأق د بالنظدئبولد سب
مم د ببالنظئبم ج نبوالبه  نبلشلشربواهت ل ابأش بكل بب لباللشربالحندثبنمدئ

وهللاب لنل بقندّبأش بقابالمم نن ب نأابل نبأش بمنب   ّب ّبخشد باألأمدنلب

    لباللشربم ب لش بوالملتزلد بلمدنبنبطشد ابالقد لببنهدتنندباأل لدنلبالح  ا  د ب
ملدد بهللاب لددنل ببطددابأندد هربهددلاباالهددت اللبولمددنبّنواباللشددرب حصددابأق دد ب

ب  د بهد  بلد بقمدنب دّبهدن ئبالنظئبوبحال  بو نتتّبأن با تتن د بح مد ابأش د ب

األهدد ن .بوالحدد بنلبالنظددئبالصددح  ب جدد بأندد  بحصدد لباللشددربوالب م دد ب
ب  شت بأن ب   نب لشربقطلنبن  بمت بحصابلنن

اأتقندبالمق مت  ب    ب ج بحصد لبالنت جد بقنلدتباألبدنأئوبالتدلقئبالب

ب  ل باللشرب  لابالنظئببنلق نسبأش  بوالج ا بالتئقبب ن منبظنهئ.
 وال حاجة إلى المعلم.قا  : 

:بكه تبالم ح وبمل بنلبالنظئبغ ئبقنهب دّبحصد لبالملدنّهببأقو 

بابالبب بم بمل   بم بالملشربلشلقابلتللّباللشرببد ظ ئباألبد نءبونقئب دنبمد ب
دولبمئب بونط  باللق ءبأش بخ   بأل نبمت بحصدشتبالمقد متنلبلندنبأشد ب

اءبقدنلبهندنطبملشدربنوبالبالتئ   بالم ص صبحصابلننبالجزىببنلنت جد بهد 

وصل ب ب حص ابالملئ  ببد ظ ئباألبد نءبالب د لبأشد بامتننأ دنبمطشقدنبمد ب
دولبالملشربوق بنلزم ربالملتزل بال وّبوالتالشالابلت قدبباللشدرببصد ق بأشد ب

اللشرببتص   بهللاب لنل بم ن بب اهط بالملجزوب ش ب  قتتبالملئ  ببنرب لدنل ب

هبملد بملشدرب الدتشزىبحنجد بالملشدربملد بآخدئبأش  بداّبوأللباحت نجبقابأدنّ
و تالشالددا.بوهددلالباإللزامددنلبضددل تنلبأللبالدد وّباللىبأشدد ب قدد  ئباهددتق لب

الملشرببتحص ابالملنّهبول سبقلل ببابه بمئب بمل باهتن نطباألح نىبم ب

األدل بالتّبم بجمشت نبمنب  لبأش بصد ق بمد بالمقد من بوالتالشالداب شدزىبلد ب
بربللق لننبنمنبأش ب ق  ئبالز ندوب  .وج بمالنواوبأقابالملش
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 قا  : نعم ال بد من الجاء الصور .

:ب شددد ئببدددلل بملددد ب ئ  ددد بالمقددد من ب   ددد بالببددد بمدددعبحصددد لببأقالالالو 

المق مت  ب ّبالله بمد ب ئ  د بحنصدابب ن مدنبل حصداباللشدرببنلنت جد بوهد ب
الجددزءبالصدد ّلبلشنظددئبمكبلدد بالبالتئ  دد بلحصددشتباللشدد ىبال الدد   بلجم ددعب

لق ءبولرب قعبخشابألح ب ّباأتقند بوق دابالبحنجد بمل د بومالبلدزىبالتالشالدابال

نوبابتئاطبالشّءببنتال بوه به  ب  لبالتالشالاب شزىبل بقشننببن تقنّبقابلا  ب
ملد ب ئ  د بولد سبقددلل ببدابالمتتقدئبملد بالتئ  دد بم مدنبهد باألجدزاءبالمند دد ب

بخنص .
 قا  : وشرطه عد  الغاية وضدما وحضورما.

:بالللب  منن بم بهلابال  ىبنلببئطبالنظئبأ ىباللشرببنلمطش  ببأقو 

الللبه بغن  بالنظئبومالبلزىب حص ابالحنصابو شدتئطبن ضدنبأد ىبضد هنب

نأنددّبالج ددابالمئقدد بأل دد ببنأتقددند بحصدد لباللشددربلدد بالب طش دد ب دد ب تحقدد ب
النظئب ّبطئ  بو شتئطبن ضنبحض ّهنبنأنّبحض ّبالمطش  بالللبهد ب

بالغن ابأ بالشّءبالب طش  بوالنظئب  عبم بالطش .الغن  بمكب
قا  : ولوجوب ما يتوقف علیه العقلیال وانتفاء ضد المولوب على تقدير 

 ثبوته كال التكلیف به عقلیا.

:باختشببالننسب ّبوج  بالنظئبهابه بأقشّبنوبهملّب دله تببأقو 

 ابأش بوج  بالملتزل بمل باألولبواألبنأئوبمل بالثن ّبنمنبالملتزل ب نهت ل

النظئبأق بب لبملئ  بهللاب لنل بواج  بمطشقنبوالب دتربمالببدنلنظئبومدنبالب دترب
ال اج بالمطش بمالبب ب   بواج ب  نهننبثد ثبمقد من ب:بمحد اهنبنلبملئ د ب

األولبنلبملئ دد بهللاب هللاب لدنل بواج دد بمطشقدنبواهددت ل ابأشد بكلدد ببد ج   ب:

هبوغ ددئ بود ددعبال دد هبواجدد ب لددنل بدا لدد بلش دد هبالحنصددابمدد باالخددت 
أقددد ب بالثدددن ّبنلببددد ئبهللاب لدددنل بواجددد بأللب لمددد بأشددد بالل ددد بقث دددئوب

والمقدد متنلبضددئوّ تنلبوالشدد ئبالب ددتربمالببنلملئ دد بضددئوّوب بالثن  دد بنلب

ملئ دد بهللاب لددنل بالب ددتربمالببددنلنظئبوكلدد بقئ دد بمدد بالضددئوّوبمكبالملئ دد ب
به ىل التبضئوّ  بقطلنب  ّبقال   بوالبقنه ب
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النظئبمكبالتقش  ب التن بمل  بو صت  بال نطئبملبا تشتبأ ب ئ   بالمق من بلرب

 حصابمن نبأشرببنلضئوّوب بالثنلث بنلبمنبالب تربال اج بالمطش بمالبب ب   ب
واجدد بومالبل ددئجبال اجدد بالمطشدد بأدد بق  دد بواج ددنبنوبلددزىب  ش ددببمددنبالب

لبممددنبنلب جدد بأشدد ب طددنقبأللبالشددئطبمكابلددرب  دد بواج ددنبجددنلب ئقدد ب ح نئدد

الم شدببالمشددئوطبنوبالبوالثددن ّب شددزىبمندد بخئوجدد بأدد بق  دد بواج ددنبمطشقددنب
واألولب شزىبمن ب  ش ببمنبالب طدنقبمكبوجد  بالمشدئوطبحدنلبأد ىبالشدئطب

م جددن بلغ ددئبالمقدد وّبوهدد بمحددنلب ث ددتبنلبوجدد  بالنظددئبأقشددّبوالب جدد ب

الشئط  بنلبالنظئببهملنبخنص بومالبلرب ج بوالتنلّببنطاب نلمق ىبمثش بب نل
مكابلددرب جدد بمالببنلالددمعبلددزىبم حددنىباأل   ددنءبأللبالن ددّبمكابجددنءبملدد بالم شددبب

ونمددئ ببن  نأدد بلددرب جدد بأشدد بالم شددبباالمتثددنلبحتدد ب لشددربصدد ق بوالب لشددرب

ص ق بمالببنلنظئب  كابامتنعبالم شببم بالنظدئبحتد ب لدئهبوج بد بأش د بلدرب
بصد ق بح نئدلبوالبوجد  بأقشدّبب جزباهتنندبال ج  بملد بالن دّبللد ىباللشدر

 نقد لب:بق لد بب(مكابأئ تبهلا)  نتتّبال ج  بأش ب ق  ئبال ج  بالالملّب

ول ج  بمنب ت قببأش  باللقش نلبنبنّببشتظ بمنبمل بالملئ  بواللقش نلبنبنّب
ب بمل بوج  بالش ئبووج  بد عبال د هبأد بالدنتس.بوق لد بوا تتدنءبضد ب

ملد با تتدنءبال جد  بالالدملّبالدللبهد ببالمطش  بأش ب ق  ئبث   د ب شد ئببد 

ضددد بالمطشددد  بأللبالمطشددد  بهددد بال جددد  باللقشدددّبوضددد  بهددد بال جددد  ب
الالدملّ.بوق لد بأشد ب قد  ئبث   د ب لنددّبلد ب دئفبال جد  بهدمل نبلدرب  دد ب

بواج نب  لابمنب  منن بم بق م ب ّبهلابالم ضع.

ا َومالالا ُكنَّالال)ونمددنباألبددلئ  ب قدد باحتجدد اببدد ج   ب باألولبق لدد ب لددنل ب

بمیَن َحتَّى نَْبعََ  َرُسوالا   ت بالتلل  ببد ولبال لثد ب د ب  د لبالنظدئبواج دنبب(ُمعَيّم

ق ش ددنب بالثددن ّبلدد بوجدد بالنظددئب  مددنبلتن دد وبأنجشدد بوال اقددعبمقنبش ددنبنوبآجشدد ب

وحص ل نبمم  بب ولبالنظئب ت هطبالنظئبأ مبوقدلابملبلدرب  د بلتن د وبثدرب
أش ب ق  ئبال ج  بالالملّباللىبل ربأش بقنل ابمنبنلزمتم  نبب بم باإل حنىب

 قدد  ئبال جدد  باللقشددّبأللبوجدد  بالنظددئبوملبقددنلبأقش ددنبمالبن دد بقالددد ّب

 نلم شببمكابجنء بالن ّبونمئ ببن  نأ بقدنلبلد بنلب متندعبحتد ب لدئهبصد ق ب
والب لدئهبصدد ق بمالببددنلنظئبوالنظددئبالب جدد بأش دد ببنلضددئوّوببدداببددنلنظئب

 بنلب ق لبالبن ظئبحت بنأئهبوج  بالنظئب ق ابالنظئبالب لئهبوج ب ب ش

بوكل ب التشزىباإل حنىبن ضن.
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والج ا بأ باألولبالت ص صبوه بحماب تّبالتلل  بالمت قببأش ب

الئهددنل بأشدد ب ددئطبالت ش ددببالالددملّب بنوب دد ولبالئهدد لببنللقددابجملددنببدد  ب
باألدل .

وأدد بالثددن ّبنلبالتن دد وبأنجشدد بوهددّبلوالبال دد هبوآجشدد بوهددّب  دداب

ب ببنلملئ  بالللبالب م  باالبت اءبب ب ّبالح م .الث ا
وأ بالثنلمبنلبوجد  بالنظدئبوملبقدنلب ظئ دنبمالبن د ب طدئلبالق دنسب

ب  نلباإللزاىبأن  ابأش باألبنأئوبدولبالملتزل .
 قا  : وملاو  العلم دلیا والظن أمارة.

:بلمنبقنلبالنظئبمتلشقنببمنب التشزىباللشدربمد باالأتقدندا بنوبالظد ببأقو 
وجدد بال حددمبأدد بالمتلشدد ب نلمالددتشزىبلشلشددرب الددم بدلدد  بوالمالددتشزىبلشظدد ب

 الم بنمنّوبوق ب قنلبال ل ابأش بملن بنخصبم بالمدلق ّبوهد باالهدت اللب

ببنلملش لبأش باللش .
 قا  : وبسا وه عقلیة ومركبة الستحالة الدور.

:ببالدن طبالد ل اب لندّببد بمق من د ب د لبالد ل ابلمدنبقدنلبمئق دنبمد ببأقو 

ق مت  بقن تبقابواح وبم ب  ن بالمق مت  بجزءاببال طنببنلنال  بمل بالد ل ابم
وملبقن تبمئق  ب ّب تسباألمدئبمكابأئ دتبهدلاب نلمقد من بقد ب  د لبأقش د ب

محض بوق ب   لبمئق  بم بأقشدّبوهدملّبوالب م د ب ئق  دنبمد بهدمل ن ب

محضدد بومالبلددزىبالدد وّبأللبالالددملّبالمحدد بلدد سببحجدد بمالببلدد بملئ دد ب
قبالئه لبوهل بالمق م بل باهتت   ببنلالمعبداّببابهدّبأقش د بمحضد بص 

  كلبمح ىبمق من بالنقش ن بقش نبأقش  بوالضنبطب ّبكل بنلبقدابمدنب ت قدبب

أش  بص قبالئه لبالب جد لبمث ن د ببنلنقدابوقدابمدنب تالدنوىبطئ دن ببنلنالد  ب
بمل باللقابالب ج لبمث ن  ببنللقابومنبأ ابهل  ب ج لبمث ن  بب من.

 قا  : وقد يفید اللفظي القوع.

:بق ابملباألدل بالشتظ  بالب ت  بال ق  بلت قت بأش بنم ّبقش نبظن د ببأقو 

بوهّبالشغ 
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والنح بوالتصئ ببوأ ىباالبتئاطبوالمجنلبوالنقابوالت ص صبواإلضمنّب

والنالخبوالتق  ربوالت خ ئبوالملنّفباللقشدّبوالحد بخد هبهدلاب د لبقث دئاب
ب ب لشربداللت نبأش بملن   نبقطلنبوا تتنءبهل بالمتنه بأن ن.م باألدل بالشتظ 

 قا  : ويجب تأويله عند التعارض.

:بمكاب لددنّفبدلدد  لب قش ددنلبنوبدل ددابأقشددّبو قشددّبوجدد ب  و دداببأقالالو 

النقابنمنبمعب لنّفبالنقش  ب ظنهئبالمتننعب ننق باألدل بونمنبمعب لدنّفب
لنقشدّببنلت و دابالمتندنعباللمدداباللقشدّبوالنقشدّب  دلل بن ضدنبوم مدنبخصصدننبا

ب منبوملغن  مدنبواللمداببدنلنقشّبومبطدنلباللقشدّبأللباللقشدّبنصدابلشنقشدّب شد ب

نبطشننباألصابلزىبمبطنلبالتئعبن ضنب  ج بالل ولبمل ب  و ابالنقشّبومبقنءب
بال ل اباللقشّبأش بمقتضن .

 قا  : ومو قیاس وقسیماه.

مطشقنبواأشربنلبال ل اب نقالدرب:بالضم ئب ّبوه بأن  بأش بال ل اببأقو 
مل بث ث بنقالنىبق نسبواهتقئاءبو مث ابومل باألخ ئ  بنبدنّببق لد بوقالد من ب

وكلد بأللباالهدت اللبممدنبنلب  د لببنللدنىبأشد بال دنصبنوببدنلل سبنوبب حد ب

المتالنو   بالمن ّج  ب حتبأدنىببدنمابل مدنبأشد باآلخدئب دنألولبهد بنجشد ب
 بوهد بالمالدم ببنلق دنسبنخدلابمد بالمحدنكاوبقدنلباألدل بونبئ  نبإل ند  بال ق 

القن سب طش بمحدنكاوبالنت جد بلشمقد مت  ب دّباللشدرب بوالثدن ّباالهدتقئاءبنخدلاب

بم بقص بالقئىبقئ  ب قئ  بق لبالمالتقئلب ت عبالجز  ن بوالثنلمبالتمث ا.
 قا  : فالقیاس اقتراني واستثنا ي.

مدلق ّاب  د ببنلتلدابنوبب:بالق نسبممنبنلب   لبالمطش  بنوب ق ض بأقو 

بدنلق وبواألولب الدم باالهددتثنن ّبوالثدن ّباالقتئا دّبمثددنلباألولبملبقدنلبهددلاب

م الن نب   بح  البل ن بم النلب ندتجبن د بح د الب نلنت جد بمدلق ّوببنلتلداب بنوب
ب ق لبل ن بل سببح  الب نتجبن  بل س
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الدنلبح د البب  النلب نلنق  بملق ّب ّبالق نسببنلتلاب بومثنلبالثدن ّبقدابم 

بوقابح  البجالرب نتجبقابم النلبجالربوه بملق ّب ّبالق نسببنلق و.
 قا  : فايو  باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعیدة اثنال.

:بالللب  منن بم بهلابال د ىبنلبالق دنسباالقتئا دّبلد باأت دنّالب:ببأقو 

ئد بنح همنببحال بمند  بنأنّبمق من د ب بوالثدن ّببحالد بصد ّ  بنأندّبال  

والتئ   بال حق  بب باللنّض  بلمجم عبالمق من بوه بمنب الم ببنأت دنّ ب
ب  بوه بب دلاباالأت دنّبأشد بنّبلد بنقالدنىبقدابقالدربهدم  ببد  بأللبالحد ب

األوهددطبملبقددنلبمحمدد الب ددّبالصددغئىبم ضدد أنب ددّبال  ددئىب  دد بالشدد اب

بوقدداب باب بوملبقددنلبمحمدد الب   مددنب  دد بالثددن ّب(جب )األولبقق لنددنبقدداب
وملبقنلبم ض أنب   منب   بالثنلدمبب(اب )والببّءبم بب(جب )قق لننبقاب

وملبقنلبم ض أنب ّبالصغئىبمحمد الب دّبب(جبا)وقابب(جب )قق لننبقاب

وهددل بالقالددم ببنأت ددنّبب(ابج)وقددابب(جب )ال  ددئىب  دد ب بالئابددعبقق لنددنبقدداب
بنأت دنّبالص ّوبالقئ   بونمنببنلنظئبمل بالمندوب شد باأت دنّالبن ضدنبنحد همنب

صدد ّوبقددابمق مدد بوالثددن ّببنأت ددنّبمند  ددنب  نالأت ددنّباألولبوهدد باأت ددنّ ب
بنلنظئبمل بالص ّوبال ل  وب نقالربمل بقالدم  بحمشدّبوبدئطّب دنلحمشّبقمدنب

 نتجبقشمدنبب(جبدب  بل)وقشمنبقنلبب(اب ب جبد)قشننبوالشئطّبقق لننبقشمنبقنلب

 بلب)لد سبال تد بمكابقدنلبوب( دجبد)ب(اب )نوب ق لبقشمدنبقدنلبب(اب ب  بل)قنلب
نوب قد لبقشمدنبب(اب ب د بل)وقشمدنبقدنلبب(اب ب دجبد)نوب ق لبقشمنبقدنلبب( جبد

ب(. بلب نب )وقشمنبقنلبب(اب ب جبد)قنلب
 قا  : وباعتبار المادة القريبة رمسة والبعیدة أربعة.

:بمقدد من بالق ددنسبهددّبالمددندوبال ل دد وبلدد ببنأت ددنّبمق مدد بمق مدد ببأقالالو 
ت دددنّبصددد ّوبخنصددد بوبددد ابملددد  بهدددّبالمدددندوبالقئ  ددد بومجم أ دددنبالببنأ

ومقدد من بالق ددنسبنّبدددعب:بمالددشمن بومظن  ددن بومشددد  ن بوم دد   بهدددلاب

بنأت ددنّبالمددندوبال ل دد وبونمددنببنأت ددنّبالمددندوبالقئ  دد ب  قالددنىبالق ددنسبخمالدد ب:ب
بال ئهنلبوالج لبوال طنب بوالالتالط بوالشلئ.
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الحقیقالي مالالن المنفصالالا ، قالا  : والثالالاني متصالا فناتجالاله أمالالرال وكاليا  یالالر 

 ومنه ضعفه.

:بالثددن ّبهدد باالهددتثنن ّبوهدد بضددئبنلب:باألولبنلب  دد لبمق متدد ببأقالالو 
الشئط  بمتصش بو نتجبمن بقالمنلب:بنح همنباهتثننءبأ  بالمق ىبلل  بالتدنلّب

 بوالثددن ّباهددتثننءب قدد  بالتددنلّبلنقدد  بالمقدد ى.بوالثددن ّبنلب  دد لبمنتصددش ب

   لبغ ئبحق ق  ب بوالثن ّبنلب  د لبحق ق د ببوه بقالمنلبن ضنب:بنح همنبنل
 غ ئبالحق ق  بضئبنلبمن ل بالجمدعبو ندتجبقالدمنلبمن دنباهدتثننءبأد  بالمقد ىب

لنقدد  بالتددنلّبواهددتثننءبأدد  بالتددنلّبلنقدد  بالمقدد ىب بومن لدد بال شدد بو نددتجب

قالمنلبمن نبن ضنباهتثننءب قد  بالمقد ىبللد  بالتدنلّبواهدتثننءب قد  بالتدنلّب
ىب بونمدنبالحق ق د ب    دنب ندتجبنّبدعب تدن جبمد باهدتثننءبأد  بالمقد ىبلل  بالمقد 

بلنق  بالتنلّبوبنلل سب بوم باهتثننءبأ  بالتنلّبلنق  بالمق ىبوبنلل س.
قا  : وايریرال يفیدال الظن وتفاعیا ميه ايشیاء ميكورة في  یر ميا 

 الفن.

لظد بالباللشدرب:ب ئ  ببنألخ ئ  باالهتقئاءبوالتمث ابوهمدنب ت د البابأقو 

نلب تنص ابهل باألبد نءبوب دنلببدئا ط نبمدلق ّوب دّبأشدربالمنطد بب(واأشر)

بوم منبا النقبال  ىبمل  بهنن.
قا  : والتعقا والتجرد متالزمال الستلاا  انقسا  المحا انقسا  الحا  فيل 

 تشابهت عرض الوضع للمجرد وإال تركب مما ال يتنامى.

 ب تم بم نحمبالتلقابوق بادأ بهننبنلب:بهل بالمال ل بومنببل هنبمبأقو 

ب(نمدنباألول)التلقابوالتجئدبمت لمنلببملن بنلبقدابأنقدابمجدئدبوبدنلل سب
 نهت لبأش  ببل بمنب ق ىبب لبالتلقابحنلب ّبكا باللنقاب لل بالمحدابممدنبنلب

 نقالددربنوبالبوالثددن ّبهدد بالمددئادبواألولببنطددابأللبا قالددنىبالمحدداب الددت أّب

لحنلبممنبنلب حاببتمنم ب ّبجز ّبالمحابنوب ّبنح بجزن  با قالنىبالحنلبمكبا
نوبالب حاب دّببدّءبمند بواألولب شدزىبمند باال قالدنىبملبقدنلبالحدنلب دّبنحد ب

الجدددزء  بغ دددئبالحدددنلب دددّباآلخدددئبنوب لددد دبال احددد بملبا حددد ابوالثدددن ّب ت ددد ب

بالمطش  
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نبوالثنلددمبخدد هبالتددئفب دد كابث ددتبكلدد ب ددنلجزءالبممددنبنلب تشددنب نبنوب  تشتدد

واألولب التشزىبوج دبالمق اّبلمنب ئفبمجئدابوالثن ّب التشزىبوجد دبمدنبالب
 تندددنه بمددد باألجدددزاءبلشصددد ّوباللقش ددد بوكلددد ببحالددد بمدددنب دددّبالمحدددابمددد ب

باال قالنمن بالمم ن .
 قا  : والستلاا  التجرد عحة المعقولیة المستلامة إلمكال المصاحبة.

نقابو قئ دئ بنلبقداب:بهلابدل ابالح ربالثن ّبوه بنلبقابمجئدبأبأقو 
مجئدب    ب ص بنلب   لبملق الببنلضئوّوبمكباللدن  بأد بالتلقدابم مدنبهد ب

المندوبالبغ ئبوقشمنبص بنلب   لبملق البوحد  بصد بنلب  د لبملقد البمدعب

غ ددئ بوهدد بقطلددّب دد كلبقددابمجددئدب   دد ب صدد بنلب قددنّلبغ ددئ ب نقدد لبهددل ب
بواألولبمحدنلبأللبالصح بممنبنلب ت قببأش بث   بالمجئدب ّباللقدابنوبال

الث   ب ّباللقاب  عبم بالمقنّ  ب  شدزىب  قدببمم دنلبالشدّءبأشد بوق أد ب

بوه ببنطاببنلضئوّوبوالثن ّبه بالمطش  .
وهلابال ل ابأن لب ّبغن  بالضلببأللب  قببمم دنلبمقنّ د بالمجدئدب

الملق لبلشص ّوبالملق ل بأش بث   بمقنّ  بالمجئدبلشلقابالب قتضّب  قبب
أش بال ق عبمكباإلم نلبهننبأن  بمل بمقنّ  بالملق لبلشملق لبوهدّباإلم نلب

غ ئب بوالث   بأن  بمل بمقنّ  بالملق لبلشلنقابوهّبغ ئب  ب شزىبمدنبكقدئب

بم بالمحنل.

 المسألة الثالثة والعشرول

 في أحكا  القدرة

قا  : ومنها القدرة وتفارق الوبیعة والمااج بمقارنالة الشالعور والمغالايرة 

 ابع.في الت

:بلمددنب ددئغبمدد بال حددمبأدد باللشددرببددئعب ددّبال حددمبأدد بالقدد ّوببأقالالو 

ونبددنّببق لدد بومن ددنبنلبومدد بال  ت ددن بالنتالددن   بأل  ددنبصددت بقن مدد ببددلوا ب
باأل تس.

واأشدربنلبالجالدربمد بح دمبهدد بغ دئبمد ثئبومالبلتالدنو باألجالدنىب ددّب

مدعببكل بوم منب  ثئببنأت دنّبصدت بقن مد ببد ب بوالصدت بالمد ثئوبممدنبنلب د ثئ
بالشل ّبنوبب و  بوأش بق بالتق  ئ  
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ممدددنبنلب تشدددنب بالتددد ث ئبنوب  تشدددبب نألقالدددنىبنّبلددد بنحددد هنبالصدددت بالمقتئ ددد ب

بنلشددل ّبالمتتقدد ب ددّبالتدد ث ئبوهددّبالقدد وبالتش  دد ب بالثددن ّبالمقتئ دد ببنلشددل ّب
الم تشت ب ّبالت ث ئبوهّبالق وبالح  ا   بنأنّبالقد ّوبالتدّب د  ّبال حدمبأد ب

 بالثنلمبالصت بالم ثئوبغ ئبالمقتئ  ببنلشل ّبالمتشنب  ب ّبالت ث ئببنح نم ن

وهددّبالقدد وبالط  ل دد ب بالئابددعبغ ددئبالمقتئ دد ببنلشددل ّبالم تشتدد ب ددّبالتدد ث ئب
و الم بالنتسبالن ن   بمكابأئ تبهلاب نق لبالق ّوبمغدن ئوبلشط  لد بوالمدزاجب

نبالثددن ّب ددصلبنمددنباألولب ش جدد  باقتئا  ددنببنلشددل ّبب دد هبالط  لدد بونمدد

المددزاجبق ت دد بمت هددط ببدد  بالحددئاّوبوال ددئودوب   دد لبمدد بجنالدد منب ت دد لب
 نبلدد بنأنددّب دد ث ئ بمددد بجددنسب  ث ئهمددنبونمددنبالقددد ّوب دد لب  ث ئهددنبمضدددندب

بلت ث ئهمنبومل بهلابنبنّببق ل بوالمغن ئوب ّبالتنبع.
 قا  : مصححة للفعا بالنسبة.

لتنأددابالبم جنبدد ب دد لب:بالقدد ّوبصددت ب قتضددّبصددح بالتلددابمدد بابأقالالو 
القددندّبهدد بالددللب صدد بمندد بالتلددابوالتددئطبملددنب شدد باقتضددتباإل جددن بلددزىب

المحنلبوملند بق لد ببنلنالد  بنلببنأت دنّب الد  بالتلدابملد بالتنأدابوكلد بأللب
التلابصح  ب ّب تالد بالب جد لبنلب  د لبلشقد ّوبمد خاب دّبصدحت باللا  د ب

أاب جنلبنلب   لبملشد بهدلابأللباإلم نلبلشمم  بواج بونمنب ال ت بمل بالتن

بالللب  منن بم بق ل ببنلنال  .
 قا  : وتعلقها بالورفین.

:بهلابه بالمش  ّبم بمله بالح منءبوالملتزل بوهد بنلبالقد ّوببأقو 

متلشق ببنلض   بوقنلتباألبنأئوبم منب تلش ببطئهبواح بوه بخطد بل قد عب

بالتئقبب  بالقندّبوالم ج .
 ف الكافر وللتنافي ولاو  أحد محالین لواله.قا  : وتتقد  الفعا لتكلی

:بهددلابمددله بالح مددنءبوالملتزلدد بوقنلددتباألبددنأئوبم  ددنبمقنّ دد ببأقالالو 

لشتلدددابوالضدددئوّوبقنضددد  ببددد ط لبهدددلاب ددد لبالقنأددد ب م نددد بالق دددنىبقطلدددنب

واألبنأئوببن ابمقدنلت ربأشد بنصدابل دربهد   ّببط  د بوهد بنلباللدئفبالب
ب  ق .



 249بب..................................................................................ببةردقلا ماكحأ يف

ش بمقنلت ربب ج  بث ث ب:باألولبنلبالقد ّوبلد بلدربثربالملتزل باهت ل ابأ

 تق ىبالتلابق  ب  ش ببال دن ئبوالتدنلّببنطداببنإلجمدنعب نلمقد ىبمثشد ب بوب دنلب
الم لم بنلب  ش ببمنبالب طنقبق د  ب شد بلدرب  د بال دن ئبمتم ندنبمد باإل مدنلب

لتلابالثن ّبل بلرب   بالق ّوبمتق م بأش با حنلبقتئ بلزىب  ش ببمنبالب طنق.

لزىباهتغننءبالتلابأ بالق ّوبمعب ئفبالحنج بمل  نبوه ب ننهبظنهئبوب نلب
الم لم بنلبالحنج بمل بالق ّوبم منبهّبإلخئاجبالتلابم بالل ىبمل بال ج دب

وحنلدد باإلخددئاجب الددتغنّبأدد بالقدد ّوبوق شدد بالبقدد ّوب دد بحنجدد بمل  ددنبمددعبنلب

ق ل بولشتندن ّ.بالثنلدمبلد بالتلابم منب  ئجببنلق ّوبومل بهلابنبنّبالمصنببب
لرب   بالق ّوبمتق م بلزىبممنبح وثبق ّوبهللاب لنل بنوبقد ىبالتلدابوالقالدمنلب

محناللب نلمق ىببنطابومل بهلابنبنّببق ل بولزوىبنحد بمحدنل  بلد ال بنلبلد ب

بالبالتق ىبهلابمنبخطئبلننب ّب تال ئبهلابال  ى.
غددن ئبلشدد ل ابالثددن ّبو م دد بنلب  دد لبق لدد بولشتنددن ّبمبددنّوبملدد بدل ددابم

الددللبكقئ ددن بوهدد بنلبالقدد ّوبلدد بقنّ ددتبالتلددابوقدد بب نددنبنلبالقدد ّوب تلشدد ب

بنلضدد   ب  شددزىبحصدد لبالضدد   بملددنبوهدد ب نددنهب   دد لبق لدد بولددزوىبنحدد ب
محنل  بم ب تم بهلابال  ىبوه بنلب ق لبل بقن تبالق ّوبمقنّ  بلزىباجتمنعب

محددنل  بممددنباجتمنأ مددنبمددعبالضدد   بلشقدد ّوبأش  مددنبوهدد ب نددنهب  شددزىبنحدد ب

ب ضندهمنبو نن   منبنوبم جن بنح همنب  تق ىبأش باآلخئبمعب ئفبالمقنّ  .
 قا  : وال يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر.

:بالب م د بوقد عبمقد وّبواحد ببقدندّ  بوهد بممدنبقد باختشدبب  د ببأقو 

قدابواحد بوال ل ابأش  بن  بل بوقعبب منبلزىباهدتغننؤ بب دابواحد بمن مدنبأد ب
من منبحنلبحنجت بمل  بوه ببنطاببنلضئوّوبو م  ب لشد بالقدندّ  ببمقد وّب

واح بب لب   لبكل بالشّءبمق وّابل ابواح بمن منبوملبلرب قعبمالبب حد همنب

بول لابقنلبوالب تح بوق عبالمق وّبولرب قابوالب تح بالمق وّ.
 قا  : وال استبعاد في تماثلها.

 بملد بنلبالقد ّبم تشتد بوبند  بأشد بنصداب:بكه بق ىبم بالملتزلبأقو 

بل ربوه بن  بال
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 جتمددعبقدد ّ نلبأشدد بمقدد وّبواحدد بومالبألم دد با صددنهبكا دد  بب مددنب  جتمددعب

أشد بالمقدد وّبال احدد بقدندّالبوهدد بمحددنلبومكابث دتبامتنددنعباجتمددنعبقدد ّ   ب
أش بمق وّبواح بث تباخت هبالق ّبأللبالتمنثاب دّبالمتلشد ب الدتشزىبا حدندب

و حدد بلمددنبج ل ددنب لشدد بالقددندّ  ببمقدد وّبواحدد با دد  عبهددلابالدد ل ابالمتلشدد ب

بوح نئلبجنلبوق عبالتمنثاب   نبقغ ئهنبم باألأئاف.
 قا  : وتقابا العجا تقابا الملكة والعد 

:باللجزبأن باألوا ابوجم  ّبالملتزل بن د بأد ىبالقد ّوبأمدنبمد ببأقو 

بدلئ  بملد بن د بملند بب   بنلب   لبقندّاب   بأ ىبمش  بالقد ّوبوكه دتباأل

 ضندبالق ّوبأل  بل سبجلاباللجزبأ منبلشق ّوبنول بم بالل دسبوهد بخطد ب
    بالب شزىبم بأ ىباألول   بأن هربأد م نب دّب تدسباألمدئبوالبمد بأد م نب

ب ّب تسباألمئبث   باللجزبملن .
 قا  : وتغاير الخلق لتضاد أحكامهما والفعا.

نبأد بالدنتسبن لدنلببالد  ل بمد ب:بال شد بمش د ب تالدن   ب صد ّبب دبأقو 

غ ددئبهددنبق ب  ددئبوّو دد بوهدد بمغددن ئبلشقدد ّوبلتضددندبنح نم مددنبأللبالقدد ّوب

 تالنوىب ال ت نبمل بالض   بوال ش بلد سبقدلل .بوال شد بن ضدنب غدن ئبالتلداب
بأل  بق ب   لب  ش تن.

 المسألة الرابعة والعشرول

 في ايلم واللية

اإلدراك تخصصا بيضافة تختلف  قا  : ومنها ايلم واللية ومما نوعال من

 بالقیاس.

:بم بال  ت ن بالنتالدن   باأللدربوالشدلوبوالمئجدعبب مدنبملد باإلدّاطببأقو 
  مددنب  أددنلبمندد ب  صصددنبب ضددن  ب  تشددبببنلق ددنسبأللبالشددلوبأ ددنّوبأدد ب

مدّاطبالم  درب بواأللدربأ دنّوبأد بمدّاطبالمندن ّب  مدنب  أدنلبمدد باإلدّاطب

  بملدد بالم  مدد بوالمنددن ئوبوهمددنبنمددئالب  صددصبقددابواحدد بمن مددنبب ضددن
ب  تشتنلببنلق نسبمل باألب نصبمكبق ب   لبالشّءبم  من
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بلش صبومنن ئابآلخئ.
 قا  : ولیست اللية رروجا عن الحالة الوبیعیة ال  یر.

:ب قددابأدد بمحمدد ببدد بلقئ ددنبالط  دد بنلبالشددلوبهددّبال ددئوجبأدد ببأقالالو 
 لئفبلشحنه ب قتض  ب  د لبحدنلببالحنل بالط  ل  بأل  نبم منب لئفببن تلنل

وهدد بغ ددئبج دد ب   دد بنخددلبمددنببددنللئفبم ددنلبمددنببنلددلا بول ددلاب شتددلببصدد ّوب

 شنه هنبم بغ ئبهنبق بمبصنّبل نبحت بالب جلابالشدلوبأ دنّوبأد بال د صب
بأ بنلربالش ق.

 قا  : وقد يستند ايلم إلى التفرق.

ال د ب حددسب:بلصلددربهد  نلب:بنحدد همنب تدئقباال صددنلب د لبمقطدد عببأقالو 
بنأللرببال  ب تئقبا صنل نبأد بال د لبوقد ب دنلعب دّبكلد ببلد بالمتد خئ  ب

ب لبالتتئقبأ مّب  ب   لبأش بلش ج دلبو   ب ظئبأللبالتتئقبلد سبأد منب

محضنب جدنلبالتلش داببد بأشد بنلبالتتدئقبم مدنبقدنلبأشد ببدنللئفب د لباللشد ب
أللبالحمدد بببنلددلا بم مددنبهددّبهدد ءبالمددزاج.بالثددن ّبهدد ءبالمددزاجبالم تشددب

  ج باأللربوالب تئقبهننطبوم منبقشندنبالم تشدببأللبهد ءبالمدزاجبالمتتد بالب

ب قتضّبالت لر.
 قا  : وكا منهما حسي وعقلي مو أقوى.

:ب ئ دد بقالددم باأللددربوالشددلوببنلنالدد  بملدد بالحددسبواللقددابوكلدد بأللببأقالالو 

 بجمنأ بن  دئواباللقشدّبمن مدنبوالحد بخ  د ب   دنب شتدلببنلملدنّهبوهدّبلدلا

أقش  بالب لش بلشحسبب نبو ت لرببتق ا  نببابهل بالشدلوبنقد ىبمد بالشدلوبالحالد  ب
ول لابقث ئابمنب تئطبالشلوبالحال  بألجابالشلوبال هم  بالباللقش  ب   بباللقش  ب

ون ضنب  لبالحدسبم مدنب د ّطبظد اهئباألجالدنىبوالب لشد بلد ببدنألم ّبال ش د ب

ن بواللدد اّفبو تددئقببدد  بواللقدداب دد ّطببددنط بالشددّءبو م ددزببدد  بالددلا  
بالجنسبوالتصاب    لبمدّاق بن رب ت  لبالشلوب   بنق ى.
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 المسألة الخامسة والعشرول

 في اإلرادة والكرامة

 قا  : ومنها اإلرادة والكرامة ومما نوعال من العلم.

:بم بال  ت ن بالنتالن   باإلّادوبوال ئاه بوهمدنب  أدنلبمد باللشدرببأقو 
لباإلّادوبأ نّوبأ بأشربالحّبنوباأتقند بنوبظن ببمدنببنلملن باألأربوكل بأل

 ددّبالتلددابمدد بالمصددشح ب بوال ئاهدد بأشمدد بنوبظندد بنوباأتقددند ببمددنب  دد بمدد ب

وقدنلبآخدئولبملباإلّادوبوال ئاهد بلا د  نلبـببهدلابمدله بجمنأد ـببالمتال و
أش بهلاباللشدربمتئ  تدنلبأش د بأل دنب جد بمد بن تالدننبمد  بملد بالشدّءبنوبأند ب

نبأش بهلاباللشر.بوهّب تنّقبالش  وب  لبالمدئ  ب ئ د ببدئ بالد واءبمتئ  

بوالب شت   .
 قا  : وأحدمما الز  مع التقابا.

:بالللب  منن بم بهلابال  ىبنلبنحد همنبنلبمّادوبالشدّءب الدتشزىببأقو 

قئاه بضد  ب د لبال ئاهد بلشضد بنحد همنب لندّبنحد باألمدئ  بممدنباإلّادوبنوب

لششّءبمعب قنبابالمتلشقد  بنأندّبالشدّءبوالضد بوهدلابال ئاه باللىبلنّادوب
ح ربق باختشبب   ب له باألقثئبمل  بوكهد بقد ىبملد بنلبمّادوبالشدّءب تدسب

بقئاه بالض بوه بغشطبم ببن بنخلبمنببنللئفبم نلبمنببنللا .

و حتمابنلب   لبملن بق ل بونح همنباللىبمدعبالتقنبدابنلبنلبنحد همنب
ىبممدنبنلب شدتماب لشد بأشد ب د عبمد بالمصدشح بنوباللىبلشلشربقطلدنبمكبالملشد 

أش ب  عبم بالمتال وب  ح باألمئ  باللىبل  بالب شزم بنح همنببل ن بلشتقنبداب
بب ن منببابال لىبواح بالببل ن .

 قا  : ويتغاير اعتبارمما بالنسبة إلى الفاعا و یره.

ب:بالددللب ظ ددئبلنددنبمدد بهددلابال دد ىبنلباإلّادوبوال ئاهدد ب تغددن ئبأقالالو 

باأت نّهمنببنلنال  
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مل بالتنأاببنإلّادوبوغ ئ بوكل بأللباإلّادوبملبقن تبلنتسب لابالتنأابم ب

 تال ب  ّبأ نّوبأ بصت ب قتضّب  ص ص ببنإل جندبدولبغ دئ بممدنبأد ا ب
م باأل لنلب ّبوقتبخنصبدولبغ ئ بم بهن ئباألوقدن ب بوملبقن دتبلتلداب

بالغ ئب    نبالب  خلبب لابالملن .
 د تتعلقال بياتیهما بخالف الشهوة والنفرة.قا  : وق

:باإلّادوبق ب ئادبوال ئاه بق ب  ئ بوهلابح ربظنهئبل د باإلّادوببأقو 
المتلشق ببنإلّادوبل الدتبهدّباإلّادوبالمتلشقد ببنلتلدابأللباخدت هبالمتلشقدن ب

 قتضددّباخددت هبالمتلشقددن بنمددنبالشدد  وبوالنتددئوب دد ب صدد ب لشق مددنببددلا   منب

 شددت ّبوقددلل بالنتددئوبالب نتددئبأن ددنبأللبالشدد  وبوالنتددئوبم مددنب نلشدد  وبالب
 تلشقددنلببنلمدد ّطبالببملندد بن دد ب جدد بنلب  دد لبم جدد داب قدد ب تلشدد بالشدد  وب

بوالنتئوببنلمل وىبوهمنبغ ئبم ّق  .
قا  : فهيه الكیفیات تفتقر إلى الحیاة ومي عفة تقتضي الح  والحركالة 

 مشروطة باعتدا  المااج عندنا.

ل بال  ت ن بالنتالن   بالتّبكقئهنبمشئوط ببنلح نوبوه بظنهئب:بهبأقو 

ثدرب الددئبالح ددنوبب   ددنبصددت ب قتضدّبالحددسبوالحئقدد بولادهددنبم ضددنحنببق لدد ب

مشئوط ببنأت البالمزاجبثربق  بكلد ببق لد بأند  نبل  دئجبأند بح دنوبواجد ب
بال ج دب    نبغ ئبمشئوط ببنأت البالمزاجبوالب قتضّبالحسبوالحئق .

  بد من البنیة.قا  : فال

:بهلاب ت ج بمنب ق ىبم بابتئاطبالح دنوببنأتد البالمدزاجب د لبكلد ببأقو 
م منب تحقد بمدعبال ن د بوهدلابظدنهئبواألبدنأئوبن  دئوابكلد بوجد لوابوجد دب

بح نوب ّبمحابغ ئبمنقالرببن تئاد بوه بظنهئبال ط ل.
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 قا  : وتفتقر إلى الرو .

نىبلط تد بمت   د بمد بب نّ د ب:بالح نوب تتقئبمل بالئوجبوهّبنجالبأقو 

باألخ طبهنّ  ب ّباللئوقب ن لمبم بالقش بوحنج بالح نوبمل  نبظنهئو.
 قا  : وتقابا الموت تقابا العد  والملكة.

:بالم  به بأ ىبالح دنوبأد بمحدابوجد  ب  د ب  د بمقنبدابلشح دنوببأقو 

بمقنبش بالل ىبوالمش  بوكه بنب بأشد بالج دن ّبملد بن د بملند بوجد دلب ضدند
وال ش ب الت أّباإل جندبوهد بب(الَّيم  َرلََق اْلَمْوَت َواْلَحیاةَ )الح نوبلق ل ب لنل ب

بضل ببأللبال ش به بالتق  ئبوكل بالب الت أّبق لبالمق وّبوج د ن.

 المسألة السادسة والعشرول

 في باقي الكیفیات النفسانیة

 قا  : ومن الكیفیات النفسانیة الصحة والمرض.

لمئفبم بال  ت ن بالنتالن   بأن بالش خبنمدنبالصدح ب:بالصح بوابأقو 

 ق بح هنب ّبالشتنءبب   نبمش  ب ّبالجالربالح  ا ّب ص ّبأن بألجش نبن لنل ب

الط  ل دد بوغ ئهددنبأشدد بالمجددئىبالط  لددّبغ ددئبمئ  دد ب بوالمددئفبحنلدد بنوب
بمش  بمقنبش بلتش .

وهنددنبمبدد نلب دد لبالمتضددند  ب دد خ لب حددتبجددنسبواحدد ب نلصددح بملب

تب دّبالحدنلبوالمش د ب  دلابالمدئفبل د بنجندنسبالمدئفبهد ءبالمدزاجبدخش
وه ءبالتئق  بو تئقباال صنلب ال ءبالمزاجبملبقدنلبهد بالحدئاّوبالزا د وب

مث ب   بم بال  ت ن بالتلش د بالبمد بالحدنلبوالمش د ب بوملبقدنلبهد با صدنهب

بال  لبب نب   بم بمق ل بنلب نتلابوه ءبالتئق  بأ دنّوبأد بمقد اّبنوبأد د
نوبوضعبنوبب ابنوبا ال ادبمجدئىب  داببنأل لدنلبوالببدّءبمد بهدل ببحدنلب

بوالبمش  بو تئقباال صنلبأ مّبالب  خاب حتبمق ل .
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 قا  : والفر  والغم

:بالتئجبنحد بال  ت دن بالنتالدن   بوقدلابالغدربوالالد  بالملد بلشتدئجببأقو 

نأدابق لبحنمش بالللبه بالئوجبأش بن ضابنح ال ب دّبال دربوال  دبب بوالت
ب   ابال منلب بونض ادبهل بنه ن بلشغر.

 قا  : والغضب والحال والهم والخجا والحقد.

:بهل بن ضنبمد باألأدئافبالنتالدن   بواأشدربنلبجم دعباللد اّفبأقو  
النتالددن   ب الددتشزىبحئقدد بالددئوجبممددنبملدد بداخددابنوبخددنّجبواألولبملبقن ددتب

ّبممدنبد لد ب  مدنب دّبقث ئوب  منب ّبالتزعبنوبقش شد ب  مدنب دّبالحدزلب بوالثدن 

الغض بنوب ال ئاب ال ئاب  منب ّبالشلوبوق ب تت بنلب تحئطبمل بج تد  بد لد ب
واحدد وبمكابقددنلباللددنّفب شزمدد بأنّضددنلبقددنل رب   دد ب  جدد بملدد بغضدد ب

وحددزلب ت تشددببالحئقتددنلب بوقنل جددابالددللب نقدد  بالددئوجبملدد بنوالبملدد ب

و لت ددئب ددّبالحقدد بال ددنط بثددرب  طددئببنل ددنلبا تتددنءبالضددئّب تن الددطبثن  ددنب ب
بغض بثنبتبوأ ىبه  ل باال تقنىبوأ ىبصل بت .

 المسألة السابعة والعشرول

 في الكیفیات المختصة بالكمیات

قا  : والمختصة بالكمیة إما المتصاللة كاالسالتقامة واالسالتدارة واالنحنالاء 

 والتقعیر والتقبیب والشكا والخلقة ، أو المنفصلة كالاوجیة والفردية.

 ئغبم بال حدمبأد بال  ت دن بالنتالدن   ببدئعب دّبال  ت دن ب:بلمنببأقو 
الم تصدد ببنل م ددن بو لنددّبب ددنبال  ت دد بالتددّب لددئفبلش م دد بنوالبوبنلددلا ب

ولشجالددربثن  ددنبوبددنللئفبواأشددربنلبال ددربأشدد بقالددم  بمتصددابومنتصددابنمددنب

المتصاب ق ب لئفبل بال  ببمثاباالهتقنم بواالهت اّوبواال حننءبوالتقل دئب
بالش ابوال شق بونمنبالمنتصاب ق والتق   بو
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ب لئفبل بن ضنبن  اعبنخئبم بال  ببقنلزوج  بوالتئد  بوغ ئهمن.
قا  : فالمستقیم أقصالر الخوالوط الواعاللة بالین نقوتالین وكمالا أناله موجالود 

 فكيا الدا رة.

:بّهددربنّبددم  سبال ددطبالمالددتق ربب  دد بنقصددئبخددطب صدداببدد  ببأقالالو 

 ن مددنبب طدد طبغ ددئبمالدددتق م ب قطتدد  بأللبقدداب قطتدد  ب م دد بنلب  صدددابب

مكابأئ ددتب)م تشتد ب ددّبالطدد لبوالقصددئبوب ددطبواحدد بمالددتق ربهدد بنقصددئهنب
 نق لبال طبالمالتق ربم ج دببنلضئوّوبنمنبالد ا ئوبوهدّبهدط بمالدت بب(هلا

 ح طبب بخطبواح ب ّبداخش ب قط بقابال ط طبالمالتق م بال نّج بمن نبمل ب

 نلل  بنث ت ابمدنبالب نقالدربمد ببالمح طبمتالنو  ب ق باختشببالننسب ّبوج دهن
ـببهللاّحمد ـببكوا باألوضنعب ت هنبوال نق لبنث ت هنبوهد باخت دنّبالمصدنب

أللبالدد ا ئوبالمحال هدد بم جدد دوب دد كابوصددشننببدد  بالمئقددزبالمحالدد سبمن ددنب

وب  بالمح طبب طبثرب قشننبطئهبال طبالللبأن بالمح طبمل بجزءبآخئب د لب
جزءبنللنن بوملبقنلبلنقصنلبجدزءبمص دن ببد بلرب نط  بأش  ب  لبقنلبلز ندوب

وملبقنلبلنقصنلبنقابم بجزءبنوبلز ندوبنقابمن بلزىبا قالنىبالج هئبومم نلب

باللمابن ضن.
 قا  : والتضاد منتف عن المستقیم والمستدير فكيا عن عارضیهما.

:بم دد بّبمددنب دد هرببلدد بالنددنسبنلبال ددطبالمالددتق رب ضددندبال ددطببأقالالو 

 ن مددنبوالتحق دد بخدد هبهددلاب دد لبالضدد   ب جدد با حددندبالمالددت  ئبلشتنددن ّبب

م ض أ منبوالم ض عبهننبل سبب احد بمكبالمالدتق رب الدتح ابنلب نقشد بملد ب
المالت  ئبوبنلل سبون ضنب د لبالمالدتق ربقد ب  د لبو دئابلقالدّبغ دئبمتننه د ب

قثدددئوبوضددد بال احددد بواحددد بالبغ دددئبومكابا تتددد بالتضدددندبأن مدددنب  دددلابأددد ب

ئالب:بنحدد همنبنلبالتضددندبمنتددببأدد باالهددتقنم بأنّضدد  منبو ت ددربمندد بنمدد
واالهت اّوباللنّضت  بلش طبالمالتق ربوالمالت  ئ.بوالثن ّبنلبالتضدندبمنتدبب

بأ بالحئقت  بال اقلت  بأش بال ط  بالمالتق ربوالمالت  ئ.
قا  : والشكا میئالة إحاطالة الحالد أو الحالدود بالجسالم ومالع انضالما  اللالول 

 تحصا الخلقة.

ءبنلبالش ابمدنبنحدنطببد بحد بنوبحد ودبوالتحق د بن د ب:بكقئبالق منبأقو 

بم ببن 
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ال  ددبب   دد به ئدد ب لددئفبلشجالددرببالدد  بمحنطدد بالحدد بال احدد بنوبالحدد ودببدد ب

قنل ئ دد بوالتئب ددعبوهدد بمغددن ئبلش ضددعببملندد بالمق لدد بومكاباأت ددئبالشدد اب
بوالش لبملنبحصشتبال شق .
 قا  : الثال  المضاف.

 ددببونقالدنم ببددئعب ددّبالمضددنهب:بلمددنب ددئغبمد بال حددمبأدد بال بأقالو 

وهدد بالمق لدد بالثنلثدد بمدد بالمقدد ال باللشددئبوهددلابالمق لدد بمددعبمددنببلدد هنبمدد ب
المق ال بقش نب ال   بوه بقالربمقنبابلمنب ق ىبمد بالمقد ال بو دّبهدلابالقالدرب

بمالن اب:

 المسألة ايولى

 في أقسامه

 قا  : ومو حقیقي ومشهور .

ّباللنّض بلششّءببنأت نّب:بالمضنهبق ب قنلبلنتسباإلضن  بنأنبأقو 

ق نه بمل بغ ئ بقنألب وبوال ن وبو قنلبل بالمضنهبالحق قّب    بللا  ب قتضّب

اإلضن  بوغ ئ بم منب قتضّباإلضن  بب اهطت ب بو قنلبلشلا بالتّبأئضدتب
ل نباإلضن  ببنلتلدابقدنأل بواالبد بو الدم بالمضدنهبالمشد  ّل.بوقد ب قدنلب

بق   نبملئوض بلنضن  .بلشلا ب تال نبمضنهبمش  ّلببنأت نّ

 المسألة الثانیة

 في رواعه

 قا  : ويجب فیه االنعكاس والتكافؤ بالفعا أو القوة

:بهن ددنلبخنصددتنلبمطشقتددنلبلشمضددنهبالب شددنّق ب   مددنبغ ددئ ب ببأقالالو 

مح اهمنبوج  باال ل نسب    بقمنبنلباأل بن بل ب ب  دلاباالبد بابد بلدص ب

بوالمئادببنال ل نسبالح ر
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ابواح بمن منبمل بصنح  بم بح مبقنلبمضن نبمل  بقمنبمثشنن ب  لبب ضن  بق

ب(الثن  د )لرب ئاعبهل بالح ث  بلرب ج باال ل نسبقمنب ق لباأل بن بلن الدنلب
بالت ن  ب ّبال ج دببنلتلابنوبالق وبوالمتق ىبمصنح بلشمت خئبكهنن.

 قا  : ويعرض للموجودات أجمع.

لم ج دا بقمنب قنلبلش اجد ب:بالمضنهبالحق قّب لئفبلجم عبابأقو 

 لدددنل بقدددندّبأدددنلربخدددنل بّالقبو قدددنلبلنددد عبمددد بالجددد اهئبن ددد بن بوابددد ب
وغ ئهمددنبو قددنلبلش ددطبط  ددابوقصدد ئبولشلدد دبقش ددابوقث ددئبولش  ددببنهدد  ب

ونبئدبولشمضنهبقنألقئ بواألبل بولص  بنأش بونهتابولشمت بنق ىبونح ثب

ولشتلدابنقطدعبونصدئىبولش ضعبنب باهتقنم بوا حننءبولشمش بنقال بونأدئىب
بول  تلنلبنب ب ال ننبو قطلن.

 المسألة الثالثة

 في أل اإلضافة لیست ثابتة في ايعیال

 قا  : وثبوته  مني وإال تسلسا وال ينفع تعلق اإلضافة بياتها.

:باختشبباللق ءبهننب له بق ىبمل بنلباإلضن  بثنبت ب ّباألأ نلببأقو 
البنمددئابكهن ددنبغ ددئبمطددنب بوقددنلبأللب  ق دد بالالددمنءبل الددتبأدد منبمحضددنبو

ـببآخئولبم  نبأ م د ب دّباألأ دنلبثنبتد ب دّباألكهدنلبوهد باخت دنّبالمصدنب

ونقثئبالمحقق  بوال ل ابأش  بوج  بكقئهدنبالمصدنبب:بنحد هنبنلبـببهللاّحم 
اإلضددن  بلدد بقن ددتبثنبتدد ب ددّباألأ ددنلبلددزىبالتالشالددابأللبحش ل ددنب ددّبالمحدداب

ثنبتب الت أّبمح بوحش البوكل ب  جد بمضن  بنخئىبوحش لبكل بالحش لب
بالتالشالا.

نجن بالش خبنب بأشّبب به ننبأد بهدلاببد لبقدنلب:ب جد بنلب ئجدعب دّب

حابهل بالش   بمل بح بالمضنهبالمطش ب نق لب:بالمضنهبه بالللبمنه تد ب
مق ل ببنلق نسبمل بغ ئ ب ب  اببّءب دّباألأ دنلب  د لببحالد بمنه تد بم مدنب

لل بالشّءبهد بالمضدنهب بل د ب دّباألأ دنلبنبد نءب قنلببنلق نسبمل بغ ئ ب 

بقث ئوبب ل بالصت ب نلمضنهب ّباألأ نلبم ج د.بثربمل
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قنلب ّبالمضدنهبمنه د بنخدئىب  ن غدّبنلب جدئدبمدنبلد بمد بالملند بالمقد لب

بنلق ددنسبملدد بغ ددئ ب ددلل بالملندد بهدد ببنلحق قدد بالملندد بالمقدد لببنلق ددنسبملدد ب
ملد بغ دئ ببالد  بهدلابالملند ب بوهدلاببغ ئ ب بوغ ئ بم منبه بمقد لببنلق دنس

الملن بل سبمق الببنلق نسبمل بغ ئ ببال  ببّءبغ ئب تال ببدابهد بمضدنهب

للا  ب ش سبهننطبكا بوبّءبه باإلضن  ببابهننطبمضنهببلا د بالبب ضدن  ب
نخئىب تنت ّبم بهلابالطئ  باإلضدن ن .بونمدنبقد لبهدلابالملند بالمضدنهب

نمدئبـببمدث بوجد دباألبد وب دّباأل ـبببلا  ب ّبهلابالم ضعب شد بوجد دبآخدئ

لا  بأش بكا باأل ب بوكل بالم ج دبنمئبمضنهبن ضنب ش   بهدلابأنّضدنب
مدد بالمضددنهبلددللبالمضددنهبوقددابواحدد بمن مددنبمضددنهبللا دد بملدد بمددنبهدد ب

مضنهبمل  بالبإلضن  بنخئى.ب نل  لبمحم البمضنهبللا  ب بوال د لبنبد وب

بمضنهبللا  .
مت  بلشمطش  بأللبالتالشالابالدللبنلزمندن بوهلابال  ىبأش بط ل بغ ئب

ل سبم بح دمبملبالمضدنهبالدللبهد بالمق لد ب  د لبمضدن نبب ضدن  بنخدئىب

حت ب قالرباألب نءبمل بمنبه بمضدنهببلا د بوملد بمدنبهد بمضدنهببغ دئ ببداب
م بح مبملبالمضنهبالحق قّبقنألب وب تتقدئبملد بمحداب تقد ىببد بللئضد ت نب

ملد بكلد بالمحداب الدت أّبمحد بوحشد الببوحش ل نب ّبكل بالمحابمضدن  بل دن

بق ل بوالب نتعب لش باإلضن  بـببهللاّحم ـببو تالشالابومل بهلابنبنّبالمصنب
ببلا  نبنلب لش باإلضن  ببنلمضنهبمل  بللا  نبالبإلضن  بنخئى.

 قا  : ولتقد  وجودما علیه.

:بهددلابوجدد بثددنلبدالبأشدد بنلباإلضددن  بل الددتبثنبتدد ب ددّباألأ ددنلببأقالالو 
 بن  ددنبلدد بقن ددتبث    دد بلشددنّقتبالم جدد دا ب ددّبال جدد دبوامتددنل بو قئ ددئ

أن نبب ص ص  بمنب ن صنهبوج دهنببتش بال ص ص  بمضن  بهدنبق بأشد ب

وج دباإلضن  ب  شزىب ق ىبوج دباإلضن  بأش بوج دهنبوه بمحنلب نلضم ئب
 ّبأش  ب ئجعبمل بوج دهن.بو حتمابأ د بمل بالمحابو  د لبملند بال د ىب

 بل بقن تبم ج دوبلزىب ق م نبأش بمحش نبأللبوج دبمحش نبحق ق بنلباإلضن 

ل ب ن صن  بب ب  عبمضن  بهنب بأش بوج دباإلضدن  ب بونأدندبالضدم ئبمل د ب
بم بغ ئبكقئبلتظّبلظ  ّ .
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 قا  : ولا  عد  التنامي في كا مرتبة من مراتب ايعداد.

 ّباألأ نلبب:بهلابوج بثنلمبو قئ ئ بنلباإلضن ن بل بقن تبثنبت بأقو 

لزىبنلب   لبقابمئ   بم بمئا  باألأد ادب جتمدعب  د بمضدن ن بوج د د بالب
 تندنه بأللباالثندد  بمددث بلدد باأت ددنّببنلنالدد  بملدد باألّبلدد بو لددئفبلدد ببددلل ب

االأت نّبمضن  بالنصت  ب بوملد بالالدت بو لدئفبلد ببحالد  بمضدن  بالثشث د ب ب

شمنبب ننبم بامتننعبوج دبمنبالبوه لابمل بمنبالب تننه بوه بمحنلب:بنمنبنوالب 
 تننه بمطشقدنب بونمدنبثن  دنب دصلب شد باإلضدن ن بم جد دوبد لد بومتئ  د ب دّب

ال ج دببنأت نّب ق ىببل بالمضنهبمل  بأش ببل ب  شزىباجتمدنعبنأد ادبالب

 تنددنه بد لدد بمتئ  دد بوهدد بمحددنلبا تنقددنب بونمددنبثنلثددنب ددصلبوجدد دباإلضددن ن ب
شزىبوج دبمنبالب تننه بمد باألأد ادبد لد بمد ب التشزىبوج دبالمضنهبمل  ب  

ب ئ   نبوقابكل بممنببئه بأش باهتحنلت .
 قا  : وتكثر عفاته تعالى.

:بهدلابوجد بّابدعبو قئ ددئ بنلباإلضدن ن بلد بقن دتبوج د د بلددزىببأقالو 

وج دبصتن بهللاب لدنل بمت ثدئوبالب تندنه بأللبلد بمضدن ن بالب تندنه بوكلد ب

بمحنل.

 المسألة الرابعة

 اقي مباح  اإلضافة.في ب

قا  : ويخص كا مضاف مشهور  مضاف حقیقي فیعرض لاله االرالتالف 

 واالتفاق إما باعتبار زا د أو ال.

:بالمضنهبالمش  ّلبقنأل ب لئفبل بمضدنهبحق قدّبقدنألب وببأقو 

وقددلاباالبدد ب لددئفبلدد بال ندد وب  ددابمضددنهبمشدد  ّلب لددئفبلدد بمضددنهب
أنّضددددنبلمضددددن   ببحق قددددّبوالب م دددد بنلب  دددد لبمضددددنهبحق قددددّبواحدددد 

مش  ّ   بالمتننعبق نىبأئفبواح ببمحش  ب  كابقنلبقابمضنهبمش  ّلب

ب لئفبل بمضنهبحق قّبأئفبح نئلباالخت هب ّبالمضنه
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بالحق قّبقنألب وبوال ن وبواال تنقبقنألخ وبوالج اّ.

ثربملبهلابالمضنهبالحق قّب لئفبلشمضنهبالمشد  ّلبممدنببنأت دنّب
 بوالملشد قب د لب دّباللنبد به ئد بم ّقد بو دّبلا  ب حصاب   مدنبقنللنبد

الملش قبه ئ ب تلش بب نباإلدّاطب  حصابح نئلبمضن  باللشد ببنأت دنّبهدلاب

الزا  ب بوق ب   لبالزا  ب ّبنح همنبمكباللنلربالمضنهبملد بالملشد ىببنأت دنّب
ق نىبصت باللشربب ب بوق بالب  د لببنأت دنّبلا د بقنلم دنم بوالم دنسبّب    مدنب

نلبالبألجابصت بلا  وبأش باإلضن  بهلابخ ص بمنب  مندن بمد بهدلاب تضن ت

بال  ى.

 المسألة الخامسة

 في مقولة ايين

 قا  : الرابع ايين ومي النسبة إلى المكال.

:بلمنب ئغبم بال حدمبأد بالمضدنهببدئعب دّبال حدمبأد باأل د ببأقو 

ّءبوهّب ال  بالشّءبمل بم ن د ببنلحصد لب  د بوهد بحق قدّبوهد ب الد  بالشد
مل بم ن  بال نصبب ب بوغ ئبحق قّبوه ب الد ت بملد بم دنلبأدنىبقق لندنبل د ب

 ّبال اّبوهدل بالنالد  بمغدن ئوبلش جد دبول دابواحد بمد بالجالدربوالم دنلبوالب

ب ق ابالش وبوالضلب.
قالالالا  : وأنواعالالاله أربعالالالة عنالالالد قالالالو  مالالالي الحركالالالة والسالالالكول واالجتمالالالاع 

 واالفتراق.

بل بالحئق بوالال  لبوهمنبحنلتدنب:بن  اعبال  لبأن بالمت شم  بنّبأقو 

الجالدرببددن تئاد ببنأت ددنّبالم ددنلبواالجتمدنعبواال تددئاقبوهمددنبحنلتددن ببنأت ددنّب
با ضمنم بمل بالغ ئبم باألجالنى.

قا  : فالحركة كما  أو  لما بالقوة من حی  مو بالقوة أو حصو  الجسم 

 في مكال بعد آرر.

 مدددنءب بوالثددددن ّب:بهدددلالب لئ تدددنلبلشحئقددد ب:باألولبمن مدددنبلشحبأقالالالو 
بلشمت شم  بنمنبالتلئ ب
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األولب نأشربنلبالحئق بحنلبحص لبالجالرب ّبالم نلبالمنتقابأن بمل ومد ب

أندد بمم ندد بلدد ب  ددّبقمددنلبلشجالددربثددربملبحصدد ل ب ددّبالم ددنلبالثددن ّبح نئددلب
مل وىبأن بمم  بل ب   بقمنلبن ضنبوالجالرب ّب ش بالحنلببنلق وب ّبالم نلب

  بال منل  ب نلحئق بقمنلبنولبلمنببنلق وبنأنّبالجالدربالثن ّبل  بالحئق بنه

الللبه ببنلق وب ّبالم نلبالثن ّ.بوم منبق   نببق لننبمد بح دمبهد ببدنلق وبأللب
الحئقدد ب تددنّقبهددن ئبال مددنال ببدد لبجم ددعبال مددنال بمكابحصددشتبخددئجبكوب

ال منلبم بالق وبمل بالتلابوهلابال منلبم بح مبم  بقمنلب الدتشزىبقد لبكلب

منلببنلق و.بونمنبالثن ّب  لبالمت شمد  بقدنل ابل الدتبالحئقد بهدّبالحصد لبال 
 ّبالم نلباألولبأللبالجالدربلدرب تحدئطببلد بوالبواهدط ببد  باألولبوالثدن ّب

بومالبلرب   بمنب ئضنن بثن  نببثنلب  ّبالحص لب ّبالم نلبالثن ّبالبغ ئ.
 قا  : ووجودما ضرور .

لحئقد بم جد دوبوادأد ابالضدئوّوب:با ت بنقثئباللق ءبأش بنلبابأقو 
 ددّبكلدد بوخددنلت ربجمنأدد بمدد بالقدد منءبقز ندد لبون  نأدد بقددنل ابم  ددنبل الددتب

نحد هنبنلبالحئقد بلد بقن دتبم جد دوب م ج دوبواهدت ل ابأشد بكلد بب جد  ب:
ل ن ددتبممددنبمنقالددم ب   دد لبالمنضددّبغ ددئبالمالددتق ابنوبغ ددئبمنقالددم ب  شددزىب

بنلببنط ل. ئق  نبم باألجزاءبالتّبالب تجزىبوال لم

الثددن ّبنلبالحئقدد بل الددتبهددّبالحصدد لب ددّبالم ددنلباألولبأللبالجالددرب
ح نئلبلرب تحئطببل بوالب ّبالم نلبالثن ّبأللبالحئق با ت دتبوا قطلدتبوالب

بالمجم عبالمتننعب حق بجزن  بملنب ّبال ج دب  ب   لبم ج دو.

بالثنلمبنلبالحئق بل التبواح وب  ب   لبم ج دو.
ب ب ّبمقنبش بالح ربالضئوّلب  ب   لبمالم أ .وهل باالهت الال

 قا  : يتوقف على المتقابلین والعلتین والمنسوب إلیه والمقدار.

:بوج دبالحئق ب ت قببأش بنم ّبهت ب:بنح هنبمنبمن بالحئقد ب ببأقو 

والثددن ّبمددنبمل دد بالحئقدد بنأنددّبم دد نبالحئقدد بومنت نهددنبوالظددنهئبنلبمددئاد ب
ب نبوالمنت  بنلمتقنبش  بهلالبأللبالم 
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متقنب لبالب جتملنلب دّببدّءبواحد ببنأت دنّبواحد ب بالثنلدمبمدنببد بالحئقد ب

وه بالالد  بواللشد بالتنأش د بل ج دهدنب بالئابدعبمدنبلد بالحئقد بنأندّبالجالدرب
المتحئطبوه باللش بالقنبش  بوهلالبهمنبالمئادالببق ل بواللشت  ب بال نمسبمنب

لجالرب   نبم ب د عبملد ب د عبوالظدنهئب   بالحئق بنأنّبالمق ل بالتّب نتقابا

ن دد بالمددئادببق لدد بوالمنالدد  بمل دد بمكبالمق لدد ب نالدد بالحئقدد بمل  ددنببنلت ل دد ب ب
الالندسبالزمنلبالللب قعب   بالحئق بوه بالمئادببق ل بوالمق اّب  لبالزمنلب

بمق اّبالحئق .
 قا  : فما منه وما إلیه قد يتحدال محال وقد يتضادال  اتا وعرضا.

:بمنبمن بومدنبمل د بقد ب  د لبمحش مدنبواحد ابل د بالببنأت دنّبواحد ببأقو 
قنلنقط ب ّبالحئق بالمالت  ئوب    نببل ن دنبم د نبلشحئقد بالمالدت  ئوبومنت د ب

ل نبل  ببنأت نّ  ب بوق ب تغن ئبمحش مدنبقنلحئقدن بالمالدتق م بثدربقد ب تضدندب

أئضددنبالمحدداب ددّبالمت ثددئبممددنبكا ددنبقنلحئقدد بمدد بالالدد ادبملدد بال  ددنفبنوب
بقنلحئق بم بال م  بمل بالشمنل.

 قا  : ولهما اعتبارال متقابالل أحدمما بالنظر إلى ما يقاالل له.

:بالددللب  منددن بمدد بهددلابال دد ىبنلبل ددابواحدد بممددنبمندد بومددنبمل دد بأقالالو  
اأت ددنّ  ب:بنحدد همنببنلق ددنسبملدد بمددنب قددنلبلدد بنأنددّبكابالم دد مبوكابالمنت دد ب ب

نح  ب دنألولبق دنسبالتضدن ببوالثدن ّبق دنسبوالثن ّببق نسبقابواح بملد بصد

التضندبوكل بأللبالم  نبالب ضن ببالمنت  بال ت نق مدنب صد ّاببداب ضدن بب
كابالم دد مب دد لبالم دد نبم دد نبلددللبالم دد مبوقددلابالمنت دد بونمددنباأت ددنّبالم دد مبملدد ب

المنت  ب    بمضندبل بمكبل سبمضن تنب بوالبهش نبوم جنبدنب بوالبأد منبومش د ب

مالبالتضددندبوهددلالباالأت ددنّالبنأنددّبالتضددن ببوالتضددندبمتقددنب لب شددرب  دد ب
نلبهنهننبمب نالبوه بنلب قنلبالض البالب لئضنلبلم ضد عبواحد بب(واأشر)

بمجتمل  ب   بوالم  مبوالمنت  بق ب لئضنلبلجالربواح .

والجد ا بنلبالضدد   بقد ب جتملددنلب ددّبجالدربواحدد بمكابلدرب  دد بالجالددرب
م دد مبوالمنت دد بهنددنبقددلل بأللبم ضدد أ منبم ضدد أنبقئ  ددنبل مددنبوحددنلبال

األطئاهب ّبالحئقدن بالمالدتق م بو شد بمتغدن ئوببقدّبنلب قدنلبهدلابالب تد   ب

بأش ـببهللاّحم ـبب ّبالحئقن بالمالت  ئوبوق ب   بالمصنب



 نيألا ةلوقم يفبب...................................................................................بب264

كل ببق ل بق ب تح البمح ب   د لبوجد بال د صبأد ىباجتمدنعبال صدت  بمكب

ب بم  نبو   بمنب   .حنلبوصت بب    بمنت  ب نتتّبأن بق  
 قا  : ولو اتحدت العلتال انتفى المعلو .

:بقد بب ندنبن د ب ئ د ببدنللشت  بهندنبالتنأش د بنأندّبالمحدئطبوالقنبش د ببأقو 

نأنّبالمتحئطبوادأ ب غن ئهمدنبأشد بملند بن د بالب جد لبنلب  د لبالشدّءب

 بمحئقنبلنتال ببابم منب تحئطببق وبم ج دوبممنب   بقنلط  لد بنوبخنّجد بأند
أل  بل ب حئطبللا  بال تتتبالحئقد بمكببقدنءباللشد ب الدتشزىببقدنءبالملشد لب د كاب

 ئضننبالجالربللا د بأشد بلشحئقد بقدنلبأشد بألجزا  دنب   د لبقدابجدزءبمن دنب

بنق ددنبب قددنءبالجالددربل دد ببقددنءبالجددزءباألولبمن ددنب قتضددّبنلبالب  جدد بالثددن ّب
ق ب ئضننهنبم ج دوبالمتننعباجتمنعبنجزا  نب ّبال ج دب  ب  ج بالحئق بو

بهلابخشببومل ب تّبالحئق بنبنّ.ببق ل با تت بالملش ل.
 قا  : وعم.

:بهل بحجد بثن  د بأشد بنلبالتنأدابلشحئقد بلد سبهد بالقنبدابنأندّببأقو 

 تسبالجالم  بو قئ دئ بنلب قد لباألجالدنىبمتالدنو  ب دّبالمنه د ب شد باقتضدتب

ثدربملبب(هدب)نبللا  نبالحئق بلزىبأم م نبل ابجالدرب  دنلبقدابجالدربمتحئقد
الجالم  بملباقتضتبالحئقد بملد بج د بمل ند بلدزىبحئقد بقداباألجالدنىبمل  دنب

وه ببنطاببنلضئوّوبوملبقنلبمل بج د بغ دئبمل ند با تتدتبالحئقد بونبدنّب

نلبوأدربمدنب ئضدنن بملشد البوهد بالحئقد بممدنبب(وأدر)مل بهلابالد ل اببق لد ب
بمطشقنبنوبمل بج  بمل ن بأش بمنبقئّ نبال ج   ب   .

 ا  : بخالف الوبیعة المختلفة المستلامة في حا  ما.ق

:بهدلابجد ا بأدد بمبد نلب د ّدبأشدد بهدل  بالد ل ش  بو قئ ددئ بنلببأقالو 

 ق لبالط  ل بق ب قتضّبالحئق بوالب شزىبدوام نبب واىبالط  ل بوالبأم م نب
ببلم م ن.

و قئ ئبالج ا بنلب ق لبالط ن عبم تشت ب جنلباقتضنءببلض نبالحئق ب

بمل ن بمل بج  
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بب  هبغ ئهنبومل بهلابنبنّببق ل بالم تشت .

ون ضنبالط  ل بلرب قابم  نبمطشقنبأش بلشحئق بومالبلزىبالمحنلببابم مدنب
 قتض  نب ّبحنلبمنبوه بحنلبخئوجبالجالربأ بم ن د بالط  لدّب بنمدنبحدنلب

بقدددنءبالجالدددرب دددّبم ن ددد بالط  لدددّب ددد ب قتضدددّبالحئقددد بومل ددد بنبدددنّببق لددد ب

بحنلبمن.المالتشزم ب ّب
قا  : والمنسالوب إلیاله أربالع فاليل بسالا ط الجالوامر توجالد دفعالة ومركباتهالا 

 تعد  بعد  أجاا ها.

:ب ئ  ببنلمنال  بمل  بمنب  ج ب  د بالحئقد بأشد بمدنب قد ىب تالد ئ ببأقو 

والحئق ب قعب ّبنّبعبمق ال بالبغ ئبهّبال ربوال  ببواأل  بوال ضعبوالب
بالد طبومئقد ب نل الد طب  جد بد لد ب قعب  منبه ىبكل بنمنبالج هئب قالمنلب

  ب تح ب   بحئق ب بوالمئق ب ل ىببل ىبنح بنجزا  ب  ب قعب  د بحئقد بمكب

المتحئطببدنقبحدنلبالحئقد بوالمئقد بلد سبب دنقبحدنلبالحئقد ب د ب قدعب  د ب
بحئق بن ضن.

 قا  : والمضاف تابع.

لب:بالمضنهبالب قعب   بحئق ببنللا بأل  بنب اب نبعبلغ دئ ب د لبقدنبأقو 

بمت  أ بقنب بلشش وبوالضلببق ش منبه بومالب  .
 قا  : وكيا متى.

:بكقددئبالشدد خب ددّبالنجددنوبنلبمتدد ب  جدد بلشجالددرببت هددطبالحئقدد ببأقالالو 

   بب   لب   بحئق ب  لبقابحئق ب ّبمت ب ش بقنلب   بحئق بل نلبلمتد ب
مت بآخئبوقنلب دّبالشدتنءب شد  بنلب  د لبحدنلبمتد بقحدنلباإلضدن  ب دّبنلب

نلبالب  د لب  د ببداب  د لب دّبقدربنوبق دببو  د لبالزمدنلباللمدنبلدلل باال تق

بالتغ ئب  لئفببال   ب   بالت  ل.
 قا  : والجدة دفعة.

:بمق لدد بالمشد بالب تحدد ب   دنبحئقدد بأل دنبقدد بب ندنبن  ددنبأ دنّوبأدد ببأقالو 

ب ال  بالتمش ب  ل
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بحصابوقعبد ل بومالب  بحص لبل ب  ب لقاب   بحئق .
 ركة في مقولتي الفعا واالنفعا .قا  : وال تعقا ح

:بهن نلبالمق لتنلبالب  ج بالحئقد ب   مدنبأللباال تقدنلبمد بالت دئدببأقو 
مل بالتال  بملبقنلببل بقمنلبالت ئدبوا ت ن  بلرب  د باال تقدنلبمد بالت دئدببداب

م بال ئودوبمكبالت ئدبق بأ ىبوا قطدعب بوملبقدنلبق دابقمنلد بقدنلبالجالدرب دّب

بالحئق بمت ج نبمل بق ت ت  بمتضند   بهلابخشب.حنلبواح بنأنّبحنلب
قا  : ففي الكم باعتبارين لدرو  الماء القارورة المكبوبة علیه ، وتصدع 

 ابنیة عند الغلیال.

:بلمنببد  بنلبالحئقد ب قدعب دّبنّبدعبمقد ال بونبطدابوق أ دنب دّببأقو 

نلببالزا  ببئعب ّب تص ابوق عبالحئق ب ّبمق ل بمق ل ب نبت نببدنل ربوكقدئ
الحئقددد ب قدددعب  ددد ببنأت دددنّ  بنحددد همنبالت ش دددابوالت دددنثبب بوالثدددن ّبالنمددد ب

بواللب ل.

نمددنباألولب ددنلمئادببدد بل ددندوبمقدد اّبالجالددربو قصددن  بمدد بغ ددئبوّودب
نجزاءبجالمن   بأش  ب بنوبا تصنلبنجزاءبمن ببننءبأش بنلبالمق اّبنمئبلا  ب

 دد عبآخددئبأشدد بأشدد بالجالددربونلبالجالددربقنبددابل  تقددنلبمدد ب دد عبمندد بملدد ب

األولبنلب التدد ّ جب بواهددت لبأشدد بوقدد عبالحئقدد بب ددلاباالأت ددنّببدد ج   ب:
القنّوّوبمكابق تبأش بالمنءب  لبقنلببل بالمصبدخش نبالمنءبومالب  بمعبنلب

ال  ءبنوبالم ءب ّبال دنب  بواحد ب شد سبكلد بمالبأللبال د اءبالمحدتق بداخداب

جببدّءبمد بال د اءب   تالد بالقنّوّوبل بمق اّبط  لّبوبالد  بالمدصب  دئ
ال نقّبلضئوّوبال د ءبمقد اّابنقثدئبغ دئبط  لدّب د كابق دتبالقدنّوّوبأشد ب

المنءبداخش نبالمنءب لندبال د اءبملد بمقد اّ بالط  لدّبل جد دبالمالدت شببأد ب

بال  اءبال نّجببنلمص.
الثن ّبنلباآل   بمكابمشئدتبمدنءبوهد بّنهد نبهد ابمح مدنبوغش دتببنلندنّب

كلد بلم اخشد بنجدزاءبالندنّبللد ىبالثقد ب دّباآل  د ب  قدّبنلب    نب نش بول سب

   لبكل بلز ندوبمق اّبمنب   ن.بوأند لب دّبهدل  بالد ج   ب ظدئبوملبن دنداب
بالظ .
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 قا  : وحركة أجااء المغتي  في جمیع ايقوار على التناسب.

:بهددلابهدد باالأت ددنّبالثددن ّبوهدد بالحئقدد ب ددّبال ددرببنأت ددنّبالنمدد ببأقالالو 

الندنمّب دزدادبجالدم ببالد  با صدنلبجالدربآخدئببد بو شد بالز دندوبنلبب(واأشر)
ل التبمطشقنببابمكابداخشتبنجزاءبالمز  بأش  بو ش  تبب ب ضد بهدل بالحنلد ب

اللب لبوق ب شت  بهلاببنلالم بوالتئقبب ن مدنبنلبال اقدبب دّبالنمد بقد ب الدم ب

 دّببقمنبنلبالمتزا  ب ّبالنم بق ب  دزلبوكلد بأللبالز دندوبمكابنحد ثتبالمنن دل
األصابودخشتب   نبو شد  تببط  لد باألصدابوا د  لتبنجدزاءباألصدابملد ب

جم عباألقطنّبأش ب ال  بواح وب ّب  أ ب دلاطبهد بالنمد بوالشد خبقد ب الدم ب

أللبنجددزاء باألصددش  بقدد بجتددتبوصددش تب دد ب قدد ىبالمغتددللبأشدد ب تئ ق ددنب
وملبوالنتد كب   ددنب د ب تحددئطبنجدزاؤ باألصددش  بملد بالز ددندوب د ب  دد لب نم ددنب

 حئطبلحم بمل بالز ندوب    لبكل ب ّبالحق ق ب م اب دّبالشحدربل د بالمالدم ب

ببنهربالنم بم منبه بحئق باألأضنءباألصش  .
قالالا  : وفالالي الكیالالف لالسالالتحالة المحسوسالالة مالالع الجالالا  بالالبوالل الكمالالول 

 والورود لتكييب الح  لهما.

:بلمنب ئغبم بال حمبأ بالحئق ب ّبال رببدئعب دّبالحئقد ب دّببأقو 

ال  ددببنأنددّباالهددتحنل بواهددت لبأشدد بكلدد ببددنلحسب   دد ب قضددّببصدد ئوّوب
المددنءبال ددنّدبحددنّابأشدد بالتدد ّ جبوبددنلل سبوقددلاب ددّباأللدد البوغ ئهددنبمدد ب

بال  ت ن بالمحال ه .

واأشددربنلباآلّاءبلددرب تتدد بأشدد بهددلاب دد لبجمنأدد بمدد بالقدد منءبن  ددئواب
المددنءبملدد بباالهددتحنل بوا تئقدد اب ددّباالأتددلاّبأدد بالحددئاّوبالمحال هدد ب ددّ

قالم  ب:بنح همنبكه بمل بنلب ّبالمنءبنجزاءب نّ  بقنمن ب   ب  كابوّدبأش  ب

 نّبم بخنّجببئل ب ش باألجدزاءبوظ دئ بلشحدسب بوالثدن ّبكهد بملد بنلب
باألجزاءبالننّ  ب ئدبأش  بم بخنّجبو  اخش ب  حسبمن ببنلحئاّو.

اءبال نمند بوالق اللببنط لب  لبالحدسب  دلب منبنمدنباألولب دصلباألجدز

 ج باإلحالنسبب نبأن بم اخش بال  بلجم عبنجدزاءبالمدنءبو تئق دنبق دابوّودب
بالحئاّوبأش  بولمنبلرب   بقلل بدلبأش ببط لبال م ل.
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ونمددنبالثددن ّب ص ددنب شددنه بجدد  بمدد بق ئ ددتب قددئ بمندد ب ددنّبصددغ ئوب

منبب  حتئقبمعبن نب لشربن  بلرب   ب ّب ش بالننّبالصغ ئوبم باألجزاءبالننّ  
ب  قّبالج ابو غش بأش  بحالن.

 قا  : وفي ايين والوضع ظامر.

:بوق عبالحئق ب ّبهن   بالمق لت  بنأندّباأل د بوال ضدعبظدنهئببأقو 

ل  بالش خبادأ بن  بالللباهت ئجبوق عبالحئق ب ّبال ضدعبوقد بوجد ب دّب
نلبالحئقد ب دّبال ضدعبوملبب(واأشدر)ق ىبنبدّب صدئبالتدنّابّبوق أ دنب  د ب

حئقد باألجددزاءب دّباأل د بل دد بكلد ببنأت دنّبآخددئبمغدن ئبالأت ددنّبباهدتشزمت

بحئق بالجم عب ّبال ضع.
 قا  : وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحا والقابا.

:بالحئق بمن نبواح وببنلل دبومن نبقث ئوبنمنبال اح وب  ّبالحئق ببأقو 

حئقدد ببدد م ّبهددت بالمتصددش بمدد بم دد مبالمالددن  بملدد ب  ن ت ددنبوقدد بب نددنب لشدد بال
والمقتضّبل ح   نبم منبه بث ث بمن نبالبغ ئب:باألولبوح وبالم ض عبوه ب

نمئبضئوّلب دّبوحد وبقدابأدئفبالهدتحنل بق دنىباللدئفببمحشد  بومل د ب

بنبنّببق ل بوالمحا.
الثن ّبوحد وبالزمدنلبوهد بقدلل بن ضدنبالهدتحنل بمأدندوبالملد وىببل ند ب

بومل  بنبنّببق ل بالمق اّ

 وبالمق ل بالتّب   نبالحئق ب  لبالجالربال اح بق ب تحئطب ّبالثنلمبوح
بالزمنلبال اح بحئقتّبق ببون  بومل  بنبنّببق ل بوالقنبا.

و حتمدابنلب  د لبالقنبدابهد بالم ضد عبوالمحدابهد بالمق لد .بووحدد وب

المحددئطبغ ددئببددئطب دد لبالمتحددئطببقدد وبمددنبمالددن  بمكاب حددئطببدد خئىبق دداب
حئق .بومكابا ح  باألب نءبالث ث با ح بمنبمند با قطنعب لاباألول با ح  بال

ومدنبمل دد بل دد بقدابواحدد بمن مددنبغ ددئبقدنهب دد لبالمتحددئطبمد بم دد مبواحدد بقدد ب

ب نت ّبمل بب ئ  بوالمنت ّبمل ببّءبواح بق ب تحئطبم بم  ء  .
 قا  : وارتالف المتقابلین والمنسوب إلیه يقتضي االرتالف.

نأنّبمدنبمند بومدنبمل د بومدنب  د ب بب:بمكاباختشببنح باألم ّبالث ث بأقو 

باختشتتبالحئق 
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بنلن عب  لبالحئق ب ّبال  بب غن ئبالحئقد ب دّباأل د بوهدلابظدنهئ.بون ضدنب

الصنأ وبض بال نبط .بونّادببنلمتقنبش  بمنبمن بومنبمل  بوبنلمنالد  بمل د بمدنب
   بوالب شدتئطباخدت هبالم ضد عب د لبالحجدئبوالندنّبقد ب تحئقدنلبحئقد ب

ن عب بوالبالتنأابأللبالط  ل د بوالقالدئ  بقد ب صد ّبأن مدنبحئقد بواح وببنل

واحدد وببدد ب بوالبالزمددنلبللدد ىباخت  دد بو ددّبهددل بالم نحددمب ظددئبكقئ ددن ب ددّب
بقتن باألهئاّ.

 قا  : وتضاد ايولین التضاد.

:بمدد بالحئقددن بمدنبهدد بمتضددندبوهددّبال اخشد ب حددتبجددنسبنخ ددئببأقالو 

ضددندبالمتحددئطبإلم ددنلبصددل دبقنلصددنأ وبوال نبطدد ب لشدد ب ضددندهمنبلدد سب 
الحجئبوالندنّب بوالب ضدندبالمحدئطبلصد وّبالصدل دبأد بالط دعبوالقالدئب ب

والبالزمنلبلل ىب ضند ب بوالبمنب   بال حندبالمالن  ب   منب شرب   بمالبمدنبمند ب

ومنبمل  بومل  بنبنّببق ل بو ضندباألول  بالتضندبنلبو ضندباألول  ب قتضّب
نددد بومدددنبمل ددد .بوالب م ددد بالتضدددندببنالهدددتقنم بالتضدددندبوأنددد ببدددنألول  بمدددنبم

بواالهت اّوبأل  منبغ ئبمتضند  .
 قا  : وال مدرا للمتقابلین والفاعا في االنقسا .

:بالحئقد ب نقالدرببن قالدنىبالزمدنلب د لبالحئقد ب دّب صدببالزمدنلبأقو  

 صددببالحئقدد ب ددّبجم لدد بمددعبالتالددنولب ددّبالالددئأ بوالدد طءب بوبن قالددنىب

نلب   بوالحدنلب دّبالمنقالدرب  د لبالببد بمنقالدمنب بالمتحئطب    نبأئفبح
وبن قالنىبمنب   بنأنّبالمالن  ب  لبالحئق بمل بمنتصت نب صدببالحئقد بملد ب

منت نهنبوالبم خابلشمتقنبش  بنأنّبمدنبمند بومدنبمل د ب دّباال قالدنىبوالبلشتنأداب

بوكل بقش بظنهئ.
ول قا  : وتعرض لها كیفیة تشتد فتكالول الحركالة سالريعة ، وتضالعف فتكال

 بویئة وال تختلف بهما المامیة.

:ب لئفبلشحئق بق ت  بواح وب شت ب نّوبو ضلببنخدئىب ت د لببأقو 

بالحئق ببنأت نّ
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ب   نبهئ ل بوبنأت نّبضلت نببط ئ بو ش بال  ت  بهدّبالالدئأ بوالد طءبوالب

  تشببمنه  بالحئق بب ن   بال  ت ت  بل ج   ب:باألولبنلبهل بال  ت  بواح وب
بببنلق نسبمل بغ ئهنب منبهد بهدئ عببنلنالد  بملد ببدّءبقد ب  د لبوم منب  تش

بط ئددنببنلنالدد  بملدد بغ ددئ ب بالثددن ّبن ددنب قالددربالجددنسبال احدد بمدد بالحئقدد بملدد ب

الصنأ بوال نبطبمث بو قالدم بن ضدنبملد بالالدئ عبوال طدّءبوهن دنلبقالدمتنلب
ل الددتنبمددئ  ت  بحتدد ب  دد لبأددئوفبمحدد اهمنبلشجددنسبب اهددط باألخددئىببدداب

والبللل بالجنسبوق ب    بنلبالجنسبال اح بالب لئفبل ب ص لب لئضنلبن

بم بغ ئب ئ   ببابالتصابنح همنبخنص .
قا  : وسبب البطء الممانعة الخارجیة أو الدارلیالة ال تخلالا السالكنات وإال 

 لما أح  بما اتصف بالمقابا.

:باأشددربنلبالمت شمدد  بكه دد ابملدد بنلب  شددابالالدد نن ببدد  بنجددزاءببأقالالو 

  بلنحالددنسببددنل طءبواألوا ددابلمدنبامتنددعبأندد هربوجدد دبجددزءبالبالحئقد بهدد
 تجزىب دّبالحئقد بامتندعبمهدنندبالد طءبملد ب  شدابالالد نن ببدابنهدن و بملد ب

الم ا عبال نّج  بقدنلم ءب دّبالحئقدن بالط  ل د ب بوملد بال اخش د بقدنلم  لب

الط  ل  ب ّبالحئقن بالقالئ  بأل  بل بقدنلب  شدابالالد نن بهد  بالد طءبلمدنب
نحسببمنبا صبببنلمقنباب لنّبن  ب شزىبأ ىباإلحالدنسببنلحئقدن بالمتصدت ب

ببنلالئأ بالتّبهّبمقنبش بال طءبلمنب ق ىب ّبمال ل بالجزءبالللبالب تجزى.
 قا  : وال اتصا  ليوات الاوايا واالنعواف لوجود زمال بین آني المیلین.

لمددنلب:ب ئ دد بنلبقددابحددئقت  بمالددتق مت  بم تشتتدد  ب دد لبب ن مددنببأقالالو 
هدد  لبقمددنببدد  بالصددنأ وبوال نبطدد بوأ ددئبأدد بكلدد ببددلوا بالزوا ددنبوهددّب

الحئق بالحنصش بأش بخط  بنح همنبمتصاببدنآلخئبأشد بغ دئباالهدتقنم ب ب

واال لطددنهبوهددّبالحئقدد بالئاجلدد بمدد بالمنت دد بملدد بالم دد م.بوم مددنبوجدد ب
الالدد  لبب ن مددنبأللبل ددابحئقدد بأشدد ب قتضددّبم صددنلبالجالددربملدد بالمطشدد  ب

 لبم ج دبآ نب لشت بقلل بوهلاباآللبالللب  ج ب  د بالم دابالمقتضدّبوال ص

لش ص لبل سبه بآلبالم ابالللب قتضّبالمتنّقد بالهدتحنل باجتمدنعبالم شد  ب
بوالب تصاباآل نلب  بب بم 



 271بب...................................................................................ببنيألا ةلوقم يف

ب نصابه بلمنلبأ ىبالم اب    لبالجالربهنقننب   بوه بالمطش  .
 قا  : والسكول حفظ النسب فهو ضد.

شببالننسب ّب حق  بمنه  بالال  لبون  دنبهدابهدّبوج د د ب:باختبأقو 
نوبأ م  ب نلمت شم لبأش باألولب جلش  بأ نّوبأ بحص لبالجالرب ّبح دزب

واح بنقثئبم بلمنلبواح بوالح منءبأش بالثن ّبقنل ابم  بأد ىبالحئقد بأمدنب

اختدنّبقد لبالمت شمد  بوهد بن د بـببهللاّحم ـببم بب   بنلب تحئطبوالمصنب
نلبمقنبشتدد بلشحئقدد ب قنبددابالضدد   بالب قنبدداباللدد ىبوالمش دد بوجلشدد بوجدد دلبو

بأ نّوبأ بحتظبالنال بب  باألجالنىبال نق  بأش بحنل ن.
 قا  : يقابا الحركتین.

:ب م  بنلب ت دربمد بهدلابال د ىبملن دنلب:بنحد همنبن د بمبدنّوبملد بأقو  

الالد  لبالصح  بم بال  هبال اقعبب  باألوا ابم بنلبالمقنبابلشحئق بهد ب

 ّبم  مبالحئق بالب  ن ت نب بنوبنلبالال  لبمقنبابلشحئق بم بم دنلبالالد  لب
ومل دد .بوالحدد بهدد باألخ ددئبأللبالالدد  لبلدد سبأدد ىبحئقدد بخنصدد بومالبل ددنلب

المتحئطبمل بج  بهنقننب ّبغ ئب ش بالج د ببدابهد بأد ىبقدابحئقد بمم ند ب

لشحئق بوقمدنلب ّبكل بالم نلبواحتجباألول لبب لبالال  لب ّبالن ن  بقمنلب
بالشّءبالب قنبش .

والجدد ا بنلبالالددد  لبلدد سبقمدددنالبلشحئقددد ببددابلشمتحدددئط.بالثدددن ّبنلب

الال  لبض ب قنبابالحئق بالمالتق م بوالمالت  ئوبملنبوكل بأل د بلمدنببد  بنلب
الال  لبأ نّوبأ بحتظبالنال بوقنلبحتظبالنال بم مدنب دتربب قدنءبالجالدرب دّب

قدددنب بلشحئقددد بالمالدددتق م بم ن ددد بأشددد بوضدددل بوجددد بنلب  ددد لبالالددد  لبم

بوالمالت  ئوبملنبال تتنءبحتظبالنال ب   من.
 قا  : وفي  یر ايين حفظ النوع.

:بلمددنببدد  بنلبالالدد  لبأ ددنّوبأدد بحتددظبالنالدد بوقددنلبكلدد بم مددنببأقالالو 

 تحق ب ّبالال  لب ّبالم نلبل  بل سبقابه  لب ّبم نلب بوج بأش  بنلب

ب تالئبالال  لب ّبغ ئباأل  بم 
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بلش بأ نّوبأ بحتظبالن عب ّبالمق ل ب بالتّب قعب   نبالحئق .المق ال ب ج
 قا  : ويتضاد لتضاد ما فیه.

:بقدد ب لدئفب ددّبالالدد  لبالتضدندبقمددنب لددئفب دّبالحئقدد ب دد لببأقالو 
الال  لب دّبالم دنلباألأشد ب ضدندبالالد  لب دّبالم دنلباألهدتاب لشد ب ضدند ب

لحئق بوالب لش بل بل التب ضندبالالنق بوالبالمال  بوالبالزمنلبلمنب ق ىب ّبا

ببمنبمن بومنبمل  ب  ج بنلب   لبأش ب ضند به ب ضندبمنب   .
 قا  : ومن الكول طبیعي وقسر  وإراد .

:بال دد لب ئ دد ببدد بهنددنبالجددنسبالشددنمابلشحئقدد بوالالدد  لبقمدددنببأقالالو 

اصددطش بأش دد بالمت شمدد لبوقالددم بملدد بنقالددنىبث ثدد بوكلدد بأل دد بأ ددنّوبأدد ب
حصد لبقد بب ندنبن د بالب جد لباهدتنند بملد بحص لبالجالرب ّبالح دزبوكلد بال

كا بالجالرب  بب بم بق وب التن بمل  دنبو شد بالقد وبممدنبنلب  د لبمالدتتندوبمد ب

ال دددنّجبوهدددّبالقالدددئ  ب بنوبالبوهدددّبالط  ل ددد بملبلدددرب قدددنّلبالشدددل ّب ب
بواإلّاد  بملبقنّ ت .

 قا  : فوبیعي الحركة إنما يحصا عند مقارنة أمر  یر طبیعي.

 ل بنمئبثنبتبوالحئق بغ ئبثنبت ب  ب التن بمل  دنبلدلا  نببداب:بالط بأقو 

البب بم باقتئالبالط  ل بب مئبغ ئبط  لّبو تتقئب ّبالدئدبمل د بملد باال تقدنلب
    لبكل باال تقنلبط  ل نبنمنب ّباأل د ب  دنلحجئبالمئمدّبملد ب د قب بونمدنب

ب ّبال  بب  نلمنءبالمال  ب بونمنب ّبال رب  نللاباببنلمئف.
   : لیرد الجسم إلیه فیقفقا

:بغن ددد بالحئقددد بالط  ل ددد بم مدددنبهدددّبحصددد لبالحنلددد بالم  مددد ببأقالالالو 

الط  ل  بالتّب ئضننبلوال نبحت باقتضتبالط  ل بالحئق بوّدبالجالربمل  دنب

ببل بأ م نبأن ب بالبال ئ بأ بالحنل بغ ئ
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الط  ل دد بق ددابللدد ىباالختصددنصبوهدد بممندد عبمكبقددابطئ دد بغ ددئبط  لددّب

 ب   ددتصببددنلط  لّب بوأشدد بقدداب قدد  ئب دد كابحصددشتبالحنلدد بم ددئو بأندد
الط  ل دد بوقددببالجالددربوأدد متبالحئقدد بالط  ل دد بلددزوالبالشددئطبوهدد بأدد ىب

بالحنل بغ ئبالط  ل  .
 قا  : فال تكول دورية

:بهلاب ت ج بمنب ق ىب د لبالحئقد بالط  ل د ب طشد باهدتئدادبالحنلد ببأقو 
شد ببنلحئقد بأد  بمدنبهئبدتبأند بالط  ل  ببل بلوال نبوالحئق بال وّ د ب ط

ب  ب   لبط  ل  بوه بظنهئ.

واأشددربنلبالحئقدد بالط  ل دد بقدد بب نددنبن  ددنبم مددنب صدد ّبأدد بالط  لدد بالب
بن تئادهددنببدداببمشددنّق باألحدد البالغ ددئبالط  ل دد بولتشدد باألحدد البدّجددن ب

متتنو  ب ّبالقئ بوال ل ب  كابحئقتبالط  ل بالجالربملد ب قطد بمل ند بقن دتب

ص ص بغ ئبم  م ب  كابوصدابالجالدربملد ب شد بالنقطد بلدرب  د بمعبحنلبم 
 ش بالحنل ببابحصشتبحنل بنخئىبهّبالحص لب ّبحد بآخدئب لشد بالحئقد ب

األول بالتنم بغ ئبأش بالحئق بالثن   ب  ب قنلبالط  ل ب ّبمنتصدببالمالدن  ب
بمث ب  ئ بأمنبطش ت ببنلط  ل .

 للضعف. قا  : وقسريها مستند إلى قوة مستفادة قابلة

:بالحئقدد بالقالددئ  بممددنبنلب  دد لبمددعبم لمدد بالمتحددئطبنوبمددعببأقالالو 

متنّقت بواألولبالبمب نلب   بوم منبال حمب ّبالثدن ّب نلمشد  ّبنلبالمحدئطب
قمنب ت  بالمقال ّبحئق بقدلل ب ت د  بقد وب نأشد بلتشد بالحئقد بقنبشد بلشضدلبب

وبالقالددئ  ببالدد  باألمدد ّبال نّج دد بوالط  لدد بالمقنومدد بوقشمددنبضددلتتبالقدد 

ببال  بالمصندمن بق  تبالط  ل بمل بنلب تن ب ش بالق وببنل ش  .
وأن لبهندنبمبد نلب د لبال احد ببنلشد صبالب  قد بحدنلبضدلت ب دنلق وب

القالئ  بمكابأ متبأن بضلت نبا تقئبالمتج دبمن نبمل بأشد بقن تقدنّبالحئقد ب

  بواألقددئ بهنددنبنلب ث ددتب ددّبالمتحددئطبقالددئابنمدد ّابث ثدد بالحئقدد بالقالددئ
والم ددابالقالددئلبوهدد بالقنبددابلششدد وبوالضددلببوالقدد وبالمالددتتندوبمدد بالقنهددئب

وهددّببنق دد بالب شددت بوالب ضددلببو جدد دبالم دد لبمددنبلددرب حصددابلش دد اءبالددللب

ب تحئطب   بالمتحئطب ش  بو صش ب منعبأ بالنت كب   ب ت طابالق وبالقالئ  
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ببنل ش  .
 قا  : وطبیعي السكول يستند إلى الوبیعة مولقا.

:بالالدد  لبمندد بط  لددّبقنهددتقئاّباألّفب ددّبالمئقددزب بومندد ببو أقالال
قالددئلبقددنلحجئبال اقددبب ددّبال دد اءبقالددئاب بومندد بمّادلبقالدد  لبالح دد الب

ب ّاد دد ب ددّبم ددنلبمددنبوالط  لددّبمدد بالالدد  لبمددنب الددتن بملدد بالط  لدد بمطشقددنب

ب  هبالحئق بالط  ل  بالمالتن وبمل بالط  ل بالبمطشقنببابأند بمقنّ د بنمدئب
ب ر.غ ئبم 

 قا  : وتعرض البساطة ومقابلها للحركة راعة.

:بم بالحئقن بمنبه ببال طبقحئق بالحجئبمل بنهتاب بومن نبمدنببأقو 
ه بمئق بقحئق بالنمش بأش بالئح بمكاباختشتتنب ّبالمقص ب  لبحئقد بقداب

م بالنمش بوالئح بوملبقن تببال ط بل د بمكاب ظدئبملد بحئقد بالنمشد باللا  د ب

 ددّبمحددابمتحددئطببددنللئفبحصددابل ددنب ئق دد ب بثددربملببنأت ددنّبحصدد ل نب
قن ددتبمحدد ىبالحددئقت  بمالددنو  بلصخددئىبحدد ثبلشنمشدد بث ددن ببنلنالدد  بملدد ب

األم ّبالثنبتد بوملب ضدشتبمحد اهمنباألخدئىبحصدابل دنبحئقد ببقد ّب ضداب

محدد اهمنبأشدد باألخددئىبوهددلابم مددنب  دد لب ددّبمتحددئطب تحددئطببددنللئفبمكب
بئقت  بمل بج  بنوبج ت  . التح اب حئطبالجالربال اح ببنللا بح

 قا  : وال يعلا الجن  وال أنواعه بما يقتضي الدور.

:بالللبخطئبلننب ّب تال ئبهلابال  ىبالئدبأشد بنبدّبهنبدربح دمببأقو 

قددنلبملبحصدد لبالجالددرب ددّبالم ددنلبملشدداببملندد بوملبالحئقدد بملششدد ببملندد ب
  جد بوال ل ابأش ببط   بنلبالملند بالدللبجلدابأشد ب دّبالحصد لبممدنبنلب

ق ابالحص لبنوبالب  لبقنلبالثن ّبلزىبال وّب بوملبقدنلباألولب د لباقتضد ب

با   نعبالجالربمل بم نلبمنب   بالم ابوه بثنبتب بومالبلرب   بأش .
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 المسألة السادسة

 في المتى

 قا  : الخام  المتى ومو النسبة إلى الامال أو طرفه.

ّبال حمبأ بالمت ب:بلمنب ئغبم بال حمبأ بمق ل باأل  ببئعب بأقو 
والمئادبب نب ال  بالشّءبمل بالزمنلبنوبطئ  ببنلحص لب   بوه بممنبحق قّب

وه بالللبالب تضابأ بق لبالشّءبقنلص نىب ّبالن نّب بوممنبغ دئبحق قدّب

بقنلص وب   .
والتئقبب  بالمت بالحق قّبواأل  بالحق قّب ّبالنال  بنلبالمتد بال احد ب

بأل  بالحق قّ.ق ب شتئطب   بقث ئولبب  هبا
قالالا  : والامالالال مقالالدار الحركالالة مالالن حیالال  التقالالد  والتالالأرر العارضالالین لهالالا 

 باعتبار آرر.

:بالحئقددد ب لدددئفبل دددنب  أدددنلبمددد بالتقددد ىبوالتددد خئبو تقددد ّببأقالالالو 

بنأت نّهمنب  لبالحئق بالبب بل نبم بمالن  ب ز  ببز ند  دنبو دنقصببنقصدن  نب

و  خئببنأت نّب ق ىببل ببوالبب بل نبم بلمنلبقلل بو لئفبألجزا  نب ق ى
نجزاءبالمالن  بأش ببل ب  لبالجزءبم بالحئق بالحنصاب ّبالح زبالمتق ىب

مدد بالمالددن  بمتقدد ىبأشدد بالحنصدداب ددّبالمتدد خئبمن ددنب بوقددلل بالحنصدداب ددّب

المتقدد ىبمدد بالزمددنلبمتقدد ىبأشدد بالحنصدداب ددّبمتدد خئ بل دد بالتددئقببدد  ب قدد ىب
  ب جنمعبالمت خئبب د هبنجدزاءبالمالن  بو ق ىبالحئق بنلبالمتق ىبم بالمالن

الحئقدد ب بو حصددابلشحئقدد بأدد دببنالأت ددنّ  ب نلزمددنلبهدد بمقدد اّبالحئقدد ب

وأ دهنبم بح مبالتق ىبوالت خئباللنّضد  بل دنببنأت دنّبالمالدن  بالببنأت دنّب
الزمنلبومالبلزىبال وّبومل بهلابنبدنّببق لد ببنأت دنّبآخدئبنلببنأت دنّبآخدئب

بمغن ئبالأت نّبالزمنل.
 وإنما تعرض المقولة باليات للمتغیرات ، وبالعرض لمعروضها. قا  :

:بهددل بالمق لدد بالتددّبهددّبالمتدد بم مددنب لددئفببنلددلا بلشمتغ ددئا ببأقالالو 
قنلحئقن ب بوم منب لئفبلغ ئهنببدنللئفبوب اهدطت نب د لبمدنبالب تغ دئبالب

ب لئفبل بهل بالنال  بمالببنأت نّ



 ةعباسلا ةلأسملابب...................................................................................بب276

الحئقن ب تشحق نبهل ببأئوفبصتن بمتغ ئوبل بقنألجالنىبالتّب لئفبل ن

بالنال  .
 قا  : وال يفتقر وجود معروضها وعدمه إلیه.

نلبوجددد دبب(نحددد همن):بالدددللب  مندددن بمددد بهدددلابال ددد ىبنمدددئالب:ببأقالالالو 

ملئوفبالمتغ ئا بوأ م بالب تتقئبمل بالزمنلبأل  بمت خئبأ بالمتغ دئا ب

بأل  بمقد اّهنبوهدّبمتد خئوبأد بالمتغ دئا بالتدّبهدّبملئوضد نب شد با تقدئ
بوج دبالملئوفبوأ م بمل  بلزىبال وّ.

الثددن ّبنلبهددل بالنالددد  بالتددّبهددّبالمق لددد بأنّضدد بلشمنتالدد   بالشدددل  ب

نحدد همنبالزمددنلب نلزمددنلبملددئوفبل ددل بالنالدد  بووجدد دبهددلابالملددئوفب
بوأ م بالب تتقئالبمل بالزمنلبومالبلزىبالتالشالا.

 قا  : والورف كالنقوة وعدمه في الامال ال على التدريج.

:بالطئهب لنّبب باآللب    بطئهبالزمنلبووج د ب ئضّبأشد بب أقو
مد ب تدّبالجد هئبالتدئدبق جد دبالنقطد ب دّبـببهللاّحم ـببمنباختنّ بالمصنب

الجالرب بوأ م ب ّبجم عبالزمنلبالللببل  بالبأش بالت ّ جبوكلد بأللبأد ىب

الشّءبق ب   لب ّبآلبقنألجالنىبوغ ئهنبم باألأئافبالقدنّوب بوقد ب  د لب
لمددنلبوهددلابأشدد بقالددم  ب:باألولبنلب  دد لباللدد ىبأشدد بالتدد ّ جبقلدد ىبب ددّ

بالحئق ب بوالثن ّبنلب   لبالبأش بالت ّ جبقنل ممنه بوقل ىباآلل.
 قا  : وحدوث العالم يستلا  حدوثه.

:بقدد بب نددنب  مددنب قدد ىبنلباللددنلربحددندثبوالزمددنلبمدد بجمشتدد ب   دد لببأقالالو 
بوق ب ق ىبق م ربوالج ا بأن .بحندثنببنلضئوّوبواألوا اب نلأ اب ّبكل 

 المسألة السابعة

 في الوضع

 قا  : السادس الوضع ومو میئة تعرض للجسم باعتبار نسبتین.

:بال ضددعبمدد بجمشدد باألأددئافبالنالدد   بواأشددربنلبلتظدد بال ضددعببأقالالو 
ب قنلبأش بملنل
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بنالبدتئاطب:بنحدد هنبقد لبالشددّءببح ددمب شدنّبمل دد بمبددنّوبحالد  بن دد بهنددنبنوب

قطد بكا بوضدعبب دلاباالأت دنّبدولبال حد و.بوثن   دنبه ئد ب لدئفبهننطب نلن
لشجالرببال  ب ال  بنجزا  ببلض نبمل ببلد .بوالثنلدمبه ئد ب لدئفبلشجالدرب

بالدد  ب الدد  بنجزا دد ببلضدد نبملدد ببلدد بوبالدد  ب الدد  بنجزا دد بملدد باألمدد ّب

ال نّج بأن بوهلابه بالمق ل بالملق ّوبهننبقنلق نىب   د ب تتقدئبملد بحصد لب
زاءبو ال  بل نبمل باألم ّبال نّج  بمثابق لبّنسبالقن ربم ب  قب ال  باألج

وّج  بمد بنهدتابولد بالبهدل بالنالد  بل دنلباال ت دنسبق نمدنبوملد بهدلابنبدنّب

بق ل ببنأت نّب ال ت  بنلببنأت نّب ال  باألجزاءببلض نبملد ببلد بوبنأت دنّب
ب ال  باألجزاءبمل باألم ّبال نّج  .
 قا  : وفیه تضاد وشدة وضعف.

:بقدد ب قددعب ددّبال ضددعب ضددندبقنلق ددنىبواال ت ددنسب    مددنبه ئتددنلببأقالالو 

وج د تددنلبب ن مددنبغن دد بال دد هبمتلنق تددنلبأشدد بم ضدد عبواحدد ب     ددنلب
متضددند  بوقدد ب قددعب  دد بن ضددنببدد وبوضددلبب دد لباال تصددن بواال ت ددنسبقدد ب

ب ق  لبالش وبوالضلب.

 المسألة الثامنة

 في الملك

 لتملك.قا  : السابع الملك ومو نسبة ا

:بقددنلبنبد بأشددّبملبمق لد بالمشدد بلدربنحصددش نبملد باآللبو شدد  بنلببأقالو 

   لبأ نّوبأ ب ال  بالجالربمل بحنوبل بنوبل ل بنجزا  بقنلتالدش بوالت دترب
 من بكا ّبقحنلبال ئوبأن بمهنب نب بومن بأئضّبق  لباإل النلبأن بقم ص ب

  دنبأ دنّوبأد ب   د بحصدابهدل بالمق لد بوبد  بنـببهللاّحمد ـببونمنبالمصدنب

ول تن  نبأ ئبالمتق م لبأن نببل نّا بم تشتد بـببهللاّحم ـبب ال  بالتمش بقنل
بقنلج وبوالمش بول .
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 المسألة التاسعة

 في مقولتي الفعا واالنفعا 

 قا  : الثامن والتاسع أل يفعا وأل ينفعا.

:بهن نلبمق لتنلبكه باألوا ابمل بن  منبثنبتدنلبأ ندنبوهمدنبأ دنّوببأقو 
  ث ئبالشّءب ّبغ ئ بو  ثئ بأن بمنبداىبالت ث ئبوالت ثئبم ج د  ب بومكاببأ 

ا قطلنبق ابل منب لابوا تلنلب  لبالجالربمدنبداىب دّباالحتدئاقبق دابلد بهد بكاب

ب حتئقب  كابا قطعباحتئاق بواهتقئبنطش بأش  بلتظ بالمص ّ.
 قا  : والحق ثبوتها  منا وإال لا  التسلسا.

كهد بهندنبملد بمدنبكهد بمل د بالمت شمد لبـببهللا ّحمدـبب:بالمصنببأقو 

وخنلبباألوا اب ّبكل بوجلابهن   بالمق لت  بنمئ  بكهن   بالبث د  بل مدنب

أ ننبومالبلزىبالتالشالا.بووج بالشزوىبنلبث    منب الدت أّبأشد بمد ثئوب   مدنب
 تش باللش ب ال  بالت ث ئبمل  منبول مدنب الد  بالتد ثئبأن دنبوكلد ب الدت أّبث د  ب

ب بنخئ   بوه لابمل بمنبالب تننه . ال ت 
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 المقصد الثال  في :

 إثبات الصانع تعالى وعفاته وآثاره

 وفیه

 ايو  في وجوده تعالى فصو  :

 قا  :
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 المقصد الثال  في إثبات الصانع تعالى وعفاته وآثاره وفیه فصو  :

ايو  في وجالوده تعالالى الموجالود إل كالال واجبالا وإال اسالتلامه السالتحالة 

 ر والتسلسا.الدو

:ب ئ  بمث ن بواج بال ج دب لنل بوب نلبصتن  بومدنب جد لبأش د بأقو  
ومنبالب ج لبوب نلبن لنل بوآثنّ بوابت نبب ث ن بوج د بأل د باألصداب دّبكلد ب

قش بوال ل ابأش بوج د بنلب ق لبهننبم ج دببنلضئوّوب  لبقنلبواج نب   ب

بنلضدئوّوب دلل بالمد ثئبالمطش  ب بوملبقنلبمم ننبا تقئبمل بم ثئبم ج دب
ملبقنلبواج نب نلمطش  ب بوملبقنلبمم ننبا تقئبمل بمد ثئبم جد دب د لبقدنلب

واج ددنب ددنلمطش  بوملبقددنلبمم نددنب الشالددابنوبداّبوقدد ب قدد ىببط   مددنبوهددلاب

َولَْم يَْكفم بمَربّمالَك أَنَّالهُ َعلالى ُكالّام أَ )بئهنلبقنطعبنب ئبمل  ب ّبال تن باللز زببق ل 

یدو  بوه باهت اللبلمّ.ب(َشْيٍء َشهم

والمت شم لبهش  ابطئ قنبآخئب قنل اباللنلربحندثب  بب بل بم بمحد ثب

 ش بقنلبمح ثنب الشالابنوبداّبوملبقنلبق  منبث تبالمطش  بأللبالق ىب التشزىب
بال ج  بوهل بالطئ ق بم منب تمش ببنلطئ ق باألول ب ش لاباختنّهنبالمصنب

بأش بهل .ـببهللاّحم ـب
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 يالفصا الثان

 في عفاته تعالى وفیه مسا ا

 المسألة ايولى :

 في أنه تعالى قادر

 وجود العالم بعد عدمه ينفي اإليجاب.ـ  قا  : الثاني في عفاته

:بلمنب ئغبم بال حمبأ بال الل بأش بوج دبالصن عب لنل ببدئعببأقو 

 ّباالهت اللبأش بصتن  ب لنل بوابت نببنلق ّوبوال ل ابأش بن د ب لدنل بقدندّب
نبق بب ننبنلباللنلربحندثب نلم ثئب   بملبقدنلبم ج دنبلدزىبح وثد بنوبقد ىبمدنبن 

 ئضنن بحندثنبنأندّباللدنلربوالتدنلّببقالدم  ببنطدابب دنلبالم لمد بنلبالمد ثئب

الم ج ب التح اب  شببنثئ بأن بوكل ب الدتشزىبممدنبقد ىباللدنلربوقد ب ئضدنن ب
بشلنلربقندّبم تنّ.حندثنبنوبح وثبالم ثئبو شزىبالتالشالاب ظ ئبنلبالم ثئبل

 قا  : والواسوة  یر معقولة.

:بلمددنب ددئغبمدد باالهددت اللبأشدد بمطش بدد ببددئعب ددّبن دد اعبمدد ببأقالالو 

االأتئاضن بلش صربمعبوجد بالم شدصبمن دنبو قئ دئبهدلابالالد البنلب قدنلب
دل ش رب  لبأش بنلبم ثئباللنلربم تنّبول سب  لبأش بنلبال اج بم تنّبباب

 ج نبللا  بملش الب  ثئب دّباللدنلربأشد بهد  ابجنلبنلب   لبال اج ب لنل بم

االخت نّبو قئ ئبالج ا بنلبهل بال اهدط بغ دئبملق لد بأل دنبقد بب ندنبحد وثب
اللنلرببجمشت بونجزا  بوالملندّببنللدنلربقدابم جد دبهد ىبهللاب لدنل بوث د  ب

بواهط بب  بكا بهللاب لنل بوب  بمنبه ا بغ ئبملق ل.
 ال لألثر باعتبارين.قا  : ويمكن عروض الوجوب واإلمك

:بهلابج ا بأ به البآخئبو قئ دئ بنلبالمد ثئبممدنبنلب الدتجمعببأقو 

بجم عبج ن 
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الم ثئ دد بنوبالب دد لبقددنلباألولبقددنلبوجدد دباألثددئبأندد بواج ددنبومالبال تقدددئب

 ئج ح بمل بمئج بلا  ب  ب   لبالج ن بب هئهنبم جد دوبهدلابخشدبب بنوب
لضئوّوب بوملبلرب  د بمالدتجملنبلزىبالتئج  بم بغ ئبمئج بوه ببنطاببن

لجم عبالج ن باهتحنلبص وّباألثئبأن بوح نئلبالب م  ب حقد بالقدندّبأل د ب

أش ب ق  ئبحص لبجم عبالج ن ب متنعبالتئطب بوأش ب قد  ئبا تتدنءببلضد نب
ب متنعبالتلاب  ب تحق بالم ن بم بالطئ   .

و قئ دددئبالجدددد ا بنلباألثدددئب لددددئفبلددد ب الدددد تنبال جددد  بواإلم ددددنلب

أت نّ  ب  ب تحق بالم ج بوالب شزىبالتدئج  بمد بغ دئبمدئج بوب ن د بنلببن
 ددئفباهددتجمنعبالمدد ثئبجم ددعبمددنبالببدد بمندد ب ددّبالم ثئ دد بهدد ببدد لب  دد لب

الم ثئبالم تنّبم خ كابمعبق ّ  بالتّب الت لبطئ نبال جد دبواللد ىببنلنالد  ب

ئابمل  نبومعبداأ  بالللب دئج بنحد بطئ  د بوح نئدلب جد بالتلداببلد همنب ظد
مل بوج دبال اأّبوالق ّوبوالب نن ّببد  بهدلابال جد  بوبد  باإلم دنلب ظدئاب

مل بمجئدبالق ّوبواالخت نّبوهدلابقمدنبمكاب ئضدننبوقد عبالتلدابمد بالم تدنّب

    ب ص ئبواج نبم بج  ب ئفبال ق عبوالب ندن ّباالخت دنّبوب دلابالتحق د ب
القدندّب دئج بنحد بب ن  عبجم عبالمحنك ئبال لم بألقثئبالمت شمد  ب دّبقد ل ر

بمق وّ  بأش باآلخئبالبلمئج .
 قا  : واجتماع القدرة على المستقبا مع العد .

:بهلابج ا بأ به البآخئبو قئ دئ بنلب قد لباألثدئبممدنبحنصداببأقو 

ب ّبالحنلب  اج ب  ب   لبمق وّاب بنوبمل وىب ممتنعب  بق ّو.

 قدد لبملبو قئ ددئبالجدد ا بنلباألثددئبملدد وىبحددنلبحصدد لبالقدد ّوبوالب
الق ّوبحنلبأ ىباألثئب تلابال جد دب دّب شد بالحدنلببداب دّبالمالدتق اب د م  ب

اجتمنعبالق ّوبأش بال ج دب ّبالمالتق ابمعبالل ىب ّبالحنل.بالب قنلبال ج دب

 ددّباالهددتق نلبغ ددئبمم دد ب ددّبالحددنلبأل دد بمشددئوطببنالهددتق نلبالممتنددعب ددّب
 بحص لباالهتق نلب لد دبالحنلبومكابقنلبقلل ب  بق ّوبأش  ب ّبالحنلبوأن

ال  ىب بأل نب ق لبالق ّوبالب تلش ببدنل ج دب دّباالهدتق نلب دّبالحدنلببداب دّب

باالهتق نل.
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 قا  : وانتفاء الفعا لی  فعا الضد.

:بهددلابجدد ا بأد بهدد البآخددئبو قئ دئ بنلبالقددندّبالب تلشدد ب لشدد ببأقالو 

لبالتلداب الدت أّببنلل ىب  ب تلش ب لش ببنل ج دبنمنبب نلبالمق م باألولد ب دص
ال ج دبواالمت نلبوهمنبممتنلنلب دّبحد بالملد وىب بونمدنبالثن  د ب ص  دربقشدترب

القندّبهد بالدللب م ند بالتلدابوالتدئطبومكابا تتد بمم دنلبالتدئطبا تتد بمم دنلب

التلا.بو قئ ئبالج ا بنلبالقندّبه بالللب م ن بنلب تلابونلبالب تلابول سب
بالب تلابأ نّوبأ ب لابالض .

 : وعمومیة العلة تستلا  عمومیة الصفة.قا  

:ب ئ  بب نلبن  ب لنل بقندّبأش بقابمق وّبوه بمله باألبنأئوببأقو 
وخنلببنقثئبالننسب ّبكلد ب د لبالت هدت بقدنل ابم د ب لدنل بقدندّبأشد ببدّءب

بواح بأللبال اح بالب تل دبنثئ بوق ب ق ىببط لبمقنلت ر.

لدنل بوالشدئبمد بالشد طنلبأللبوالمج سبكه  ابمل بنلبال  ئبم بهللاب 
بهللاب لنل بخ ئبمح بو نأابالشئببئ ئ.

بوالثن   بكه  ابمل بنلبال  ئبم بالن ّبوالشئبم بالظشم .

والنظنىبقنلب:بملبهللاب لنل بالب ق ّبأش بالق   بأل  ب  لبأش بالج ابنوب
بالحنج .

أ بوكه بال ش ّبمل بنلبهللابالب ق ّبأش بمثابمق وّبالل  بأل  بممنبطن

بنوبهت .
وكه بالج ن  نلبمل بن  ب لنل بالب ق ّبأش بأ  بمق وّبالل  بومالبلزىب

باجتمنعبال ج دبوالل ىبأش ب ق  ئبنلب ئ  بهللابمح اث بوالل  بأ م .

وهل بالمقنال بقش نببنطش بأللبالمقتضّبلتلش بالق ّوببنلمق وّبم منبه ب
ثنبدتب دّبالجم دعب ث دتباإلم نلبمكبمعبال ج  بواالمتننعبالب لش بواإلم دنلب

بق لدد بـببهللاّحمدد ـببالح ددربوهدد بصددح بالتلشدد بوملدد بهددلابنبددنّبالمصددنب

أم م دد باللشدد بنلباإلم ددنلب الددتشزىبأم م دد بالصددت بنأنددّبالقدد ّوبأشدد بقدداب
بمق وّ.

والج ا بأ بب   بالمج سبنلبالمئادبم بال  ئبوالشئ ئبملبقنلبم ب

ب لش منب شربالب ج ل
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ن ضنبال  ئبوالشئبل النبكا  د  بلششدّءب جدنلبنلبمهنندهمنبمل ببّءبواح .بو

   لبالشّءبخ ئاببنلق نسبمل ببّءبوبئاببنلق نسبملد بآخدئبوح نئدلب صد ب
بمهنندهمنبمل بكا بواح و.

وأد ببد   بالنظدنىبنلباإلحنلد بحصدشتببدنلنظئبملد بالد اأّب د ب ندن ّب

باإلم نلباللا ّبالمقتضّبلصح ب لش بالقندّ.
 بوالل دمبوصدتنلبالب قتضد نلباالخدت هبوأ بب   بال ش ّبنلبالطنأ

باللا ّ.

وأ بب   بالج ن    بنلبالل ىبم منب حصابمكابلرب  ج بداعبلقدندّبآخدئب
بمل بم جند .

 المسألة الثانیة

 في أنه تعالى عالم

 قا  : وايحكا  والتجرد واستناد كا شيء إلیه دال ا العلم.

ق ّ  ببئعب ّبب نلب:بلمنب ئغبم بب نلبق   ب لنل بقندّابوق ت  ببأقو 
ق   ب لنل بأنلمنبوق ت  بأشم بواهت لبأش بق   ب لنل بأنلمدنبب جد  بث ثد ب

ن دد ب لددنل ب لددابب(ال جدد باألول)األولبمن ددنبلشمت شمدد  بواألخ ددئالبلشح مددنءب

 حالد  بب(نمدنبالمق مد باألولد )األ لنلبالمح م بوقابم بقنلبقلل ب   بأدنلرب
الح م بواإل قنلب   منبظنهئوبمشنه وببأللباللنلربممنب ش ّبنوبأنصئلبوآثنّ

 ضئوّ  بأللبالضئوّوبقنض  بب لبغ دئباللدنلرب الدتح ابمند بب(ونمنبالثن   )

ن د ب لدنل بمجدئدبب(ال جد بالثدن ّ)وق عبالتلابالمح ربالمتق بمئوببل بنخئىب
وقدابمجددئدبأددنلرببلا د بوبغ ددئ بنمددنبالصددغئىب    دنبوملبقن ددتبظددنهئوبل دد ب

ن باالهت اللبأش بق   ب لنل بل سببجالربوالبجالدمن ّبب ن  نب   ّب  منببل بأ

ونمنبال  دئىب دصلبقدابمجدئدب د لبكا د بحنصدش بللا د بالبلغ دئ بوقدابمجدئدب
حصابل بمجئدب    بأنقدابلدلل بالمجدئدبأل دنبالب لندّببنلتلقدابمالبالحصد لب

ب  كلبقابمجئدب    بأنقابللا  .

  د لبملقد البونمنبملبقابمجئدبأنلرببغ ئ ب صلبقدابمجدئدبنم د بنلب
وح  بوقابمنب م  بنلب   لبملق البوح  بنم  بنلب   لبملقد البمدعبغ دئ ب

وقابمجئدب لقابمدعبغ دئ ب   د بأنقدابلدلل بالغ دئبنمدنبث د  بالملق ل د بل داب

بمجئدب ظنهئبأللبالمن عبم بالتلقابم منبه بالمندوبال
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أد بغ ئ.بونمدنبصدح بالتقدنّلب دّبالملق ل د ب دصلبقدابملقد لب   د بالب نتد ب

األم ّباللنم ب بونمنبوج  باللنقش  بح نئلب صلبمم نلبمقنّ  بالمجئدبلشغ ئب
الب ت قددببأشدد بالحضدد ّب ددّباللقددابأل دد ب دد عبمدد بالمقنّ دد ب  ت قددببمم ددنلب

الشّءبأش بث    ب ل بوه ببنطدابومم دنلبالمقنّ د بهد بمم دنلبالتلقدابو دّب

بهلابال ج بنبحنثبملق ّوب ّبقت ننباللقش  .
نلبقددابم جدد دبهدد ا بمم دد بأشدد بمددنب دد  ّب ددّببددن بب(لددمال جدد بالثن)

ال ح ا   بوقابمم  ب    بمالتن بمل بال اج بممدنبابتد اءبنوبب هدن طبأشد بمدنب

 ق ىبوق بهشببنلباللشرببنللش ب الدتشزىباللشدرببدنلملش لبوهللاب لدنل بأدنلرببلا د ب
بأش بمنب ق ىب   بأنلرببغ ئ .

 قا  : وايریر عا .

 باألدلد بالث ثد بال الد بأشد بق  د ب لدنل بأنلمدنب:بال ج باألخ ئبمدبأقو 

  لبأش بأم م  بأشم بب ابملش ىبو قئ ئ بنلبقابم ج دبه ا بمم  بوقاب
مم دد بمالددتن بمل دد ب   دد لبأنلمددنببدد بهدد اءبقددنلبجز  ددنبنوبقش ددنبوهدد اءبقددنلب

م ج دابقن منببلا  بنوبأئضنبقن منببغ ئ بوهد اءبقدنلبم جد داب دّباألأ دنلب
كهددنلبأللبوجدد دبالصدد ّوب ددّبالددله بمدد بالمم نددن بن ضددنبنوبمددتلق ب ددّباأل

  التن بمل  ب بوه اءبقن تبالصد ّوباللهن د بصد ّوبنمدئبوجد دلبنوبأد مّب

مم  بنوبممتنعب  ب لز بأ بأشم ببّءبمد بالمم ندن بوالبمد بالممتنلدن ب
بوهلاببئهنلببئ ببقنطع.

 قا  : والتغاير اعتبار .

 لنل بأنلمنبب ابملش ىببدئعبب:بلمنب ئغبم باالهت اللبأش بق   بأقو 

 ّبالج ا بأ باالأتئاضن بالد اّدوبأد بالم دنلت  بوابتد نببدنأتئافبمد ب
 ت بأشم ب لنل ببلا  بولرب دلقئباالأتدئافبصدئ حنببدابنجدن بأند بوحل د ب

لشلشددرببدد بو قئ ددئباالأتددئافبنلب قدد لباللشددربمضددن  ببدد  باللددنلربوالملشدد ىبنوب

 بب بم بالمغن ئوبب  باللنلربوالملش ىبمالتشزىبلنضن  بوأش بق بالتق  ئ  ب 
بوالبمغن ئوب ّبأشم ببلا  .

والج ا بنلبالمغدن ئوبقد ب  د لببنلدلا بوقد ب  د لببند عبمد باالأت دنّب

وهنهننبكا  ب لدنل بمد بح دمبم  دنبأنلمد بمغدن ئوبل دنبمد بح دمبم  دنبملش مد ب
بوكل بقنهب ّب لش باللشر.
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ومالالالات عنالالالده يل نسالالالبة قالالالا  : وال يسالالالتدعي العلالالالم عالالالورا مغالالالايرة للمعل

 الحصو  إلیه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا.

:بهددلابجدد ا بأد باأتددئافبآخددئبنوّد بمد ب تدد بأشددربهللاب لددنل ببأقالو 
بنلمنه ن بالمغن ئوبل بو قئ ئباالأتدئافبنلباللشدربصد ّوبمالدنو  بلشملشد ىب

 ّباللنلرب ش بقنلبهللاب لدنل بأنلمدنببغ دئ بمد بالمنه دن بلدزىبحصد لبصد ّب

 بالملش مددن ب ددّبكا دد ب لددنل بوكلدد ب الددتشزىب  ثددئ ب لددنل ب بوق  دد بقددنب ب شدد
و نأ بومح بآلثنّ ب بون  ب لنل بالب  جد ببد ئنبممدنب  دن  بكا د ببداببت هدطب

باألم ّبالحنل ب   بوقابكل ببنطا.

و قئ ئبالج ا بنلباللشدربالب الدت أّبصد ّابمغدن ئوبلشملش مدن بأند  ب
المجددئدبأشدد بمددنب قدد ىبوالبّ دد ب ددّبنلب لددنل بأللباللشددربهدد بالحصدد لبأندد ب

األب نءبقش نبحنصش بل بأل  بم ثئهدنبوم جد هنبوحصد لباألثدئبلشمد ثئبنبد ب

م بحص لبالمق  لبلقنبش بمعبنلبالثن ّبالب الت أّبحصد لبصد ّوبمغدن ئوب
للا بالحنصاب   نبمكابأقشننبكوا ننبلرب تتقئبمل بص ّوبمغدن ئوبلدلوا ننبثدربمكاب

 حصاب ّبنكهن ننب   نب  ّطب شد بالصد ّوبالحنصدش بندّقننبب ئنبمنببص ّوب

 ّبالله ببلا  نبالببنأت نّبص ّوبنخئىبومالبلزىب ضدنأببالصد ّبمدعبنلب
 ش بالص ّوبحنصش بللا ننبالببن تئادهنبباببمشنّق بم بالملق ال ب حص لب

اللشرببنلم ج دا بل اج بال ج دبالللب حصابل باألب نءبمد بكا د ببدن تئاد ب

ّبملدد بصدد ّبل ددنبنولدد ب بولمددنبقن ددتبكا دد بهدد  نبل ددابم جدد دبمدد بغ ددئبا تقددن
وأشم ببلا  بأش بللشم ببآثنّ بوقن تبكا د بوأشمد ببلا د باللشتدنلب بمتغدن ئ   ب

بنالأت نّبمتح    ببنلدلا ب  دلابملش لد بواللشدرببد بمتحد الببنلدلا بمتغدن ئالب

بن عبم باالأت نّبوهلاببحمببدئ ببنبدنّبمل د بصدنح بالتحصد ابوبالدط ب
 ددّببددئجباإلبددنّا بوب ددلابالتحق دد ب ندد  عبجم ددعبـببهللاّحمدد ـببصددنبالم

بالمحنال بأل  نبلزمتببنأت نّبحص لبص ّب ّبكا  ب لنل بأ بكل .
 قا  : وتغیر اإلضافات ممكن.

:بهددلابجدد ا بأدد باأتددئافبالح مددنءبالقددن ش  ببنتددّبأشمدد ب لددنل ببأقالالو 
ببنلجز  ن بالزمن   
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ئ بأندد ب غ ددئبالملشدد ىبومالبال تتددتبو قئ ددئباالأتددئافبنلباللشددرب جدد ب غ دد

المطنبقدد بل دد بالجز  ددن بالزمن  دد بمتغ ددئوب شدد بقن ددتبملش مدد برب لددنل بلددزىب
ب غ ئبأشم ب لنل بوالتغ ئب ّبأشربهللاب لنل بمحنل.

و قئ ئبالج ا بنلبالتغ ئبهننبم منبه ب ّباإلضن ن بالب دّبالدلا بوالب

ومضدن ت نبملد بالمقد وّبأند بب ّبالصتن بالحق ق  بقنلق ّوبالتّب تغ ئب ال ت ن
أ م بوملبلرب تغ ئب ّب تال نبو غ ئباإلضن ن بجن زبأل  نبنم ّباأت نّ د بالب

ب حق بل نب ّبال نّج.
 قا  : ويمكن اجتماع الوجوب واإلمكال باعتبارين.

:بهلابج ا بأ باحتجدنجبمد ب تد بأشمد ب لدنل ببنلمتجد دا بق داببأقو 
شد ببنلمتجد دبق داب جد د بلدزىبوج بد بوج دهنبو قئ ئبق م ربنلباللشربلد ب ل

بومالبلجنلبنلبالب  ج ب  نقش بأشم ب لنل بج  بوه بمحنل.

والج ا بملبنّد دربب جد  بمدنبأشمد ب لدنل بن د بواجد بالصد وّبأد ب
اللشرب   ببنطدابأل د ب لدنل ب لشدربكا د بو لشدربالملد ومن بوملبنّد دربوجد  ب

ب ب دد ب نددن ّبالمطنبقدد بللشمدد ب  دد بصددح  بل دد بكلدد بوجدد  بالحدد بالبهددن
اإلم ددنلبالددلا ّبوملدد بهددلابنبددنّببق لدد بو م دد باجتمددنعبال جدد  بواإلم ددنلب

ببنأت نّ  .

 المسألة الثالثة

 في أنه تعالى حي

 قا  : وكا قادر عالم حي بالضرورة.

:با ت بالننسبأش بن  ب لدنل بحدّبواختشتد اب دّب تالد ئ ب قدنلبقد ىبأقو  

ّبو لشدر.بوقدنلبآخدئولبم د بمد بم  بأ نّوبأ بق   ب لنل بالب التح ابنلب قد 

قنلبأش بصت بألجش بأش  نب ج بنلب لشربو ق ّ.بوالتحق  بنلبصتن  ب لدنل ب
ملبقشندددنببز ند  دددنبأشددد بكا ددد ب نلح دددنوبصدددت بث    ددد بلا ددد وبأشددد بالدددلا بومالب

ب نلمئجعبب نبمل بصت بهش   بوه بالح بوق بب ننبن  ب لنل بقندّ
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بت ب ئعبأ ىباهتحنلت ن.أنلرب    لببنلضئوّوبح نبأللبث   بالص

 المسألة الرابعة

 في أنه تعالى مريد

قالالا  : وتخصالالیص بعالالض الممكنالالات باإليجالالاد فالالي وقالالت يالالد  علالالى إرادتالاله 

 تعالى.

:با تد بالمالدشم لبأشد بن د ب لدنل بمئ د بل دن رباختشتد اب دّبملندن بأقالو  

  ب بالحال  بجلش ب تسبال اأّبأش بملن بنلبأشم ب لنل ببمنب ّبالتلدابمد ب

 بال اأ  بمل باإل جندبه بالم صصبواإلّادوبوقنلبالنجنّبم  بهش ّبالمصشح
وه بق   ب لنل بغ ئبمغشد  بوالبمالدت ئ بوأد بال ل دّبن د بّاجدعبملد بن د ب

أنلربب  لنلب تال بوآمدئبب  لدنلبغ دئ بوكه دتباألبدلئ  بوالج ن  دنلبملد بن د ب

بصت بلا  وبأش باللشر.
 بنوجد ببلد بالمم ندن بوال ل ابأش بث   بالصدت بمطشقدنبنلبهللاب لدنل

دولببل بمعب النولب ال ت نبملد بالقد ّوب د ببد بمد بم صدصبغ دئبالقد ّوب

التّبب   نباإل جندبمعب النولب ال ت نبمل بالجم عب بوغ ئباللشربالتنبعبلشملش ىب
وكل بالم صصبه باإلّادو.بون ضنببل بالمم نن ب  صصببنإل جندب دّب

ب بمئج بغ ئبالق ّوبواللشر.وقتبدولبمنبق ش بوبل  بمعبالتالنولب  بب بم
 قا  : ولیست زا دة على الداعي وإال لا  التسلسا أو تعدد القدماء.

:باختشببالننسبهندنب دله تباألبدلئ  بملد بمث دن بنمدئبلا د بأشد ببأقو 

كا  بق  ربه باإلّادوبوالملتزل باختشتد اب قدنلبنبد بالحالد  بم  دنب تدسبالد اأّب

ونب بهنبربملبمّاد  بحندث بالب ّببوه بالللباختنّ بالمصنببوقنلبنب بأشّ
محددابوقنلددتبال ئام دد بملبمّاد دد بحندثدد ب ددّبكا دد بوالدد ل ابأشدد بمددنباختددنّ ب

المصنببنلبمّاد  بل بقن تبق  مد بلدزىب لد دبالقد منءبوالتدنلّببنطداب نلمقد ىب

مثش بول بقن تبحندث بممنب دّبكا د بنوبالب دّبمحدابلدزىبالتالشالدابأللبحد وثب
 الدددتشزىبث ددد  بمّادوبم صصدد بوال ددد ىب   دددنباإلّادوب ددّبوقدددتبدولبآخددئب

بقنل  ىبهنن.
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 المسألة الخامسة

 في أنه تعالى سمیع بصیر

 قا  : والنقا د  على اتصافه باإلدراك والعقا على استحالة ابالت.

:با ت بالمالشم لبقن  بأش بن د ب لدنل بمد ّطبواختشتد اب دّبملندن ببأقو 
 لنل ببنلمالم أن بوالم صئا ب نلللبكه بمل  بنب بالحال  بنلبملنن بأشم ب

بونث تباألبلئ  بوجمنأ بم بالملتزل بصت بلا  وبأش باللشر.

وال ل ابأش بث   بق   ب لنل بهم لنببص ئابالالمعب  لبالقئآلبقد بدلب
أش  بومجمنعبالمالشم  بأش بكل بمكابأئ دتبهدلاب نقد لبالالدمعبوال صدئب دّب

دّاقدن بوهدلابالشدئطبحقننبم منب   لببدآال بجالدمن   بوقدلابغ ئهمدنبمد باإل

ممتنعب ّبحق ب لنل ببنللقاب  منبنلب ئجعببنلالمعبوال صئبمل بمنبكه بمل د ب
بنب بالحال  بوممنبمل بصت بلا  وبغ ئبمتتقئوبمل باآلال ب ّبحق ب لنل .

 المسألة السادسة

 في أنه تعالى متكلم

 قا  : وعمومیة قدرته تد  على ثبوت الكال  والنفساني  یر معقو .

كه بالمالدشم لبقن د بملد بن د ب لدنل بمدت شربواختشتد اب دّبملندن ب:ببأقو 
 لن بالملتزل بن  ب لنل بنوج بحئو نبونص ا نب ّبنجالدنىبجمند د بدالد بأشد ب

المددئادبوقنلددتباألبددنأئوبن دد بمددت شرببملندد بن دد بقددنىببلا دد بملندد بغ ددئباللشددرب

بواإلّادوبوغ ئهمدنبمد بالصدتن ب د لبأش  دنبالل دنّا بوهد بال د ىبالنتالدن ّ
وهدد بأندد هربملندد بواحدد بلدد سببدد مئبوالب  ددّبوالبخ ددئبوالبغ ددئبكلدد بمدد ب

ح نئددلباهددت لبأشدد بث دد  بال دد ىبـببهللاّحمدد ـببنهددنل  بال دد ىبوالمصددنب

بدنلملن باألولببمدنب قد ىبمد بق  د ب لدنل بقدندّابأشد بقدابمقد وّبالببد ب ددّب
بمم نلبخش بنص ا ب ّبنجالنىب  ل
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أئوبأشد بمم دنلبهدلابل د باألبدنأئوبأش بالمئادبوق با تقتبالملتزل بواألبدن

نث تدد ابملندد بآخددئبوالملتزلدد ب تدد ابهددلابالملندد بأل دد بغ ددئبملقدد لبمكبالب لقدداب
ث   بملن بغ ئباللشربل سببد مئبوالب  دّبوالبخ دئبوالباهدت  نّبوهد بقد  رب

بوالتص   بم ق هبأش بالتص ّ.
 قا  : وانتفاء القبح عنه تعالى يد  على عدقه.

 لدنل بمت شمدنبوبد  بملندن ببدئعب دّبب دنلبق  د بب:بلمدنبنث دتبق  د أقو  
 لدددنل بصدددندقنب بوقددد با تددد بالمالدددشم لبأش ددد بل ددد بالب تمشددد بأشددد بنصددد لب

األبنأئوبنمنبالملتزل ب  دلابالمطشد بأند هربظدنهئبالث د  بأللبال دل بق د  ب

بنلضئوّوب بوهللاب لنل بمنز بأ بالق ن  بأل  ب لنل بح  ربأشد بمدنب د  ّب د ب
بنل . ص ّبال ل بأن ب ل

 المسألة السابعة

 في أنه تعالى باق

 قا  : ووجوب الوجود يد  على سرمديته ونفي الاا د.

:با ت بالمث ت لبلشصن عب لنل بأش بن د ببدنقبنبد ابواختشتد اب دله ببأقو 
األبلئلبمل بن  ببنقبب قنءب ق ىببد بوكهد بآخدئولبملد بن د ببدنقبللا د بوهد ب

 ببدنقبمدنب قد ىبمد بب دنلبوجد  بالح بالللباختنّ بالمصنببوال ل ابأش بن د

وجدد د بللا دد بوواجدد بال جدد دبللا دد ب الددتح ابأش دد باللدد ىبومالبل ددنلبمم نددن.ب
واالأتئافبالللب  ّدبهننبوه بن د ب جد لبنلب  د لبواج دنبللا د ب دّبوقدتب

وممتنلنب ّبوقتبآخئب  لبأش بهد ءب  دربمد ّد بأللبمنه تد بح نئدلببدنلنظئب
لصددتتّبال جدد دبواللدد ىبوالب لنددّبمل  ددنبمجددئدوبأدد بالدد قت  ب  دد لبقنبشدد ب

نلبهلابال ل ابقمدنب د لبأشد بوجد  بال قدنءب د لبب(واأشر)بنلمم  به ىبكل ب

أشدد با تتددنءبالملندد بالددللبنث تدد بنبدد بالحالدد باألبددلئلبأللبوجدد  بال جدد دب
 قتضّباالهدتغننءبأد بالغ دئب شد بقدنلببنق دنببنل قدنءبقدنلبمحتنجدنبمل د ب   د لب

بمم ننبهلابخشب.
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 نةالمسألة الثام

 في أنه تعالى واحد

 قا  : والشريك

:بهلابأطببأش بالزا  بنلبووج  بال ج دب  لبأش ب تّبالزا  بأقو  
نلبنقثئباللق ءبا تقد ابأشد بن د ب لدنل بواحد بوالد ل ابب(واأشر)و تّبالشئ  ب

أش بكل باللقابوالنقابممنباللقاب منب ق ىبم بوج  بوج د ب لنل ب   د ب د لب

هندنطبواجد بوجد دبآخدئبلتشدنّقنب دّبمت د ىبقد لببأش بوح   بأل  بل بقنل
قابواح بمن منبواج بال ج دب  منبنلب تم زابنوبالبوالثن ّب التشزىبالمطش  ب

وه با تتنءبالشئق بواألولب التشزىبالتئق  بوه ببنطدابومالبل دنلبقدابواحد ب

بمن منبمم ننبوق ب ئضنن بواج نبهلابخشببونمنبالنقاب ظنهئ.

 المسألة التاسعة

 تعالى مخالف لغیره من المامیاتفي أنه 

 قا  : والمثا.

:بهلابأطببأش بالزا  بن ضنبنلبووج  بال ج دب  لبأش ب تّبأقو  

الزا  بو تّبالشئ  بو تّبالمثابوهدلابمدله بنقثدئباللقد ءبوخدنلبب  د بنبد ب
هنبرب    بجلابكا  بمالنو  بلغ ئهنبم باللوا بوم مدنب  نلت دنببحنلد ب  جد ب

لح   بواللنلم  بوالقندّ  بوالم ج د  بو شد بالحنلد بهدّبنح االبنّبل بوهّبا

صت بمل   بوهلابالمله بالبب ب ّببط   ب د لباألبد نءبالمتالدنو  ب تشدنّطب
 ّبل الم نب ش بقن تباللوا بمتالدنو  بجدنلبا قد  بالقد  ربمحد ثنبوبدنلل سب

بوكل ببنطاببنلضئوّو.
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 المسألة العاشرة

 في أنه تعالى  یر مركب

 كیب بمعانیه.قا  : والتر

:بهلابأطببأش بالزا د ببملند بنلبوجد  بال جد دب قتضدّب تدّببأقو 
التئق دد بن ضددنبوالدد ل ابأشدد بكلدد بنلبقددابمئقدد ب   دد بمتتقددئبملدد بنجزا دد ب

لت خئ بو لش شد بب دنبوقدابجدزءبمد بالمئقد ب   د بمغدن ئبلد بوقدابمتتقدئبملد ب

  بالغ دئبمم د ب شدد بقدنلبال اجد ب لددنل بمئق دنبقدنلبمم نددنبهدلابخشدبب  جدد
بال ج دب قتضّب تّبالتئق  .

واأشربنلبالتئق  بق ب   لبأقش نبوه بالتئق  بم بالجدنسبوالتصداب ب

وق ب   لبخنّج نبقتئق  بالجالربم بالمندوبوالص ّوبو ئق  بالمقند ئبم ب
غ ئهنبوالجم عبمنتدّبأد بال اجد ب لدنل بالبدتئاطبالمئق دن ب دّبا تقنّهدنب

بغ ئهمددنبمدد باألجددزاءباللقش دد بملدد باألجددزاءب دد بجددنسبلدد بوالب صددابلدد بوال

بوالحال  .

 المسألة الحادية عشرة

 في أنه تعالى ال ضد له

 قا  : والضد.

:بهلابأطببأش بالزا  بن ضدنب د لبوجد  بال جد دب قتضدّب تدّببأقو 

الضد بأللبالضد ب قدنلببحالدد بالمشد  ّبأشد بمدنب تلنقدد بغ دئ بمد بالددلوا ب
ال جد دب الدتح ابأش د بأش بالمحابنوبالم ض عبمدعبالتندن ّبب ن مدنبوواجد ب

الحش لب  بض بل بب لابالملند ب بو طشد بن ضدنبأشد بمالدنوب دّبالقد وبممدن عب

بوق بب ننبن  ب لنل بالبمثابل ب  بمشنّطبل ب لنل ب ّبالق و.
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 المسألة الثانیة عشرة

 في أنه تعالى لی  بمتحیا

 قا  : والتحیا.

 تدّبب:بهلابأطببأش بالزا  بن ضدنب د لبوجد  بال جد دب قتضدّبأقو 
التح ددزبأندد ب لددنل بوهددلابح ددربمتتدد بأش دد ببدد  بنقثددئباللقدد ءبوخددنلبب  دد ب

المجالم بوال ل ابأش بكل بن  بل بقنلبمتح زابلرب نتد بأد باألقد البالحندثد ب

وقابمنبالب نت بأ بالحدندثب  د بحدندثبوقد بهد  ب قئ دئبكلد بوقدابحدندثب
ب .مم  ب  ب   لبواج نبهلابخشببو شزىبم ب تّبالتح زب تّبالجالم 

 المسألة الثالثة عشرة

 في أنه تعالى لی  بحا  في  یره

 قا  : والحلو .

:بهلابأطببأش بالزا  ب  لبوج  بال ج دب قتضّبق  د ب لدنل ببأقو 
ل سبحنالب ّبغ ئ بوهلابح ربمتت بأش  بب  بنقثئباللق ءبوخنلبب   ببل ب

حنلب ّببالنصنّىبالقن ش  بب   بحاب ّبالمال  بوبل بالص    بالقن ش  بب   

نب الباللنّ   بوهلابالمدلاه بالببد ب دّبهد ن ت بأللبالملقد لبمد بالحشد لب
ق نىبم ج دببم ج دبآخئبأش به  ابالت ل  ببشئطبامتندنعبق نمد ببلا د بوهدلاب

بالملن بمنتبب ّبحق ب لنل بالهتشزام بالحنج بالمالتشزم بلنم نل.

 المسألة الرابعة عشرة

 في نفي االتحاد عنه تعالى

 االتحاد.قا  : و

:بهلابأطببأش بالزا  ب  لبوج  بال ج دب نن ّباال حندبأل نبق ببأقو 

بب ننبنلبوج  
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ال ج دب التشزىبال ح وب ش با ح ببغ ئ بل دنلبكلد بالغ دئبمم ندنب   د لبالح درب

الصندقبأش بالمم  بصدندقنبأشد بالمتحد ببد ب   د لبال اجد بمم ندنبون ضدنب
نلب    دنبم جد د  بقمدنبقن دنب د با حدندب ش با ح ببغ ئ بل ن نببل باال حندبممدنب

وملبأ منبنوبأ ىبنح همنب  با حندبن ضنبو شزىبأد ىبال اجد ب   د لبمم ندنب

بهلابخشب.

 المسألة الخامسة عشرة

 في نفي الجهة عنه تعالى

 قا  : والجهة.

:بهلابح دربمد باألح دنىبال لمد بل جد  بال جد دبوهد بملطد هبأقو  

المجالم ب    ربكه  ابمل بن  ب لنل بجالرب ّبأش بالزا  بوق ب نلعب   بجم عب
ج  بونصحن بنبّبأ  بهللابب بقئاىباختشت اب قنلبمحم بب بال  ثربم د ب لدنل ب

 ّبج  ب  قباللئفبالب  ن  بل نبوال ل بب ن بوب  باللئشبن ضنبغ دئبمتندن ب

وقنلببلض ربال ل بمتندن بوقدنلبقد ىبمدن ربم د ب لدنل بأشد باللدئشبقمدنب ق لد ب
ل بالملاه بقش نب نه وبأللبقابكلبج  ب   بمشدنّبمل د بومحدابالمجالم بوه

بلصق البالحندث ب    لبحندثنب  ب   لبواج ن.

 المسألة السادسة عشرة

 في أنه تعالى لی  محال للحوادث

 قا  : وحلو  الحوادث فیه.

:بوجدد  بال جدد دب نددن ّبحشدد لبالحدد ادثب ددّبكا دد ب لددنل بوهدد ببأقالالو 

  دد بال ئام دد بوالدد ل ابأشدد باالمتنددنعبنلببملطدد هبأشدد بالزا دد بوقدد بخددنلب

ح وثبالحد ادثب  د ب لدنل ب د لبأشد ب غ دئ بوا تلنلد ب دّبكا د بوكلد ب ندن ّب
ال ج  بون ضنب  لبالمقتضّبلشحندثبملبقنلبكا  بقنلبنلل نبوملبقنلبغ ئ ب

بقنلبال اج بمتتقئابمل بالغ ئبوه بمحنلبوأل  بملبقنلبصت بقمنل
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برب   باهتحنلبا صنهباللا بب .اهتحنلبخش باللا بأن بوملبل

 المسألة السابعة عشرة

 في أنه تعالى  ني

 قا  : والحاجة.

:بوج  بال ج دب نن ّبالحنجد بوهد بملطد هبأشد بالزا د بوهدلاببأقو 

الح ربظنهئب  لبوج  بال ج دب الت أّباالهتغننءبأ بالغ ئب ّبقداببدّءب

لبكل بالغ ئبمحتدنجب   ب نن ّبالحنج بوأل  بل با تقئبمل بغ ئ بلزىبال وّبأل
ال وّبغ ئباللىبأللبال اج بمالتغ ب ّبكا د بوبلد بب(الب قنل)مل  بإلم ن  ب

صتن  بأ بكل بالغ ئبوب لابال ج ب  ثئب ّبكل بالغ دئب د كاباحتدنجب دّبج د ب

هلاببننءبأش بنلبصتن  ب لنل بب(أل نب ق ل)نخئىبمل بكل بالغ ئبا تت بال وّب
 ّبون ضددنب نلدد وّبالب ندد  عبأللبكلدد بلا دد وبأشدد بالددلا بوهدد ببنطددابلمددنبهدد  

المم  ببنلج  بالتّب  ثئب ّبال اج ب لنل بصت ب   لبمحتنجنبمل د بوح نئدلب

 شزىبال وّبالمحنلبوأللبا تقنّ ب ّبكا  ب التشزىبمم ن  بوقلاب ّبصدتن  بأللب
كا  بم ق   بأش بوج دب ش بالصدت بنوبأد م نبالمتد قت  بأشد بالغ دئب   د لب

ب   لبمم ننبوهلاببئهنلبأ لبأش  بالش خباب به نن.مت قتنبأش بالغ ئب 

 المسألة الثامنة عشرة

 في استحالة ايلم واللية علیه تعالى

 قا  : وايلم مولقا واللية المااجیة.

:بهلابن ضنبأطببأشد بالزا د ب د لبوجد  بال جد دب الدتشزىب تدّببأقو 

بالشلوبواأللر.

اجب د لبالشدلوبمد ب  ابدعبواأشربنلبالشلوبواأللربق ب    نلبم ب  ابدعبالمدز
اأت البالمزاجبواأللربم ب  ابعبهد ءبالمدزاجبوهدلالبالملن دنلبم مدنب صدحنلب

 ّبح باألجالنىبوق بث تبب ج  بال ج دبن  ب لنل ب التح ابنلب   لبجالمنب

ب  نتت نلبأن .بوق ب لن ببنأللربمدّاطبالمنن ّ
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 بال جدد دبالبوبنلشددلوبمدّاطبالم  ددرب ددنأللربب ددلابالملندد بمنتددّبأندد بأللبواجدد

منن ّبل بونمنبالشلوبب لابالملن ب قد با تد باألوا دابأشد بث    دنبرب لدنل بأل د ب
ـببهللاّحمد ـببم ّطبألقمابالم ج دا بنأنّبكا  ب    لبمشتلابب بوالمصنب

ق   بق باّ ض بهلابالق لبوه بمله باب ب  ب تبوغ ئ بمد بالمت شمد  بمالب

بلشئأّ.نلبمط قبالمشتلبأش  ب الت أّباإلكلبا

 المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني وايحوا  والصفات

 الاا دة في ايعیال

 قا  : والمعاني وايحوا  والصفات الاا دة عینا.

:بكه تباألبنأئوبمل بنلبرب لنل بملن ّبقن م ببلا د بهدّبالقد ّوببأقو 

هدنبواللشربوغ ئهمنبم بالصتن ب قتضّبالقندّ  بواللنلم  بوالح   بملد بغ ئ
مد ببددنقّبالصددتن .بونبدد بهنبدربنث ددتبنحدد االبغ ددئبملش مد بل دد ب لشددربالددلا ب

أش  ن.بوجمنأ بم بالملتزل بنث ت ابرب لنل بصتن بلا  وبأشد بالدلا بوهدل ب

الملاه بقش نبضل ت بأللبوج  بال ج دب قتضّب تّبهل باألم ّبأند بأل د ب
لن بنوبحنالب لنل ب التح ابنلب تصبببصت بلا  وبأش بكا  به اءبجلشننهنبم

نوبصت بغ ئهمنبأللبوجد  بال جد دب قتضدّباالهدتغننءبأد بقداببدّءب د ب

 تتقئب ّبق   بقندّابمل بصت بالق ّوبوالب ّبق   بأنلمنبمل بصت باللشربوالب
غ ئبكل بم بالملن ّبواألح البوم منبق  بالصدتن ببنلزا د وبأ ندنبأل د ب لدنل ب

 ددّبالحق قدد بوملببم صدد هببصددتن بال مددنلبل دد ب شدد بالصددتن ب تددسبالددلا 

بقن تبمغن ئوبل نببنالأت نّ.

 المسألة العشرول

 في أنه تعالى لی  بمر ي

 قا  : والرؤية.

نلبنقثددئبب(واأشددر):بوجدد  بال جدد دب قتضددّب تددّبالئؤ دد بن ضددنببأقالالو 

باللق ءبكه  ابمل 
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امتننعبّؤ ت ب لنل بوالمجالم بج لوابّؤ ت بالأتقندهربن  ب لنل بجالدربولد ب

رب جددزبّؤ تد بأندد هربواألبدنأئوبخددنلت اباللقد ءبقن دد بهنددنباأتقد واب جددئد بلد
ولأم ابن  ب لدنل بمدعب جدئد ب صد بّؤ تد بوالد ل ابأشد بامتندنعبالئؤ د بنلب

وج  بوج د ب قتضّب جئد بو تّبالج د بوالح دزبأند ب  نتتدّبالئؤ د بأند ب

بنلضئوّوبأللبقابمئ ّب   ب ّبج  ب شدنّبمل د بب  د بهندنبنوبهندنطبو  د لب
بّبح ربالمقنبابولمنبا تت بهلابالملن بأن ب لنل با تتتبالئؤ  .مقنب بنوب 

 قا  : وسؤا  موسى لقومه.

:بلمددنباهددت لبأشدد ب تددّبالئؤ دد ببددئعب ددّبالجدد ا بأدد باحتجددنجببأقالالو 

األبدددنأئوبوقددد باحتجددد ابب جددد  بنجدددن بالمصدددنببأن دددنباألولبنلبم هددد ب
به لبالئؤ  بول بقن تبممتنل بلرب ص بمن بالال ال.بالال ىأش  

لق م بل    بل ربامتننعببالال ىأش  الج ا بنلبالال البقنلبم بم ه بو

قَةُ )الئؤ د بلق لد ب لدنل  الالاعم َن لاَلَك َحتَّالى ناَلَرى هللاَ َجْهالَرةا فَأََراليَتُْكُم الصَّ  بب(لاَلْن ناُلْؤمم
نَّاأَ )وق ل  ُكنا بمما فَعََا الس فَهاُء مم ب.(تُْهلم

 أويا.قا  : والنظر ال يد  على الرؤية مع قبوله الت

:ب قئ ئبال ج بالثن ّبل ربن د ب لدنل بح د بأد بنهدابالجند بالنظدئبأقو  
َرةو )مل د ب قددنل والنظددئبالمقددئولببحددئهبملد ب ت دد بالئؤ دد بأل دد بب(إملالالى َربّمهالالا نالاظم

حق ق ب ّب قش  بالح ق ب ح بالمطش  بالتمنهنبلئؤ تد بوهدلابمتلدلّب دّبحقد ب

وهدد بالئؤ دد بالتددّبهددّب لددنل بال تتددنءبالج دد بأندد ب  قددّبالمددئادبمندد بمجددنل ب
ملش لبالنظئبالحق قّبواهدتلمنلبلتدظبالالد  ب دّبالمالد  بمد بنحالد بوجد  ب

بالمجنل.

والج ا بالمنعبم بمّادوبهلابالمجنلب  لبالنظدئبوملباقتدئلببد بحدئهب
مل بالب ت  بالئؤ  بول لاب قنلب ظدئ بملد بال د لب شدربنّ بومكابلدرب تلد  بهدلاب

غ ئ بوه بنلب قنلبملبمل بواح باآلالءبالملن بلنّادوبنم  بحماباآل  بأش ب

و   لبملن ب نظئوبنلبمنتظئو.بنوب ق لبملبالمضنهبهننبمحلوهبو قد  ئ ب
باال تظنّبه  بالغربواآل  به قتب(الب قنل)مل بث ا بّب نب
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ه نقباآل  ب  لبأش ب ق ىبحنلبألهابالث ا بواللقدن بب(أل نب ق ل)ل  نلبالنلرب

الالَرةو )بق لدد بأشدد باهددتقئاّهرب ددّبالجندد بوالنددنّ بدد ل ابق لدد بب(ُوُجالالوهو يَْوَمئمالالٍي ناضم
الَرةو تَُظالن  أَْل يُْفعاَلَا بمهالا فالاقمَرةو ) لنل   د لب دّبحدنلباهدتقئاّبب(َوُوُجوهو يَْوَمئمٍي باسم

نهابالننّب ّبالننّبقد ب لدابل دنب دنقئوب د ب  قد بلشظد بملند بومكابقدنلبقدلل ب

بدابهد  نبلشتدئجبوالالدئوّبب ن تظنّبالنلم ببل بال شنّوبب نبالب   لبهد  نبلشغدر
و ضنّوبال ج بقم ب لشربوص لب تعبمل  ب ق ننب ّبوقتب    ب الدئببدلل بوملب

لددرب حضددئبال قددتبقمددنبنلبا تظددنّباللقددن ببلدد باإل ددلاّببدد ّود ب  جدد بالغددرب

بو قتضّببالنّوبال ج .
 قا  : وتعلیق الرؤية على استقرار الجبا المتحرك ال يد  على اإلمكال.

أد بال جد بالثنلدمبلصبدلئ  بو قئ دئباحتجدنج ربنلب:بهلابج ا بأقو  

أشد باهدتقئاّببالالد ىأش  هللابه حن  بو لنل بأش بالئؤ  ب ّبهد البم هد ب

الج ابواالهتقئاّبمم  بأللبقابجالرب ال    بمم  بوالملشد بأشد بالمم د ب
مم  .بوالج ا بن د ب لدنل بأشد بالئؤ د بأشد باالهدتقئاّبالبمطشقدنببدابأشد ب

لبحئقتد بواهدتقئاّبالج دابحدنلبالحئقد بمحدنلب د ب د لباهتقئاّبالج دابحدن
بأش بمم نلبالملش .

قالالا  : واشالالتراك المعلالالوالت ال يالالد  علالالى اشالالتراك العلالالا مالالع منالالع التعلیالالا 

 والحصر.

:بهلابج ا بأد ببد   باألبدنأئوبمد بطئ د باللقداباهدت ل ابب دنببأقو 

 بأش بج البّؤ ت ب لنل بو قئ ئهنبنلبالجالربواللئفبق بابتئقنب ّبصدح
الئؤ دد بوهددلابح ددربمشددتئطب الددت أّبأشدد بمشددتئق بوالبمشددتئطبب ن مددنبمالب

الح وثبنوبال ج دب بوالح وثبالب صش بلشلش  بأل د بمئقد بمد بق د بأد مّب

   دد لبأدد م نب شددرب  دد بمالبال جدد دب  ددابم جدد دب صدد بّؤ تدد بوهللاب لددنل ب
بم ج د.

وهددلابالدد ل ابضددل ببجدد ابل جدد  ب:باألولبالمنددعبمدد بّؤ دد بالجالددرببدداب

لمئ ددّبهدد بالشدد لبوالضدد ءبالبغ ددئ.بالثددن ّبالب الددشربابددتئاق منب ددّبصددح با
الئؤ  ب  لبّؤ  بالج هئبم نلت بلئؤ  باللئف.بالثنلمبالب الدشربنلبالصدح ب

بث     ببابهّبنمئبأ مّبأللبجنسبصح بالئؤ  
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وه باإلم نلبأ مّب  ب تتقئبمل باللش .بالئابعبالب الشربنلبالملش لبالمشتئطب

تئق ب   دد ب جدد لبابددتئاطباللشددابالم تشتدد ب ددّبالملشدد ال ب الددت أّبأشدد بمشدد
المتالنو  .بال نمسبالب الشربالحصئب ّبالح وثبوال ج دبوأ ىباللشربالب  لب

أش بالل ىبمعبن نب ت ئعببلقئبقالربآخئبوهد باإلم دنلبوجدنلبالتلش داببد بوملب

قنلبأ م نبأللبصح بالئؤ  بأ م  .بالالندسبالب الدشربنلبالحد وثبالب صدش ب
 بوق بب ننبنلبصح بالئؤ  بأ م  بأش بن نب منعبم بق لبالح وثبأ م نبلشلش 

أل دد بأ ددنّوبأدد بال جدد دبالمالدد  قببددنلغ ئبالبالمالدد  قببنللدد ى.بالالددنبعبلددربالب

 جددد لبنلب  ددد لباللشددد بهدددّبال جددد دببشدددئطباإلم دددنلبنوببشدددئطبالحددد وثب
الثنم بالمنعبم بق لبال ج دبمشدتئقنبأللب والشئوطب ج لبنلب   لبأ م  .

جد دبقدداببدّءب تددسبحق قتد بولدد بهددشربقد لبال جدد دبالمم د بمشددتئقنبل دد بو

وج دبهللاب لنل بم نلببلغ ئ بم بال ج دا بأل  ب تسبحق قتد بوالب شدزىبمد ب
التنهدعب ق لببل بالمنه دن بأشد بلشدّءبقد لبمدنب  نلتد بأشد بلدلل بالشدّء.

المنعبم بوج دبالح ربأن بوجد دبالمقتضدّب   د بجدنلبوجد دبمدن عب دّبحقد ب

ل بممددنبكا دد بنوبصددت بمدد بصددتن  بنوبق دد لبالح ددرب ت قددببأشدد ببددئطب لددن
بقنلمقنبش بهننبوهّب متنعب ّبحق ب لنل ب  ب شزىبوج دبالح رب   .

 المسألة الحادية والعشرول

 في باقي الصفات

 قا  : وعلى ثبوت الجود.

:بهلابأطببأش بق ل بأش بهئم  ت بنلبنلبوج  بال ج دب د لببأقو 
ث دد  بالجدد دبواأشددربنلبالجدد دبهدد بم ددندوبمددنب ن غددّبأشدد بهددئم  ت بوأشدد ب

لشمالددتت  بمدد بغ ددئباهتلنضدد بمندد بوهللاب لددنل بقدد بن ددندبال جدد دبالددللب ن غددّب

لشمم نن بم بغ ئبنلب التل  بمن نببد ئنبمد بصدت بحق ق د بنوبمضدن   ب  د ب
ج ادبوجمنأ باألوا اب ت ابالغئفبأ بالج ادبوه ببنطابوه   ّبب ن  ب دّب

ببن بالل ل.
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 : والملك.قا  

:بوج  بال ج دب  لبأش بق   ب لنل بمش نبأل  بغندّبأد بالغ دئببأقو 

 ّبكا  بوصتن  بالحق ق  بالمطشق بوالحق ق  بالمالتشزم بلنضدن  بوقداببدّءب
متتقئبمل  بأللبقابمنبأ ا بمم د بم مدنب  جد ببالد   بولد بكا بقداببدّءبأل د ب

مش به بالمالتجمعبل ل ب    لبمش نبأللبال ممش طبل بمتتقئبمل  ب ّب حق بكا  

بالصتن بالث ث.
 قا  : والتما  وفوقه.

:بوج  بال ج دب  لبأش بق   ب لنل ب نمنبو  قبالتمنىبنمنبق   ببأقو 

 نمنب ص  بواح بأشد بمدنبهدشبب بواجد بمد بقدابج د ب متندعب غ دئ بوا تلنلد ب
و ج دببّءبلد ب  دابمدنبمد ببد   بنلب  د لبلد ب  د بحنصدابلد ببنلتلدابونمدنب

بقبالتمنىب صلبمنبحصابلغ ئ بم بال منال ب   بمن بمالتتند.ق   ب  
 قا  : والحقیة.

:بوج  بال ج دب  لبأش بث   بالحق  بل ب لنل بواأشربنلبالحد ببأقو 
 قنلبلشثنبتبمطشقنبوالثنبتبدا منبو قدنلبأشد بحدنلبالقد لبواللقد ببنلنالد  بملد ب

أت نّب الد  بالقد لبالمق لبوالملتق بمكابقنلبمطنبقنبوه بالصندقبن ضنبل  ببن

واللق بمل  بوهللاب لنل بواج بالث   بوال واىبغ ئبقنبابلشل ىبوال ط لب لا  ب
بنح بم بقابح بوه بمحق بقابحق ق .

 قا  : والخیرية.

:بوج  بال ج دب د لبأشد بث د  بوصدببال  ئ د برب لدنل بأللببأقو 
هد بال  ئبأ نّوبأ بال ج دبوالشئبأ نّوبأ بأ ىبقمنلبالشدّءبمد بح دمب

مالدتح بلد بوواجد بال جد دب الدتح ابنلب لد ىبأند ببدّءبمد بال مدنال ب د ب

ب تطئقبمل  بالشئبب ج بم بال ج  ب   بخ ئبمح .
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 قا  : والحكمة.

:بوج  بال ج دب قتضّبوصدببهللاب لدنل ببنلح مد بأللبالح مد ببأقو 

ق ب لن بب نبملئ  باألب نءبوق ب ئادبب نبص وّبالشدّءبأشد بال جد باألقمداب
 دنلبنقمدابمد بأئ ن د ب لدنل ب  د بح د رببدنلملن باألول.بون ضدنب د لبوالبأئ

ن لنلدد ب لددنل ب ددّبغن دد باإلح ددنىبواإل قددنلبو  ن دد بال مددنلب  دد بح دد رببددنلملن ب

بالثن ّبن ضن.
 قا  : والتجبر.

:بوج  بال ج دب قتضّبوصت ب لنل بب   د بج دنّابأللبوجد  ببأقو 

بدنلق وببنلتلدابوالت م داببال ج دب قتضّباهدتنندبقداببدّءبمل د ب  د ب ج دئبمدن
بقنلمندوببنلص ّوب   بج نّبم بح مبم  بواج بال ج د.

 قا  : والقهر.

:بوجد  بال جد دب قتضدّبوصدت ب لدنل بب   د بق دنّاببملند بن د ببأقو 

ب ق ئبالل ىببنل ج دبوالتحص ا.
 قا  : والقیومیة.

:بوصت ب لنل بب    بواج بال ج دب قتضّبوصدت بب   د بق  مدنببأقو 

ن  بقن رببلا  بومق ربلغ ئ بأللبوجد  بال جد دب قتضدّباهدتغننء بأد ببملن ب
غ ئ بوه بملن بق نم ببلا  بو قتضّباهدتنندبغ دئ بمل د بوهد بالملندّبب   د ب

بمق منبلغ ئ .
قا  : وأما الید والوجه والقد  والرحمة والكر  والرضا والتكوين فراجعة 

 إلى ما تقد .

لبال دد بصددت بوّاءبالقدد ّوب ب:بكهدد بنبدد بالحالدد باألبددلئلبملدد بنبأقالالو 

وال جد بصدت بمغدن ئوبلش جد دبوكهد بأ د بهللاببد بهدل  بملد بنلبالقد ىبصدت ب

مغدن ئوبلش قددنءبونلبالئحمد بوال ددئىبوالئضدنبصددتن بمغدن ئوبلددنّادوبونث ددتب
جمنأ بم بالحنت  بالت    بصدت بمغدن ئوبلشقد ّوبوالتحق د بنلبهدل بالصدتن ب

بّاجل بمل بمنب ق ى.
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 الفصا الثال 

 أفعاله وفیه مسا افي 

 المسألة ايولى

 في إثبات الحسن والقبح العقلیین

الفعالالا المتصالالف بالاا الالد إمالالا حسالالن أو قبالالیح ـ  قالالا  : الثالالال  فالالي أفعالالاله

 والحسن أربعة.

:بلمنب ئغبم بمث ن  ب لنل بوب نلبصتن  ببئعب ّبب نلبأ ل بون  ببأقو 

بدلل بمد بالمالدن ابب لنل بح  ربالب تلابالق د  بوالب  داببنل اجد بومدنب تلشد 
وب نببقالم بالتلابمل بالحال بوالق   بوب  بنلبالحالد بوالقد  بنمدئالبأقش دنلب

وهددلابح ددربمتتدد بأش دد ببدد  بالملتزلدد .بونمددنباألبددنأئوب دد   ربكه دد ابملدد بنلب

الحال بوالق  بم منب التتندالبم بالشدئعب  دابمدنبنمدئبالشدنّعببد ب  د بحالد ب
   بحال بوالبقد  بولد بنمدئبهللاببوقابمنب   بأن ب   بق   بول بالبالشئعبلر

 لدنل ببمدنب  دد بأند بال قشد بالق دد  بملد بالحالد بواألوا ددابكه د ابملد بنلبمدد ب

األب نءبمنبه بحال بومن نبمنبه بق   ببنلنظئبمل باللقاباللمشّبوق ببنعبنب ب
الحال  بأش باألبنأئوبب ب نءبّد  بومنببنعبب ب   بح بمكبالب تمش بق اأ ب

هدد بمل دد باألبددلئ  بمدد ب جدد  زبالق ددن  بأش دد ب لددنل باإلهدد ىببنّ  ددن بمددنبك

بو ج  زبمخ ل ببنل اج بومنبندّلبق بب م ن ربالجمعبب  بالمله   .
:بنلبالتلابم بالتص ّا بالضئوّ  بوق بح  بنب بالحال  بب   ببواعلم

منبح ثبأ بقندّبمعبن  بحد بالقدندّبب  د بالدللب صد بنلب تلدابونلبالب تلداب
التلابنأدربمد بالصدندّبأد بقدندّبوغ دئ بمكابأئ دتب شزم بال وّب بأش بنلب

هلاب نلتلابالحندثبممنبنلبالب  صببب مئبلا  بأش بح وث بوه بمثابحئق ب

الالددنهّبوالنددن ربوممددنبنلب  صددببوهدد بقالددمنلبحالدد بوق دد  ب نلحالدد بمددنبالب
 تلشد ببتلشدد بكىبوالق دد  بب   د ب بوالحالدد بممددنبنلبالب  د لبلدد بوصددببلا دد ب

و ئهربب   بمنبالبم جب  د بأشد بالتلدابوالتدئطبوممدنبأش بحالن بوه بالم نجب

بنلب   لبل بوصب
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لا  بأش بحالن ب  منبنلب الدتح بالمد جببتلشد بوالدلىببتئقد بوهد بال اجد بنوب

 الددتح بالمدد جببتلشدد بوالب تلشدد ببتئقدد بكىبوهدد بالمندد و بنوب الددتح بالمدد جب
ىببتئقدد بوالب تلشدد ببتلشدد بكىبوهدد بالم ددئو ب قدد با قالددربالحالدد بملدد باألح ددن

األّبلدد بال اجدد بوالمندد و بوالم ددنجبوالم ددئو بومددعبالق دد  ب  قدد باألح ددنىب

بالحالن بوالق  ح بخمال .
 قا  : ومما عقلیال للعلم بحسن اإلحسال وقبح الظلم من  یر شرع.

أشدد بنلبالحالدد بوالقدد  بنمددئالبـببهللاّحمدد ـبب:باهددت لبالمصددنببأقالالو 

وبحالد ببلد باألبد نءبأقش نلبب ج  بهلابنول دنبو قئ دئ بن دنب لشدرببنلضدئوّ

وق  ببلض نبم بغ ئب ظئبمل ببئعب د لبقدابأنقداب جدزىببحالد باإلحالدنلب
و م جبأش  ب بوبق  باإلهنءوبوالظشربو لىبأش  بوهلابح ربضدئوّلبالب ق داب

الشدد بولدد سبمالددتتندابمدد بالشددئعبلح ددربال ئاهمدد بوالم حدد وببدد بمدد بغ ددئب

باأتئاهبمن رببنلشئا ع.
 بتا شرعا.قا  : والنتفا هما مولقا لو ث

:بهلابوج بثنلب  لبأش بنلبالحال بوالق  بأقش نلبو قئ دئ بن  مدنببأقو 

ل بث تنببئأنبلرب ث تنبالببدئأنبوالبأقد بوالتدنلّببنطدابمجمنأدنب نلمقد ىبمثشد ب
ب نلبالشئط  بن نبل بلرب لشربحال ببل باألب نءبوق ح نبأق بلدرب ح درببقد  ب

ابق  ئاب  كابنخ ئ نب دّببدّءبال ل ب جنلبوق أ بم بهللاب لنل بأ بكل بأش 

ن د بق دد  بلددرب جدزىببق حدد بومكابنخ ئ ددنب دّببددّءبن دد بحالد بلددرب جددزىببحالددن ب
لتجدد  زبال ددل بولج ل ددنبنلب  مئ ددنببددنلق   بونلب ن ن ددنبأدد بالحالدد بال تتددنءب

بح مت ب لنل بأش بهلابالتق  ئ.
 قا  : ولجاز التعاك .

رب   بالحال بوالق  ب:بالللبخطئبلننب ّب تال ئبهلابال  ىبن  بل بلبأقو 
أقش   بلجنلبنلب قعبالتلنقسب ّبالحال بوالق  ببد لب  د لبمدنب ت همد بحالدننب

ق  حنبوبنلل سب  نلب ج لبنلب   لبهننطبنمربأظ م ب لتق بحالد بمد جبمد ب

بنهنءبمل  ربوكىبم بنحال بقمن
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حصابلننباأتقندبأ سبكل بولمنبأشدربقدابأنقداببطد لبكلد بجزمندنببنهدتنندب

ب بالقضن نباللقش  بالباألوامئبوالن اهّبالشئأ  بوالباللندا .هل باألح نىبمل
 قا  : ويجوز التفاوت في العلو  لتفاوت التصور.

:بلمنباهت لبأش بمله  بمد بمث دن بالحالد بوالقد  باللقش د  ببدئعببأقو 

 ّبالج ا بأد ببد   باألبدنأئوبوقد باحتجد ابب جد  ب:باألولبلد بقدنلباللشدرب

ئوّ نبلمنبوقعبالتتنو بب ن بوب  باللشربلز ندوببق  ببل باألب نءبوحالن نبض
ال ابأش بالجزءبوالتنلّببنطاببنل ج الب نلمق ىبمثش بوالشئط  بظنهئوبأللب

المنددعبمدد بالم لمدد ب دد لباللشدد ىبب(والجدد ا )اللشدد ىبالضددئوّ  بالب تتددنو ب

و جدد لببالضددئوّ  بقدد ب تتددنو بل قدد عبالتتددنو ب ددّبالتصدد ّا .ب ق لدد ب:
بلتتنو بالتص ّبمبنّوبمل بهلابالج ا .بالتتنو ب ّباللش ى

 قا  : وارتكاب أقا القبیحین مع إمكال المخلص.

:بهددلاب صددش بنلب  دد لبج ابددنبأدد ببدد  ت  بلصبددلئ  ب:بمحدد اهمنببأقالالو 
قنل ابل بقنلبال ل بق  حنبل نلبال ل بالمقتضّبلت ش صبالن دّبمد ب د بظدنلرب

مثشد .بالثن  د بقدنل ابلد ببق  حنبوالتنلّببنطابأل  ب حال ب  شد صبالن دّب نلمقد ى

قنلباإل النلبألقلب بغ اب  لبحال بمن بالص قبب  تنءبال أ بلزىبحال بال ل ب
   مدنبواحد بوكلد بب(والجد ا ) بوملبق  بقنلبالص قبق  حنب  حالد بال دل ب

أللب  ش صبالن دّبّاجد بمد بالصد قب   د لب ئقد بنقد  بمد بال دل ب  جد ب

أشددد بالمصدددشح باللظ مددد باّ  دددن بند ددد بالق  حددد  بوهددد بال دددل بالبدددتمنل ب
الئاجح بأش بالص ق.بون ضنب ج بأش  ب ئطبال ل ب دّبغد بأل د بمكابقدل ب

 ددّبالغدد ب لدداببدد ئنب  دد بج تددنبقدد  بوهدد باللددزىبأشدد بال ددل بو لشدد ب بووج ددنب

واح ابم بوج  بالحال بوه بالصد قبومكاب دئطبال دل ب  د لبقد ب دئطب تمد ب
وجد  بالقد  بوهد بباللزىبوال ل بوهمنبوج نبحال ب بو لابوج نبواحد ابمد 

ال ل .بون ضنبق ب م  بالت شصبأ بال دل ب دّبالصد ّوباألولد ببد لب تلداب

الت ّ دد بنوب دد  ّببصدد ّوباإلخ ددنّبال ددل بمدد بغ ددئبقصدد بمل دد .بوأللبج دد ب
الحال بهّبالت شصبوهّبغ ئبمنت  بأن بوج  بالق  بهّبال ل بوهّبغ ئب

بمنت  
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بلرب نقش بحالنن.أن ب منبه بحال بلرب نقش بق  حنبوقلابمنبه بق   ب
 قا  : والجبر باطا.

:بهدلابجد ا بأد ببد   بنخدئىبل دربوهدّبن  دربقدنل ابالج دئبحد ببأقالو 
  نتتّبالحال بوالق  باللقش نلبوالم لم بظنهئوبوب نلبص قبالمق ىبمنب د  ّب

بوالج ا بالطل ب ّبالصغئىبوه   ّبال حمب   ن.

 المسألة الثانیة

 بالواجبفي أنه تعالى ال يفعا القبیح وال يخا 

 قا  : واستغناؤه وعلمه يدالل على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى.

:باختشببالننسبهندنب قنلدتبالملتزلد بم د ب لدنل بالب تلدابق  حدنبوالبأقو  

  ابب اج بو دنلعباألبدلئ  ب دّبكلد بونهدن وابالق دن  بمل د ب لدنل بهللابأد ب

ابالحالد بولد سبلد بكل بوال ل ابأش بمنباختنّ بالملتزل بنلبل بداأ نبمل ب لد
صنّهبأن ب بول بصنّ نبأ ب لابالق   بول سبل بداعبمل  بوه بقندّبأشد ب

قابمق وّبومعبوج دبالق ّوبوال اأّب ج بالتلابوم منبقشننبكل بأل د ب لدنل ب

غنّب التح ابأش  بالحنج بوه بأنلرببحال بالحال بوق  بالق   بوم بالملش ىب
 صدد ّبأندد بونلباللددنلرببنلحالدد بببنلضددئوّوبنلباللددنلرببددنلق   بالغنددّبأندد بال

القندّبأش  بمكابخ بم بج ن بالمتال وب    ب  ج  بو حئ ئ بنلبالتلاببنلنظئب

مل بكا  بمم د بوواجد ببدنلنظئبملد بأشتد بوقدابمم د بمتتقدئبملد بقدندّب د لب
أشت بم منب تربب اهدط بالقد ّوبوالد اأّب د كابوجد اب قد ب دربالالد  بوأند ب مدنىب

 ضددنبلدد بجددنلبمندد ب لددابالق دد  بنوباإلخدد لبالالدد  ب جدد بوجدد دبالتلددا.بون
بنل اج بالّ تعبال ث قبب أد  بووأ د  بإلم دنلب طدئقبال دل بأش د بولجدنلب

مندد بمظ ددنّبالملجددزوبأشدد ب دد بال ددنك بوكلدد ب تضددّبملدد بالشدد ب ددّبصدد قب

باأل   نءبو متنعباالهت اللببنلملجزوبأش  .
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 المسألة الثالثة

 في أنه تعالى قادر على القبیح

 درته علیه لعمو  النسبة وال ينافي االمتناع الالحق.قا  : مع ق

:بكهد باللشمددنءبقن د بملد بن دد ب لدنل بقدندّبأشدد بالق د  بمالبالنظددنىببأقالو 
وال ل ابأش بكل بن نبقد بب ندنبأمد ىب الد  بق ّ د بملد بالمم ندن بوالق د  بمن دنب

   دد لبمندد ّجنب حددتبق ّ دد .باحددتجببدد لبوق أدد بمندد ب دد لبأشدد بالج ددابنوب

منت نلب دّبحقد ب لدنل .بوالجد ا بنلباالمتندنعبهندنببدنلنظئبملد ببالحنج بوهمن
الح م ب   بامتننعبالح بالب  ثئب ّباإلم نلباألصشّبول لابأق بالمصدنبب

االهت اللبأش بمئاد ببنلج ا بأ بالش   بالتّبل بوملبلرب لقئهنبـببهللاّحم 

بصئ حن.

 المسألة الرابعة

 في أنه يفعا لغرض

 ا  العب  وال يلا  عوده إلیه.قا  : ونفي الغرض يستل

:باختشببالننسبهننب له تبالملتزل بمل بن د ب لدنل ب تلدابلغدئفببأقو 

والب تلدداببدد ئنبلغ ددئب ن دد وبوكه ددتباألبددنأئوبملدد بنلبن لنلدد ب لددنل ب الددتح اب
والد ل ابأشد بمدله بالملتزلد بنلبقداب لدابالب  لش ش نببنألغئافبوالمقنصد .

هللاب لدنل ب الدتح ابمند ب لدابالق د  .ب تلابلغدئفب   د بأ دمبوالل دمبق د  بو

احتجبالم نلببب لبقاب نأابلغئفبوقص ب    ب نقصببلا د بمالدت ماببدلل ب
الدنقصبم مدنب شدزىبلد بب(والج ا )الغئفبوهللاب لنل ب التح ابأش  بالنقصنلب

أندبالغئفبوالنتعبمل  بنمنبمكابقنلبالنتعبأن  ابملد بغ دئ ب د بقمدنب قد لبم د ب

بتل ر. لنل ب  ش باللنلربلن
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 المسألة الخامسة

 في أنه تعالى يريد الواعات ويكره المعاعي

 قا  : وإرادة القبیح قبیحة وكيا ترك إرادة الحسن ولألمر والنهي

:بمدددله بالملتزلددد بنلبهللاب لدددنل ب ئ ددد بالطنأدددن بمددد بالمددد م ببأقالالالو 
وال ددن ئبهدد اءبوقلددتبنوبالب بو  ددئ بالملنصددّبهدد اءبوقلددتبنوبال.بوقنلددتب

منبهد بواقدعب  د بمدئادبهد اءبقدنلبطنأد بنوبملصد  .بوالد ل ابباألبنأئوبقا

أش بمنبكه بمل د بالملتزلد بوج دنلب:باألولبن د ب لدنل بح د ربالب تلدابالق د  ب
أشد بمددنب قدد ىب  مددنبنلب لددابالق دد  بق دد  ب  ددلابمّاد دد بق  حدد ب بوقمددنبنلب ددئطب

الحالدد بق دد  ب  ددلابمّادوب ئقدد .بالثددن ّبن دد ب لددنل بنمددئببنلطنأددن بو  دد بأدد ب

الملنصّبوالح  ربم منب  مئببمنب ئ   بالببمنب  ئه ب بو ن د بأمدنب  ئهد بالب
أمنب ئ   ب ش بقن تبالطنأ بم بال ن ئبم ئوه برب لنل بلمنبنمدئبب دنب بولد ب

قن ددتبالملصدد  بمددئادوبرب لددنل بلمددنب  ددن بأن ددنبوقددنلبال ددن ئبمط لددنبب تددئ ب

الملصدد  بوامتنددعبأمددنببوأدد ىبم من دد بأل دد ب لددابمددنبنّاد بهللاب لددنل بمندد بوهدد 
بقئه بوكل ببنطابقطلن.

 قا  : وبعض ايفعا  مستندة إلینا والمغلوبیة  یر الزمة والعلم تابع.

:بلمددنب ددئغبمدد باالهددت اللببدئعب ددّبمبطددنلبحجددجبال صددربوهددّببأقالو 

بث ث ب:
األولد بقددنل ابهللاب لددنل ب نأدابل ددابم جدد دب ت د لبالق ددن  بمالددتن وبمل دد ب

ب   ّبم بق لببل باأل لنلبمالتن وبمل نن.منبب(والج ا )ب ّاد  ب
الثن   بنلبهللاب لنل بل بنّادبم بال ن ئبالطنأ ب بوال ن ئبنّادبالملص  ب

وقنلبال اقعبمئادبال ن ئبلزىبنلب   لبهللاب لنل بمغش بنبمكبم ب قعبمئاد بم ب

نلبهدلابغ دئباللىبأللبهللاب لدنل بم مدنب ئ د بب(والجد ا )المئ    به بالغنل ب
 بم بالل  بأشد بهد  اباالخت دنّبوهد بم مدنب تحقد ببد ّادوبالم شدببولد بالطنأ

نّادبهللاب لددنل بم قددنعبالطنأدد بمدد بال ددن ئبمطشقددنبهدد اءبقن ددتبأدد باخت ددنّبنوب

بمج نّبل قلت.
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الثنلث بقنل اب:بقابمنبأشربهللاب لنل بوق أ بوج بومدنبأشدربأ مد بامتندعب

  دنبمند بومالبل دنلبمئ د اب  كابأشربأ ىبوق عبالطنأ بم بال ن ئباهتحنلبمّاد
لمنب متنعبوج د .بوالج ا بنلباللشرب دنبعبالب د ثئب دّبمم دنلبالتلدابوقد بمدئب

ب قئ ئبكل .

 المسألة السادسة

 في أنا فاعلول

 قا  : والضرورة قاضیة باستناد أفعالنا إلینا.

:باختشددبباللقدد ءبهنددنب نلددللبكهدد بمل دد بالملتزلدد بنلبالل دد ب نأدداببأقالالو 

تشت اب قنلبنب بالحال  بملباللشدرببدلل بضدئوّلبوهد بالحد بأل لنلب تال بواخ

وقنلبآخئولبم  باهدت اللّ.بونمدنبج دربـببهللاّحم ـببالللبكه بمل  بالمصنب
ب بصت الب    بقنلب:بملبهللاب لنل به بالم ج بأل لنلبالل ندبومضدن ت نبملد  رب

 بأش به  ابالمجنلب  كابق اب  لبصش بوصنىبقنلببمنزل بق لندنبطدنلبوهدم

ضئاّبب بأمئوبوالنجنّبوحتصبالتدئدبونبد بالحالد باألبدلئلبملبب(وقنل)
هللاب لددنل بهدد بالمحدد ثبل ددنبوالل دد بم تالدد بولددرب جلددابلقدد ّوبالل دد بنثددئاب ددّب

التلاببابالق ّوبوالمق وّبواقلنلببق ّوبهللاب لنل بوهلاباالقتئالبهد بال الد ب

وق  د بطنأد ببو الئبالقنضّبال ال ببد لبكا بالتلدابواقلد ببقد ّوبهللاب لدنل 
نبد بمهدحنقباألهدتئا  نّبمد بب(وقدنل)وملص  بصتتنلبواقلتدنلببقد ّوبالل د ب

األبنأئوبملبالتلابواقعببمجم عبالق ّ   .بوالمصنببالتج بملد بالضدئوّوب

هنهننب   نب لشدرببنلضدئوّوبالتدئقببد  بحئقد بالح د الباخت دنّابوبد  بحئقد ب
 بالتلش  بب بوأ مد ب دّبالحجئبال نبطبومنش بالتئقبه باقتئالبالق ّوب ّبنح

باآلخئ.
 قا  : والوجوب للداعي ال ينافي القدرة كالواجب.

:بلمنب ئغبم ب قئ ئبالمله ببئعب ّبالج ا بأد ببد  بال صدرببأقو 

و قئ ئبالش   باألول بنلبص وّبالتلابم بالم شببممدنبنلب قدنّلب جد  زبالب

نلب تدئج ببص وّ بنوبامتننعبالبصد وّ بوالثدن ّب الدتشزىبالج دئبواألولبممدن
بمن بالص وّبأش بالبص وّ بلمئج بنوبالبلمئج بوالثن ّ
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 شزىبمن بالتئج  بألح بطئ ّبالمم د بمد بغ دئبمدئج بوهد بمحدنلبواألولب

 التشزىبالتالشالابنوباال ت دنءبملد بمدنب جد بملد بالتدئج  بوهد ب ندن ّبالتقد  ئب
بو التشزىبالج ئ.

بدنلنظئبملد بوالج ا بنلبالتلاببنلنظئبمل بقد ّوبالل د بمم د بوواجد ب

داأ  بوكل بالب التشزىبالج ئب  لبقابقندّب   د ب جد بأند باألثدئبأند بوجد دب
ال اأّبقمنب ّبح بال اج ب لنل ب  لبهلابال ل ابقن رب ّبحقد ب لدنل بووجد ب

الم شصبمنبكقئ ن ب بأش بنلبهلابغ ئبمالم عبم بنقثئهربح مبج لوابم ب

وبدد بنجددنب ابأدد بالقدندّب ددئج  بنحدد بمق وّ دد بأشدد باآلخددئبمدد بغ ددئبمددئج ب
الش   بالتّبنوّدهنبالت هت بأش  رب منبندّلبلربقنلبالج ا بمالم أنبهننطب

بولرب   بمالم أنبهنهنن.
 قا  : واإليجاد ال يستلا  العلم إال مع اقترال القصد فیكفي اإلجما .

:بهلابالج ا بأد ببد   بنخدئىبل دربو قئ ئهدنبنلبالل د بلد بقدنلببأقو 
لمددنبب دنبوالتددنلّببنطداب نلمقدد ىبمثشد بوالشددئط  بم جد ابأل لدنلب تالدد بل دنلبأن

ظنهئوبوب نلببط لبالتنلّبن نبحدنلبالحئقد ب تلدابحئقدن بجز  د بالب لقش دنب
وم مدددنب قصددد بالحئقددد بملددد بالمنت ددد بوملبلدددرب قصددد بجز  دددن ب شددد بالحئقددد ب

نلباإل جددندبالب الددتشزىباللشددرب دد لبالتنأددابقدد ب صدد ّبأندد بالتلددابب(والجدد ا )

الصندّبأد بالندنّبمد بغ دئبأشدرب د ب شدزىبمد ب تدّبببمجئدبالط عبقنإلحئاق
اللشرب تّباإل جدندب لدرباإل جدندبمدعبالقصد ب الدتشزىباللشدربل د باللشدرباإلجمدنلّب

بقنهب   بوه بحنصاب ّبالحئقن بالجز   بب  بالم  مبوالمنت  .
 قا  : ومع االجتماع يقع مراده تعالى.

 دد بلدد بقددنلب:بهددلابجدد ا بأدد ببدد   بنخددئىبل ددربو قئ ئهددنبنلباللبأقالالو 
قندّابأش بالتلابلزىباجتمنعبقندّ  بأش بمق وّبواح بوالتنلّببنطاب نلمق ىب

مثش بب نلبالشئط  بن  ب لنل بقندّبأش بقابمق وّب ش بقنلبالل  بقدندّابأشد ب

بّءبالجتملتبق ّ  بوق ّوبهللاب لنل بأش  بونمنببط لبالتنلّب ص  بل بنّادب
م ب  لبوقعبالمئادالبنوبأد منبلدزىباجتمدنعبهللاب لنل بم جند بونّادبالل  بمأ ا

بالنق ض  بوملبوقعبمئادبنح همنبدولباآلخئبلزىبالتئج  بم بغ ئبمئج 
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نلب قدد لب قددعبمددئادبهللاب لددنل بأللبق ّ دد بنقدد ىبمدد بقدد ّوبالل دد بب(والجدد ا )

وهلابه بالمئج بوهلابال ل ابنخل ببل باألبنأئوبمد بالد ل ابالدللباهدت لب
ح ا  ددد بوهندددنطب تمشددد بلتالدددنولبقددد ّ ّباإلل ددد  ببددد بالمت شمددد لبأشددد بال 

بالمتئوض  بنمنبهننب  .
 قا  : والحدوث اعتبار .

:بهلابج ا بأد ببد   بنخدئىبكقئهدنبقد منءباألبدنأئوبوهدّبنلببأقو 
التنأاب ج بنلب  نلبب لشد ب دّبالج د بالتدّبب دنب تلشد ب لشد بوهد بالحد وثب

نلبالتنأدابالبب(ا و قئ دئبالجد )و ح بمح ث لب  ب ج لبنلب تلابالح وثب

  ثئبالح وثبأل  بنمدئباأت دنّلبلد سببزا د بأشد بالدلا بومالبلدزىبالتالشالداب
بوم منب  ثئب ّبالمنه  بوهّبمغن ئوبل .

 قا  : وامتناع الجسم لغیره.

:بهدلابجد ا بأد ببد   بنخدئىبل دربوهدّبن دنبلد بقندنب دنأش  ب دّببأقو 
لشدد بوهددّباألحدد اثبلصدد بمنددنبمحدد اثبالجالددربل جدد دباللشدد بالمصددحح بلشت

الح وث.بوالج ا بنلبالجالرب متنعبص وّ بأننبالبألجابالح وثبحت ب شزىب

 لم رباالمتننعببابم منبامتندعبصد وّ بأندنبأل ندنبنجالدنىبوالجالدربالب د ثئب دّب
بالجالربأش بمنبمئ.

 قا  : وتعير المماثلة في بعض ايفعا  لتعير اإلحاطة.

ن دنبلد بقندنبب:بهلابج ا بأد ببد   بنخدئىبكقئهدنبقد منؤهربوهدّبأقو 

 ددنأش  بلصدد بمنددنبنلب تلددابمثددابمددنب لشنددن بنوالبمدد بقددابج دد بل جدد دبالقدد ّوب
واللشدربوالتدنلّببنطداب نلمقد ىبمثشد بوب دنلببطد لبالتدنلّبن دنبالب قد ّبأشد بنلب

  ت ب ّبالزمنلبالثن ّبمثابمنبقت نن ب ّبالزمنلباألولبم بقابوج ببابالبب ب

نلبب(و قئ ددئبالجدد ا ) هددن.مدد ب تددنو بب ن مددنب ددّبوضددعبالحددئوهبومقند ئ
بلدد باأل لددنلب صدد ّبأنددنب ددّبالزمددنلبالثددن ّبمثددابمددنبصدد ّ ب ددّبالزمددنلب

األولبمثابقث ئبم بالحئقن بواأل لنلبوبلض نب تللّبأش ننب   بكل بالبأل  ب

ممتنعبول  بلل ىباإلحنط بال ش  ببمنب لشندن بنوالب د لبمقدند ئبالحدئوهبمكابلدرب
ب ض ط نبلرب ص ّبأننبمثش ن
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بش به  اباال تنق.مالبأ
 قا  : وال نسبة في الخیرية بین فعلنا وفعله تعالى.

:بهددلابجدد ا بأدد ببدد   بنخددئىبل ددربقددنل ابلدد بقددنلبالل دد ب ددنأ ببأقالالو 
لن منلبل نلببل بن لنلبالل د بخ دئابمد ب لشد ب لدنل بأللباإل مدنلبخ دئبمد ب

بالقئدوبوال ننل ئبوالتنلّببنطاببنإلجمنعب نلمق ىبمثش .

ال  بال  ئ  بهننبمنتت  بأل  ربملبأن تربب لباإل مدنلبخ دئبوالج ا بنلب 
ن  بن تعب ش سبقلل بأللباإل منلبم منبه ب لاببنقبمضئبأش بال  لبل سب   ب

خ ئبأنجاب بوملبأن تربب بن  بخ ئبلمنب   بم باهدتحقنقبالمد جبوالثد ا ببد ب

  دئبب  هبالقئدوبوال ننل ئب ح نئدلبالب  د لباإل مدنلبخ دئاببنتالد بوم مدنبال
هدد بمددنب دد دلبمل دد باإل مددنلبمدد ب لددابهللاب لددنل ببنلل دد بوهدد بالمدد جبوالثدد ا ب

وح نئلب   لبالم جبوالث ا بخ ئابون تعبلشل  بم بالقئدوبوال ننل ئبل  بكل ب

ـببنلبهل بالش   بّق   بج ابوم منبنوّدهدنبالمصدنبب(واأشر)م ب لش ب لنل ب
ئاّببد بأمدئوب د كأ بهننبأللببل بالثن   بنوّدبهل بالش   بأشد بضدـببّ 

بل نبوالتزىببنلج ئبألجش ن.
 قا  : والشكر على مقدمات اإليمال.

:بهددلابجدد ا بأدد ببدد   بنخددئىبل ددربقددنل ابلدد بقددنلبالل دد ب ددنأ ببأقالالو 

لن منلبلمنبوج بأش ننبب ئبهللاب لنل بأش  بوالتنلّببنطداببنإلجمدنعب نلمقد ىب

ب ب لشنن.مثش بوالشئط  بظنهئوب    بالب حال بمننبب ئبغ ئ نبأش
والجدد ا بنلبالشدد ئبلدد سبأشدد ب لدداباإل مددنلببددابأشدد بمق من دد بمدد ب

ب لئ تننبم ن بو م  نننبمن بوحض ّبنه نب بواألق اّبأش ببئا ط .
 قا  : والسمع متأو  ومعارض بمثله والترجیح معنا.

:بهلابج ا بأ بالش  بالنقش  ببطئ  بمجمنلّبو قئ ئ بن  دربقدنل اببأقو 
ُق ُكالالّام )ز ددزبمدنب د لبأشد بالج ددئبقق لد ب لدنل بقد بوّدب دّبال تدن بالل هللاُ رالالم

مْ ) (َوهللاُ َرلَقَُكْم َوما تَْعَملُولَ ) (َشْيءٍ  اللَّهُ ) (َرالتََم هللاُ َعلالى قُلاُلوبمهم ْد أَْل يُضم َوَمالْن ياُلرم

ا  ا َحَرجا ب.(يَْجعَْا َعْدَرهُ َضیّمقا
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قتد  ر.ببوالج ا بنلبهل باآل ن بمت ول بوق بكقدئباللشمدنءب  و    دنب دّ

ون ضنب  ّبملنّض ببمثش نبوق بصنت نبنصحنبننبأش بأشئوبنوجد ب:بنحد هنب
يَن يَْكتُباُلوَل )اآل ن بال ال بأش بمضن  بالتلابملد بالل د بقق لد ب لدنل ب لَّاليم فََوْيالاو لم

مْ  يهم تاَب بمأَْيدم مْ ) (إمْل يَتَّبمعُوَل إمالَّ الظَّالنَّ ) (اْلكم الهم لَْت ) (َحتَّالى يُغَیّمالُروا مالا بمأَْنفُسم باَلْا َسالوَّ

َعْت لَهُ نَْفُسهُ ) (لَُكْم أَْنفُُسُكمْ  ُكا  نَْفٍ  بمما َكَسبَْت ) (َمْن يَْعَمْا ُسوءاا يُْجَا بمهم ) (فََووَّ

یناَلالةو  الالینو ) (َرمم ٍئ بممالالا َكَسالالَب َرمم الالْن ُسالالْلواٍل إمالَّ أَْل ) (ُكالالا  اْمالالرم الالي َعلاَلالْیُكْم مم مالالا كالالاَل لم

بمل بآخئهن.ب(يَدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لم 

الثن ّباآل ن بال ال بأش بم جبالم من  بأشد باإل مدنلبوكىبال تدنّبأشد ب
اْلیاَلْوَ  ) (اْلیَْوَ  تُْجاى ُكا  نَْفٍ  بمما َكَسالبَتْ )ال تئبوال أ بوال أ  بقق ل ب لنل ب

یَم الَّاليم  َوفَّالى) (تُْجَاْوَل ما ُكْنالتُْم تَْعَملاُلولَ  رَ ) (َوإمْبالرامم ُر وازم ْزَر أُْرالرىَوال تاَلام  (ةو وم

َمالالْن جالالاَء ) (َمالالْا تُْجالالَاْوَل إمالَّ مالالا ُكْنالالتُْم تَْعَملاُلالولَ ) (لمتُْجالالاى ُكالالا  نَْفالالٍ  بممالالا تَْسالالعى)

ْكالرم ) (بماْلَحَسنَةم فَلَهُ َعْشالُر أَْمثالمهالا يَن اْشالتََرُوا ) (َوَمالْن أَْعالَرَض َعالْن  م أُولئمالَك الَّاليم

ْنیا يَن كَ ) (اْلَحیاةَ الد  مْ إملَّ الَّيم ب.(فَُروا بَْعَد إميمانمهم

الثنلددمباآل ددن بال الدد بأشدد ب نز دد بن لنلدد ب لددنل بأدد بممنثشدد بن لنلنددنب ددّب
الالْن )التتددنو بواالخددت هبوالظشددربقق لدد ب لددنل ب ْحمنم مم مالالا تاَلالرى فمالالي َرْلالالقم الالالرَّ

َومالا )وال تدئبلد سببحالد بوقدلابالظشدربب(الَّيم  أَْحَسَن ُكالاَّ َشالْيٍء َرلَقاَلهُ ) (تَفاُوتٍ 

ةٍ ) (ناَلالا السَّالالماواتم َواْيَْرَض َومالالا بَْینَُهمالالا إمالَّ بمالالاْلَحّقم َرلَقْ  ثْقالالاَ   َرَّ الالُم مم  (إملَّ هللاَ ال يَْظلم
ْلعَبمیدم ) ٍ  لم ب.(َوال يُْظلَُموَل فَتمیالا ) (ال ُظْلَم اْلیَْو َ ) (َوما َظلَْمناُممْ ) (َوما َرب َك بمَظالَّ

 تددئبوالملنصددّبوالتدد ب خبالئابددعباآل ددن بال الدد بأشدد بكىبالل ددندبأشدد بال

ناُلالوا إمْ  ) (َكْیالالَف تَْكفاُلالُروَل بمالالاهللم )أشدد بكلدد بقق لدد ب لددنل ب َومالالا َمناَلالَع النَّالالاَس أَْل يُْؤمم

رم ) (جاَءُممُ اْلُهدى ْم لَْو آَمنُوا بماهللم َواْلیَْو م اْبرم  (ما َمنَعََك أَْل تَْسُجدَ ) (َوما  ا َعلَْیهم

َرةم مُ ) ینَ فَما لَُهْم َعنم التَّْيكم ضم الام ) (ْعرم َم تَْلبمُسالوَل اْلَحالقَّ بماْلباطم الَم تَُصالد وَل َعالْن ) (لم لم

ب.(َسبمیام هللام 
ْن )ال نمسباآل ن بال ال بأش بالت    بوالت   دئبقق لد ب فََمالْن شالاَء فَْلیاُلْؤمم

ئْتُمْ )ب(َوَمْن شاَء فَْلیَْكفُرْ  َ  أَوْ )ب(اْعَملُوا ما شم ْنُكْم أَْل يَتَقَدَّ رَ لمَمْن شاَء مم فََمالْن )ب( يَتَأَرَّ

ا )ب(فََمْن شالاَء اتََّخاليَ إملالى َربّمالهم َسالبمیالا )ب(شاَء  ََكَرهُ  ب(فََمالْن شالاَء اتََّخاليَ إملالى َربّمالهم َم بالا
ينَ ) َوقالالالُوا لاَلالْو شالالاَء )ب(أَْشالالَرُكوا لاَلالْو شالالاَء هللاُ مالالا أَْشالالَرْكنا َوال آباُؤنالالابَسالالیَقُوُ  الَّالاليم

ْحمُن ما َعبَْدناُممْ  ب.(الرَّ
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دسباآل دن بال الد بأشد بالمالدنّأ بملد باأل لدنلبق داب  ا  دنبقق لدد بالالدن

الالْن َربّمُكالالمْ ) لددنل ب الالَرٍة مم ُعوا إملالالى َمْغفم الالَي هللام ) (َوسالالارم یباُلالوا داعم م ) (أَجم َّ یبُوا رم اْسالالتَجم

ُسو م  َ  إملَْیُكمْ ) (َولملرَّ ب.(َوأَنمیبُوا إملى َربّمُكمْ ) (َواتَّبمعُوا أَْحَسَن ما أُْنام

آل ددن بالتددّبحددمبهللاب لددنل ب   ددنبأشدد باالهددتلن  ببدد بوث دد  بالالددنبعبا

ینُ )الشطببمن بقق ل ب لنل ب یمم ) (َوإميَّاَك نَْستَعم جم الَن الشَّالْیوالم الالرَّ ْي بمالاهللم مم  (فَاْسالتَعم
ینُوا بمالالاهللم ) تَْینم ثاُلالمَّ أَ ) (اْسالالتَعم ةا أَْو َمالالرَّ  ال َوال ياَلالَرْوَل أَنَُّهالالْم يُْفتَناُلالوَل فمالالي ُكالالّام عالالاٍ  َمالالرَّ

الَدةا ) (يَتُوبُوَل َوال ُمْم ياَليَّكَُّرولَ  الةا واحم َولاَلْو بََسالَط هللاُ ) (َولاَلْو ال أَْل يَُكالوَل النَّالاُس أُمَّ

هم  بادم عم ْزَق لم ْنالَت لَُهالمْ ) (الّرم الَن هللام لم الالةَ تَْنهالى َعالنم اْلفَْحشالاءم ) (فَبمما َرْحَمالٍة مم إملَّ الصَّ

ب.(َواْلُمْنَكرم 

ُسْبحانََك ) (َربَّنا َظلَْمنا أَْنفَُسنا)أش باهتغتنّباأل   نءبالثنم باآل ن بال ال ب

ینَ  َن الظَّالممم ي) (إمنّمي ُكْنُت مم َرّبم إمنّمي أَُعو ُ بمَك أَْل أَْسئَلََك ما ) (َرّبم إمنّمي َظلَْمُت نَْفسم

ْلمو  ب.(لَْیَ  لمي بمهم عم

تدئبملد  ربالتنهعباآل ن بال ال بأش باأتدئاهبال تدنّبواللصدنوببنالد  بال 

المْ )قق ل ب لنل ب ْنالَد َربّمهم باَلْا )ملد بق لد ب:بـبب(َولاَلْو تاَلرى إم م الظَّالالمُموَل َمْوقُوفاُلوَل عم

ینَ  مم َن اْلُمَصلّمینَ )وق ل بب(ُكْنتُْم ُمْجرم ُكلَّما أُْلقمَي ) (ما َسلََكُكْم فمي َسقََر قالُوا لَْم نَُك مم

ب.(فمیها فَْوجو 

الددئبوالن امدد بأشدد بال تددئبوالملصدد  باللنبددئباآل ددن بال الدد بأشدد بالتح
ْجنالالا)وطشدد بالئجلدد بقق لدد ب ُروَل فمیهالالا َربَّنالالا أَْررم عاُلالولم ) (َوُمالالْم يَْصالالَورم  (َرّبم اْرجم

مْ ) هم ُسوا ُرُؤسم ُموَل ناكم یَن تََرى اْلعَياَب لَْو أَلَّ لمالي ) (َولَْو تَرى إم م اْلُمْجرم أَْو تَقُوَ  حم

ةا   دئوبوهدّبملنّضد ببمدنبكقدئو بأشد بنلبمل بغ ئبكلد بمد باآل دن بال ثب(َكرَّ
التئج  بملننبأللبالت ش ببم منب تربب ضن  باأل لنلبمل ننبوقلابال أد بوال أ د ب

 ّبهدل بالمالد ل بأل  دنبـببهللاّحم ـببوالت   ببواإل لاّبوم منبط لبالمصنب

بم بالم من .

 المسألة السابعة

 في المتولد

 العلم بيضافته إلینا.قا  : وحسن المد  والي  على المتولد يقتضي 

:باأل لددنلب نقالددربملدد بالم نبددئبوالمت لدد بوالم تددئعب ددنألولبهدد ببأقالالو 

بالحندثبابت اءببنلق ّو
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 ّبمحش ن.بوالثن ّبه بالحندثبالللب قعببحال ب لابآخئبقنلحئق بالصندّوب

أ باالأتمندبو الم   بالمال  بو الم لباألولبه  نبه اءبقدنلبالثدن ّبحندثدنب
ّبغ ئبمحش ن.بوالثنلمبمنب تلابالبلمحاب نألولبم تصب ّبمحابالق ّوبنوب 

 بننبوالثنلمبم تصبب ب لنل بوالثن ّبمشتئط

واأشربنلبالننسباختشت اب ّبالمت ل بهاب قعببننبنىبالب جم د ّبالملتزلد ب
أشدد بن دد بمدد ب لشنددنبقنلم نبددئبوقددنلبملمددئبم دد بالب لددابلشل دد بمالباإلّادوبومددنب

المحابواإل النلبأند  بجدزءب دّبالقشد ببأ اهنبم بالح ادثب  ّبواقل ببط ع

  ج ب   باإلّادوبومدنبأد اهنب ضد ت بملد بط دعبالمحدابوقدنلبآخدئولبالب لداب
لشل  بمالبالت ئبوهرببل بالملتزل .بوقنلبنب بمهحنقبالنظنىبملب لاباإل النلب

هّبالحئقن بالحندث ب   ببحال بدواأ د بواإل الدنلبأند  بهد ببدّءبمنالدن ب

تقددندا بحئقددن بالقشدد بومددنب  جدد بمنتصدد بأدد ب ددّبالجمشدد بواإلّادوبواالأ
الجمش بقنل تنبد بوغ ئهدنب   د بمد ب لشد ب لدنل ببط دعبالمحدا.بوقدنلبثمنمد بملب

 لاباإل النلبه بمنب ح ثد ب دّبمحدابق ّ د ب  مدنبمدنب لد ىبمحدابالقد ّوب  د ب

حددندثبالبمحدد ثبلدد بو لددابالب نأددابلدد .بوقنلددتباألبددلئ  بالمت لدد بمدد ب لشدد ب
لملتزل بالتجئ اب ّبهلابالمقنىبمل بالضئوّوب   نب لشرب لنل .بوالجمنه ئبم با

اهتنندبالمت ل ا بمل ننبقنل تنب بوالحئقن بوغ ئهمنبم بالصنن عبو حال بمننب

اهدت لببحالد بـببهللاّحمد ـببم جبالتنأدابوكمد بقمدنب دّبالم نبدئبوالمصدنب
المدد جبوالددلىبأشدد باللشددربب  ددنب ددنأش لبلشمت لدد بالبأش دد بأللبالضددئوّ ن بالب

لباالهت اللبأش  نب لرب ج لباالهت اللبأش بق   نبضئوّ  بمكابلرب   ب ج 

هلابالح دربضدئوّ نبوجمنأد بمد بالملتزلد بكه د ابملد بن د بقالد ّبواهدت ل اب
بحال بالم جبواللىبأش  ب شزم ربال وّبأللبحال بالم جبواللىبمشئوطببنللشرب

بل وّ.بنالهتنندبمل ننب ش بجلشننباالهتنندبمل ننبمالتتندابمن بلزوىبا
 قا  : والوجوب بارتیار السبب الحق.

:بهلابج ا بأ بمب نلب  ّدبهننبوه بنلب قنلبملبالمت لد بالب قدعببأقو 

بق ّ ننبأللبالمق وّبه بالللب ص بوج د بوأ م بأ بالقدندّبوهدلابالملند ب

منتددّب ددّبالمت لدد بأللبأندد باخت ددنّبالالدد  ب جدد بالمالدد  ب دد ب قددعببنلقدد ّوب
ل ج  ب ّبالمالد  بأند باخت دنّبالالد  بوجد  بنلباب(والج ا )المصحح ب

بالح بقمنبنلبالتلاب ج بأن بوج دبالق ّوبوال اأّبوأن ب ئف
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بوق أ بوج بنبالحقنبالب  ثئب ّباإلم نلباللا ّبوالق ّوب  لابهنن.
 قا  : والي  في إلقاء الصبي علیه ال على اإلحراق.

اللبأشد ب:بهلابج ا بأ ببد   بل دربوهدّبنلبالمد جبوالدلىبالب د بأقو 
اللشرببنهتنندبالمت ل بمل ننب   نب لىبأش بالمت ل بوملبأشمندنباهدتنند بملد بغ ئ دنب

   نب لىبم بنلق بالص ّب دّبالندنّبمكاباحتدئقبب دنبوملبقدنلبالمحدئقبهد بهللاب

نلباللىبهننبأش باإللقنءبالبأش باإلحئاقب  لباإلحئاقبم بب(والج ا ) لنل ب
شتمابأش  بم باألأ افبللل بالص ّبولمدنبهللاب لنل بأن باإللقنءبحال بلمنب 

  دد بمدد بمئاأددنوباللددندا بوأدد ىبا تقنضدد نب ددّبغ ددئبلمددنلباأل   ددنءبووجدد  ب

ال   بح رببئأّبالب جد ب  ص صد ببنلتلداب د لبالحدن ئبلش ئدئب شزمد بال  د ب
بوملبقنلبال ق عبغ ئبمالتن بمل  .

 المسألة الثامنة

 في القضاء والقدر

د بهما رلق الفعا لا  المحا  أو اإللاا  عح قا  : والقضاء والقدر إل أري

 الالد ىأش  في الواجب راعة أو اإلعال  عح مولقا وقالد بیناله أمیالر المالؤمنین 

 في حدي  ايعبم.

فَقَضاُمنَّ َسْبَع ):ب طش بالقضنءبأش بال ش بواإل منىبقنلبهللاب لنل ببأقو 

اإل جددن بقق لدد بنلبخشق دد بون م دد ب بوأشدد بالح ددربوب(َسالالماواٍت فمالالي ياَلالْوَمْینم 
نلبنوجدد بونلددزىب بوأشدد باإلأدد ىبب(َوقَضالالى َرب الالَك أاَلَّ تَْعباُلالُدوا إمالَّ إميَّالالاهُ ) لددنل ب

تالابم )واإلخ دنّبقق لد ب لدنل ب نلبنأشمنددنهربب(َوقََضالْینا إملالالى بَنمالي إمْسالرا میَا فمالي اْلكم

 بب(َوقاَلدََّر فمیهالا أَْقواتَهالا)ونخ ئ نهرب بو طشد بالقد ّبأشد بال شد بقق لد ب لدنل ب
بوال تنب بقق لبالشنأئب:

باأشدددددددرببددددددد لبكابالجددددددد لبقددددددد بقددددددد ّو

ب دددّبالصدددحبباألولددد بالتدددّبقدددنلبهدددطئ ببب

 ب

ينَ )وال  نلبقق ل ب لنل ب َن اْلغالابمرم نلبب ندنبونخ ئ دنبب(إمالَّ اْمَرأَتَهُ قَدَّْرناما مم
ببلل .

مكابظ ئبهلاب نق لبلصبلئلبمنب لندّببق لد بن د ب لدنل بقضد بنأمدنلب

بملبالل ندبوق ّهن
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نّد ببدد بال شدد بواإل جددندب قدد بب نددنببط  دد بونلباأل لددنلبمالددتن وبمل نددنب بوملب

أند ببد باإللدزاىبلدرب صد بمالب ددّبال اجد بخنصد ب بوملبأند ببد بن د ب لددنل ب
ب ن نبوقت  نبونأشربن  ربه تلش   نب   بصح  بأل  ب لنل بق بقت بكل بنجمعب

خ ئبه بالمتلد  بلنجمدنعب ّبالش جبالمحت ظبوب ن بلم   ت بوهلابالملن باأل

أش بوج  بالئضنببقضنءبهللاب لنل بوق ّ بوالب ج لبالئضنببنل تئبوغ ئ ب
م بالق ن  بوالب نتل رباالأتلاّبب ج  بالئضنبب بمد بح دمبم د ب لشد ب لدنل ب

وأ ىبالئضنبب بم بح مبال ال بلد ط لبال الد بنوالبوثن  دنب ص دنب قد لبملب

قد ّ بوجد بالئضدنببد بمد بح دمبهد بقنلبق لبال تئبقالد نببقضدن  ب لدنل بو
قالدد بوهدد بخدد هبقدد ل ربوملبلددرب  دد ببقضددنءبوقدد ّببطدداباهددتنندبال ن نددن ب

بب جمل نبمل بالقضنءبوالق ّ.

واأشربنلبنم ئبالم من  بأشّبب بنبّبطنل بصش ا بهللابأش د بوهد م ب
ق بب  بملن بالقضنءبوالق ّبوبدئح منببدئحنبوا  دنب دّبحد  مباألصد غببد ب

مدد بصددت  ب   دد بقددنىبمل دد ببدد خب قددنلبلدد بنخ ئ ددنب ددنبنم ددئبب  ن دد بلمددنبا صددئه

قددنلببقضددنءبهللاب لددنل بوقدد ّ ب قددنلبنم ددئبنالمدد من  بأدد بمالدد ئ نبملدد بالشددنىب
والددللب شدد بالح دد بوبددئنبالنالددم بمددنبوطئنددنبم طئددنبوالببالالدد ىأش  المدد من  ب

ه طننبواد نبوالبأش  نب شل بمالببقضنءبوق ّب قدنلبلد بالشد خبأند بهللاباحتالد ب

أنن ّبمنبنّىبلّبم باألجئبب ئنب قنلبل بم بن  نبالش خببابأظدربهللابنجدئقرب
 ّبمال ئقربون تربهن ئولبو ّبمنصئ  ربون تربمنصدئ  لبولدرب    د اب دّب

بّءبم بحنال  ربم دئه  بوالبمل  دنبمضدطئ  ب قدنلبالشد خبق دببوالقضدنءب

لبقلل بوالق ّبهنقن نب قنلبو ح بللش بظننتبقضنءباللمنبوق ّابحتمنبل بقن
ل طابالث ا بواللقن بوال أ بوال أ  بواألمئبوالن ّبولرب   بال م بم بهللاب

لمل  بوالبمحم وبلمحالد بولدرب  د بالمحالد بنولد ببنلمد جبمد بالمالدّءبوالب

المالدّءبنولد ببنلددلىبمد بالمحالد ب شدد بمقنلد بأ د وباألوثددنلبوجند دبالشدد طنلب
م بومج ه نبملبوب  دبالزوّبونهاباللم بأ بالص ا بوهربق ّ  بهل باأل

هللاب لنل بنمئب    ئابو   ب حل ئابوقشبب الد ئابلدرب لدصبمغش بدنبولدرب طدعب

م ئهددنبولددرب ئهددابالئهددابأ ثددنبولددرب  شدد بالالددم ا بواألّفبومددنبب ن مددنب
بدنط بكلد بظد بالدل  بقتددئواب   دابلشدل  بقتدئوابمدد بالندنّب قدنلبالشد خبومددنب

مئبمد بهللاب لدنل بوالح دربالقضنءبوالق ّبالشلالبمنبهئ نبمالبب منب قنلبه باأل

 ن  بالش خبمالئوّابوهد بب(َوقَضى َرب َك أاَلَّ تَْعبُُدوا إمالَّ إميَّاهُ )و  بق ل ب لنل ب
ب ق لب:
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ب

بن ددددددتباإلمددددددنىبالددددددللب ئجدددددد ببطنأتدددددد ب

ب ددددد ىبالنشددددد ّبمددددد بالدددددئحم بّضددددد ا ن ببب

 ب

بنوضددددحتبمدددد بد ننددددنبمددددنبقددددنلبمشت الددددن

بجددددددددزاطبّبدددددددد بأنددددددددنب  دددددددد بمحالددددددددن ن ب ب

 ب

الحالددد بال صددددئلبومحمددد دبال ددد اّلمّبوجددد ب شدددد    ببقدددنلب:بنبددد 

المج ددئوببددنلمج سبمدد بوجدد  ب:بنحدد هنبنلبالمجدد سباختصدد اببالالدد ىأش  
ببمقنال به  ت بواأتقندا بواه  بملش م بال ط لبوقلل بالمج ئو.

وثن   نبنلبمله بالمج سبنلبهللاب لدنل ب  شد ب لشد بثدرب ت دئنبمند بقمدنب

المج ئوبقنل ابم  ب لنل ب تلابالق ن  بثرب ت ئنبخش بمبش سبثربا تت بمن بوقلل ب
بمن ن.

وثنلث دددنبنلبالمجددد سبقدددنل ابملب  دددنجباألخددد ا بواألم دددن ببقضدددنءبهللاب

وقدد ّ بومّاد دد بووا ق ددربالمج ددئوبح ددمبقددنل ابملب  ددنجبالمجدد سبألخدد ا  رب
بونم ن  رببقضنءبهللابوق ّ بومّاد  .

ب قدد ّبأشدد بالشددئبوّابل ددنبنلبالمجدد سبقددنل ابملبالقددندّبأشدد بال  ددئبال

وبنلل سبوالمج ئوبقنل ابملبالق ّوبم ج  بلشتلابغ ئبمتق م بأش د ب نإل الدنلب
بالقندّبأش بال  ئبالب ق ّبأش بض  بوبنلل س.

 المسألة التاسعة

 في الهدى والضاللة

قا  : واإلضال  اإلشارة إلى رالف الحق وفعا الضاللة واإلمالك والهدى 

 الى.مقابا وايوالل منفیال عنه تع

:ب طش باإلضد لبأشد باإلبدنّوبملد بخد هبالحد بومل دنسبالحد ببأقو 
بنل نطابقمنب ق لبنضشنّب  لبأد بالطئ د بمكابنبدنّبملد بغ دئ بونوهدربن د ب

ه بالطئ  بو طشد بأشد ب لدابالضد ل ب دّباإل الدنلبقتلدابالج داب  د بحتد ب

   لبملتق ابخ هبالحد .بو طشد بأشد باإلهد طبوالد ط لبقمدنبقدنلب لدنل ب
الالاَّ أَْعمالالالَُهمْ )  لنددّب  طش ددن.بوال دد ىب قددنلبلملددنلبث ثدد بمقنبشدد بل ددل بب(فَلاَلالْن يُضم

الملن ّب  قنلببملن ب ص بال الل بأش بالح بقمنب ق لبهد ا ّبملد بالطئ د ب

وبملن ب لابال  ىب ّباإل النلبحتد ب لتقد بالشدّءبأشد بمدنبهد ببد بوبملند ب
مْ )اإلثنبدد بقق لدد ب لددنل ب يهم ربواألواللبمنت ددنلبأندد ب لددنل ب لنددّبهدد ث   ب(َسالالیَْهدم

ب لنّباإلبنّوبمل بخ هبالح بو لا
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الضد ل بأل  مدنبق  حددنلبوهللاب لدنل بمنددز بأد ب لددابالق د  بونمددنبال  ا د ب ددنرب

 لدنل ب صدد بال اللد بأشدد بالحدد بو لدابال  ا دد بالضددئوّ  ب دّباللقدد ءبولددرب
  ا د بصدندق ب تلاباإل منلب   ربأل  بقشت ربب بو ث  بأش باإل مدنلب ملدن ّبال

 ددّبحقدد ب لددنل بمالب لددابمددنبقشددبببدد بومكابق ددابم دد ب لددنل ب  دد لبو ضدداب دد لب

المئادببد بن د ب  د لبالمد من  ببملند بن د ب ث د  ربو ضداباللصدنوببملند بن د ب
الَي إمالَّ فمتْنَتاُلكَ )بالالد ىأش    ش  ربو لنق  ربوق لبم ه ب  دنلمئادببنلتتند بب(إمْل مم

بم ب شنءبنلب  ش بم ب شنءبوهربال تنّ.الش وبوالت ش ببالصل ب ضابب نب

 المسألة العاشرة

 في أنه تعالى ال يعيب ايطفا 

مجالاز والخدمالة  الالد ىأش  قا  : وتعييب  یر المكلف قبالیح وكالال  نالو  

 لیست عقوبة له والتبعیة في بعض ايحكا  جا اة.

:بكه ببل بالحش   بمل بنلبهللاب لنل ب لدل بنطتدنلبالمشدئق  ببأقو 

األبنأئوب ج  ز بوالل ل  بقن  بأش بمنل بوال ل ابأش  بن  بق   بأق ببو شزى
ب  ب ص ّبمن ب لنل .

راا َكفَّاراا )بالال ىأش  احتج ابب ج  ب:باألولبق لب  جب ُدوا إمالَّ فاجم ب(َوال يَلم

بوالج ا بن  بمجنلبوالتق  ئبن  رب ص ئولبقلل بالبحنلبطت ل ت ر.
جابقتئبنب  ب ق ب لشندنب  د بنلمدنبوأق بد ب د بالثن ّبقنل ابم نب الت  م بأل

ب   لبق  حن.

والج ا بنلبال  م بل التبأق ب بلشطتابول سبقدابنلدربومشدق بأق بد ب
  لبالتص بوالحجنم بنلمنلبول النبأق ب ب لرباهت  ام بأق ب بألب  بوامتحنلب

بل ب ل فبأش  بقمنب ل فبأش بنمئاض .

 ددّبالدد   بومنددعبالتدد اّثببالثنلددمبقددنل ابملبح ددربالطتدداب ت ددعبح ددربنب دد 
نلبالمن دئبأقنبد بألجدابجدئىبنب د بب(والجد ا )والص وبأش  بومنعبالتدزو جب

ول سببمن ئبنلب ت عبح دربنب د ب دّببلد باألبد نءبمكابلدرب حصدابلد بب دنبنلدرب

بوأق ب بوالبنلربل ب ّبمنل بم بال   بوالت اّثبو ئطبالص وبأش  .
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 المسألة الحادية عشرة

 یال مامیته ووجه حسنه وجملة من أحكامهفي حسن التكلیف وب

 قا  : والتكلیف حسن الشتماله على مصلحة ال تحصا بدونه.

:بالت ش ببم خ كبم بال شتد بوهدّبالمشدق .بوحد  بمّادوبمد ب جد ببأقو 
طنأت بأش بج  باالبت اءبمنب   بمشدق ببشدئطباإلأد ىبو د خاب حدتبواجد ب

مددنىبوالالدد  بوال الدد بوالمددنلربواإلبالالدد ىأش  الطنأدد بال اجدد ب لددنل بوالن ددّب

بو  ئجبال  اقّ.
وبئطننباالبت اءبأللبمّادوبه الءبم منب   لب  ش تدنبمكابلدرب الد ق بغ دئ ب

مل بمّادوبمنبنّاد بول لابالب الم بال ال بم شتنبب مئبالص وبول  بلال  بمّادوب

بهللاب لنل بل نبمن .
مدد خ كبمدد بوالمشددق بالببدد بمدد باأت نّهددنبل تحقدد بالمحدد ودبمكبالت ش ددبب

بال شت .

وبئطننباإلأ ىبأللبالم شببمكابلرب لشدربمّادوبالم شدبببنلتلدابلدرب  د ب
بم شتن.

مكابأئ تبهلاب نق لبالت ش دببحالد بأللبهللاب لدنل ب لشد بوهللاب لدنل بالب

 تلددابالق دد  بووجدد بحالددن بابددتمنل بأشدد بمصددشح بالب حصددابب و دد بوهددّب
لبالت ش دببملبلدرب  دد بالتلدئ  بلمندن عبأظ مد بالب حصداببدد ولبالت ش دببأل

لغئفبقنلبأ ثنبوه بمحنلب بوملبقدنلبلغدئفب د لبقدنلبأن د ابمل د ب لدنل ب

لزىبالمحنلب بوملبقنلبمل بغ ئ ب  لبقنلبمل بغ ئبالم شببقنلبق  حدنب بوملب
قنلبمل بالم شبب  لبقنلبحص ل بمم ننبب ولبالت ش ببلدزىبالل دمب بوملبلدرب

ربهللابقتئ بوملبقنلبلشتلئ  ب  د ب م  ب  لبقنلبلنتعبا تق ببت ش ببم بأش

بالمطش  .
مكابأئ ددتبهددلاب نقدد لبالغددئفبمددد بالت ش ددببهدد بالتلددئ  بلمنتلددد ب

أظ م بأل  ب لدئ  بلشثد ا بولشثد ا بمندن عبأظ مد بخنلصد بدا مد بواصدش ب

معبالتلظ ربوالم جبوالبب بنلبالتلظ ربم منب حالد بلشمالدتح بلد بول دلاب قد  ب
 رباللشمنءبوم مدنب الدتح بالتلظد ربب اهدط بمننب لظ رباألطتنلبواألّكالبقتلظ

األ لنلبالحالن بوهّبالطنأن بوملن بق لننبملبالت ش دبب لدئ  بلشثد ا بنلب

الم شببجلابالم شببأش بالصتن بالتّب م ن بال صد لبملد بالثد ا بوبلثد ب
بأش بمنبب ب صابمل  بوأشربن  به  صش بمل  بمكاب لابمنبقشت .
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 والمعاوضات والشكر باطا. قا  : بخالف الجر  ثم التداو  ،

:بهل بم ئادا بأش بمنباختنّ بالمصنبب:باألولبنلبالت ش ببلشنتعببأقو 

 تنزلبمنزل بم بجدئجبغ دئ بثدربداّا بطش دنبلشد واءبوقمدنبنلبكلد بق د  ب  دلاب
بالت ش ب.

الثدددن ّبنلبالت ش دددببطش دددنبلشنتدددعب تندددزلبمنزلددد بالملنوضدددن بقدددنل   عب

نوضدن ب تتقدئبملد بّضدنبالمتلنوضد  بواإلجنّا بوغ ئهنبوالبب بنلبالمل
حت بنلبم بأنوفببغ ئبمكلبصنح  ب لابق  حنبوالت ش ببأن قربالب شتئطب

ب   بّضنبالم شب.

بالثنلمبلربالب ج لبنلب   لبالت ش ببب ئابلشنلربالالنبق .
والج ا بأد باألولببدنلتئقبمد بوج د  ب:بنحد همنبنلبالجدئجبمضدئوب

 ب ّباأل لنلبالتّب تننول دنبالت ش دب.بوالت ش بب تال بل سببمضئوبوم منبالمشق

الثن ّبنلبالجئجبوالت اولبم زالبمضئوبالبغئفب   بمالبالت شصبمد ب شد ب
بالمضئوبب  هبالت ش ب.

وأد بالثددن ّبنلبالمئاضدنوب لت ددئب ددّبالملنوضدن بالخددت هبنغددئافب
الننسب ّبالتلنمابجنالنبووصتنبنمنبمكابلرب   بهننطبملنوض بوبشغبالنتعبح اب

  بمنب طش  باللق ءبلرب  تشبباللق ءب ّباخت نّبالمشق ببال   بحتد ب   لبغن

بنلباللق ءب الت  لبالممتنعبمن .
وأدد بالثنلددمبنلبالشدد ئبالب شددتئطب  دد بالمشددق بوهللاب لددنل بقددندّبأشدد ب

ملال بصت بالمشق بأ بهل باأل لدنلب شد بقدنلبالت ش دبببد ئابلدزىبالل دمب دّب

بئاب  ئجبالنلم بأ بق   نب لم .صت بالمشق بوأللبطش بالتلابالشنقبب 
قا  : ويل النوع محتاج إلى التعاضالد المسالتلا  للسالنة النالافع اسالتعمالها 

فالالي الرياضالالة وإدامالالة النظالالر فالالي ايمالالور العالیالالة ، وتالاليكر اإلنالاليارات المسالالتلامة 

 إلقامة العد  مع زيادة ايجر والثواب.

ّنلبحالددد بالت ش دددببأشددد بـببهللاّحمدد ـبب:بلمدددنبكقدددئبالمصدددنببأقالالو 

المت شم  ببئعب ّبطئ د باإلهد م   بمد بالت هدت ب  د نببدلقئبالحنجد بملد ب
الت ش ددببثددربكقددئبمنن لدد بال     دد بواألخئو دد بو حق قدد بنلب قدد لبملبهللابخشدد ب

اإل النلبم   نببنلط عبالبقغ دئ بمد بالح  ا دن ب بالب م د بنلب  قد بنب نصد ب

بألغل  والب حصابل ربقمنال  ربمالببنلتلنض بوالتلنولبأللبا
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والمش  هن بنم ّبصننأ  ب حتنجبقابمن ربمل بصنح  ب دّبأمداب التل ضد ب

أ بأمشد بلد بحتد ب دتربقمدنلبمدنب حتدنجبمل د بواجتمدنأ ربمدعب  دن  ببد  ا  رب
و غدن ئبنمدزجت ربواخددت هبقد اهربالمقتضد  بلص لددنلبالصدندّوبأدن ربمظندد ب

ندل لبب دنبالتننلعبوالتالندبووق عبالتت ب  ج بوضعبقن  لبوهن بأندلد ب تلد

  منبب ن ربثرب ش بالالن بل باهتن بوضل نبمل  ربلزىبالمحلوّب  ج باهدتنندهنب
ملدد ببدد صبمتم ددزبأددن ربب مددنلبقدد ا بواهددتحقنق بل  ق ددندبمل دد بوالطنأدد بلدد ب

وكل بم منب   لببملجزا ب  لبأش بن  دنبمد بأند بهللاب لدنل بثدربمد بالملشد ىب

كا ابوالنقصنلبوالتضن اب تنو بنب نصبالننسب ّبق  لبال  ئبوالشئبوالئ
بحالدد باخددت هبنمددزجت ربوه ئددن ب ت هدد رب  جدد بنلب  دد لبهددلابالشددنّعب

م  دد ابالب لجددزبأدد بنح ددنىببددئ لت ب ددّبجم دد ّبالنددنسببلضدد رببنل ئهددنلب

وبلض رببنل أظبوبلض رببت ل ببالقش بوبلض رببنلزجئبوالقتنلبولمدنبقدنلب
 بملدد بوقددتبالن ددّبالب تتدد ب ددّبقددابلمددنلبوجدد بنلب  قدد بالالددن بالمشددئوأ

اضمح ل نبواقتضنءبالح م باإلل   ب ج   بغ ئهنب تئضتبأشد  ربالل دندا ب

المددلقئوبلصددنح بالشددئعبوقددئّ بأشدد  ربحتدد ب الددتح ربالتددلق ئببددنلت ئ ئب
  حصابل ربم ب شقّباألوامئبوالن اهّباإلل   بمنن عبث ثب:بمح اهنبّ نض ب

غضد   بالم د ّوبالنتسببنأت دنّباإلمالدنطبأد بالشد  ا بومنل دنبأد بالقد وبال

لصدددتنءبالقددد وباللقش ددد ب بالثن  ددد ب ل  ددد بالدددنتسبالنظدددئب دددّباألمددد ّباإلل  ددد ب
والمطنل باللنل  بونح البالملندبوالتت ئب ّبمش   بهللاب لنل بوق ت  بصتن  ب

ونهمن  بو حق ب  ضنلبالم ج دا بأند ب لدنل بمتالشالدش ب دّبالتئ  د بالدللب

ال نل دد بأدد بالمغنلطدد ب بوالثنلثدد باقتضددت بالح مدد باإلل  دد ببددنل ئاه  بالقطل دد ب
 لقئهربمنبوأ هربالشنّعبم بال  ئبوالشئباألخئو   ببح مب نحتظبالنظدنىب

المقتضدددّبلشتلدددندلبوالتئا ددد بثدددربلادبهللاب لدددنل بلمالدددتلمشّبالشدددئا عباألجدددئب

بوالث ا ب ّباآلخئوب  ل بمصنل بالت ش ببأن باألوا ا.
 قا  : وواجب لاجره عن القبا ح.

ه بالملتزلدد بون  ددئ باألبددنأئوبكلدد بوالدد ل ابأشدد ب:بهددلابمددلبأقالالو 

وج  بالت ش ببن  بل بلرب  شببهللاب لنل بم بقمشتببئا طبالت ش بب   بل نلب
مغئ نببنلق   بوالتنلّببنطدابلق حد ب نلمقد ىبمثشد بب دنلبالشدئط  بنلبهللاب لدنل ب

بمكابنقمابأقاباإل النلبوجلاب   بم  بمل 
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ال ب ش بلدرب قدئّب دّبأقشد بوجد  بال اجد بالق   بوب  وبل بو ت ّابأ بالح

وق  بالق   بوالم اخلوبأش باإلخ لببنل اج بو لابالق   بل نلبوق عبالق   ب
م بالم شببدا منبومل بهلابنبنّببق ل بلزجئ بأ بالق ن  بنلبلزجئبالت ش بب

بأ بالق ن  .
قا  : وشرا ط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكال متعلقه وثبوت عفة 

علالى حسالنه وعلالم المكلالف بصالفات الفعالا وقالدر المسالتحق وقدرتاله علیاله  زا دة

وامتناع القبالیح علیاله وقالدرة المكلالف علالى الفعالا وعلماله باله أو إمكاناله وإمكالال 

 ابلة.

:بلمنبكقئبنلبالت ش ببحال ب ببئعب ّبب نلبمنب شتئطب دّبحالد ببأقو 

 تدسببالت ش ببوق بكقئبنمد ّابالب حالد بالت ش دبببد و  نبمن دنبمدنب ئجدعبملد 
الت ش دددبب بومن دددنبمدددنب ئجدددعبملددد بمتلشددد بالت ش دددببنأندددّبالتلدددابوالم شدددبب

بوالم شب.

نمنبمنب ئجعبمل بالت ش دبب د مئالب:بنحد همنبا تتدنءبالمتالد وب  د ببد لبالب
   لبمتال وبلنتسبالم شببب ب ّب لابآخئبداخاب ّب  ش ت بنوبمتال وبلم شبب

الم شددبب  دد بمدد ببآخددئ.بوالثددن ّبنلب  دد لبمتقدد منبأشدد بالتلددابقدد ّاب ددتم  

باالهت اللبب ب  تلابالتلاب ّبال قتبالللب ج بم قنأ ب   .
ونمنبمنب ئجعبمل بالتلاب  مئالب:بنح همنبمم نلبوج د .بوالثن ّبقد لب

التلابق بابتمابأشد بصدت بلا د وبأشد بحالدن ببد لب  د لبواج دنبنوبمند وبنب ب

 لبب بنولد بوملبقنلبالت ش بب ئطب لاب  لب   لبالتلابق  حنبنوب   لباإلخ
بم ب لش .

ونمنبمنب ئجعبمل بالم شبب د لب  د لبأنلمدنببصدتن بالتلدابلدئ ب  شدبب

م جندبالق   بو ئطبال اج ب بونلب  د لبأنلمدنببقد ّبمدنب الدتح بأشد بالتلداب
مدد بالثدد ا بلددئ ب  ددابب لضدد ب بونلب  دد لبالق دد  بممتنلددنبأش دد بلددئ ب  دداب

ببنل اج ب  ب  صابالث ا بمل بمالتحق .

 ئجعبمل بالم شبب  لب   لبقندّابأش بالتلابونلب   لبأنلمنبونمنبمنب
بب بنوبمتم ننبم باللشربب بومم نلباآلل بنوبحص ل نبملبقنلبالتلابكابآل .

 قا  : ومتعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عما.

:بمتلشدد بالت ش ددببقدد ب  دد لبأشمددنبوقدد ب  دد لبأمدد بنمددنباللشددرب قدد بأقالالو  

بحضن   لبأقش نبم
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 ح باللشربب جد دبهللاب لدنل بوق  د بقدندّابأنلمدنبملد بغ دئبكلد بمد بالمالدن اب

التّب ت قدببالالدمعبأش  دنب بوقد ب  د لبهدمل نب حد بالت دنل ببالالدمل  .بونمدنب
الظ ب نح بقث ئبم باألم ّبالشئأ  بقظد بالق شد بوغ ئهدن.بونمدنباللمداب قد ب

قدد  بالظشددربوال ددل ب  د لبأقش ددنبقددئدبال د لدد بوبدد ئبالمدنلربوبددئبال الدد   بو

وحالدد بالتتضددابواللتدد بوقدد ب  دد لبهددمل نبقنلصدد وبوغ ئهددنبوهددل باأل لددنلب
ب نقالربمل بال اج بوالمن و بوالحئاىبوالم ئو .
 قا  : ومو منقوع لإلجماع وإليصا  الثواب.

:ب ئ دد بنلبالت ش ددببمنقطددعبو دد لبأش دد باإلجمددنعبوالملقدد لبنمددنببأقالالو 

شم  بوغ ددئهربواقددعبأشدد بنلبالت ش ددبباإلجمددنعب ظددنهئبمكباال تددنقببدد  بالمالدد
منقطعبونمنبالملق لب نق لبل بقنلبالت ش ببدا منبلرب م  بم صنلبالث ا بمل ب

المط عبوالتنلّببنطابقطلنب نلمق ىبمثشد بب دنلبالشدئط  بنلبالت ش دببمشدئوطب

بنلمشق ب بوالث ا بمشئوطبب ش صد بأد باألقد اّبوالمشدنقبوالجمدعبب ن مدنب
ب  بالت ش ببوالث ا بومالبلزىباإللجنء.محنلبوالبب بم ب ئاخبب

 قا  : وعلة حسنه عامة.

:بلمنبب  بنوالبحال بالت ش ببمطشقنببئعب ّبب نلبحالدن ب دّبحد ببأقو 
ال ن ئبوال ل ابأش  بنلباللش ب ّبحال بالت ش ببوهّبالتلئ  بلشث ا بأنمد ب

ب ّبح بالم م بوال ن ئب  نلبالت ش ببحالننب   منبوه بظنهئ.
 كافر من ارتیاره.قا  : وضرر ال

:بهلابجد ا بأد بهد البمقد ّبو قئ دئ بنلب  ش دببال دن ئبضدئّببأقو 
مح بالبمصشح ب   ب  ب   لبحالننبب نلبالمق مد باألولد بنلبالت ش دبب د عب

مشق ب ّباللنجابوحصاباللقن ببتئق بوه بضئّبأظ رب ن تتدتبالمصدشح ب

ب   بمكبالبث ا بل ب  نلبق  حنبقطلن.
تالدد بلدد سببضددئّبوالب الددتشزىبمدد بح ددمبهدد بوالجدد ا بنلبالت ش ددبب 

  ش ببضئّابومالبل نلب  ش ببالم م بقلل ببابالضئّبم مدنب شد بمد بهد ءب

باخت نّبال ن ئبلنتال .
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 قا  : ومو مفسدة ال من حی  التكلیف بخالف ما شرطناه.

:بالللب  طئبلننب ّب حش ابهلابال  ىبن  بج ا بأ به البمق ّببأقو 

بئطترب ّبالت ش ببنلبالب  د لبمتالد وبلشم شدببوالبن ضنبوه بنلب قنلبم  رب
لغ ئ بوهلابالت ش بب التشزىبالضئّببنلم شبب    لبق  حنبقمنبنلب  ش ببل  ب

بل باهتشزىبمتال وبّاجل بمل بأمئوبقنلبق  حن.

والجدد ا بنلبالضددئّبهنددنبمتالدد وبالبمدد بح ددمبالت ش ددبببددابمدد بح ددمب
ّبا تتنءبالمتال وبال لم باخت نّبالم شببأش بمنب ق ىبب  هبمنببئطنن بنأن

بلشت ش ب.
 قا  : والفا دة ثابتة.

:بهلابج ا بأ به البمقد ّبو قئ دئ بنلب  ش دببال دن ئبالب ن د وببأقو 

   بأللبالتن  وبم بالت ش ببهّبالث ا بوالبث ا بل ب  ب ن  وب ّب  ش ت ب  نلب

بأ ثن.
ابوالج ا بالب الشربنلبالتن  وبهّبالث ا ببابالتلدئ  بلد بوهد بحنصد

ب ّبحق بقنلم م .

 المسألة الثانیة عشرة في

 اللوف ومامیته وأحكامه

 قا  : واللوف واجب لتحصیا الغرض به.

:بالشطببه بمنب   لبالم شببمل بنقئ بملد ب لدابالطنأد بونبلد ببأقو 

بم ب لابالملص  بولرب   بل بحظب ّبالتم   بولرب  شغبح باإللجنء.

تم   بأ باآلل ب  لبل نبحظنب ّبواحتئل نببق لننبولرب   بل بحظب ّبال
بالتم   بول التبلطتن.

وق لنددنبولددرب  شددغبحدد باإللجددنءبأللباإللجددنءب نددن ّبالت ش ددببوالشطددببالب

ب نن   .بهلابالشطببالمقئ .
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وق ب   لبالشطببمحص بوهد بمدنب حصدابأند  بالطنأد بمد بالم شدبب

هبأشدد بهدد  اباالخت ددنّبولدد ال بلددرب طددعبمددعب م ندد ب ددّبالحددنل  بوهددلابب دد 
الت ش ببالللب ط عبأند  بأللبالشطدببنمدئبلا د بأشد بالت ش دبب  د بمد بدولب

الشطدبب ددتم  ببدنلت ش ببمدد بنلب ط دعبنوبالب ط ددعبولد سبقددلل بالت ش ددببأللب

أن  ب تم  بم بنلب ط عبوب و  بالب تم  بم بنلب ط دعبنوبالب ط دعب شدرب شدزىب
بنلب   لبالت ش ببالللب ط عبأن  بلطتن.

الشطددببواجدد بخ  ددنبلصبددلئ  بوالدد ل ابأشدد ببمكابأئ ددتبهددلاب نقدد ل

وج ب بن  ب حصابغئفبالم شبب    لبواج نبومالبلزىب ق بالغئفبب نلب
الم لمد بنلبالم شددببمكابأشددربنلبالم شددببالب ط دعبمالببددنلشطبب شدد بقشتدد بمدد ب

دو  بقنلب نقضنبلغئض بقم بدأنبغ ئ بمل بطلنىبوه ب لشربن  بالب ج   بمالب

 بالت د ب  كابلرب تلابال اأّبكل بالن عبم بالت د بقدنلبمكاب لابمل ب  أنبم
ب نقضنبلغئض ب  ج  بالشطبب التشزىب حص ابالغئف.

قا  : فيل كال من فعله تعالى وجب علیه وإل كال مالن المكلالف وجالب أل 

 يشعره به ويوجبه وإل كال من  یرمما شرط في التكلیف العلم بالفعا.

 ددنلبنقالددنم بوهدد بث ثدد ب:ب:بلمددنبكقددئبوجدد  بالشطددبببددئعب ددّبببأقالالو 
األولبنلب   لبم ب لابهللاب لنل ب  لاب ج بأش بهللاب لدنل ب لشد بلمدنب قد ىب ب

الثدن ّبنلب  دد لبمدد ب لددابالم شددبب  دلاب جدد بأشدد بهللاب لددنل بنلب لئ دد بم ددن ب

و شلئ بب بو  ج  بأش  ب بالثنلمبنلب   لبم ب لابغ ئهمنب  لابمدنب شدتئطب
بشربب لبكل بالغ ئب تلابالشطب. ّبالت ش بببنلمشط هب   بالل

قا  : ووجوه القبح منتفیة والكافر ال يخلالو مالن لوالف واإلربالار بالسالعادة 

 والشقاوة لی  مفسدة.

:بلمنبكقئبنقالنىبالشطبببئعب ّباالأتئاضدن بأشد بوج بد بمدعببأقو 
الج ا بأن نبوق بنوّدبم بب  باألبنأئوبث ثد ب:باألولد بقدنل ابالشطدببم مدنب

ج ن بالمتال وبأللبج ن بالمصشح بالب  تدّب دّبال جد  بب ج بمكابخ بم 

مددنبلددرب نتددببج ددن بالمتالدد وب شددربالب جدد لبنلب  دد لبالشطددببالددللب  ج   دد ب
بمشتم بأش بج  بق  بالب لشم   ب  ب   لبواج ن.بو قئ ئبالج ا بنل
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ج ن بالق  بملش م بلننبأل نبم شت لببتئق نبول سبهندنبوجد بقد  بولد سبكلد ب

اللشددربأشدد باللشددرببنللدد ى.بالثن  دد بنلبال ددن ئبممددنبنلب  شددببمددعبباهددت الالببلدد ى
وج دبالشطببنوبمعبأ م بواألولببنطابومالبلرب   بلطتنبأللبملند بالشطدبب

ه بمدنبحصدابالمشطد هب  د بأند  بوالثدن ّبممدنبنلب  د لبأ مد بللد ىبالقد ّوب

أش دد ب  شددزىب لج ددزبهللاب لددنل بوهدد ببنطدداب بنوبمددعبوج دهددنب  شددزىباإلخدد لب
ل اج .بوالج ا بنلبالشطببل سبملندن بهد بمدنبحصدابالمشطد هب  د ب د لببن

الشطببلطبب ّب تال بهد اءبحصدابالمشطد هب  د بنوبالببدابق  د بلطتدنبمد ب

ح ددمبم دد ب قددئ بملدد بالمشطدد هب  دد بو ددئج بوجدد د بأشدد بأ مدد بوامتنددنعب
 ئج ح بم منب   لبلملنّفبنق ىبه بهد ءباخت دنّبالم شدبب   د لبالشطدبب

ب ّبحق بمئج حن.

و م  بنلب   لبكل بج ابنبأ به البآخئبل ربو قئ ئ بنلبالشطدببلد ب
قنلبواج نبلرب قعبملص  بم بم شببنصد بأل د ب لدنل بقدندّبأشد بقداببدّءب

  كابق ّبأش بالشطببل ابم شبب دّبقداب لدابلدرب قدعبملصد  بأل د ب لدنل بالب

  اببنل اج بل  بال تئبوالملنصّبم ج دو.بو قئ ئبالج ا بنلب ق لبم مدنب
 بنلب قددنلب جدد بنلب شطددببلشم شددببمكابقددنلبلدد بلطددبب صددش بأندد  بوالب صدد

اهددت لندب دددّبنلب  ددد لببلددد بالم شتددد  بالبلطددببلددد بهددد ىباللشدددرببدددنلم شبب

والث ا بمعبالطنأ بواللقن بمعبالملص  بوال ن ئبل بهلابالشطدب.بالثنلثد بنلب
اإلخ ددنّببدد لبالم شددببمدد بنهددابالجندد بنوبمدد بنهددابالنددنّبمتالدد وبأل دد بمغددئاءب

ملنصّبوق ب لش ب لنل بوه ب ندن ّبالشطدب.بوالجد ا بنلباإلخ دنّببنلجند ببنل

ل سبمغئاءبمطشقنبلج البنلب قتئلبب بم باأللطنهبمنب متنعبأن  بم باإلق اىب
أش بالملص  بومكابا تت بق   بمغئاءبأش بهلابالتق  ئببطابق ل ربم  بمتال وب

اإلخ دنّبملبقدنلبأش باإلطد قبونمدنباإلخ دنّببنلندنّب شد سبمتالد وبن ضدنبأللب

لشجنهابق بّبل  با تتتبالمتالد وب  د بأل د بالب لشدربصد قبمخ دنّ ب لدنل ب د ب
 دد أ  بكلدد بملدد باإلصددئاّبأشدد بال تددئب بوملبقددنلبأنّ ددنبقدد بش سبلددرب  دد ب

مخ نّ ب لنل ببلنق ت بداأ نبمل باإلصئاّبأش بال تئبأل  ب لشدربن د بب صدئاّ ب

بأش  ب زدادبأقنب ب  ب ص ئبمغئ نبأش  .
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 ا  : ويقبح منه تعالى التعييب مع منعه دول الي .ق

:بالم شببمكابمنعبالم شببم بالشطببقد  بمند بأقنبد بأل د ببمنزلد ببأقو 

َولاَلْو أَنَّالا أَْملَْكنالاُمْم بمعاَلياٍب )األمئببنلملص  بوالمشجئبمل  نبقمنبقنلبهللاب لنل ب:ب

ْن قَْبلمهم لَقالُوا َربَّنا لَْو ال أَْرَسْلَت إملَیْ  ل بمنل ربالشطدببـبب ب  خ ئبن  رب(نا َرُسوالا مم

ل نلبل ربنلب ال ل ابب لابالال البوالب   لبل ربهلابالال البـبب ّببلث بالئه ل

مالبمعبق  بمه ق ربم بدولبال لث بوالب ق  بكم بأللباللىبح بمالدتح بأشد ب
الق   بغ ئبم تصببنلم شببب  هباللقن بالمالتح بلشم شببول لابل ببلمب

غ ئ بأش ب لابالق   ب تلشد بلدرب الدقطبحد بال نأدمبمد بالدلىبقمدنبنلباإل النلب

بإلبش سبكىبنهابالننّبوملبقنلبه بال نأمبأش بالملنصّ.
 قا  : وال بد من المناسبة وإال ترجح بال مرجح بالنسبة إلى المنتسبین.

:بلمنب ئغبم باالأتئاضن بأش بوجد  بالشطدبببدئعب دّبكقدئببأقو 

:باألولبن ددد بالببددد بونلب  ددد لببددد  بالشطدددبببنح نمدد بوقددد بكقدددئبمن دددنبخمالددد 
والمشطدد هب  دد بمننهدد  بوالمددئادببنلمننهدد  بهنددنبقدد لبالشطددبببح ددمب  دد لب

حص ل بداأ نبمل بحص لبالمشط هب   بوهلابظنهئبأل  بل بالبكل بلدرب  د ب

ق   بلطتنبنول بم بق لبغ ئ بلطتنب  شزىبالتئج  بم بغ ئبمئج بولرب  د ب
لد بمد بق  د بلطتدنب دّبغ دئ بمد باأل لدنلبوهد بق  د بلطتدنب دّبهدلابالتلدابنو

 ئج  بم بغ ئبمئج بن ضنبومل بهل  بنبنّببق لد بومالب دئج ببد بمدئج ب

بنلنال  بمل بالمنتال   بوأن ببنلمنتال   بالشطببوالمشط هب   بهلابمنب  منن ب
بم بهلابال  ى.

 قا  : وال يبلم اإللجاء.

لبالب  شدغب دّبالد أنءب:بهلابالح ربالثن ّبم بنح دنىبالشطدببوهد بنبأقو 

آخدئب شدد  ب ملد بالمشطد هب  د بملد بحد باإللجدنءبأللبالتلددابالمشجدئبملد ب لدا
الشطددبب ددّبقدد لبقددابمن مددنبداأ ددنبملدد بالتلددابغ ددئبنلبالمت شمدد  بالب الددم لب

المشجددئبملدد بالتلددابلطتددنب ش ددلاببددئطننب ددّبالشطددببلوالباإللجددنءبأندد بملدد ب

بالتلا.
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 تفصیال.قا  : ويعلم المكلف اللوف إجماال أو 

:بهددلابهدد بالح ددربالثنلددمبمدد بنح ددنىبالشطددببوهدد بوجدد  بق  دد ببأقالالو 

ملش مدددنبلشم شدددببممدددنببنإلجمدددنلبنوببنلتتصددد ابأل ددد بمكابلدددرب لشمددد بولدددرب لشدددرب
المشط هب   بولرب لشربالمننه  بب ن منبلرب   بداأ دنبلد بملد بالتلدابالمشطد هب

 ج بالتتصد ابقمدنبب   ب  لبقنلباللشرباإلجمنلّبقن  نب ّبال أنءبمل بالتلابلر

 لشربأش بالجمش بق لباأللربال اصابمل بال   م بلطتنبلننبوملبقدنلبالشطدببالب
 تربمالببنلتتص ابوج بحص ل بو  تّباللشرباإلجمنلّب ّبالمننه  بالتّببد  ب

بالشطببوالمشط هب   .
 قا  : ويايد اللوف على جهة الحسن.

بأش بصت بلا  وب:بهلابه بالح ربالئابعبوه بق لبالشطببمشتم بأقو 

أش بالحال بم بق   بواج نبقنلتئا  بنوبمن وبنبقنلن ا ابهدلاب  مدنبهد بمد ب

ب لشننبونمنبمنبقنلبم ب لش ب لنل ب ق بب ننبوج ب ب ّبح مت .
 قا  : ويدرله التخییر.

:بهلابه بالح ربال نمسبوه بنلبالشطببالب جد بنلب  د لبمل ندنببأقو 

قابواحد بمد بالتلشد  بقد بابدتمابأشد ببباب ج لبنلب  خش بالت   ئبب لب   ل

ج  بم بالمصشح بالمطش ب بم باآلخئب  ق ىبمقنم بو ال بمال  بنمنب دّبحقندنب
  منب ّبال تدنّا بالدث ثبونمدنب دّبحقد ب لدنل ب شجد البنلب  شد بلز د بولد اب

   لبلطتنبل بوملبقنلب ج لبحص لبالشطت  بب ش بول بغ دئبكلد بال لد بمد ب

ولبوأش بص ّوبغ دئبصد ّ  بوح نئدلبالب جد بنجزاءبغ ئبنجزاءبال ل باأل
بنح بالتلش  ببل ن بباب   لبح م بح ربال اج بالم  ئ.

 قا  : بشرط حسن البدلین.

:بلمنبكقئبنلبالشطبب ج لبنلب  خش بالت   ئب  د بأشد ببدئطبقداببأقو 
بواح بم بال  ل  



 329بب.............................................................................ببةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

نأنددّبالشطددببوب لدد بونطشدد بأشدد بقددابواحدد بمن مددنباهددربال دد لببددنلنظئبملدد ب

 بمكبلد سبنحد همنببنألصدنل بنولد بمد باآلخدئبوكلد بالشدئطبقد لبقدابصدنح 
واحدد بمن مددنبحالددننبلدد سب  دد بوجدد بقدد  بوهددلابممددنبلددرب تتدد باآلّاءبأش دد ب دد لب

جمنأ بم بالل ل  بكه  ابمل ب ج  زبق لبالق   بقدنلظشربمندنبلطتدنبقن مدنبمقدنىب

هد ببممئافبهللاب لنل .بواهدت ل اببد لبوجد بقد لباأللدربمد ب لشد ب لدنل بلطتدن
حص لبالمشنقبو لقئباللقن بوكل بحنصاببنلظشربمننب جنلبنلب ق ىبمقنم .ب

وهلابل سببج د بأللبق  د بلطتدنبج د بوجد  بوالق د  بلد سبلد بج د بوجد  ب

والشطببم منبه ب ّبأشربالمظش ىببنلظشربالب ّب تسبالظشربقمنب ق لبملباللشرب
ببحال بكب بال   م بلطببلننبوملبلرب   باللب ب تال بلطتن.

 لمسألة الثالثة عشرةا

 في ايلم ووجه حسنه

قا  : وبعض ايلم قبیح يصدر منا راعة وبعضه حسن يصدر منه تعالى 

ومنا وحسنه إما الستحقاقه أو الشتماله على النفع أو دفالع الضالرر الاا الدين أو 

 لكونه عاديا أو على وجه الدفع.

ومدنببلد  بب:ب ّبهلابال  ىبم نحمب:باألولب ّبمننه  بهدلابال حدمبأقو 

اأشربن نبق بب ننبوج  باأللطنهبوالمصدنل بوهدّبضدئبنلبمصدنل بـببلمنبق ش 

 ددّبالدد   بومصددنل ب ددّبالدد   نبنأنددّبالمنددن عبال   نو دد ب بومصددنل بالدد   بممددنب
مضنّبنوبمنن عب بوالمضنّبمن نبآالىبونمئافبوغ ئهنبقنآلجدنلبوالغد ءب ب

ـبباببحدمبالمصدنبوالمنن عبالصح بوالالل ب ّبالئلقبوالئخصب صجابهدل

أق ددد بالشطدددببأددد بهدددل باألبددد نءبولمدددنبقن دددتباآلالىب الدددتشزىبـببهللاّحمددد 
باألأ افبوج بال حمبأن نبن ضن.

ال حمبالثن ّباختشببالندنسب دّبقد  باأللدربوحالدن ب دله تبالثن  د بملد ب

ق  بجم عباآلالىبوكه دتبالمج دئوبملد بحالد بجم ل دنبمد بهللاب لدنل بوكه دتب
بلل ل  بمل بحال ببلض نبوق  بال نقّ.ال  ئ  بونهابالتننهخبوا
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ال حمبالثنلمب ّبأش بالحالد باختشدببالقدن ش لببحالد ببلد باأللدرب دّب

وج بالحال ب قدنلبنهدابالتننهدخبملبأشد بالحالد بهدّباالهدتحقنقبالبغ دئبأللب
النت سبال شئ  بمكابقن تب ّبنب البق دابهدل باألبد البو لشدتبك  بدنباهدتحقتب

وقنلتبالملتزل بم  ب حال بأن ببئوطب:ب ئ  .األلربأش  نبوهلابن ضنبق لبال  

نحدد هنبنلب  دد لبمالددتحقنب بوثن   ددنبنلب  دد لب   ددنب تددعبأظدد رب دد   بأش  ددنب ب
وثنلث نبنلب   لب   نبد عبضئّبنأظربمن نب بوّابل نبنلب   لبمتل البأش ب

مجئىباللندوبقمنب تلش بهللاب لدنل ببدنلحّبمكابنلق ندن ب دّبالندنّب بوخنمالد نبنلب

البأش به  ابالد  عبأد بالدنتسبقمدنبمكابآلمندنبمد ب قصد بقتشندنبأل دنب   لبمتل 
بمت بأشمننبابتمنلباأللربأش بنح بهل بال ج  بح مننببحالن بقطلن.

 قا  : وال بد في المشتما على النفع من اللوف.

:بهددلاببددئطبلحالدد باأللددربالم تدد مبالددللب تلشدد بهللاب لددنل بالبددتمنل ببأقالالو 

تم بأش بالشطببممنبلشمت لربنوبلغ ئ بأللبخشد بأش ب تعبالمت لربوه بق   بمش
األلربأ بالنتعبالزا  بالللب  تنّبالم لربمل باأللرب الدتشزىبالظشدربوخشد  بأد ب

الشطبب التشزىبالل مبوهمنبق  حنلب  بب بم بهل  باالأت نّ  ب ّبهلابالن عب
بم باأللربوهننباختشببالش  نلب قنلبنب بأشّبنلبأش بق  باأللربق  د بظشمدنبال

غ ئب شرب شتئطبهلابالشئط.بوقنلبنبد بهنبدربم د ب قد  بل   د بظشمدنبنوبل   د ب

أ ثنب  وج ب ّباألمئافبالتّب تلش نبهللاب لنل ب ّبالص  نلبمدعباألأد افب
الزا  وبابدتمنل نبأشد بالشطدببلم شدببآخدئبول دلاب قد  بمندنب  شد صبالغئ د ب

ئبغدئفبمدعببشئطبقالئب   بواهت جنّبم ب نزجبمنءبال ئئبو قل د ب   دنبلغ د

    دد باألجددئو.بو م دد بالجدد ا بهنددنبألبددّبأشددّببمددنبكقئ ددن ب ددّبقتددن ب  ن دد ب
بالمئاى.

 قا  : ويجوز في المستحق كونه عقابا.

:بهلابمله بنبّبالحالد  بال صدئلب   د بجد لبنلب قدعباألمدئافببأقو 

 ّبال تنّبوالتالنقبأقنبنبلش ن ئبوالتنه بأل  بنلربواصابمل بالمالتح ب  م  ب
نبنبو   لب لج ش بق بابدتمابأشد بمصدشح بلد ل بالم شتد  بقمدنبنلب   لبأق

ب ّبالح ود.بومنعبقنضّ
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القضنوبم بكلد بوجدزىبب د لبنمئاضد ربمحندنبالبأق بدن بأل د ب جد بأشد  رب

بالئضنبوالص ئبأش  نبوالتالش ربو ئطبالجزعبوالب شزم ربكل ب ّباللقن .
أشدد بوالجدد ا بالمنددعبمدد بأدد ىبالشددزوىب ددّباللقددن بأللبالئضددنب طشدد ب

ملن   ب:بنح همنباالأتقندبلحال بالتلابوهد بمشدتئطببد  باللقدن بوالمحند ب ب

والثن ّبم ا ق بالتلابلشش  وبوهلابغ ئبمق وّبلشل  ب  ب ج ب ّبالمحن بوالب
 ّباللقن بومكابقنلبالئضنببنلملن باألولبواج دنب دّباللقدن ب  دلل بالصد ئب

 بالجدزعبو جد بأش بكل باالأتقندبواجد ببد لبالب ظ دئبخد هبالئضدنبوهد

ن ضنبالتالش ربب لب لتق بن  بل ب م  بم بد عبالمئفبالللبه بمصدشح بلد بالب
ب   ل بوالب متنعبمن .

 قا  : وال يكفي اللوف في ألم المكلف في الحسن.

:بهددلابمددله بالشدد    بوقنضددّبالقضددنوبوجدد لببلدد بالمشددن خبأقالالو  

لبلدرب حصدابمدخنلباأللربأش بالم شببمكابابدتمابأشد بالشطدببواالأت دنّبوم
 ّبمقنبشت بأ فبأللباأللربقمنب حال بلنتعب قنبش ب  لاب حال بلمنب د دلبمل د ب

األلربول لابحال بمننب حمابمشنقبالالتئبلئب ب قنبابالالدشل بوالب قنبدابمشدنقب
الالتئبولمنبقنلبمشنقبالالتئبأش ب ّبحص لبالئب بالمقنبابلشالشل ب  لاباأللرب

نبابلشطنأ ب حال ب لش بوملبخشّبالللبه بلطببل ال بلمنبحصابالث ا بالمق

بأ بالل فبألدا  بمل بالنتع.
وحج باألوا ابنلباأللربغ ئبالمالتح بل بالبابتمنل بأشد بالنتدعبنوبد دعب

الضددئّبقدددنلبق  حدددنبوالطنأدد بالمتل لددد بألجددداباأللددربل الدددتببنتدددعبوالثددد ا ب

المالتح بأش  نب قنبابالطنأ بدولباأللرب   قد باأللدربمجدئدابأد بالنتدعبوكلد ب
ب.ق   

 قا  : وال يحسن مع اشتما  اللية على لوفیته.

:بهددلابمددله بنبددّبالحالدد  بال صددئلبخ  ددنبألبددّبهنبددربو قئ ددئببأقالالو 

مله بنبّبهنبربن نبل ب ئضننبابتمنلبالشلوبأشد بالشطدببالدللبابدتمابأش د ب
األلربهاب حال بمن ب لنل ب لداباأللدرببدنلحّبألجدابلطدببالغ دئبمدعباللد فب

بلربل بأئفبأش  بقنلالزا  بالللب  تنّ بالمت 
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نب بهنبرب لربأللباأللربالمشتمابأش بالمنتلد بالم   د ب دّبح دربالمنتلد بأند ب

اللق ءبول لابالب ل باللق ءبمشنقبالالتئبالم صش بمل باألّبدنجبمضدنّبومكاب
قنلباأللرب ّبح ربالمنتل بصدنّبحصد لبالشطدبب دّب قد  ئبمنتلتد  ب  ت  دئب

منعبكلد بأللباأللدربم مدنب صد ئب دّبح درببالح  رب ّبن  منببنء.بونب بالحال  

المنتل بمكابلرب   بطئ  بلتش بالمنتل بمالبكل باأللربول بنم د بال صد لبملد ب
 ش بالمنتل بب ولبكل باأللربقنلبكلد باأللدربضدئّابوأ ثدنبول دلاب لد باللقد ءب

بالالتئبضئّابمعبحص لبالئب بب و  .
 قا  : وال يشترط في الحسن ارتیار المتألم بالفعا.

:بالب شتئطب ّبحال باأللدربالمتلد لبابتد اءبمد بهللاب لدنل باخت دنّببأقو 
المت لربلشل فبالزا  بأش  ببنلتلابأللباأت دنّباالخت دنّبم مدنب  د لب دّبالنتدعب

ش  ب  منبالنتعبال نلغبمل بحد بالب جد لباخدت هب الللب تتنو ب   باخت نّبالمت ما

بنلتلدابوهدلابهد باللد فباالخت نّب   ب    ب حالد بوملبلدرب حصداباالخت دنّب
بالمالتح بأش  ب لنل .

 المسألة الرابعة عشرة

 في ايعواض

 قا  : والعوض نفع مستحق را  عن تعظیم وإجال .

:بلمنبكقئبحال باأللربالم ت مبمعب لق  ببنلل فبالزا  بوج بأش  ببأقو 
ال حدددمبأددد باللددد فبونح نمددد بوبددد نببتح  ددد  ب دددنلنتعبجدددنسبلشمتتضددداببددد ب

مالتح ب صاب م ز بأ بالنتعبالمتتضابب بوق  بال ش بأ بولشمالتح بوق  بال
بالتلظ ربواإلج لب  ئجبب بالث ا .

قا  : ويستحق علیه تعالى بيناا  ابال  وتفويالت المنالافع لمصاللحة الغیالر 

وإناا  الغمو  سواء استندت إلى علم ضرور  أو مكتسب أو ظالن ال مالا تسالتند 

 ته وتمكین  یر العاقا.إلى فعا العبد وأمر عباده بالمضار أو إباح

:بهدل بال جد  بالتدّب الدتح بب دنباللد فبأشد بهللاب لددنل ب:باألولبأقالو  
بم زالباآلالىببنلل  بقنلمئف
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وغ ئ بوق به  بب نلبوج  بالل فبب بم بح مبابتمنل بأش بالظشربلد بلدرب

ب ج بالل ف.
الثن ّب ت  تبالمنن عبمكابقن تبمن ب لدنل بلمصدشح بالغ دئبأل د بالب دئقب

 ت  تبالمنن عبوم زالبالمضدنّب شد بنمدن بهللاب لدنل بابندنبلز د بوقدنلب دّبب  ب

ملش م ب لنل بن  بل بأنشبال تتعبب بل  بالهدتح بأش د ب لدنل باللد فبأمدنب
 ن  بم بمنن عبول  ب بول بقنلب ّبملش م ب لنل بأ ىبا تتنأد ببد بأل د ب مد  ب

ند ب لدنل .بوقدلل بق اباال تتنعبب بلرب التح بب بأ ضنبلل ىب ت  تد بالمنتلد بم

ل بنهش بمنل باهتح بالل فببلل به اءببلئبب د طبمنلد بنوبلدرب شدلئبأللب
 ت  تبالمنتل بق  زالباأللربول بآلم بولرب شلئبب بالهتح بالل ف.ب  لابمكاب

ب   بأش  بمنتل بلرب شلئبب نبوأن لب ّبهلابال ج ب ظئ.

لبالغدرب جدئلبالثنلمبم زالبالمغم ىبب لب تلابهللاب لنل بنهد ن بالغدربأل
مجئىبالضئّب ّباللقابه اءبقدنلبالغدربأشمدنبضدئوّ نببندزولبمصد   بنوب

وص لبنلربنوبقنلبظننبب لب غتربأن بنمنّوبل صد لبمضدئوبنوب د ا بمنتلد ب

نوبقنلبأشمنبم تال نبأللبهللاب لنل به بالننص بلشد ل ابوال نأدمبأش د بالنظدئب
مندد ب لددنل بقددابب  دد بوقددلابهدد بالننصدد بألمددنّوبالظدد ب شمددنبقددنلبهدد  بالغددر

الل فبأش  بونمنبالغدربالحنصدابمد بالل د ب تالد بمد بغ دئبهد  بمند ب لدنل ب

 حدد بنلب  حددمبالل دد ب  لتقدد بج دد ب ددزولبضددئّببدد بنوب دد ا بمنتلدد ب   دد بالب
أ فب   بأش د ب لدنل بولد ب لداببد ب لدنل ب لد بلد ببدلئببد بالغدترب حد بنلب

ح باللد فبأش د ب  ش بل بمنالبوهد بالب شدلئببد بملد بنلب مد  ب   د بالب الدت

ب لنل بأل  بمكابلرب شلئبب بلرب غتربب .
الئابعبنمئبهللاب لنل بأ دند ببد   ىبالح د البنوبنبنحد بهد اءبقدنلباألمدئب

لن جن بقنللب ب ّبال  لبوال تنّوبوالنلّبنوبلشن  بقنلضحن نب د لباللد فب

 ددّبكلدد بقشدد بأشدد بهللاب لددنل بالهددتشزاىباألمددئبواإلبنحدد بالحالدد بواأللددربم مددنب
حالد بمكابابدتمابأشد بالمندن عباللظ مد بال نلغد ب دّباللظدربحد اب حالد باأللدرب 

بألجش .

ال نمسب م   بغ ئباللنقدابمثدابهد نعبالد حشبوهد نعبالط دئبوال د اىب
وق باختشببنهابالل لبهننبأش بنّبل بنق الب:ب له ببلض ربمل بنلبالل فب

وقددنلببأشدد بهللاب لددنل بمطشقددنبو لددزىبهددلابالقدد لبملدد بنبددّبأشددّبالج ددن ّب 

آخئولبملبالل فبأش ب نأاباأللربوه بقد لب ح دّبأد بنبدّبأشدّبن ضدنب ب
بوقنلبآخئولبالبأ فبهننبأش بهللاب لنل بوالبأش 
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الح  ال.بوقنلبقنضّبالقضنوبملبقنلبالح  البمشج بمل باإل  ىبقنلباللد فب

بأش  ب لنل بوملبلرب   بمشج بقنلبالل فبأش بالح  الب تال .
نل بم ند بوجلداب  د بمد  ببد   ابملد باإل د ىبمدعباحتجباألول لبب   ب ل

مم نلبأ ىبالم ابولرب جلابل بأق ب م زبب بحال باأللربم بق ح بولرب زجئ ب

بشّءبم بنه ن بالزجئبمعبمم نلبكل بقش ب  نلبكل ببمنزل باإلغئاءب ش بالب
ب  تش ب لنل ببنلل فبلق  بمن بكل .

نل ب نتصدببلشجمددنءبمدد بملبهللاب لددبالالدد ىأش  واحدتجباآلخددئولببق لد ب

بالقئ نء.
ب:بجئجباللجمنءبج نّ.بالال ىأش  واحتجبالنن  لبلشل فببق ل ب

واحتجبالقنضّبب لبالتم   بالب قتضّبا تقنلباللد فبمد بالتنأدابملد ب

المم ددد بومالبل جددد بأددد فبالقتدددابأشددد بصدددن عبالالددد ببب ددد هباإللجدددنءب
ال بكم بدولبالمشج بالمقتضّبالهتنندبالتلاب ّبالحق ق بمل بالمشجئبول لاب ح

ب بوب لبالل فبل بقنلبأش  ب لنل بلمنبحال بمنل نبأ باألقا.

والج ا بأ باألولبن  بالبدالل ب دّبالحد  مبأشد بن د ب لدنل ب نتصدبب
لشجمنءبب لب نقابنأ افبالقئ نءبمل  نبوه ب ص قببتل   بهللاب لدنل بم نهدنب

ىبمد بأ د  ب بمدعبقمنبنلبالال  بمكابغئىبمنبن شت بأ   ب قنلبق بن صدببالمظشد 

ن  ب حتمابالمجنلببتش   بالظنلربلتم ن بم بالظشرببنلقئ نءبوالمظشد ىببنلجمدنءب
بلضلت .

بوأ بالثن ّبنلبالمئادبا تتنءبالقصنص.

وأ بالثنلمببدنلتئقب د لبالقن دابممند عبمد بالقتدابوأند  باأتقدندبأقشدّب
 منلد بأد باإلقد اىبأش د ب ش دلابلددرب قدابب جد  باللد فبأشد بصدن عبالالدد بب

بب  هبالال ع.

وأ بالئابعبن د بقد ب حالد بالمندعبأد باألقدابمكابقدنلبلدلل بالمندعبوجد ب
حالدد بقمددنبن دد ب حالدد بمنددنبالصدد  نلبأدد ببددئ بال مددئبومنددعبالملنقدد بأدد ب

باللقن .
 قا  : بخالف اإلحراق عند اإللقاء في النار والقتا عند شهادة الاور.

:بمكابطئحنددنبصدد  نب ددّبالنددنّب ددنحتئقب دد لبالتنأددابلصلددربهدد بهللابأقالالو  

 لنل بوالل فبأش ننب ح بأللب لاباأللربواج ب ّبالح م بم بح مبمجئاءب

باللندوبوهللاب لنل بق بمنلننبم بطئح 
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طنّجبق   بالم صابمل  باأللدرب ش دلابقدنلباللد فبأش ندنبو  ن نبأن ب صنّبال

وقلل بمكابب  بأن باإلمنىببنه ابلوّببنلقتاب  لباللد فبأشد ب دو  ب لنل .
الشدد  دبوملبقددنلبهللاب لددنل بقدد بنوجدد بالقتددابواإلمددنىب دد ال بولدد سبأش  مددنب

أ فبأل  منبنوج نببش ند  منبأش باإلمنىبم صنلباأللربمل  بم بج  بالشئعب

هددلاب  جدد باللدد فبأش دد ب لددنل بأل دد بهدد بب(الب قددنل)ق   مددنب لدد  بب صددنّ
ق دد لبالشددنه   بأددندوببددئأ  ب جدد بب(أل ددنب قدد ل)الم جدد بأشدد باإلمددنىبقتشدد ب

مجئاؤهنبأش بقن    نبقنللدندا بالحالد ن ب  مدنبوجد باللد فبأشد بالمشقدّب

لشطتداب دّبالنددنّبقضدنءبلحد باللددندوبالحالد  بقدلل بوجدد باللد فبهندنبأشدد ب
ضدددنءبلحددد باللدددندوبالشدددئأ  بوالمندددنطبهددد بالح مددد بالمقتضددد  بالشدددنه   بق

بالهتمئاّباللندا .
 قا  : واالنتصاف علیه تعالى واجب عقال وسمعا.

:باختشببنهابالل لب ّبكل ب دله بقد ىبمدن ربملد بنلباال تصدنهببأقو 
لشمظش ىبم بالظنلربواج بأش بهللاب لنل بأق بأل  به بالم بئبلل دند ب نظدئ ب

 ل  ب  منب ج بأش بال ال باال تصنهبقدلل ب جد بأش د ب لدنل بقنظئبال ال بل
ق نهددنبلشغن دد بأشدد بالشددنه .بوقددنلبآخددئولبمددن ربم دد ب جدد بهددملنبأللبال الدد ب

 جدد بأش دد ب دد ب ئبنوالد بو دد د   ربنمددنباال تصددنهبب خددلباألّشبمدد بالظددنلرب

ود ل بمل بالمظش ىب  ب الشربوج ب بأق بباب حال بمننب ئق ربملد بنلب  مداب
اختدنّبوج بد بـببهللاّحمد ـبب ربل نتصبببلض ربمد ببلد بوالمصدنبأق ل

أق بوهملنبنمنبم بح دمباللقداب دصلب دئطباال تصدنهبمند ب لدنل ب الدت أّب

ضد نعبحد بالمظشد ىبأل د ب لدنل بم د بالظدنلربوخشدّبب ند بوبد  بالمظشد ىبمدعب
ق ّ  ب لنل بأش بمنل بولرب م  بالمظش ىبم باال تصنهب ش بالب  شتد ب لدنل ب

 تصددنهبلضددنعبحدد بالمظشدد ىبوكلدد بق دد  بأقدد .بونمددنبمدد بح ددمبالالددمعببنال

 ش ّودبالقئآلبب   ب لنل ب قضّبب  بأ ند بول صببالمالشم  بل ب لنل بب   ب
بالطنل بنلبالللب طش بح بالغ ئبم بالغ ئ.

قا  : فال يجوز تمكین الظالم من الظلم من دول عوض في الحالا  يالواز  

 ظلمه.

ج  باال تصنهبوه بن  بهاب ج لب م   بهللاب:بهلاب تئ عبأش بوبأقو 
ب لنل بم بالظشربم بالبأ فبل ب ّبالحنلب  اللبظشم ب منعبمند بالمصدنب

بوق باختشببنهاـببهللاّحم ـب



 ضاوعألا يفبب.....................................................................................بب336

الل لبهننب قنلبنب بهنبربوال ل ّبم  ب ج لبل ن منباختشتنب قنلبال ل ّب جد لب

ب لدنل ب تتضدابنلب  ئجبم بال   نبوالبأ فبلد ب د اللبظشمد بوقدنلبملبهللا
أش  ببنلل فبالمالتح بأش  بو   ل بمل بالمظش ىب بوقنلبنب بهنبربالب ج لب

بدداب جدد بالت ق دد بأللباال تصددنهبواجدد بوالتتضددابلدد سبب اجدد ب دد ب جدد لب

 لش دد بال اجدد ببنلجددن ز.بقددنلبالالدد  بالمئ ضدد بملبالت ق دد ب تضددابن ضددنب دد ب
بواختنّ بالمصنب ج لب لش  باال تصنهبب نب ش لابوج بالل فب ّبالحنلب

بلمنبكقئ ن .ـببهللاّحم ـب
قالالا  : فالاليل كالالال المظلالالو  مالالن أمالالا الجنالالة فالالرق هللا تعالالالى أعواضالاله علالالى 

ايوقات أو تفضا علیه بمثلهالا وإل كالال مالن أمالا العقالاب أسالقط بهالا جالاءا مالن 

 عقابه بحی  ال يظهر له التخفیف بأل يفرق الناقص على ايوقات.

كقددئبق ت دد بم صددنلباللدد فبملدد بب:بلمددنببدد  بوجدد  باال تصددنهبأقالالو 

نلبالمالتح بلشلد فبممدنبنلب  د لبمالدتحقنبلشجند بنوبلشندنّبب(واأشر)مالتحق ب

  لبقنلبمالتحقنبلشجن ب  لبقشننبملبالل فبدا رب  ببحمبوملبقشننبم  بمنقطعب
  ج باإلب نلبب لب قنلبل بنوصابالل فبمل  بثربا قطعبأن بحصابل باأللدرب

 ب:باألولبن  ب  صابمل  بأ ض بمتتئقنبأشد ببن قطنأ .بوالج ا بم بوج  

األوقن ببح مبالب    بل با قطنأ ب  ب حصابل باأللر.بالثدن ّبنلب تتضدابهللاب
 لددنل بأش دد ببلدد با قطنأدد ببمثشدد بدا مددنب دد ب حصدداباأللددرب بوملبقددنلبمالددتحقنب

لشلقن بجلابهللاب لنل بأ ض بجزءابم بأقنبد ببملند بن د ب الدقطبمد بأقنبد ب

حق بم باألأ افبمكبالب ئقب ّباللقاببد  بم صدنلبالنتدعبود دعبب لاءبمنب الت
الضئّب ّباإل ثنّب  كابختببأقنب بوقن تبآالمد بأظ مد بأشدربنلبآالمد ببلد ب

مهقنطبكل بالق ّبم باللقن بنب بوالب ظ ئبل بن  بقدنلب دّبّاحد ب بنوب قد لب

م د ب لدنل ب ددنقصبمد بآالمدد بمدنب الدتحق بمدد بنأ اضد بمتتئقددنبأشد باألوقددن ب
بمبالب ظ ئبل بال ت بم بق ا.بح 

قا  : وال يجب دوامه لحسن الاا د بما يختار معه ايلالم وإل كالال منقوعالا 

وال يجب حصوله في الدنیا الحتما  مصلحة التأریر وايلم علالي القوالع ممنالوع 

 مع أنه  یر محا النااع.

:بلمددنبكقددئبوجدد  باللدد فببددئعب ددّبب ددنلبنح نمدد بوقدد باختشددببأقالالو  

بلالش  نلبهننب قن
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ـببنب بأشّبالج ن ّبم  ب ج بدوام بوقنلبنب بهنبربالب ج بواختنّ بالمصنب

وال ل ابأش  بنلبالل فبم مدنبحالد بالبدتمنل بأشد بالنتدعبالزا د بـبـببهللاّحم 
أش باأللربنضلن نب  تنّبمل بالم لربنلم بومثابهلاب تحق ب ّبالمنقطعب  دنلب

بوج بالحال ب   بثنبتنب  ب ج بمدامت .

نب بأشّبب ج   بنبنّبالمصنببمل بالج ا بأن منب:باألولببوق باحتج
ن  بل بقنلبالل فبمنقطلنبل ج بم صنل ب ّبال   نبأللب د خ ئبال اجد ببلد ب

وج ب بوا تتنءبالم ا عبمنعبلش اج بوم منبقشننببن تتدنءبالم ا دعبأللبالمدن عبهد ب

لمدن عبمد بالب الدشربنلباب(والج ا )ال واىبمعبا قطنعبالح نوبالمن عبم بدوامد .
 ق م ب ّبال   نبم منبه با قطنعبالح دنوبلجد البنلب  د لب دّب د خ ئ بمصدشح ب

بخت  .

الثن ّبل بقنلبالل فبمنقطلنبلزىبدوام بوالتنلّبالب جنمعبالمق ىبب دنلب
الم لم بن  ببن قطنأ ب تد لربصدنح باللد فبواأللدرب الدتشزىباللد فب  شدزىب

بم با قطنأ بدوام .

 جددد لبا قطنأددد بمددد بغ دددئبنلب شدددلئببوالجددد ا بمددد بوج ددد  ب:باألول
صنح  ببن قطنأ بممنبإل صنل بمل  بأش بالت ّ جب ّباألوقن ببح مبالب شدلئب

بن تتن دد بل ثددئوبغ ددئ بمدد بمنن لدد ب بنوببدد لب جلشدد بهددنه نبثددرب قطلدد ب دد ب تدد لرب

ح نئل.بالثن ّبن  بغ دئبمحدابالندزاعبأللبال حدمب دّباللد فبالمالدتح بأشد ب
ال حددمب ددّباهددتشزاىباأللددربالحنصدداببنال قطددنعباأللددربهدداب جدد بمدامتدد بولدد سب

بلل فبآخئبوه لابدا من.
 قا  : وال يجب إشعار عاحبه بييصاله عوضا.

:بهلابح ربآخئبلشل فب تنّقبب بالث ا بوه بن  بالب ج بمبلنّببأقو 

مالددتحق ببت   قدد بأ ضددنبلدد بب دد هبالثدد ا بمكب جدد ب ددّبالثدد ا بمقنّ دد ب

شدرببد بنمدنبهندنب ص د بمندن عبومد كبوقد ب نتتدعبالتلظ ربوالب ن  وب  د بمالبمدعبالل
و شتلبم بالب لشربكل ب منب ج بم صنل بمل بالمثن ب ّباآلخئوبم باألأ افب

 ج بنلب   لبأنلمنبب بم بح مبم  بمثن بالبم بح دمبم د بملد فبوح نئدلب

نم  بنلب     بهللاب لنل ب ّبال   نبأش ببل بالمل ض  بغ ئبالم شتد  بونلب
ب ببل ب ّبال   نب  ب ج بمأند  رب ّباآلخئو. نتصببل لض ربم
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 قا  : وال يتعین منافعه.

:بهلابح ربثنلمبلشلد فبوهد بن د بالب تلد  بمنن لد ببملند بن د بالببأقو 

 ج بم صنل ب ّبمنتل بمل ن بدولبنخئىببداب صدش ب    تد بب دابمدنب حصداب
   بب  وبالمل فبوهلابب  هبالثد ا بأل د ب جد بنلب  د لبمد بجدنسبمدنب

ت بالم شببم بم ك بقنألقابوالشدئ بوالشد سبوالمدن  بأل د بّغد ببد ب دّبنل

 حمابالمشنقبب  هبالل فب   نبق بب ننبن  ب ص بم صنل بمل  بوملبلدرب لشدرب
بن  بأ فبأمنبوصابمل  بم باأللرب ص بم صنل بمل  بب ابمنتل .

 قا  : وال يصح إسقاطه.

 بوالبه تد بممد ب:بهلابح ربآخئبلشل فبوه بن  بالب ص بمهدقنطبأقو 
وج بأش  ب ّبال   نبوالب ّباآلخئوبه اءبقنلبالل فبأش  ب لدنل بنوبأش ندنب

هددلابقدد لبنبددّبهنبددربوقنضددّبالقضددنو.بوجددزىبنبدد بالحالدد  ببصددح بمهددقنطب

الل فبأش ننبمكاباهتحابالظنلربم بالمظش ىبوجلش ب ّبحابب  هباللد فب
ب ىبا تتنأ بب .أش  ب لنل ب    بالب القطبأللبمهقنط بأن ب لنل بأ مبلل

واحتجبالقنضّببد لبمالدتح باللد فبالب قد ّبأشد باهدت تن  بوالبأشد ب

المطنل  .ببد بوالب لدئهبمقد اّ بوالبصدتت ب صدنّبقنلصد ّبالمد ل بأش د بالب
ب ص بل بمهقنطبحق بأ بغئ م .

وال ج بأن لبج البكل بأل  بحق بو ّبه ت ب تعبلشم ه  بو م  ب قاب

مدابأشد بالصد ّبغ دئب دنىبأللبالشدئعبمندعبهلابالح بمل  ب  دنلبجدن زا.بوالح
الص ّبم بالتصئهب ّبمنل بلمصشح ببئأ  بحت بن نبل بالبالشئعبلج ل نب

مدد بالصدد ّبالمم ددزبمكابأشددربد ندد ب بونلبه تدد بمحالددنلبملدد بالغ ددئبوآثددئبهددلاب

اإلحالنلبال تتنءبالضئّبأن بمعبابتمنل بأش باالخت نّب ّبال   بأل  بقنل نلغب
وأش بهلابل بقنلبالل فبمالتحقنبأش  ب لنل بنم د ببل  بالشئعب ئقبب ن من

ه تدد بمالددتحق بلغ ددئ بمدد بالل ددندبلمددنبكقئ ددنبمدد بن دد بحقدد بو ددّبه تدد با تتددنعب

الم ه  بومم نلب قابهلابالح بنمنبالث ا بالمالتح بأش د ب لدنل ب د ب صد ب
بمننبه ت بلغ ئ نبأل  بمالتح ببنلم جب  ب ص ب قش بمل بم بالب التحق .
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علیاله تعالالالى يجالب تاايالالده إلالى حالالد الرضالا عنالالد كالا عاقالالا قالا  : والعالالوض 

 وعلینا يجب مساواته.

:بهددلابح ددربآخددئبلشلدد فبوهدد بن دد بممددنبنلب  دد لبأش نددنبنوبأش دد ببأقالالو 
 لنل بنمنبالل فبال اج بأش د ب لدنل ب   د ب جد بنلب  د لبلا د ابأد باأللدرب

ت دّبملد بالحنصاببتلش بنوبب مئ بنوبب بنحت بنوببتم  ند بلغ دئباللنقدابل دندوب ن

ح بالئضنبم بقابأنقاببلل بالل فب ّبمقنبش بكل باأللربل ب لابل بأل  بل ب
البكل بلدزىبالظشدربنمدنبمدعبمثدابهدلاباللد فب   د ب صد ئبق  د بلدرب تلدابونمدنب

الل فبأش ننب    ب ج بمالنوا  بلمنب لش بم باأللدربنوب   د بمد بالمنتلد بأللب

نبوالب  دئجبمدنب لشنددن بالزا د بأشد بمدنب الدتح بأش د بمد بالضدمنلب  د لبظشمد
بنلضمنلبأ بق   بظشمنبق  حنب  ب شزىبنلب  شغبالح بالللببئطنن ب ّباآلالىب

بالصندّوبمن ب لنل .

 المسألة الخامسة عشرة

 في ابجا 

 قا  : وأجا الحیوال الوقت الي  علم هللا تعالى بوالل حیاته فیه.

 باآلجنلب:بلمنب ئغبم بال حمبأ باألأ افبا تقابمل بال حمبأبأقو 

وم منببحمبأند بالمت شمد لبأل  درببحثد ابأد بالمصدنل بواأللطدنهبوجدنلبنلب

   لبم  بم النلب ّبوقتبم ص صبلطتنبلغ ئ بم بالم شتد  ب  حثد ابأند ب
نلباألجدابهد بال قدتبو لندّببنل قدتبهد بب(واأشدر)بل ببحدث ربأد بالمصدنل ب

لشدمسب د لبالحندثبنوبمنب ق ّب ق  ئبالحندثبقمنب قنلبجنءبل  بأن بطشد عبا

طش عبالشمسبنمئبحندثبملش ىبل ابنح ب جلابوقتنبلغ ئ بول ب ئفبج نل ب
طش عبالشمسبوأشربمجّءبل  بل ل بالندنسبصد بنلب قدنلبطشلدتبالشدمسب

أن بمجّءبل  بمكابأئ تبهلاب  جابالح  البه بال قتبالللبأشربهللاب لدنل ب

الغئ مدنلببط لبح نوبكل بالح  الب  د بونجدابالد   بهد بال قدتبالدللبجلشد ب
بمح بل .
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 قا  : والمقتو  يجوز فیه ايمرال لواله.

:باختشببالندنسب دّبالمقتد لبلد بلدرب قتداب قنلدتبالمج دئوبم د بقدنلببأقو 

 م  بقطلنبوه بق لبنبّبال دل اباللد ه.بوقدنلببلد بال غد اد   بم د بقدنلب
 ل شبقطلن.بوقنلبنقثئبالمحقق  بم  بقنلب ج لبنلب ل شبو جد لبنلب مد  ب

تشت اب قنلبق ىبمن ربملبم بقنلبالملش ىبمن بال قنءبل بلرب قتابلد بنجد لبثرباخ

وقنلبالج ن  نلبونصحنب منبونب بالحال  بال صئلبملبنجش بهد بال قدتبالدللب
قتداب  د بولدد سبلد بنجددابلد بلدرب قتدداب مدنبقددنلب لد شبمل د بلدد سبب جدابلدد باآللب

بحق قّبباب ق  ئل.

هبملشد ىبهللاب لدنل بوهد بواحتجبالم ج  لبلم  د بب  د بلد ال بلدزىبخد 
بمحنل.

واحتجبالم ج  لبلح ن  بب   بل بمن بل نلباللاب بغنربغ ئ بمحالننبمل  ب

ب بولمنبوج بالق دبأل  بلرب ت  بح ن  .
وأد ب)والج ا بأ باألولبمدنب قد ىبمد بنلباللشدربالب د ثئب دّبالملشد ىب

أشد بهللابببمنعبالم لم بمكبل بمن تبالغنرباهتح بمنل  نبأ ضنبلا  اب(الثن ّ
 لنل ب لبح ب   بأش  باألأ افبالزا  وب بوالق دبم بح مبم نلت بالشدنّعب

مكبقتش بحئاىبأش  بوملبأشربم   بول لابل بنخ ئبالصندقببم  بل  بلدرب جدزب

بألح بقتش .
 قا  : ويجوز أل يكول ايجا لوفا للغیر ال للمكلف.

مد بالم شتد  ب:بالباهت لندب ّبنلب  د لبنجداباإل الدنلبلطتدنبلغ دئ ببأقو 

والب م  بنلب   لبلطتنبلشم شبب تال بأللباألجاب طش بأش بأمئ بوح ن  ب ب

 ش سببشطببأل د ب م د  بلد بمد بالت ش دببب(نمنباألول)و طش بأش بنجابم   ب
  د بقطدعبالت ش دبب د ب صد بنلبب(ونمدنبالثدن ّ)والشطببلا  بأشد بالتم د  .ب

شطببالب ص بنلب   لبلطتنب  شبببل  ب    لبلطتنبل ب  منب  شت بم ببل بوال

ب  منبمض .
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 المسألة السادسة عشرة

 في ايرزاق

 قا  : والرزق ما عح االنتفاع به ولم يكن يحد منعه منه.

:بالئلقبأن بالمج ئوبمدنبنقدابهد اءبقدنلبحئامدنبنوبحد البوأند ببأقو 
الملتزل بن  بمنبص باال تتنعبب بولدرب  د بألحد بمندعبالمنتتدعببد بلق لد ب لدنل ب

الالالا َرَزْقنالالالاُكمْ أَ ) مَّ وهللاب لدددنل بالب ددد مئببنإل تدددنقبمددد بالحدددئاىبقدددنل ابوالبب(ْنفمقاُلالالوا مم

  صببالطلنىبالم نجب ّبالض ن  بن  بّلق بمنبلرب الت ش  بأللبلشم د  بمنلد ب
ق دداباهددت  ق ببنلمضددغبوال شددعبوقددلابطلددنىبال   مدد بلدد سبّلقددنبل ددنبق ددابنلب

ق دددنبأش ددد بوالغنصددد بمكاب الدددت ش  بأللبلشمنلددد بمنل دددنبمنددد بمالبمكابوجددد بّل

اهت ش بالطلنىبالمغص  ببنألقابالب  صببب   بّلقد بأللبهللاب لدنل بمنلد ب
م باال تتنعببد ببلد بمضدغ بوبشلد بأللب صدئ ن  بنجمدعبمحئمد بب د هبمد ب

نب  بل بالطلنىبأل  ببل بالمضغبوال شدعبالب حالد بمد بنحد ب ت  تد باال تتدنعببد ب

ول سبالدئلقبهد ب  د  بمل باال تتنعبب .أل  بمل ودب  منب ق ىبم باأله ن بالم
المشددد بأللبال   مددد بمئلوقددد بول الدددتبمنل ددد بوهللاب لدددنل بمنلددد بوالب قدددنلبملب

األب نءبّلقبل ب لنل بوال ل بواللشربّلقبلننبول النبمش نبلننب ح نئدلباألّلاقب

قش نبم بق ش ب لنل بأل د بخدنل بجم دعبمدنب نتتدعببد بوهد بالمم د بمد باال تتدنعب
اقتالن بالئلقبوه بالللب جلابالل  بنخصببنال تتنعبب ببلد بوالت صابمل ب

الح نلوبنوبغ ئهنبم باأله ن بالم صدش بمل د بو حظدئبأشد بغ دئ بمنلد بمد ب

باال تتنعبوه بخنل بالش  وبالتّبب نب تم  بم باال تتنع.
 قا  : والسعي في تحصیله قد يجب ويستحب ويبا  ويحر .

الدئلقبهدن غبوخدنلبب  د بب:بكهد بجم د ّباللقد ءبملد بنلبطشد بأقالو 

بل بالص    بالخت طبالحئاىببنلح لببح مبالب تم زبومنبهلابه  ش ب ج ب
الص ق بب ب  ج بأش بالغنّبد عبمنب دّب د  بملد بالتق دئببح دمب صد ئب ق دئاب

بل حابل بنخلباألم البالممتزج ببنلحئاىبوأللب ّ
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ربمحئمد .بكل بمالنأ وبلشظنلم  بب خدلباللشد ّبوال ئاجدن بومالدنأ وبالظدنل

والح بمنبقشنن بو  لبأش  بالملق لبوالمنق لبنمنبالمنق لب ص  بدا دعبلشضدئّب
الْن فَْضالام هللام )    لبواج ن.بونمنبالمنق لب ق لد ب لدنل ب ملد بغ ئهدنبب(َواْبتَغاُلوا مم

بنمئببنلالتئبألجابالغن م .ب(هن ئواب غنم ا)بالال ىأش  م باآل ن بوق ل ب

أ ىبالتم زبمكبالشنّعبم دزبالحد لبمد بوالج ا بأ باألولببنلمنعبم ب
الحددئاىببظددنهئبال دد بوأللب حددئ ربالت الدد بمدد بهددل بالح ث دد ب قتضددّب حددئ رب

نلبالم تالدد بغئضدد باال تتددنعبب(وأدد بالثددن ّ)التنددنولبوالدد لىببنطددابا تنقددنب

 نلالددلّب ددّبطشدد بب(مكابأئ ددتبهددلا)بزّاأتدد بنوب جنّ دد بالب ق  دد بالظشمدد ب
 الددتح بمكابطشدد بالت هددل بأش دد بوأشدد بالددئلقبقدد ب جدد بمددعبالحنجدد ب بوقدد ب

بأ نل ب بوق ب  نجبمعبالغن بأن ب بوق ب حئىبمعبمنل بأ بال اج .

 المسألة السابعة عشرة

 في ايسعار

قا  : والسعر تقدير العوض الي  يباع به الشيء ومو ررص و الء وال 

 .بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكال ويستند إلیه تعالى وإلینا أيضا

:بالاللئبه ب ق  ئبالل فبالللب  نعبب بالشدّءبولد سبهد بالدثم ببأقو 

والبالمثم بوه ب نقالربمل بّخصبوغ ءب نلئخصبه بالاللئبالمدنحطبأمدنب

جئ بب باللندوبمعبا حندبال قتبوالم نلب بوالغ ءبل ندوبالالدلئبأمدنبجدئ ب
 د بالبب باللدندوبمدعبا حدندبال قدتبوالم دنل.بوم مدنباأت ئ دنبالزمدنلبوالم دنلبأل

 قنلبملبالثشجبق بّخدصبهدلئ ب دّبالشدتنءبأند ب دزولبالدثشجبأل د بلد سبنوالب
ب لدد بو جدد لبنلب قددنلبّخددصب ددّبالصدد ببمكاب قددصبهددلئ بأمددنبجددئ ببدد ب

أند  ب ّبكل بال قدتبوالب قدنلبّخدصبهدلئ ب دّبالج دنلبالتدّب د وىب زولد ب

   نبأل  نبل الدتبم دنلبب لد بو جد لبنلب قدنلبّخدصبهدلئ ب دّبالد  دبالتدّب
بأت  بب ل ب   ن.ا

نلبقابواح بم بالئخصبوالغ ءبق ب   لبم بق ش ب لنل بب لبب(واأشر)

 قشابجنسبالمتنعبالمل  بو  ثدئبّغ د بالندنسبمل د ب  حصدابالغد ءبلمصدشح ب
بالم شت  بوق ب  ثئبجنسبكل 
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المتنعبو قشابّغ  بالندنسبمل د ب تضد بمند ب لدنل بوم لنمدنبنوبلمصدشح بد ن د ب

حص لبم بق شننبب لب حمابالالشطنلبالننسبأش بب دعب  حصابالئخصبوق ب 
 ش بالالشل بباللئبغنلبظشمنبمند بنوبالحت دنّبالندنسبنوبلمندعبالطئ د بخد هب

الظشم بنوبلغ ئبكلد بمد باألهد ن بالمالدتن وبمل ندنب  حصدابالغد ءبوقد ب حمداب

الالشطنلبالننسبأش بب عبالالشل ببئخصبظشمنبمن بنوب حمش ربأش بب عبمنب ّب
بنسبكل بالمتنعب  حصابالئخص.ن    ربم بج

 المسألة الثامنة عشرة

 في ايعلح

 قا  : وايعلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف.

:باختشدددببالندددنسبهنددددنب قدددنلبالشددد  نلبنبدددد بأشدددّبونبددد بهنبددددرببأقالالالو 
ونصحنب منبملباألصش بل سبب اج بأش بهللاب لنل .بوقنلبال ش ّبم  بواج ب

مد بال صدئ   بوقدنلبنبد بالحالد  بال صدئلبوه بمله بال غ اد   بوجمنأد ب

و حئ ددئبـببهللاّحمدد ـببم د ب جد ب ددّبحدنلبدولبحددنلبوهد باخت دنّبالمصددنب
صدد ّوبالنددزاعبنلبهللاب لددنل بمكابأشددربا تتددنعبل دد بب  جددندبقدد ّبمدد بالمددنلبلدد ب

وا تتنءبالضئّبب ب ّبالد   بأند بوأد بغ دئ بمد بالم شتد  بهداب جد بم جدندب

م ج  لبب لبرب لنل بداأ نبمل بم جند بولد سبلد باحتجبال ؟كل بالق ّبل بنىبال
صددنّهبأندد ب  جدد بث   دد بأللبمددعبث دد  بالقدد ّوبووجدد دبالدد اأّبوا تتددنءب

الصددنّهب جدد بالتلددا.بوب ددنلب حقدد بالدد اأّبن دد بمحالددنلبخددنلبأدد بج ددن ب

بالمتال وب بوب نلبا تتنءبالصنّهبنلبالمتنه بمنتت  بوالبمشق ب   .
 بالمحدددنلب   ددد لبمحدددنال.بب دددنلبواحدددتجبالنتدددنوببددد لبوج بددد ب ددد دلبملددد

الم لمدد بن ددنبلدد ب ئضددننبا تتددنءبالمتالدد وب ددّبالزا دد بأشدد بكلدد بالقدد ّبوث دد  ب

المصشح ب  لبوج بم جند بلزىبوق عبمنبالب  ن  بل بأل نب تئفبكل ب ّبقداب
بلا  ب بوملبلرب ج بث تبالمطش  .

قنلبنب بالحال  بمكابقنلبكلد بالقد ّبمصدشح بخنل د بأد بالمتالد وبوقدنلب

ا  بأش  بمتال وبوج بأش د بنلب لط د بكلد بالقد ّبل جد دبالد اأّبوا تتدنءبالز
بالصنّهبومكابلرب   ب ّ
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الزا  بمتال وبمل بغ ئبالن ن  ب    ب لنل بق ب تلابكل بالق ّبوق بالب تلشد بأللب

م بدأن بال اأّبمل بالتلابوقنلبكل بال اأّبحنص ب دّب لدابمدنب شد ب د لب
ئبالدد اأّبمتددئدداببدد  بالدد اأّبكلدد ب جددئلبمجددئىبالصددنّهبأندد ب  صدد 

والصنّهب  ب ج بالتلابوالبالتئطبو مثابب لبم بدأدن بالد اأّبأشد بد دعب

دّهربمل ب ق ئبولرب ظ ئبل بضئّب ّبد ل ب    ب   ل بمل  ب  لبحضدئ بمد ب
التقئاءبجمنأ ب   لبال  عبمل  ربمالدنو نبلشد  عبملد باألولبو شد بأش د بالد  عب

 عبال ّهربمل بالتق ئبمن ربوق بالب   ل ب  كابمل  ربلحص لبالضئّب    بق ب  

قنلبحص لبال اأّب  منب ش ب قتضّب جد  زباللد ىب حصد ل ب  مدنب الدتح اب
وج د بنول بال تتنءبالتلابمل ب ش لابقنلبق ب ج باألصش ب ّببل باألح الب

دولببلدد .بولشنتددنوبوجدد  بنخددئب بكقئ نهددنب ددّبقتددن ب  ن دد بالمددئاىبأشدد ب

باالهتقصنء.
 قا  :
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البعثالالة حسالالنة الشالالتمالها علالالالى فوا الالد كمعاضالالدة العقالالالا فیمالالا يالالد  علیالالاله 

واستفادة الحكالم فیمالا ال يالد  وإزالالة الخالوف واسالتفادة الحسالن والقالبح والنالافع 

والضار وحفظ النوع اإلنساني وتكمیا أشخاعه بحسالب اسالتعداداتهم المختلفالة 

لسیاسالالات واإلربالالار بالعقالالاب والثالالواب وتعلالالیمهم الصالالنا ع الخفیالالة وايرالالالق وا

 فیحصا اللوف للمكلف.

ب:ب ّبهلابالمقص بمالن اب:بأقو 

 المسألة ايولى

 في حسن البعثة

اختشددببالنددنسب ددّبكلدد ب ددله بالمالددشم لبقن دد بوجم ددعبنّبددن بالمشدداب

وجمنأدد بمدد بالت هددت بملدد بكلدد بومنلددتبال ئاهمدد بمندد بوالدد ل ابأشدد بحالدد ب
 ا  بوخشتبأ بالمتنه ب  ن تبحالن بقطلدنبوقد بال لث بن  نبق بابتمشتبأش ب 

نلب لتضد باللقدابب(من دن)جمشد بمد ب  ا د بال لثد بـببهللاّحمد ـببكقئبالمصنب

بنلنقاب  منب  لباللقابأش  بم باألح دنىبق حد وبالصدن عبوغ ئهدنبونلب الدتتندب
الح ددربمدد بال لثدد ب  مددنبالب دد لباللقددابأش دد بقنلشددئا عبوغ ئهددنبمدد بمالددن اب

ملالد بال د هبالحنصدابلشم شدببأند ب صدئ ن  بمكبقد بأشدربب(ومن دن)األص لب
بنل ل اباللقشّبن  بممش طبلغ ئ بونلبالتصئهب ّبمش بالغ ئببغ ئبمك د بق د  ب

ب ش البال لث بلمنبأشربحال 
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التصئ ن ب  حصابال  هببنلتصئهبوبل م بمكب ج لباللقدابطشد بالمنلد ب

نلبب(ومن ددن)ل دد هبمدد بالل دد ب لدد بالبهدد  ابملدد ب لشدد بمالببنل لثدد ب  حصددابا
بل باأل لنلبحالن بوبلض نبق  ح بثربالحالن بمن نبمنب التقاباللقداببملئ د ب

حالدن بومن ددنبمدنبالب الددتقابوقدلابالق  حدد بومدعبال لثدد ب حصدابملئ دد بالحالدد ب

نلببل باألب نءب ن ل بلندنبب(من نوب)والق  بالشل  بالب التقاباللقاببملئ ت منب
ضددنّبلنددنبمثددابقث ددئبمدد بالالددم ىبمثددابقث ددئبمدد باألغل دد بواألدو دد بوبلضدد نب

والحشن شبواللقابالب  ّطبكل بقش بو ّبال لث ب حصابهل بالتن د وباللظ مد ب

نلبالن عباإل الن ّبخش بالبقغ ئ بمد بالح  ا دن ب   د بمد  ّببدنلط عبب(ومن ن)
 حتنجبمل بنم ّبقث ئوب ّبملنب بالب ترب ظنم بمالبب نبوهد بأدنجزبأد ب لداب

ملنو دد بوالتغشدد بم جدد دب ددّبالط ددن عبال شددئ  باألقثددئبمن ددنبمالببمشددنّق بو

بح مب حصابالتنن ئبالمضندبلح م باالجتمنعب  بب بم بجنمعب ق ئهربأشد ب
االجتمدددنعبوهددد بالالدددن بوالشدددئعبوالببددد بلشالدددن بمددد ببدددنّعب الدددن نبو قدددئّب

ضدد ابط نبوالببدد بونلب تم ددزبكلدد بالشدد صبمدد بغ ددئ بمدد ببنددّب  أدد بللدد ىب

  د لبممدنب حصدابمد ببندّبالند عبل قد عبباألول   بوكل بالمن زبالب ج لبنل
التنددن ئب ددّبالت صدد صب دد ببدد بونلب تم ددزبمدد بق ددابهللاب لددنل ببملجددزوب نقددندب

ال شئبمل ب ص   بم أ  نبو     ربم بم نلتت بو ل هربأش بمتنبلت ببح دمب

نلبب(ومن دن) تربالنظنىبو التقئبحتدظبالند عباإل الدن ّبأشد بقمنلد بالمم د بلد ب
ّبمدّاطبال مددنال بو حصدد ابالملددنّهبواقتنددنءبنبدد نصبال شددئبمتتنو دد ب دد

التضددن اب  لضدد ربمالددتغ بأدد بملدددنولبلقدد وب تالدد بوقمددنلبمدّاقدد بوبددد وب

اهتل اد بل  صنلببنألم ّباللنل  بوبلض ربأنجزبأ بكل ببنل ش  بوبلضد رب
مت هطبالحنلبو تتنو بمئا  بال منلب ّبهل بالمئ   ببحال بقئب نبم بنح ب

 ن  وبالن ّب  م ابالندنقصبمد بنبد نصبالند عبالطئ   بوبل هنبأ باآلخئبو

نلبالنددد عبب(ومن دددن)بحالددد باهدددتل ادا  ربالم تشتددد ب دددّبالز دددندوبوالنقصدددنلب
اإل الن ّبمحتنجبمل بآال بونب نءب ن ل ب ّببقن  بقنلث ن بوالمالنق بوغ ئهدنب

وكل بممنب حتنجب ّب حص ش بمل بملئ  بأمشد بوالقد وبال شدئ  بأدنجزوبأند ب

نلبمئا د بب(ومن دن) ب لشد ربهدل بالصدنن عبالنن لد بال ت د ب تن  وبالن دّب دّبكلد
األخدد قبو تنو  ددنبملشدد ىب تتقددئب  دد بملدد بم مدداببتلشدد رباألخدد قبوالال نهددن ب

بنلباأل   نءب لئ  لب(ومن ن)بح مب نتظربنم ّباإل النلببحال ببش  بومنزل ب
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الث ا بواللقن بأش بالطنأ بو ئق نب  حصابلشم شببالشطببب لثت رب تجد ب

بت ربل ل بالت ا  .بلث
 قا  : وشبهة البراممة باطلة بما تقد .

:باحتجتبال ئاهم بأش با تتنءبال لث بب لبالئه لبممنبنلب   ّببمنببأقو 

  ا  باللق لبنوببمنب  نلت نب  لبجنءببمنب  ا  باللق لبلرب   بمل  بحنج بوالب

بنطش ببمدنب ن  وب   بوملبجنءببمنب  نلبباللق لبوج بّدبق ل .بوهل بالش   ب
 ق ىب ّبنولبالت ا  بوكلد بنلب قد لبلدربالب جد لبنلب د   اببمدنب  ا د باللقد لب

و  د لبالتن دد وب  د بالت ق دد بلدد ل اباللقدابنوب قدد لبلددربالب جد لبنلب دد   اببمددنبالب

 قتضدد  باللقدد لبوالب  تدد لبمل دد بوملبلددرب  دد بم نلتددنبلشلقدد لببملندد بن  ددربالب
ئبمدد بالشدئا عبوالل ددندا بالتددّبالب د   لببمددنب قتضدّباللقدداب ق ضد بمثددابقث د

ب  ت لباللقابمل ب تص ش ن.

 المسألة الثانیة

 في وجوب البعثة

 قا  : ومي واجبة الشتمالها على اللوف في التكالیف العقلیة.

:باختشددببالندددنسبهنددنب قنلدددتبالملتزلدد بملبال لثددد بواج دد بوقنلدددتببأقالالو 

الالدمل  بنلطدنهبباألبلئ  بم  نبغ ئبواج د .باحتجدتبالملتزلد ببد لبالت دنل ب

 ددّبالت ددنل بباللقش دد بوالشطددببواجدد ب ددنلت ش ببالالددملّبواجدد بوالب م دد ب
ملئ ت بمالبم بج  بالن ّب    لبوج دبالن ّبواج نبأللبمنبالب تربال اج بمالب

بد ب  د بواجد .بواهدت ل ابأشد بقد لبالت ش دببالالدملّبلطتدنب دّباللقشدّببد لب
مل  بو دددئطبالمندددنهّباإل الدددنلبمكابقدددنلبم اظ دددنبأشددد ب لدددابال اج دددن بالالددد

الشئأ  بقنلبم ب لابال اج ن باللقش  بواال ت نءبأ بالمننهّباللقش د بنقدئ ب

بوهلابملش ىببنلضئوّوبل ابأنقابوق بب ننب  منب ق ىبنلبالشطببواج .
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 المسألة الثالثة

 في وجوب العصمة

قا  : ويجب في النبي العصمة لیحصا الوثوق فیحصا الغرض ولوجوب 

 واإلنكار علیه.متابعته وضدما 

:باختشددببالنددنسبهنددنب جمنأدد بالملتزلدد بجدد لوابالصددغن ئبأشدد ببأقالالو 
األ   نءبممنبأش به  ابالالد  بقمدنبكهد بمل د ببلضد ربنوبأشد بهد  ابالت و داب

قمنبكه بمل  بق ىبمن ربنوبأل  نب قعبمح ط بب ثئوبث اب ر.بوكه تباألبدلئ  ب

بال تدئبوال دل بوقنلدتبوالحش   بمل بن  ب ج لبأش  ربالصدغن ئبوال  دن ئبمال
اإلمنم  بم  ب ج بأصمت ربأ بالل   بقش نبصغ ئهنبوق  ئهنبوال ل ابأش  ب

م مدددنب حصددداببالالددد ىأش  روجددد  ب:بنحددد هنبنلبالغدددئفبمددد ببلثددد باأل   دددنءب

بنللصم ب تج باللصم ب حص  بلشغئف.بوب نلبكل بنلبالم ل ثبملد  ربلد ب
نمدئهربو  د  ربون لدنل رببج لوابال ل بأش باأل   نءبوالملصد  بجد لواب دّ

التّبنمئوهرببن  نأ رب   نبكل بوح نئلبالب نقندولبمل بامتثنلبنوامئهربوكلد ب

 ق بلشغئفبم بال لث .بالثن ّبنلبالن ّب ج بمتنبلت ب  كاب لابملص  ب  منب
نلب جد بمتنبلتدد بنوبالبوالثدن ّببنطددابال تتددنءب ن د وبال لثدد بواألولببنطددابأللب

ونبنّببق ل بل ج  بمتنبلت بوض هنبمل بهلابال ل اببالملص  بالب ج لب لش ن

أل  ببنلنظئبمل بق   ب   نب ج بمتنبلت بوبدنلنظئبملد بقد لبالتلدابملصد  بالب
 ج لبا  نأ .بالثنلمبن  بمكاب لابملص  بوج باإل  دنّبأش د بللمد ىبوجد  ب

بالن ّبأ بالمن ئبوكل ب التشزىبم لاء بوه بمن ّبأن بوقابكل بمحنل.
العقا واليكاء والفونة وقوة الرأ  وعد  السهو وكلما ينفالر  قا  : وكما 

عنه من دناءة ابباء وعهر ايمهات والفظاظة والغلظة وايبنة وشبهها وايكا 

 على الوريق وشبهه.

:ب ج بنلب   لب ّبالن ّبهل بالصتن بالتّبكقئهنبوق ل بوقمنلببأقو 

وكلد بظدنهئ.بباللقابأطببأشد باللصدم بنلبو جد ب دّبالن دّبقمدنلباللقدا
بونلب   لب ّبغن  باللقنء
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والتطندد بوقدد وبالددئنلببح ددمبالب  دد لبضددل ببالددئنلبمتددئدداب ددّباألمدد ّب

متح ددئابأللبكلدد بمدد بنأظددربالمنتددئا بأندد بونلبالب صدد بأش دد بالالدد  بلددئ ب
 ال  بأ ببل بمنبنمدئببت ش غد .بونلب  د لبمنزهدنبأد بد دنءوباآلبدنءبوأ دئب

لبمنزهددنبأدد بالتظنظدد بوالغشظدد بلددئ باألم ددن بأللبكلدد بمنتددئبأندد بونلب  دد 

 حصددابالنتددئوبأندد .بونلب  دد لبمنزهددنبأدد باألمددئافبالمنتددئوب حدد باألبندد ب
وهددشسبالددئ  بوالجددلاىبوال ددئصبوأدد بقث ددئبمدد بالم نحددن بالصددنّ  بأدد ب

الق  لبمن بالقندح ب ّب لظ م ب ح باألقابأش بالطئ  بوغ ئبكلد بأللبكلد ب

ب بال لث .قش بممنب نتئبأن ب    لبمنن  نبلشغئفبم

 المسألة الرابعة

 في الوريق إلى معرفة عدق النبي

قا  : وطريق معرفة عدقه ظهور المعجا على يالده ومالو ثبالوت مالا لالی  

 بمعتاد أو نفي ما مو معتاد مع ررق العادة وموابقة الدعوى.

:بلمنبكقئبصتن بالن ّبوج بأش  بكقئبب نلبملئ د بصد ق بوهد ببأقو 

شدد ب دد  بو لنددّببددنلملجزبث دد  بمددنبلدد سببدّءبواحدد بوهدد بظ دد ّبالملجددزبأ
بملتندبنوب تّبمدنبهد بملتدندبمدعبخدئقباللدندوبومطنبقد بالد أ ىبأللبالث د  ب

والنتّبه اءب ّباإلأجنلب    بالب ئقبب  بقش باللصنبح  بوب  بمندعبالقدندّب

أ بّ عبنصغئباألب نءبوبئطننبخئقباللندوبأللب لابالملتندبنوب ت  بالب  لب
مطنبق بال أ ىبأللبم ب د أّبالن د وبو الدن بملجز د بأش بالص قبوقشننبمعب

 مل بمبئاءباألأم ب  حصابل بالصمربمعبأد ىببدئءباللمد بالب  د لبصدندقن.

والبب ب ّبالملجزبم ببئوطب:بنح هنبنلب لجزبأ بمثش بنوبمنب قنّبد باألمد ب

الثن ّبنلب   لبم بق ابهللاب لدنل بنوببد مئ .بالثنلدمبنلب  د لب الم ل ثبمل  ن.

نلبالت ش ببأللباللندوب ندتق بأند بنبدئاطبالالدنأ .بالئابدعبنلب حد ثب ّبلم
أق  بدأ ىبالم أّبلشن  وبنوبجنّ دنبمجدئىبكلد بو لندّببنلجدنّلبمجدئىب

كل بنلب ظ ئبدأ ىبالن ّب دّبلمن د بون د بالبمد أّبلشن د وبغ دئ بثدرب ظ دئب

الملجزببل بنلبظ ئبملجزبآخئبأق  بدأ ا ب    لبظ  ّبالثن ّبقنلمتلق ب
ا بأل  ب لشرب لشق بب أ ا بون د بألجشد بظ دئبقنلدللبظ دئبأق د بدأد ا .بل أ 

بال نمسبنل
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ب   لبخنّقنبلشلندو.

 المسألة الخامسة

 في الكرامات

 قا  : وقصة مريم و یرما تعوي جواز ظهوره على الصالحین.

:باختشددببالنددنسبهنددنب ددله بجمنأدد بمدد بالملتزلدد بملدد بالمنددعبمدد ببقالالا 

 بقئامد بل دربومد بمظ دنّ بأشد بالل دسبأشد بمظ نّبالملجزبأش بالصدنلح 

ال ددلاب  بمظ ددنّابل ددلب ر.بوجدد ل بنبدد بالحالدد  بمددن ربوجمنأدد بنخددئىبمدد ب
بقصد بمدئ ربـببهللاّحمد ـببالملتزل بواألبنأئوبوه بالح بواهت لبالمصنب

    نب  لبأش بظ  ّبملجزا بأش  نبوغ ئهنبمثدابقصد بآصدببوقنألخ دنّب

وغ دئ بمد باأل مد .بوحمدابالمدن ل لببالال ىأش  المت ا ئوبالمنق ل بأ بأشّب
وقص بآصببأش بن  بملجدزببالال ىأش  قص بمئ ربأش باإلّهنصبلل ال ب

معببشق سبق   ب ق لبملببل بن  نأّب ق ّبأش بهلابمعببالال ىأش  لالش منلب

أجددزقربأنددد بول دددلابنهدددشمتببلددد بال قددد هبأشددد بملجزا ددد ب بوقصددد بأشدددّب
ب.الال ىأش   ّبأش ب  مش بملجزا بالنبالال ىأش  

قا  : وال يلا  رروجه عن اإلعجاز وال التنفیر وال عد  التمیا وال إبوالا  

 داللته وال العمومیة.

:بهدل بوجد  باهدت لبب دنبالمدن ل لبمد بالملتزلد ب:باألولبقدنل ابلد ببأقو 
جنلبظ  ّبالملجزوبأش بغ ئباأل   نءبمقئامنبل ربلجنلبظ  ّهنبأش  ربوملب

لبالغئفبه بهئوّهربومكابجنلبكل ببشغتب ّبال ثئوبلرب لشربب نبغ ئهربأل

مل بخئوج نبأ باإلأجنل.بوالج ا بالمنعبم بالم لمد بأللبخئوج دنبأد ب
ح باإلأجنلبوج بق  بو ح بم منب ج لبظ  ّبالملجزوبمكابخد بأد بج دن ب

بالق  ب نج لبظ  ّهنبمنبلرب  شغب ّبال ثئوبمل بح بخئوج نبأ باإلأجنل.

نلبظ د ّبالملجدزوبأشد بغ دئبالن دّبلدزىبالتنت دئبأد بالثن ّبقنل ابل بج
األ   نءبمكبأش بوج  بطنأت ربظ  ّبالملجزوبأش  رب  كاببدنّق رب دّبكلد ب

بم بالب ج بطنأت بهنلبم قل بول لابل 
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نقئىبالئ  سببن عبمنبقابنحد بهدنلبم قدعبكلد بالند عبلمد ب الدتح باإلقدئاى.ب

أش ب  ّبآخئب    بل بلرببوالج ا ببمنعبا حطنطبمئ   باإلأجنلبقمنبل بظ ئ
 ظ ئبمالبأش ب  ّبواح بل نلبم قل بنأظرب  منبالب شزىباإلهن  بمدعبظ د ّ ب

بأش بجمنأ بم باأل   نءبقلابالب شزىباإلهن  بمعبظ  ّ بأش بالصنلح  .

الثنلمباحتجنجبنبّبهنبربقنلبالملجزب  لببطئ  باإلبن  بوالت ص صب
م دزبالن دّبأد بغ دئ بمكباألمد بو الئ بقنضّبالقضنوبب لبالملجزب  لبأشد ب 

مشددنّق لبلدد ب ددّباإل الددن   بول الم ددنب شدد بالبالملجددزبلمددنب م ددزبأددن رب شدد ب

بددنّق بغ ددئ ب  دد بلددرب حصدداباالمت ددنل.بوالجدد ا بنلبامت ددنلبالن ددّب حصدداب
بنلملجزبواقتئالبدأ ىبالن د وبوهدلاببدّءب  دتصببد بدولبغ دئ بوالب شدزىب

ب ّبقاببّء.بم بمشنّق بغ ئ بل ب ّبالملجزوبمشنّقت بل 

الئابددعبلدد بجددنلبمظ ددنّبالملجددزبأشدد بغ ددئبالن ددّبل طشددتبداللتدد بأشدد ب
صدد قبمدد أّبالن دد وبوالتددنلّببنطدداب نلمقدد ىبمثشدد ب بب ددنلبالم لمدد بنلبث دد  ب

الملجزب ّبغ ئبص ّوبالن  وب نتّباختصنصد بب دنبوح نئدلبالب ظ دئبالتدئقب

 بلشلدنىبأشد بب  بم أّبالن  وبوغ ئهدنب دّبالملجدزب  طشدتبداللتد بمكبالبداللد
المندعبمدد بالم لمد بأللبالملجددزبمدعبالدد أ ىبم ددتصبب(والجدد ا )ال دنصب

بددنلن ّب دد كابظ ددئ بالملجددزوبأشدد ببدد صب  مددنبنلب دد أّبالن دد وبنوبالب دد لب

ادأنهنبأشمننبص ق بمكبمظ نّبالملجزوبأش ب د بال دنك بق د  بأقد ب بوملبلدرب
ش بالن  وبابت اءبباب  عبالن  وبلرب ح رببن    بوالحنصابنلبالملجزوبالب  لبأ

 د لبأشد بصد قبالد أ ىب د لب ضددمنتبالد أ ىبالن د وبدلدتبالملجدزوبأشدد ب

ب ص   بالم أّب ّبدأ ا بو التشزىبكل بث   بالن  و.
ال ددنمسبقددنل ابلدد بجددنلبمظ ددنّبالملجددزبأشدد بصددندقبلدد سببن ددّبلجددنلب

مظ نّ بأش بقابصندقب جنلبمظ نّبالملجدزبأشد بالم  دئببدنلج عبوالشد عب

ج ا بالب شدزىباللم م د بنلبالب شدزىبمظ دنّبالملجدزبأشد بقدابوغ ئهمن.بوال
صندقبمكب ح بم منب ج لبمظ نّ بأشد بمد أّبالن د وبنوبالصد جبمقئامدنبلد ب

بو لظ منبوكل بالب حصابل ابم  ئببص ق.

 قبا النبوة تعوي اإلرماص. الال ىأش  قا  : ومعجااته 

مدد بمظ ددنّبب:باختشددببالنددنسبهنددنب نلددل  بمنلدد ابال ئامددن بمنلدد ابأقالالو 

بالملجزوبأش به  ا
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ـببهللاّحمد ـبباإلّهنصبمالبجمنأ بمدن ربوجد ل بال دنق لبواهدت لبالمصدنب

ق ابالن د وبقمدنب قداببوآل أش  هللاصش أش ب ج  ز بب ق عبملجزا بالئه لب
مد با شدقنقبم دد البقالدئىب بوغد ّبمددنءببح دئوبهدنواب بوا طتددنءب دنّب ددنّسب

لب ظشد بأد بالشدمسبو الدش رباألحجدنّبوقص بنصحن بالت ابوالغمنىبالللبقن

بق ابالن  و.بالال ىأش  أش  ب بوغ ئبكل بممنبث تبل ب
قا  : وقصة مسیلمة وفرعول إبرامیم تعوي جواز إظهار المعجالاة علالى 

 العك .

:باختشددببالنددنسبهنددنب نلددل  بمنلدد ابال ئامددن بمنلدد ابمدد بمظ ددنّببأقالالو 

 دنّابل دلب ربواهدت لبالملجزوبأش ب  بال نكب  بأش بالل دسبمد بدأد اهربمظ
بنل ق عبأش بالج البقمنب قابأ بمال شم بال دلا بلمدنبـببهللاّحم ـببالمصنب

دأنبألأ ّب ئدبهللابأ ن ببوآل أش  هللاصش ادأ بالن  وب ق ابل بملبّه لبهللاب

اللاه ددد ب دددد أنبألأدددد ّب دددله تبأ ندددد بالصددددح ح .بوقمدددنب قددددابنلبمبددددئاه رب
  بالننّببئدابوه منبقنلب مئودبأن بكل ب:بلمنبجلابهللاب لنل بأشبالال ىأش  

الب)م منبصنّ بقلل به   بمنّب جنء د ب دنّب دّب شد بالحدنلب  حئقدتبلح تد .

  تّب ّبالت ل  ب ئطبالملجدزبأق د بدأد اهرب   قد بمظ دنّبالملجدزبب( قنل
قد ب تضدم بب(أل دنب قد ل)أش بالل سبخئقنبلشلندوبم بغ ئب ن  وب   د لبأ ثدنب

 بالل سبمظ نّابلت ل   ب ّبالحنلببح مب زولبالش بالمصشح ب بمظ نّ بأش

لتج  زبنلب قنلب  خ ئبالملجزبأق  بال أ ىبق ب   لبلمصشح بثرب  ج ببل ب
بوقتبآخئب  ب حصابالجزىبالتنىببنلت ل  .

 المسألة السادسة

 في وجوب البعثة في كا وقت

 قا  : ودلیا الوجوب يعوي العمومیة.

جمنأد بمد بالملتزلد بملبال لثد بالب جد ب:باختشببالننسبهننب قدنلببأقو 
 ّبقابوقتبباب ّبحدنلبدولبحدنلبوهد بمدنبمكابقن دتبالمصدشح ب دّبال لثد .ب

وقنلبأشمنءباإلمنم  بم  ب ج بال لث ب ّبقابوقتببح مبالب ج لبخش بلمدنلب

بم ببئعب  ّبوقنلتباألبنأئوبالب ج بال لث 
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ضد بال حدمبمل در.ب ّبقابوقتبأل  رب ن ئولبالحال بوالق  باللقش   بوق بم

أشد بوجد  بال لثد ب دّبقدابوقدتببد لبدل دابـببهللاّحمد ـببواهت لبالمصنب
ال ج  ب لطّباللم م  بنلبدل ابوج  بال لث ب لطّبأم م  بال ج  ب ّب

قدابوقدتبأللب ددّببلثتد بلجدئابأدد بالق دن  بوحثدنبأشدد بالطنأد ب ت د لبلطتددنب

مدئجبوقدابكلد بمد بوأللب   ب ن   بالغن ابوملال باالخت هبود دعبال دئجبوال
بالمصنل بال اج  بالتّبالب تربمالببنل لث ب ت  لبواج  ب ّبقابوقت.

 قا  : وال تجب الشريعة.

:باختشببالش  نلبهننب قنلبنب بأشّب ج لببلث ب  ّبلت ق  بمدنب دّببأقو 

اللق لبوالب ج بنلب   لبل ببئ ل .بوقنلبنب بهنبربونصدحنب بالب جد لبنلب
ابقددنهب ددّباللشددرببنللقش ددن ب نل لثدد ب  دد لبأ ثددن.ب  لددمبمالببشددئ ل بأللباللقدد

والجدد ا ب جدد لبنلب  دد لبال لثدد بقدد بابددتمشتبأشدد ب دد عبمدد بالمصددشح ببدد لب

   لباللشرببن   د بودأن د بم دنهربملد بمدنب دّباللقد لبمصدشح بل درب د ب  د لب
ال لث بأ ثنبو ج بأش  ربالنظئب ّبملجز  ب  حصابل ربمصدشح بالب حصداب

 بأشدّبب  د ب جد لببلثد ب  دّببلد ب  دّببشدئ ل بواحد وبب ولبال لث .بواحتجبنب
بوقلاب ج لببلث ب  ّببمقتض بمنب ّباللق ل.

 المسألة السابعة

 وآلهعلیههللاعلى في نبوة نبینا محمد

قالالالا  : وظهالالالور معجالالالاة القالالالرآل و یالالالره مالالالع اقتالالالرال دعالالالوة نبینالالالا محمالالالد 

الالدواعي يالد   يد  على نبوته. والتحالد  مالع االمتنالاع وتالوفر وآل أش  هللاصش 

 على اإلعجاز. والمنقو  معناه متواترا من المعجاات يعضده.

بدئعب دّبمث دن ب  د وب   ندنبب:بلمنب ئغبم بال حمب ّبالن  وبمطشقدنبأقو 

وال ل ابأش  بن  بظ ئ بالملجدزوبأشد ب د  بوادأد بالن د وب الال ىأش  محم ب

القددئآلب   دد لبصددندقنبنمددنبظ دد ّبالملجددزوبأشدد ب دد  ب شدد ج   ب:باألولبنلب
بملجزبوق بظ ئبأش ب   بنمنبمأجنلبالقئآلب ص  ب ح ىبب 
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الهم ) صحنءباللئ بلق ل ب لنل ب ثْلم الْن مم الهم ()فَأْتُوا بمُسالوَرٍة مم ثْلم فاَلأْتُوا بمعَْشالرم ُسالَوٍر مم

ثْالالام مالاليَا اْلقاُلالْرآلم ()ُمْفتََريالالاتٍ  الالن  َعلالالى أَْل ياَلالأْتُوا بممم ْنالالُ  َواْلجم ال قاُلالْا لاَلالئمنم اْجتََمعاَلالتم اإْلم

الالهم َولاَلالْو كالالاَل بَْعُضالالُهْم  ثْلم یالالراا )ياَلالأْتُوَل بممم الالبَْعٍض َظهم والتحدد لبمددعبامتنددنأ ربأدد بب.(لم

اإل  نلببمثش بمعب   ئبال واأّبأش  بمظ نّابلتضش ربومبطنالبل أ ا بوه م ب

م بالقتاب  لبأش بأجزهربوأ ىبق ّ  ربأش بالملنّض .بونمنبظ  ّ بأش ب
ب   ب  نلت ا ئ.

أندد بملجددزا بقث ددئوبقن دد عبالمددنءبمدد ببدد  بنصددنبل بالثددن ّبن دد ب قدداب

حت باقتت بال ش بال ث ئبم بالمنءبالقش داببلد بّج أد بمد ببوآل أش  هللاصش 
 غزاوب   ط

وقل دبمنءببئئبالح     بلمنباهتقن بنصحنب ببنل ش  بو نشدببال ئدئب د  عب

ه م بمل بال ئاءببد بأدنل ب د مئ ببدنلنزولبوغدئل ب دّبال ئدئب غدئل ب  ثدئب
بمنءب ّبالحنلبحت بخ ببأش بال ئاءبب بأنل بم بالغئق.ال

 ّببئئبق ىبب  ابمل  بكهدن بمنءهدنب دّبالصد بببالال ىأش  و قابأن ب

 تتاب   نبحت با تجئبالمنءبالزاللبمن نب  شغبنهابال منم بكل ب ال ل ابمالد شم ب
بلمنبقابمنءببئئهربكل ب تتاب   نب له بالمنءبنجمع.

الیَرتََك اْيَْقالَربمینَ وَ )ولمنب زلبق ل ب لنل ب ْر َعشم بالالد ىأش  قدنلبللشدّبب(أَْناليم

ب ب  لببنوبوجئنّببلسبمد بلد  بوادعبلدّبمد ببندّبنب د ببندّبهنبدرب تلداب
كلد بودأدنهربوقدن  ابنّبلد  بّجد ب د قش ابحتد ببد ل ابمدنببالالد ىأش  أشّب

 ئىب   بمالبنثئبنصنبل ربوبئب ابم باللدسبحتد باقتتد ابوالشد  بأشد بحنلد ب

نّادبنلب  أ هربمل باإله ىبقنلبنب بل  بقندبمدنبهدحئقربمحمد ب قدنم ابب شمن
ا لابمثابمنب لشتب تلاببالال ىأش  ق ابنلب  أ هربمل بهللاب لنل ب قنلبللشّب

 ّبال  ىبالثن ّبقنألولب شمنبنّادبنلب د أ هربأدندبنبد بل د بملد بق مد ب قدنلب

ال د ىبالثنلدمب  دن عبأش دنبب:با لابمثابمنب لشتب تلابمثش ب دّبالال ىأش  للشّب
بأش بال    ببل  بومتنبلت .بالال ىأش  

وكب بل بجنبئبب بأ  بهللابأننقنب د ىبال ند قبوخ دزبلد بصدنعببدل ئبثدرب

 قنلبن نبونصدحنبّب قدنلب لدربثدربجدنءبملد بامئن د بونخ ئهدنببالال ىأش  دأن ب
ب قددنلبالببددابهدد بلمددنبقددنلبن ددنب؟ن ددتبقشددتبامدد بونصددحنب نبددلل ب قنلددتبلدد ب

بونصحنبّبقشتب لرب قنلتبه بنأئهببمنبقنلب شمن
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قددنلبمددنبأندد قربقددنلبجددنبئب:بمددنبأندد  نبمالبأنددنقب ددّبالتندد ّببالالدد ىأش  جددنءب

نقلد بنصدحنبّبأشدئوبأشدئوببالالد ىأش  وصنعبم ببدل ئبخ ز دن ب قدنلبلد ب
ب تلاب  قش ابقش ر.

وبد  بالدل  بلد ببنلئهدنل ب د لبنه دنلببالال ىأش  وه  بالحصنب ّب   ب

ب بنوسبقنلب ئأ بغنمنبل ب جنءبك  ب  خلببنوبمن دنب الدل ب حد  ب قدنلبلد ب
 لج بم بنخللببنوبهلابمحم ب  أ بمل بالحد ب د ب ج    د ب جدنءبنالل  ب:ب

بمل بالن ّبونهشربوقنلب  أ بم شربالل  .

لمنبّم  ب شرب ئم ببل بكل بنبد ابودأدنببالال ىأش  و تاب ّبأ  بأشّب
أن بالحئبوال ئدب  نلبل نهد ب دّبالصد ببوالشدتنءبل بب لب صئهبهللاب لنل ب

واح ا.بوا ش بل بالقمئ.بودأنبالشجئوب  جنبت بوجنء  ب   باألّفبم بغ ئب

جنك بوالبدا عبثدربّجلدتبملد بم ن  دن.بوقدنلب  طد بأند بالجدلعب ن  دلبلد ب
بمن ئاب ن تقابمل  ب ح بالجلعبمل  بحن  بالننق بمل بول هنب نلتزم ب ال  .

بالالد ىأش   ّبم اضعبقث ئوبقمنبنخ ئببقتدابالحالد  ببونخ ئببنلغ   

وم ضدعبالتتدد ببدد ب قتداب ددّبكلدد بالم ضدع.بونخ ددئببقتددابثنبدتببدد بقدد سببدد ب
ونخ ئبنصحنب ببتت بمصئبونوصنهرببدنلق طب .الال ىأش  الشمنسب قتاببل  ب

خ ئاب  لبل ربكم بوّحمن.بونخ ئهرببندأدنءبمالد شم بالن د وببنل منمد بوادأدنءب

 د وببصدنلنءبون  مدنبهد قت لب قتداب  دئولبالد  شمّباللنالدّبقدئ باللنالدّبالن
 بوقتددابخنلدد ببدد بال ل دد بمالدد شم .بونخ ددئبأش ددنببوآل أش  هللاصددش و ددنوبالن ددّب

ب  ئبكلبالث   بوه   ّ.بودأدنبأشد بأت د ببد بنبدّبل د بلمدنب د ببالال ىأش  

ش  ب  ئجبوالنجرب قنلبأت  بقتئ ببئ بالنجرببتالش طبقش بهللابأبالال ىأش  
أت دد بملدد بالشددنىب  ددئجباألهدد ب نّ لدد  ب ئا صدد ب قددنلبلدد بنصددحنب بمدد بنلب

بّءب ئ ل ب قنلبملبمحم ابدأنبأشّب  بهللابمنبنظشتبالالمنءبأشد بكلبل جد ب

نصدد قبمدد بمحمدد ب  حددنطبالقدد ىبب  تالدد ربومتددنأ ربأش دد ب جددنءباألهدد ب شحددسب
ن .بّءوهد ربواحدد ابواحد ابحتدد با ت دد بمل د ب ضددغم بضددغم ب تدزعبمندد بومدد

بقتش ب ّببالال ىأش  ونخ ئببم  بالنجنبّبوقتابل  بب بحنّث ببم   ب  خ ئب

الم  ن بونلبجلتئابنخلبالئا  بثربقنلبقتابجلتئبثرب  قببوقت بثدربقدنلبونخدلب
بالالد ىأش  الئا  بأ  بهللابب بّواح بثربقدنلبوقتدابأ د بهللاببد بّواحد بوقدنىب

ل بجلتئابمل بنهش بثربظ ئبمل بب تبجلتئبواهت ئجبول  بودملتبأ نن بو 

باألمئبقمنبنخ ئ
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.بوقنلبللمنّب قتش بالتئ بال نغ  ب قتش بنصحن بملنو د بوالبدت نّبالال ىأش  

هلابال  ئبلرب تم  بملنو  بم بد ل بواحتنلبأش بالل اىب قدنلبقتشد بمد بجدنءب
ب ب لنّض باب بأ نسبوقنلبلرب قتابال تنّبمكلبحمدزوبوم مدنبقتشد بّهد لبهللاب

هدتقن اببلد لببالالد ىأش  وقنلبللشدّب ه بالللبجنءبب بمل  ربحت بقتش  .أل  ب

الننقث  بوالقنهط  بوالمنّق  ب نلننقث لبطشحد بولب دئبأل  مدنببن لدن بو  ثدنب ب
والقنهدددط لبهدددربالظدددنلم لبوهدددربملنو ددد بونصدددحنب بأل  دددربظشمددد ببغدددنوب ب

لد بوالمنّق لبهربال نّج لبأ بالمش بوهربال د اّج.بوهدل بالملجدزا بب

منب قابواقتصئ نبأش بهدلابالقد ّبل ثئ  دنبوبشد غبالغدئفبب دل بوقد بنوّد دنب
بملجزا بنخئىبمنق ل ب ّبقتن ب  ن  بالمئاى.

قالالا  : وإعجالالالاز القالالالرآل قیالالا لفصالالالاحته وقیالالالا يسالاللوبه وفصالالالاحته وقیالالالا 

 للصرفة والكا محتما.

:باختشدددببالندددنسبهندددنب قدددنلبالج ن  دددنلبملبهددد  بمأجدددنلبالقدددئآلببأقالالالو 
لبالج  نّبه بالتصدنح بواألهدش  بملدنبوأند ببنألهدش  بالتد ب صنحت بوقن

والضئ بوقنلبالنظنىبوالمئ ض به بالصئ  ببملند بنلبهللاب لدنل بصدئهب

اللئ بومنل ربأ بالملنّض .بواحتجباألول لبب لبالمنق لبأ باللئ بن  رب
قدددن  اب الدددتلظم لب صدددنحت بول دددلابنّادبالننبغددد باإلهددد ىبلمدددنبهدددمعبالقدددئآلب

 دئد بنبد بج دابوقدنلبلد ب حدئىبأش د باألط  د  بونخ دئبهللاب وأئهب صدنحت 

إمنَّالهُ فَكَّالَر َوقاَلدََّر فَقُتمالَا َكْیالَف قاَلدََّر ثاُلمَّ قُتمالَا َكْیالَف قاَلدََّر ثاُلمَّ ) لنل بأن منببلل ببق لد ب

ملدد بآخددئباآل دد .بوأللبالصددئ  بلدد بقن ددتبهدد  نب ددّبمأجددنل بل جدد بنلبب(نََظالرَ 

 بأد بالئق د بنبشدغب دّباإلأجدنلبوالتدنلّب   لب ّبغن  بالئقنق بأللبالصئ 

بنطداببنلضددئوّو.بواحدتجبالالدد  بالمئ ضد ببدد لباللدئ بقددن  ابقدندّ  بأشدد ب
األلتنظبالمتدئدوبوأشد بالتئق د بوم مدنبمنلد ابأد باإل  دنلببمثشد ب لج دزابل درب

بأمنبقن  ابقندّ  بأش  بوقابهل باألقالنىبمحتمش .
 قا  : والنسخ تابع للمصالح.

مل بالئدبأش بال   دبح مبقنل اببد واىببدئعبم هد بب:بهلابمبنّوبأقو 
بقنل ابالال ىأش  
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أللبالنالخببنطابمكبالمنال خبملبقنلبمصشح بق  بالن ّبأن بوملبقنلبمتال وب

.بالالدد ىأش  قد  باألمدئببدد بومكاببطدابالنالددخبلدزىبالقدد لببد واىببددئعبم هد ب
ئببتغ دئبو قئ ئبالج ا بنلب ق لباألح نىبمن طد ببنلمصدنل بوالمصدنل ب تغ د

األوقن بو  تشبببدنخت هبالم شتد  ب جدنلبنلب  د لبالح دربالملد  بمصدشح ب

بلق ىب ّبلمنلب   مئبب ب بومتال وبلق ىب ّبلمنلبآخئب  ن  بأن .
قا  : وقد وقالع حیال  حالر  علالى نالو  بعالض مالا أحالا لمالن تقدماله وأوجالب 

 الختال بعد تأریره وحر  الجمع بین ايرتین و یر  لك من ايحكا .

هلاب  ق  بإلبطنلبق لبال   دبالمدن ل  بمد بالنالدخب   د ببد  بنوالبب:بأقو 

ج البوق أ بوهنهننبب  بوق أ ب ّببئأ ربوكل ب ّبم اضدعبمن دنبن د بقد ب
قد بنبحدتبل مدنببالالد ىأش  منجنءب ّبالتد ّاوبنلبهللاب لدنل بقدنلبآلدىبوحد اءب

جبقشمنبد بأش بوجد باألّفب  ن دتبلد ب تدسبح د .بووّدب   دنبن د بقدنلبلند 

خلبمل بم بالح  البالح لبقلابوم بالح  البالحئاىبقلاب حئىببالال ىأش  
ومن دنبن د بنبدنجب  حدنبب.الال ىأش  بل بمنبنبنح بآلدىببالال ىأش  أش ب  جب

  خ ئبال تدنلبملد بوقدتبال  دئبوحئمد بأشد بغ دئ بمد باأل   دنء.ببالال ىأش  

ملد بحدنلببالالد ىأش   اب د خ ئبختدنلبولد  بمهدمنأبالال ىأش  ونبنجبمبئاه رب
  خ ئبال تنلبأ به ل بن دنى.بومن دنبن د ببالال ىأش  ق ئ بوحئىبأش بم ه ب

ب.الال ىأش  الجمعبب  باألخت  بوحئم بأش بم ه ببالال ىأش  نبنجبآدىب

بالتأبید مختلق ومع تسلیمه ال يد   الال ىأش  قا  : وربرمم عن موسى 

 على المراد قوعا.

ال  د دبجد لوابوقد عبالنالدخبأقد بومنلد ابمد ب الدخبب:بملبجمنأ بأقو 

ن  بقنلببالال ىأش  و مال  اببمنبّولبأ بم ه ببالال ىأش  بئ ل بم ه ب

 مالدد  اببنلالدد تبنبدد ابوالت ب دد ب دد لبأشدد بالدد واىبودواىبالشددئعببنلالدد تب نتددّب
والج ا بم بوج  ب:باألولبنلبهلاببوهشروآل أش  هللاصش الق لببن  وبمحم ب

م تش بو ال بمل بابد بالئاو د ل.بالثدن ّبلد بهدشمننب قشد بل د بال  د دببالح  م

با قطعب  ا ئهربأللبب تب صئباهت صش ربون ننهربحت بلرب   بمن ر
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مدد ب  ثدد ببنقشدد .بالثنلددمبنلبلتظدد بالت ب دد بالب دد لبأشدد بالدد واىبقطلددنب    ددنبقدد ب

وّد ب ددّبالتدد ّاوبلغ ددئبالدد واىبقمددنب ددّبالل دد بن دد ب الددت  ىبهددتبهددن  بثددرب
لئفبأش  باللت ب ّبالالنبل ب  لبنب باللت بثق تبنك  بواهدت  ىبنبد ابو دّب 

م ضعبآخئب الت  ىبخمال  بهن .بونمدئواب دّبال قدئوبالتدّبقشتد اببدلبح نبنلب

   لبل ربكل بهن بنب ابثربا قطعب ل  هربب ن.بو ّبالت ّاوبقئب ابمل بقاب د ىب
الحقدنبب درببخئو   بخئوهبغ ووبوخئوهبأش  بب  بالمغنّ بقئبن نبدا مدن

وا قطعب ل  هربب بومكابقنلبالت ب  ب ّبهل بالص ّبالب  لبأش بالد واىبا تتدتب

داللت بهننبقطلن.بنقص بمنب ّبال ن بن  ب  لبظنهئابل د بظد اهئباأللتدنظبقد ب
ب تئطبل ج دباألدل بالملنّض بل ن.

 .وهشروآل أش  هللاصش قا  : والسمع د  على عمو  نبوته 

النصددددددددددنّىبملدددددددددد بنلبمحمدددددددددد ابب:بكهدددددددددد بقدددددددددد ىبمدددددددددد بأقالالالالالالالالالو 
م ل ثبملد باللدئ بخنصد بوالالدمعب  دل بقد ل ربهدلابوهشروآل أش  هللاصش 

َرُكْم بمالالهم َوَمالالْن بَلاَلالمَ )قددنلبهللاب لددنل ب ُْنالاليم َومالالا أَْرَسالالْلناَك إمالَّ َكافَّالالةا )وقددنلب لددنل بب(يم

لنَّالالاسم  بالالدد ىأش  ملدد  ربوقددنلببالالدد ىأش  وهدد ّوبالجدد ب دد لبأشدد ببلثدد بب(لم
الب قددنلبق دبب صدد بمّهددنل بملدد بمدد بالب ت ددربب(بلثدتبملدد باألهدد دبواألحمددئ)

الهم )خطنب بوق بقنلب لنل ب ْن َرُسوٍ  إمالَّ بملمسالالم قَْومم أل دنب قد لبالبب؟(َوما أَْرَسْلنا مم

اهت لندب ّبكل بب لب تئجربخطنب بلم بالب ت ربلغتد بمتدئجربولد سب دّباآل د ب
 ت ربلالن  بوم منبنخ دئبب  د بمدنبنّهدش بن  ب لنل بمنبنّهابّه البمالبمل بم ب

نح همنب مالببشالنلبق م بوج لبقنضّبالقضنوب ّب  ج جبوم ج جباحتمنل  ب:

نلبالب     ابم شت  بنص بوملبقدن  ابمتالد   ب دّباألّفبقنل  دن ربالمتالد وب
بدد لببالالد ىأش   دّباألّف.بوالثدن ّبنلب    دد ابم شتد  بوقدد ببشغدت ربدأ  دد ب

التّب المل لب   نبق ىبم بهد بوّاءبالالد بوجد لببلد ب قئب ابم باألم ن ب

 د ب  د لببالالد ىأش  الننسبنلب   لب ّببلد بال قدنعبمد بلدرب  شغد بدأ  د ب
م شتدنببشددئ لت .بوأندد لبنلبالمددئادببددلل بملبقددنلبأدد ىب  شدد ت ربمطشقددنبهدد اءب

بشغددت رببلدد بكلدد بالدد أ وبنىبالب  دد ببنطددابقطلددنبلمددنبب نددنبمدد بأمدد ىب    دد ب

 بوملبقنلبالمدئادبن  دربغ دئبم شتد  بمدنبدامد ابغ دئبأدنلم  ب د كاببالال ىأش  
ببشغت ربال أ وبصنّوابم شت  بب نب   بح .
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لوجالود  الالد ىأش  قا  : ومو أفضا من المال كة وكيا  یره من اينبیاء 

 المضاد للقوة العقلیة وقهره على االنقیاد علیها.

لددد بنلباأل   دددنءب:باختشدددببالندددنسبهندددنب دددله بنقثدددئبالمالدددشم  بمبأقالالالو 
.بوكه بآخئولبمدن ربوجمنأد بالال ىأش  رن ضابم بالم    ببالال ىأش  ر

ـبباألوا ددابملدد بنلبالم   دد بن ضددابواهددت لباألولدد لبب جدد  بكقددئبالمصددنب

من نبوج نبل قتتنءبب بوه بنلباأل   نءبق بوج ب   ربالق وبالش    بـببهللاّحم 
 نل دد بوال هم دد بوغ ئهمددنبونقثددئبوالغضدد   بوهددن ئبالقدد ىبالجالددمن   بقنل 

نح ددنىبهددل بالقدد ىب ضددندبح ددربالقدد وباللقش دد بو من ل ددنبحتدد بنلبنقثددئبالنددنسب

 شتجددئبملدد بقدد وبالشدد  وبوالغضدد بوالدد هربو تددئطبمقتضدد بالقدد وباللقش دد ب
 ق ئولبق ىبط ن ل ربو تلش لببحال بمقتض بق اهرببالال ىأش  رواأل   نءب

 بوغ ئهنبم بالق ىبالجالمن   ب ت  لباللقش  بو لئض لبأ بالق ىبالش  ا  

أ ندا  ربون لنل ربنب بم بأ ندا بالم    بح مبخش ابأ بهدل بالقد ىبومكاب
ن ضاباألأمنلبنحمزهن.ببالال ىأش  رقن تبأ ندا  ربنب بقن  ابن ضابلق ل ب

بوهنهننبوج  بنخئىبم بالطئ   بكقئ نهنب ّبقتن ب  ن  بالمئاى.
 قا  :
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 المقصد الخام  في :

 إلمامةا
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 اإلما  لوف فیجب نصبه على هللا تعالى تحصیال للغرض.

األولد ب:ب دّبنلب صد باإلمدنىبواجد ب :ب دّبهدلابالمقصد بمالدن ابأقالو 
بأش بهللاب لنل .

اختشببالندنسبهندنب دله باألصدربمد بالملتزلد بوجمنأد بمد بال د اّجب

ملدد ب تددّبوجدد  ب صدد باإلمددنىبوكهدد بال ددنق لبملدد بال جدد  بل دد باختشتدد اب
 ددنلبونصددحن بالحدد  مبواألبددلئ  بقددنل ابم دد بواجدد بهددملنبالبأقدد .ب نلج ن 

وقنلبنب بالحال  بال صئلبوال غ اد  لبواإلمنم  بم  بواج بأق بثرباختشت اب

 قنلددددتباإلمنم دددد بملب صدددد  بواجدددد بأشدددد بهللاب لددددنل .بوقددددنلبنبدددد بالحالدددد  ب
أشد بـببهللاّحمد ـببوال غ اد  لبم  بواجد بأشد باللقد ء.بواهدت لبالمصدنب

 ب صد باإلمدنىبأشد بهللاب لدنل ببدد لباإلمدنىبلطدببوالشطدببواجد بنمددنبوجد 

الصغئىب ملش م بلشلق ءبمكباللشربالضئوّلبحنصابب لباللق ءبمتد بقدنلب
ل ربّ  سب مدنل ربأد بالتغنلد بوالت دنوشبو صد هربأد بالملنصدّبو لد هرب

أشدد ب لددابالطنأددن بو  لددث ربأشدد بالتننصددببوالتلددندلبقددن  ابملدد بالصدد جب

التالندبنبل بوهلابنمئبضئوّلبالب ش ب   باللنقدابونمدنبال  دئىبنقئ بوم ب
ب ق ب ق ىبب ن  ن.

قالالا  : والمفاسالالد معلومالالة االنتفالالاء وانحصالالار اللوالالف فیالاله معلالالو  للعقالالالء 

 ووجوده لوف وتصرفه آرر وعدمه منا.

:بهل باأتئاضن بأشد بدل دابنصدحنبننبمدعباإلبدنّوبملد بالجد ا ببأقو 
قد لباإلمنمد بقد بابدتمشتبأشد بوجد بالشطدببالبأن نب:باألولبقنلبالم نلبب:ب

  تّب ّبوج ب نبأش بهللاب لدنل بب د هبالملئ د بالتدّبقتد بوجد بال جد  ب

ب   بأش ننبال تتنءبالمتنه ب ّبظنننبنمنب ّبحق ب لنل 
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  ب  تّبوج بال ج  بمنبلرب لشربا تتنءبالمتنه بوالب  تّبالظ ببن تتن  نب شدرب

متالدد وبالب لشم ددنب دد ب  دد لبواج دد بأشدد بهللابالب جدد لبابددتمنلباإلمنمدد بأشدد ب
نلبالمتنهدد بملش مددد باال تتددنءبأددد باإلمنمدد بأللبالمتنهددد بب(والجددد ا ) لددنل ب

محص ّوبملش م ب ج بأش ندنباجتننب دنبنجمدعبوم مدنب جد بأش ندنباجتننب دنبمكاب

أشمننهنبأللبالت ش دبببغ دئبالملشد ىبمحدنلبو شد بال جد  بمنتت د بأد باإلمنمد ب
خنل نبأ بالمتالد وب  جد بأش د ب لدنل ب بوأللبالمتالد وبلد بب   ق بوج بالشطب

إمنّمالي )قن تباللم بلنمنم بلرب نت بأن نبوالتدنلّببنطدابقطلدنبولق لد ب لدنل ب:ب

ا  لنَّاسم إمماما لَُك لم وملبقن تبمتنّق بجنلبا ت نق نبأن نب  ج بأشد ب قد  ئبب(جاعم
 اال ت نط

   دنب شدربالب جد لبنلبالثن ّبقنل اباإلمنم بم منب ج بل با حصئبالشطدبب

   لبهننطبلطببآخئب ق ىبمقنىباإلمنم ب  ب تل  باإلمنمد بلشطت د ب د ب جد ب
نلبا حصنّبالشطببالللبكقئ ن ب ّباإلمنم بملشد ىبب(والج ا )أش بالتل   ب

لشلق ءبول لاب شتجئباللق ءب دّبقدابلمدنلبوقدابصدقعبملد ب صد بالئؤهدنءب

بد لنبلشمتنه بالننبئ بم باالخت ه.
نلددمبقددنل اباإلمددنىبم مددنب  دد لبلطتددنبمكابقددنلبمتصددئ نببددنألمئبوالن ددّبالث

ون ددتربالب ق لدد لببددلل ب مددنب لتق و دد بلطتددنبالب ق لدد لبب ج بدد بومددنب ق لدد لب

نلبوج دباإلمنىب تال بلطببل جد  ب:بنحد هنبب(والج ا )ب ج ب بل سببشطبب
وثن   ددنبنلباأتقددندب ن دد ب حتددظبالشددئا عبو حئهدد نبأدد بالز ددندوبوالنقصددنل.

الم شت  بل ج دباإلمنىبو ج  زبم تنكبح م بأش  رب ّبقابوقتبه  بلئدأ رب

أ بالتالندبولقئب ربمل بالص جبوهلابملش ىببنلضئوّو.بوثنلث نبنلب صدئ  ب
البب بن  بلطببوالب تربمالبب ج د ب    لبوج د ب تال بلطتنبو صئ  بلطتدنب

بآخئ.

جد بأشد بهللابمدنب ب(من دن)والتحق  بنلب ق لبلطدبباإلمنمد ب دترببد م ّب
 لنل بوه بخشد باإلمدنىبو م  ند ببنلقد ّوبواللشدربوالدنصبأش د ببنهدم بو الد  ب

مدنب جد بأشد باإلمدنىبوهد ب حمشد بلنمنمد بب(ومن دن)وهلابق ب لشد بهللاب لدنل .ب

منب ج بأش بالئأ د بوهد بمالدنأ   بب(ومن ن)وق  ل بل نبوهلابق ب لش باإلمنىب
لابلدرب تلشد بالئأ د ب  دنلبمندعبوالنصدئوبلد بوق د لبنوامدئ بوامتثدنلبق لد بوهد

بالشطببال نمابمن ربالبم بهللاب لنل بوالبم باإلمنى.
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 المسألة الثانیة

 في أل اإلما  يجب أل يكول معصوما

قالالا  : وامتنالالاع التسلسالالا يوجالالب عصالالمته وينالاله حالالافظ للشالالرع ولوجالالوب 

اإلنكالار علیاله لالالو أقالد  علالى المعصالالیة فیضالاد أمالر الواعالالة ويفالوت الغالرض مالالن 

 نحواط درجته عن أقا العوا .نصبه وال

:بكه ددتباإلمنم دد بواإلهددمنأ ش  بملدد بنلباإلمددنىب جدد بنلب  دد لببأقالالو 

ملص منبوخنلبب   بجم عبالتئقبوال ل ابأش بكل بوج  ب:باألولبنلباإلمنىب

ل بلرب   بملص منبلزىبالتالشالابوالتنلّببنطاب نلمق ىبمثش ب بب دنلبالشدئط  ب
 جد  زبال طد بأشد بالئأ د ب شد بقدنلبنلبالمقتضّبل ج  ب ص باإلمنىبه ب

هلابالمقتضّبثنبتنب ّبح باإلمنىبوج بنلب  د لبلد بممدنىبآخدئبو تالشالدابنوب

 نت ّبمل بممدنىبالب جد لبأش د بال طد ب   د لبهد باإلمدنىباألصدشّ.بالثدن ّبنلب
اإلمددنىبحددن ظبلششددئعب  جدد بنلب  دد لبملصدد منبنمددنبالمق مدد باألولدد ب ددصلب

 ىبمحنطتد ببجم دعباألح دنىبالتتصد ش  بوالبالحن ظبلششئعبل سبهد بال تدن بللد

الالددن بلددلل بن ضددنبوالبمجمددنعباألمدد بأللبقددابواحدد بمددن ربأشدد ب قدد  ئبأدد ىب
الملص ىب   رب ج لبأش  بال ط ب نلمجم عبقلل بوأللبمجمنأ ربل سبل الل ب

ومالبالبت ئ بوالبألمنّوبمكب متنعبا تنقبالننسب ّبهن ئبال قنعبأش باألمنّوب

بنلضددئوّوبأدد ىبا تددنق ربأشدد بنقددابطلددنىبملدد  ب ددّبوقددتببال احد وبقمددنب لشددر
واح ب بنوبالبل منب    لببنط ب بوالبالق نسبل ط لبالق لبب بأشد بمدنبظ دئب

 دّبنصدد لبالتقدد بوأشد ب قدد  ئب الددش م ب شد سببحددن ظبلششددئعببنإلجمددنعب بوالب

ال دددئاءوباألصدددش  بأل ددد بلددد بوجددد بالمصددد ئبمل  دددنبلمدددنبوجددد ببلثددد باأل   دددنءب
أ ىبحتظ نبلششئعب شرب   بمالباإلمنىب ش بجنلبال ط بأش  بلرببولنجمنعبأش 

  دد بوثدد قببمددنب ل دد  نبهللاب لددنل ببدد بومددنبقشتنددن بوكلدد بمنددنق بلشغددئفبمدد ب

الت ش ددببوهدد باال ق ددندبملدد بمددئادبهللاب لددنل .بالثنلددمبن دد بلدد بوقددعبمندد بال طدد ب
یعاُلالو)ل جدد باإل  ددنّبأش دد بوكلدد ب ضددندبنمددئبالطنأدد بلدد ببق لدد ب لددنل ب ا هللاَ أَطم

ْنُكمْ  ُسوَ  َوأُولمي اْيَْمرم مم یعُوا الرَّ الئابعب بل بوقعبمن بالملص  بلزىب ق بب.(َوأَطم

بالغئفبم ب ص باإلمنىبوالتنلّببنطا
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 نلمقد ىبمثشدد بب دنلبالشددئط  بنلبالغددئفبمد بمقنمتدد با ق ددندباألمد بلدد بوامتثددنلب

ءبمد بكلد بنوامئ بوا  نأ ب  منب تلش ب ش بوقلدتبالملصد  بمند بلدرب جد ببدّ
وهدد بمنددنهبلنصدد  .بال ددنمسبن دد بلدد بوقددعبمندد بالملصدد  بلددزىبنلب  دد لبنقدداب

دّج بم بالل اىبأللبأقش بنب بوملئ ت ببنرب لنل بوث اب بوأقنبد بنقثدئب شد ب

بوقعبمن بالملص  بقنلبنقابحنالبم بّأ ت بوقابكل ببنطابقطلن.
 قا  : وال تنافي العصمة القدرة.

صم ب ّبنلبالملص ىبهداب دتم  بمد ب لداب:باختشببالقن ش لببنللبأقو 

الملص  بنىبالب له بق ىبمن ربمل بأ ىب م ن بمد بكلد بوكهد بآخدئولبملد ب

 م ن بمن نبنمنباألول لب من ربم بقنلبملبالملص ىبم تصب ّبب   بنوب تالد ب
ب نص  ب قتضّبامتننعبمق ام بأش بالملص  بومن ربم بقنلبملباللصم بهد ب

قدد ّوبأشدد بالملصدد  بوهدد بقدد لبنبددّبالحالدد  بالقدد ّوبأشدد بالطنأدد بوأدد ىبال

ال صئلبونمنباآلخئولبالل  بلرب الش  ابالق ّوب من ربمد ب الدئهنبب  د باألمدئب
الدللب تلشدد بهللاب لددنل ببنلل د بمدد باأللطددنهبالمقئبدد بملد بالطنأددن بالتددّب لشددرب

مل نبن  بالب ق ىبأشد بالملصد  ببشدئطبنلبالب نت دّبكلد باألمدئبملد باإللجدنءب
نبب   نبمش  ب تالن   بالب ص ّبأ بصدنح  نبمل دنبالملنصدّبومن ربم ب الئه

وآخئولبقنل اباللصم بلطبب تلش بهللاب لنل ببصنح  نبالب   لبلد بملد بداعب

 ملد ب ددئطبالطنأدد بواّ  ددن بالملصدد  بونهدد ن بهددلابالشطدببنمدد ّبنّبلدد ب:

نح هنبنلب   لبلنتال بنوبل    بخنص  ب قتضّبمش  بمن ل بم بالتج ّبوهدل ب

غددن ئوبلشتلددا.بالثددن ّبنلب حصددابلدد بأشددرببمثنلدد بالملنصددّبومننقدد بالمش دد بم

الطنأددن .بالثنلددمب  ق دد بهددل باللشدد ىببتتددنبعبالدد حّبواإلل ددنىبمدد بهللاب لددنل .ب
الئابعبم اخل  بأش ب ئطباألول ببح مب لشربن د بالب تدئطبم مد ببداب ضد  ب

ّبأش  باألمئب ّبغ ئبال اجد بمد باألمد ّبالحالدن ب د كاباجتملدتبهدل باألمد 

اختنّبالمله بالثن ّبوهد بنلبـببهللاّحم ـببقنلباإل النلبملص منبوالمصنب
اللصددم بالب نددن ّبالقدد ّوببددابالملصدد ىبقددندّبأشدد ب لددابالملصدد  بومالبلمددنب

اهتح بالم جبأشد ب دئطبالملصد  بوالبالثد ا بول طدابالثد ا بواللقدن ب دّب

 ب لدنل بحق ب  نلبخنّجنبأ بالت ش ببوكل ببنطاببنإلجمنعبوبنلنقداب دّبق لد
ثْلُُكْم يُوحى إملَيَّ ) ب.(قُْا إمنَّما أَنَا بََشرو مم



 ةثلاثلا ةلأسملابب.....................................................................................بب366

 المسألة الثالثة

 في أل اإلما  يجب أل يكول أفضا من  یره

 قا  : وقبح تقديم المفضو  معلو  وال ترجیح في المساو 

:باإلمددنىب جدد بنلب  دد لبن ضددابمدد بّأ تدد بأل دد بممددنبنلب  دد لببأقالالو 
ابوالثنلددمبهدد بالمطشدد  بواألولبمحددنلبمالددنو نبل ددربنوبن قددصبمددن ربنوبن ضدد

أل  بمعبالتالنولب التح اب ئج ح بأش بغ دئ ببنإلمنمد بوالثدن ّبن ضدنبمحدنلب

أللبالمتض لب ق  بأق ب ق  م بأش بالتنضدابو د لبأش د بن ضدنبق لد ب لدنل ب
الّدم  إمالَّ أَْل يُْهال فََمْن يَْهدم  إملَى اْلَحقم أَ ) الْن ال يَهم دى فَمالا لَُكالْم َكْیالَف أََحالق  أَْل يُتَّباَلَع أَمَّ

و  خاب حتبهلابالح ربق لباإلمنىبن ضاب ّباللشربوال   بوال ئىبب(تَْحُكُمولَ 

بوالشجنأ بوجم عبالتضن ابالنتالن   بوال     .

 المسألة الرابعة

 في وجوب النص على اإلما 

 .الال ىأش  قا  : والعصمة تقتضي النص وسیرته 

إلمنىب جد بنلب  د لبمنص صدنب:بكه تباإلمنم  بخنص بمل بنلبابأقو 
أش  بوقنلتبالل نه  بملبالطئ  بمل ب ل   باإلمنىبالدنصبنوبالم دئاثبوقنلدتب

الز   دد ب ل دد  باإلمددنىببدددنلنصبنوبالدد أ وبملدد ب تالددد بوقددنلببددنقّبالمالدددشم  ب

الطئ  بم منبه بالنصبنوباخت دنّبنهدابالحدابواللقد .بوالد ل ابأشد بمدنبكه ندنب
نبن  ب ج بنلب   لباإلمدنىبملصد منبواللصدم بمل  بوج نلب:باألولبن نبق بب ن

نمئبختّبالب لشم نبمالبهللاب لنل ب  ج بنلب  د لب صد  بمد بق شد ب لدنل بأل د ب

قدنلبنبدت بأشد ببوآل أش  هللاصش اللنلرببنلشئطبدولبغ ئ .بالثن ّبنلبالن ّب
نّبد هربملد بنبد نءبالب الد  ببالالد ىأش  الننسبم بال ال بأش بول  بحت بن د ب

مل بال ش ت ببل  بقمنبنّب هرب ّبقضنءبالحنج بملد بنمد ّبقث دئوبمن وبد بل نب

بوغ ئهنبم بال قن عبوقنل
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مكابهن ئبأ بالم  ن ب  منبنوب  م  باهت شبب   نبمد ب قد ىببد مئببالال ىأش  

المالشم  بوم بهل بحنل بق بب نال بمل  بمهمنلبنمت بوأ ىبمّبندهرب ّبنجاب
ونقثئهددنب ن دد وبونبدد هربحنجدد بمل  ددنبوهدد باألبدد نءبونهددننهنبونأظم ددنبقدد ّاب

 صدد بممددنىببلدد  ببالالدد ىأش  المتدد لّبألمدد ّهرببلدد  ب  جدد بمدد بهدد ئ  ب

بوالنصبأش  بو لئ ت ربم ن بوهلاببئهنلبلمّ.

 السال علیهالمسألة الخامسة في أل اإلما  بعد النبي 

 السال علیهبال فصا علي بن أبي طالب 

 . ىالالأش  قا  : ومما مختصال بعلي 

مكباألم بب  بقدن ش  ببالال ىأش  :باللصم بوالنصبم تصنلببلشّببأقو 
نحدد همنبلددرب شددتئط منبوالثددن ّبالمشددتئط لبوقدد بب نددنببطدد لبقدد لباألولدد  ب

 ن حصئبالح ب ّبق لبالتئ  بالثن ّبوقابم بابتئط منبقنلبملباإلمدنىبهد ب

ب.الال ىأش  أشّب
رة المالؤمنین وأنالت الخلیفالة قا  : والنص الجلي في قوله سلموا علیه بيم

 من بعد  و یرمما.

وهد بالدنصببالالد ىأش  :بهلابدل ابثدنلبأشد بنلباإلمدنىبهد بأشدّببأقو 

 ددّبم اضددعب دد ا ئ بب ددنباإلمنم دد ببوآل أش  هللاصددش الجشددّبمدد بّهدد لبهللاب

الیَرتََك )لمدنب دزلبق لد ب لدنل بب(من دن)و قش نبغ ئهرب ق ببن لنبكا لنب ْر َعشم َوأَْناليم

نبددنبطنلدد بنلب صددنعبلدد بطلنمددنببوآل أش  هللاصددش نمددئبّهدد لبهللابب(ْقالالَربمینَ اْيَ 

وجمددعببنددّبأ دد بالمطشدد ب قددنلبل ددربن  ددرب دد الّ ّبو ل ننددّب   دد لبنخددّب
ن نبنبن لد بونوالّطب قدنلببالال ىأش  وخش تتّبووص ّبم ببل لب قنلبأشّب

بهددلابنخددّبووصدد ّبوخش تتددّبمدد ببلدد لبوواّثددّب نهددمل ابلدد بالالدد ىأش  

ن تبنخّبووص ّبوخش تتّبم ببلد لب)ونط ل ا.بوبق ل بصش ا بهللابأش  ب:ب
لمددنبآخدد ببدد  بالصددحنب بولددرب ت شددببهدد ىبأشددّبب(ومن ددن)ب(وقنضددّبد نددّ

بالالد ىأش   قنلب نبّه لبهللابآخ تبب  بالصحنب بدو ّب قدنلبلد ببالال ىأش  

بلرب ئفبنلب   لبنخّبوخش تتّبم ن
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 قدد ىبملدد ببوآل أش  هللاصددش نلبّهدد لبهللابب(ومن ددن)بلدد لبوآخدد بب ندد بوب ندد ب

الصحنب بب لب الشم ابأش  بب مئوبالم من  بوقنلبل بن تبه  بالمالدشم  بوممدنىب
المتقددد  بوقن ددد بالغدددئبالمحجشددد  بوقدددنلب  ددد بهدددلابولدددّبقدددابمددد م بوم منددد ب

والنص صب ّبكل بقث ئوبنقثدئبمد بنلب حصد بكقئهدنبالم دنلببوالم الدبب

ب ئ.مل بنلببشغبمجم أ نبالت ا
الالالی ُكُم هللاُ َوَرُسالالالولُهُ ) قالالالا  : ولقولالالاله تعالالالالى ابيالالالة وإنمالالالا اجتمعالالالت  (إمنَّمالالالا َولم

 .الال ىأش  ايوعاف في علي 

وهدد بق لدد ب لددنل ببالالدد ىأش  :بهددلابدل ددابآخددئبأشدد بممنمدد بأشددّببأقالالو 
يَن يُقمیُموَل الصَّ ) يَن آَمنُوا الَّيم ی ُكُم هللاُ َوَرُسولُهُ َوالَّيم كاةَ َوُمْم إمنَّما َولم الةَ َويُْؤتُوَل الاَّ

عُولَ  واالهت اللبب ل باآل  ب ت قببأش بمقد من ب:بمحد اهنبنلبلتظد بم مدنبب(راكم

لشحصددئبو دد لبأش دد بالمنقدد لبوالملقدد لبنمددنبالمنقدد لب نجمددنعبنهدداباللئب دد ب
أش  .بونمنبالملقد لب دصلبلتظد بملبلنث دن بومدنبلشنتدّبق دابالتئق د ب   د لب

أم ببنالهتصحن بولنجمنعبأش بهل بال الل بوالب ص بقلل ببل بالتئق  ب

  اّدهمنبأش بملن بواح بوالبصئهباإلث ن بمل بغ ئبالملق ّبوالنتّبمل ب
الملق ّبلنجمنعب  قّبالل سبوه بصئهباإلث ن بمل بالملق ّبوالنتّبمل ب

الثن  د بنلبالد لّب ت د باألولد ببنلتصدئهبوالد ل اب غ ئ بوهد بملند بالحصدئ.

نهابالشغ بواهتلمنل ربقق ل ربالالشطنلبولّبم بالبولّبل بوققد ل ربأش  ب قاب
ن منبامئنوب  حتببغ ئبمكلبول  نببالال ىأش  ولّبال ىبوولّبالم تب بوقق ل ب

 ن نح دنببنطدا.بالثنلثد بنلبالمدئادببدلل ببلد بالمد من  بأل د ب لدنل بوصددت رب

ّ.بومكبقد بب صببم تصبب لض ربوأل  بل بالبكل بلزىبا حندبال لّبوالمت ل
بالالددد ىأش   م ددد  بهدددل بالمقددد من ب نقددد لب:بالمدددئادبب دددل باآل ددد بهددد بأشدددّب

لنجمدنعبالحنصدابأشد بنلبمد بخصدصبب دنببلد بالمد من  بقدنلبم د بأشدّب

ممددنبقدداببالالدد ىأش   صددئ  نبملدد بغ ددئ بخددئقباإلجمددنع.بوأل دد ببالالدد ىأش  
لمدئادبوأللبالمئادبنوببلض بلنجمنعبوق بب ننبأ ىباللم م  ب    لبه بقدابا

أل د بلمدنب صد قببالالد ىأش  المتالئ  با تق ابأش بنلبالمئادبب ل باآل  بأشّب

بب ن م بحنل بّق أ ب زلتبهل باآل  ب   بوالبخ هب ّبكل .
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 قا  : ولحدي  الغدير المتواتر.

و قئ دئ بنلبالن دّببالالد ىأش  :بهدلابدل دابآخدئبأشد بممنمد بأشدّببأقو 

غدد  ئبخددربوقدد بّجددعبمدد بحجدد بالدد داعبملنبددئبقددنلب ددّببوآل أش  هللاصددش 
مدد ببوآل أش  هللاصددش لالددتبنولدد بب دربمدد بن تالدد ربقددنل اببشد بقددنلبنالمالدشم  ب

قنددتبمدد ال ب لشددّبمدد ال بالش ددربوالبمدد بواال بوأددندبمدد بأددندا بوا صددئبمدد ب

 صئ بواخللبم بخلل .بوق ب قابالمالدشم لبقن د بهدلابالحد  مب قد بمتد ا ئاب
 بأش باإلمنم بووج باالهت اللبب بنلبلتظ بم ل ب ت  بل ن رباختشت اب ّبداللت

األولددد بأللبمق مددد بالحددد  مب ددد لبأش ددد بوأللبأدددئهبالشغددد ب قتضددد  بوقدددلاب

الالَي َمالالْوالُكمْ )االهددتلمنلبلق لدد ب لددنل ب نلبنولدد بب ددربوقدد لباألخطددابب(النَّالالاُر مم
وقد ل ربمد ل بالل د بنلباألولد ببتد ب ئ بب(  ص حتبم الهنبم بالندنسبقش در)

   بوأل  نبمشتئق بب  بملنلبغ ئبمئادوبهننبمالباألول بوأل  بممنببوالتصئه

قابالمئادبنوببلض بوالب ج لبخئوج بأ باإلّادوبأل  بحق ق ب   بولرب ث تب
بمّادوبغ ئ .

 قا  : ولحدي  المنالة المتواتر.

و قئ دئ بنلبالن دّببالالد ىأش  :بهدلابدل دابآخدئبأشد بممنمد بأشدّببأقو 
ن دتبمندّببمنزلد بهدنّولبمد بم هد بمالبن د بالب  دّببقدنلب:بوآل أش  هللاصش 

بلدد لبو دد ا ئبالمالددشم لببنقددابهددلابالحدد  مبل ددن رباختشتدد اب ددّبداللتدد بأشدد ب

ل بجم عبمننللبهنّولبم ببالال ىأش  اإلمنم بو قئ ئباالهت اللبب بنلبأش نب
نءبأللبال حد وبمنت د بهندنبل هدتثنبوآل أش  هللاصدش م ه ببنلنالد  بملد بالن دّب

المشددئوطببددنل ثئوبوغ ددئباللمدد ىبلدد سببمددئادبل هددتثننءبالم ددئجبمددنبلدد ال ب

ل جدد بدخ لدد بقنللدد دبواألصددابأدد ىباالبددتئاطبوال تتددنءبالقن دداببددنل ثئوبمدد ب
دولباللم ىبولل ىب  دربالمدئادبمد بخطدن بالح د ربلد ال بومد بجمشد بمننللد ب

بال    ببل  بل بأنشبلث    نبل ب ّبح ن  .
 لى المدينة فیعم لإلجماع.قا  : والستخالفه ع

و قئ دددئ بنلبالن دددّببالالددد ىأش  :بهدددلابدل دددابآخدددئبأشددد بممنمتددد ببأقالالالو 
بوآل أش  هللاصش 
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  دئجببالالد ىأش  اهت شت بأش بالم  ن بونّجببالمندن ق لببد م ئبالمد من  ب

ملدد بالن ددّبوقددنلب ددنبّهدد لبهللابملبالمنددن ق  بلأمدد ابن دد بخشتتنددّباهددتثقنالب
قلب ابم منبخشتت بلمنب ئقتبوّا دّب دنّجعب)ب:بالال ىأش  و حئلابمنّب قنلب

  ب ئض ب نبأشّبنلب   لبمنّببمنزل بهنّولبم بم هد بمالبن د بن نخشتنّب

الب  ّببل لبومكابقنلبخش تت بأش بالم  ن ب ّب ش بالحنلبولرب لزل بق ابم   ب
بوالببلدد  باهددتمئ بوال تدد بأش  ددنب دد ب  دد لبغ ددئ بخش تدد بأش  ددنبومكابا تتددت

خ  دد بغ ددئ بأش  ددنبا تتددتبخ  تدد بأشدد بغ ئهددنبلنجمددنعب ث ددتبال   دد بلدد ب

جمنأ بأش بالم  ن ببوآل أش  هللاصش ق باهت شببالن ّبب(الب قنل)بالال ىأش  
وأشدد بغ ئهددنبومددعبكلدد ب ش الدد ابن مدد بأندد قربأل ددنب قدد لبملببلضدد ربأزلدد ب

بوال نق لبلرب قابنح بب منمت ر.بالال ىأش  

أنت أري ووعیي ورلیفتالي مالن بعالد  وقاضالي  الال ىأش  قا  : ولقوله 

 ديني بكسر الدا .

و قئ دئ بنلبالن دّببالالد ىأش  :بهدلابدل دابآخدئبأشد بممنمد بأشدّببأقو 

قنلبن تبنخّبووصد ّبوخش تتدّبمد ببلد لبوقنضدّبد ندّببوآل أش  هللاصش 
بب الئبال البوهلاب صبصئ  بأش بال ال  بوال    بأش بمنب ق ى.

 وينه أفضا وإمامة المفضو  قبیحة عقال.قا  : 

و قئ دئ بن د بن ضداببالالد ىأش  :بهلابدل ابآخئبأش بممنم بأشدّببأقو 

م بغ ئ بأش بمنب   ّب   د لبهد باإلمدنىبأللب قد  ربالمتضد لبأشد بالتنضداب
بق   بأق بولشالمعبأش بمنب ق ى.

رفالع قا  : ولظهور المعجاة على يده كقلع باب ریبر ومخاطبة الثعبالال و

الصخرة العظیمة عالن القلیالب ومحاربالة الجالن ورد الشالم  و یالر  لالك وادعالى 

 اإلمامة فیكول عادقا.

و قئ دئ ببالالد ىأش  :بهلابدل ابآخدئبأشد بممنمد بنم دئبالمد من  ببأقو 
ن  بق بظ ئبأش ب   بملجدزا بقث دئوبوادأد باإلمنمد بلد بدولبغ دئ ب   د لب

ن د ب ددت ببدن بخ  دئبوأجدزبأدد بصدندقنبنمدنبالمق مد باألولد ب شمددنب د ا ئبأند ب

بمأند  به ل لبّج بم بنب بالننسبق وبوخنط  بالثل نلبأش بمن ئ
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بال    ب الئابأن ب قنلبم  بم بح نىبالج بنب ابأش  بمال ل بنج ت بأن ن.

ولمنب  ج بمل بصت  بنصنب ربأطشبأظ رب  مئهرب حتئواببئئابقئ  نب
 نقتشل دنببالال ىأش  م بد ئب  ج وابص ئوبأظ م بأجزوابأ بقشل نب نزلب

ودحنبب نبمالدن  ببل د وب ظ دئبالمدنءب شدئب ابثدربنأندهدنب ندزلبصدنح بالد  ئب

ونهشرب الئابأ بكل ب قنلببنّبهلابال  ئبأش بقنلعبهل بالص ئوبومض بم ب
 دّبالشدنى.بوحدنّ بالجد بوقتداببالالد ىأش  ق شّبولرب  ّق  بواهتش  بملد ب

ح دمببوآل أش  هللاصدش بدنلن ّبمن ربجمنأ بقث ئوبلمدنبنّادوابوقد عبالضدئّب

هدنّبملدد ببندّبالمصددطش بوّد بلد بالشددمسبمدئ   بوغ ددئبكلد بمدد بال قددن عب
المشدد  ّوبال الدد بأشدد بصدد قب نأش ددن.بونمددنبالمق مدد بالثن  دد ب ظددنهئوبمنق لدد ب

ادأدد باإلمنمدد ببلدد بّهدد لبهللاببالالدد ىأش  بددنلت ا ئبمكبالب شدد بنحدد ب ددّبن دد ب

ب.وآل أش  هللاصش 
 .الال ىأش  ق كفر  یره فال يصلح لإلمامة فتعین مو قا  : ولسب

وهد بنلبغ دئ بممد ببالالد ىأش  :بهلابدل ابآخئبأش بممنم بأشدّببأقو 

ادأددد بل دددرباإلمنمددد بقنلل دددنسبونبدددّبب دددئبقن دددنبقدددن ئ  بق دددابظ ددد ّبالن دددّب
ال يَنالالالاُ  َعْهالالالدم  ) ددد ب صدددشحنلبلنمنمددد بلق لددد ب لدددنل ب:ببوآل أش  هللاصدددش 

ینَ  والمدددئادببنلل ددد بهندددنبأ ددد باإلمنمددد بأل ددد بجددد ا بدأدددنءبمبدددئاه ربب(الظَّالالالالممم

ب.الال ىأش  
قمینَ ) قا  : ولقوله تعالى ادم ب.(َوُكونُوا َمَع الصَّ

يا )وه بق ل ب لنل ب:ببالال ىأش  :بهلابدل ابآخئبأش بممنم بأشّببأقو 

قمی الالادم يَن آَمناُلالوا اتَّقاُلالوا هللاَ َوُكوناُلالوا َمالالَع الصَّ نمددئب لددنل ببددنل  لبمددعبب(نَ أَي َهالالا الَّالاليم
الصندق  بنلبالملش ىبمن ربالص قبوالب تحق بكل بمالب ّبحد بالملصد ىبمكب

ببنإلجمنع.بالال ىأش  غ ئ بالب لشربص ق بوالبملص ىبغ ئبأشّب

ْنُكمْ ) قا  : ولقوله تعالى ب.(َوأُولمي اْيَْمرم مم
يا )ل ب:بوه بق ل ب لنبالال ىأش  :بهلابدل ابآخئبأش بممنم بأشّببأقو 

يَن آَمنُوا بأَي َها الَّيم
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ْنُكمْ  ُسوَ  َوأُولمي اْيَْمرم مم یعُوا الرَّ یعُوا هللاَ َوأَطم نمدئببنال  دنعبوالطنأد بألولدّبب(أَطم

األمئبوالمئادبمن بالملص ىبمكبغ ئ بالبنول   بل ب قضّبوج  بطنأت بوالب
ببنإلجمنع.بالال ىأش  ملص ىبغ ئبأشّب

 المسألة السادسة

 السال علیهدلة الدالة على عد  إمامة  یر علي في اي

 یالر عالالح لإلمامالة لظلمهالم بالالد ىأش  قا  : ويل الجماعة  یالر علالي 

ببتقد  كفرمم.
الب صدش بلنمنمد ب:ببالال ىأش  :بهل بندل ب  لبأش بنلبغ ئبأشّببأقو 

قددن  اببوآل أش  هللاصدش األولبنلبنبدنبب دئبوأمددئبوأثمدنلبق ددابظ د ّبالن ددّب

بقتئوب  ب ننل ابأ  باإلمنم بلر  بوق ب ق مت.
بقالالالالا  : ورالالالالالف أبالالالالو بكالالالالر كتالالالالاب هللا تعالالالالالى فالالالالي منالالالالع إرث رسالالالالو  هللا

 بخبر رواه مو.بوآل أش  هللاصش 

:بهلابدل ابآخئبأش بأ ىبص ح  بنبّبب ئبلنمنم بو قئ دئ بن د ببأقو 

ولدرب د ّثببل وآأش  هللاصدش خنلببقتن بهللاب لنل ب ّبمنعبمّثبّه لبهللاب
 حد بب«:واهدتن بملد بخ دئبّوا بهد بأد بالن دّب دّبق لد ببالالد ىأش  ن نطم ب

وأمد ىبال تدن ب د لبأشد بخد هب»ملنبئباأل   نءبالب  ّثبمنب ئقنن بص ق 

َث ُسلَْیماُل داُودَ )كل .بون ضنبق ل ب لنل ب ثُنمي )وق ل ب ّبقص بلقئ نبب(َوَورم يَرم

ْن آ م يَْعقُوبَ  ُث مم  دئثبنبالالد ىأش  نّبهدلابال  دئبوقنلدتبلد ب نطمد ب ندن ب(َويَرم

نبنطبوالبمّثبنبّبلق بجئتبب ئنب ئ ن.بومدعبكلد ب  د بخ دئبواحد بلدرب لدئهب
نح ابم بالصحنب بوا ق بأش ب قش ب   بب لنّفبال تن بالمت ا ئبوق ببب  ب

هدلابالح دربلغ دئبوّثتد بونختدن بأد بوّثتد بولد ببوآل أش  هللاصش ّه لبهللاب

ه بببالال ىأش  لح  مبصح حنبأن بنهش بلرب مال بنم ئبالم من  بقنلبهلابا
بالالد ىأش  وبغشت بوأمنمت بو نلعبالل نسبأش نببوآل أش  هللاصش ّه لبهللاب

بول بقنلبهلابالال ىأش  نبل بم  ب نطم ب
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قنلدتببالالد ىأش  نالح  مبملئو نبأن هربلرب جزبل ربكل بوّولبنلب نطمد ب

ّثتبّه لبهللابنىبوّث بنهشد بقدنلببدابوّثد بنهشد ب قنلدتبمدنب نبنبنبب ئبن تبو
 قددددددنلبهددددددملتبّهدددددد لبهللاببوآل أش  هللاصددددددش بددددددنلبهدددددد ربّهدددددد لبهللاب

 قدد لبملبهللابمكابنطلددرب   ددنبطلمدد بقن ددتبلدد لّباألمددئببلدد  ببوآل أش  هللاصددش 

بوكل ب  لبأش بن  بالبنصابل لابال  ئ.
ادعالاء النحلالة لهالا وشالهد علالي فالدكا مالع بالالد ىأش  نبقا  : ومنع فاطمالة

وأ  أيمن وعدق ايزواج في ادعاء الحجرة لهن ولهيا ردمالا عمالر  الال ىأش  

 بن عبد العايا.

:بهلابدل ابآخئبأش بالطل ب ّبنبّبب ئبوأ ىبص ح ت بلنمنم ببأقو 
وأشد ب نطمد ببندتببالالد ىأش  وه بن  بنظ ئبالتلص بأش بنم ئبالمد من  ب

بالالد ىأش  أل  نبادأدتب د قنبوكقدئ بنلبالن دّببوآل أش  هللاصش ّه لبهللاب

ن حش نبم نهنب شرب ص ق نب ّبق ل نبمعبن  نبملص م بومعبأشم بب   نبم بنهاب
ونىبن م ب قنلبّجابمعبّجابنوبامئنوبمعببالال ىأش  الجن بواهتش   بأش نب

لداب ّبادأنءبنلبالحجئوبل د بولدرب جبالال ىأش  امئنوبوص قبنلواجبالن ّب
بالالد ىأش  نالحجئوبصد ق بولمدنبأدئهبأمدئببد بأ د باللز دزبقد لب نطمد ب

قدنلب ن غدّببالالد ىأش  نمظش م بّدبأش بنوالدهنب  قنبومعبكل ب د لب نطمد ب

بألبّبب ئبم حنل نب  قنبابت اءبل بلرب  أ بنوب لط  نبم نهنببنلم ئاث.
 قا  : وأوعت أل ال يصلي علیها أبو بكر فدفنت لیال.

لابوجدد بآخدئب د لبأشدد بالطلد ب دّبنبددّبب دئبوهد بنلب نطمدد ب:بهدبأقالو 

لمنبحضدئ  نبال  دنوبنوصدتبنلبالب صدشّبأش  دنبنبد بب دئبغ ظدنببالال ىأش  ن

أش  بومنلنبل بأ بثد ا بالصد وبأش  دنب د  نتبلد  بولدرب لشدربنبد بب دئببدلل ب
بونخت بق ئهنبلئ ب صشّبأش بالق ئبولرب لشرببق ئهنبمل باآلل.

 یلوني فلست بخیركم وعلي فیكم.قا  : ولقوله أق

:بهلابوج بآخئب ّبالطل بأش بنبّبب ئبوه بن  بقنلب  ىبالالق ت ببأقو 

نق شدد  ّب شالددتبب  ددئقربوأشددّب دد  رب بوهددلاباإلخ ددنّبملبقددنلبحقددنبلددرب صددش ب
بلنمنم 



 مالسلاهيلع يلع ريغ ةمامإ مدع ىلع ةلادلا ةلدألا يفبب.......................................بب374

وملبلدرب  د بحقدنب لد ىببالالد ىأش  الأتئا  ببل ىبالص ح  بمعبوج دبأشدّب

بظ ئ.ص ح ت بلنمنم بح نئلبن
 قا  : ولقوله إل له شیوانا يعتريه

:بهلابدل ابآخئبأش بأد ىبصد ح ت بلنمنمد بوهد بمدنبّولبأند ببأقو 

ول دددت ربولالددتبب  ددئقرب دد لباهددتقمتب دددن  ل  ّب بوملب ن دد بقددنلبم تددنّاب:

اأ ججتب ق م  ّب ب  لبلّبب طن نبأن بغضد ّب لتئ ندّب ب د كابّن تمد  ّب
ّقربومبشدددنّقر.بوهدددلاب ددد لبأشددد بمغضددد نب دددنجتن   ّبلدددئ بنوثدددئب دددّبمبدددلن

باأتئافبالش طنلبل ب ّبقث ئبم باألح نىبومثابهلابالب صش بلنمنم .
قا  : ولقو  عمر كانت بیعة أبي بكر فلتالة وقالى هللا شالرما فمالن عالاد إلالى 

 مثلها فاقتلوه.

:بهلابدل ابآخئب  لبأش بالطل ب  د بأللبأمدئبقدنلبممنمدنبأند هرببأقو 

ّبب ئب شت بوق بهللابالمالشم  ببئهنب م بأندبمل بوقنلب ّبحق بقن تبب ل بنب

مثش نب نقتش  ب    بأمئبنلبب لتد بقن دتبخطد بأشد بغ دئبالصد ا بونلبمثش دنب
بممنب ج ب   بالمقن ش بوهلابم بنأظربمنب   لبم باللىبوالت طئ .

 قا  : وشك عند موته في استحقاقه لإلمامة

وهد بن د بقدنلبلمدنب:بهلابوج بآخئب  لبأشد بأد ىبممنمد بنبدّبب دئببأقو 
ب؟حضئ  بال  نوبل تنّبقنتبه لتبّه لبهللابهابلص صنّب ّبهلاباألمئبح 

وقنلبن ضنبل تنّبقنتب ّبظاببنّبهنأ وبضئبتب  لبأش ب  بنح بالئجش  ب

  ددنلبهدد باألم ددئبوقنددتبالدد ل ئبوهددلابقشدد ب دد لبأشدد ب شدد   ب ددّباهددتحقنق ب
بول بب نبمن .لنمنم بواضطئا بنمئ ب   نبوم  بقنلب ئىبنلبغ ئ بن

فالالي االسالالتخالف عنالالدمم وفالالي بوآل أش  هللاصددش قالالا  : ورالالالف الرسالالو  

ب.وآل أش  هللاصش تولیة من عاله 
بالالد ىأش  :بهلابطل بآخئب ّبنبّبب ئبوه بن  بخنلببالئهد لببأقو 

ب ّباالهت  ه
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لرب الت شببنحد اب  نهدت    ببوآل أش  هللاصش أن هربأل  ربلأم ابنلبالن ّب

أنددددد هربوم نلتددددد بالن دددددّببوهدددددشروآل أش  هللاصش   ددددد لبم نلتدددددنبلشن دددددّب
  جدددددد بالطلدددددد .بون ضددددددنب   دددددد بخددددددنلببالن ددددددّببوهددددددشروآل أش  هللاصش 

أل ددد ببالالددد ىأش   دددّباهدددت  هبمددد بأزلددد بالن دددّببوهدددشروآل أش  هللاصش 

اهت شببأمئبب بال طن بوق بقنلبالن دّبلدرب  لد بأمد بهد ىبن د ببلثد ب دّب
ئجددددعبمن زمددددنبووال بنمددددئبالصدددد قن ب شدددد ن بالل ددددنسبملدددد بالن ددددّبخ  ددددئب 

 لزل بون  ئ بالصحنب بأش بنبّبب ئبكل بحتد بقدنلببوهشروآل أش  هللاصش 

بل بطشح ب:بول تبأش ننب ظنبغش ظن.
قا  : وفي التخلف عن جیش أسامة مع علمهم بقصد البعد وولالى أسالامة 

ب.ه أحدا ومو أفضا من أسامةلم يو  علیبالال ىأش  علیهم فهو أفضا وعلي 

:بهلابدل ابآخئبأشد بالطلد ب دّبنبدّبب دئبوهد بن د بخدنلببالن دّببأقو 

ح مبنمئ به بوأمئبب بال طن بوأثمنلب دّب نت دلبجد شببوآل أش  هللاصش 
قنلب ّبمئض بحنالببل بحنلب تلوابج شبنهنم ببوآل أش  هللاصش نهنم بأل  ب

 ج بأش  بالنت كبملد ب شدرب تلشد ابكلد بوقنلبالث ث ب ّبج ش بو ّبجمش بم ب
أللبغئض ببنلتنت لبمد بالم  ند ببوآل أش  هللاصش معبن  ربأئ  ابقص بالن ّب

بلدددد بالث ثدددد بأن ددددنببح ددددمبالب ت ث دددد ابأشدددد باإلمنمدددد ببلدددد بمدددد  بالن ددددّب

بالالد ىأش  ول لابجلابالث ث ب دّبالجد شبولدرب جلدابأش دنببوآل أش  هللاصش 
نهددنم بنم دئبالجد شبوقدنلب  د بنبدد ببوهدشروآل أش  هللاصش ملد بوجلدابالن دّب

ن ضابم بنهنم بولرببالال ىأش  ب ئبوأمئبوأثمنلب   بن ضابمن ربوأشّب

بن ضابالننسبقن  .بالال ىأش    لبأش  بنح اب    لبه ب
قا  : ولم يتو  عمال في زمانه وأعواه سورة براءة فنا  جبر یالا فالأمره 

ل ال يقرأما إال مو أو أحد من أما بیته فبع  بها علیا برده وأري السورة منه وأ

 .الال ىأش  

:بهدددلابطلددد بآخدددئبأشددد بنبدددّبب دددئبوهددد بن ددد بلدددرب  لددد بالن دددّببأقالالالو 

أم ب ّبح ن  بنص به ىبن  بنأطن به ّوببدئاءوبونمدئ ببوآل أش  هللاصش 
أش بالن دّببالال ىأش  بنلحجببنلننسب شمنبمض ببل بالطئ  ب زلبج ئ  اب

بئ ببئد بونخلبالال ّوبمن بونلبالب قئنهنبمالبه ونم
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ووال بالحددجببالالدد ىأش  نوبنحدد بمدد بنهددابب تدد ب  لددمبب ددنبأش ددنببالالدد ىأش  

بنلننسبوهلاب  لبأش بنلبنبنبب ئبلرب   بنه بإلمنّوبالحجب   بب   لبنهد ب
ق دبببالالد ىأش  لنمنم ببل  بوأللبم بالب  م بأش بنداءبه ّوب دّبح ن د ب

ب.وهشروآل أش  هللاصش أش باإلمنم ببل بالن ّبب  م 
قا  : ولم يكن عارفا بايحكا  حتى قوع يسار سالارق وأحالرق بالنالار ولالم 

يعرف الكاللة وال میراث الجدة واضورب في أحكامه ولم يحد رالدا وال اقالتص 

 منه.

:بهلابطل بآخئب ّبنبّبب ئبوه بن  بلرب   بأنّ نببنألح دنىب د ببأقو 

صد  بلنمنمد بنمدنبالمق مد بالثن  د ب قد بمدئ بونمدنباألولد ب ص د بقطدعب ج لب 

هنّقنبم ب النّ بوه بخ هبالشئعبونحئقبالتجنءوبالالشمّببنلننّبوق ب   ب
أدد بكلدد بوقددنلبالب لددل ببنلنددنّبمالبّ بالنددنّ.ببوهددشروآل أش  هللاصش الن ددّب

ن دّب د لبقدنلبوهئابأ بال  ل ب شرب لئهبمنب ق لب   نبثربقنلبنقد لب   دنببئ

صد ابنب مدد بهللابوملبقدنلبخطدد ب منددّبومد بالشدد طنلبوالح درببددنلئنلببنطددا.ب
وهدد لت بجدد وبأدد بم ئاث ددنب قددنلبالبنجدد بلدد ببدد ئنب ددّبقتددن بهللابوالبهددن ب   دد ب

اّجلددّبحتدد بنهدد لب دد خ ئ بالمغ ددئوببدد ببددل  بومحمدد ببدد بمالددشم بنلبالن ددّب

األح دنىبوقددنلببنأطنهدنبالالد س.بواضدطئ ب ددّبقث دئبمد بوآل أش  هللاصدش 
 التتتّبالصحنب ب   ن.بوكل ب  لبأش بقص ّبأشم بوقش بملئ ت .بوقتابخنل ب

ب بال ل  بمنل ببد ب د  ئوبوواقدعبامئن د بل شد بقتشد بوضدنجل نب شدرب حد  بأشد ب

الز نبوالبقتش ببنلقصنصبونبنّبأش  بأمدئببقتشد بوأزلد ب قدنلبالبنغمد بهد تنب
بب ئ بهللابأش بال تنّ.

وقالالد نهالالى هللا تعالالالى بوآل أش  هللاصددش رسالالو  هللا  قالالا  : ودفالالن فالالي بیالالت

لما امتنالع بالال ىأش  بدروله في حیاته بغیر إ ل وبع  إلى بیت أمیر المؤمنین

من البیعة فأضر  فیه النار وفیاله فاطمالة والحسالن والحسالین وجماعالة مالن بنالي 

ب.الال ىأش  نماشم ورد علیه الحسنال لما بويع وند  على كشف بیت فاطمة 

:بهددل بمطددنأ بنخددئب ددّبنبددّبب ددئبوهدد بن دد بد دد ب ددّبب ددتبّهدد لبهللاببأقالالو 
بوآل أش  هللاصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش 
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حدنلببوآل أش  هللاصدش وق ب   بهللاب لنل بأد بالد خ لبمل د ببغ دئبمكلبالن دّب

لمدنبامتندعببالالد ىأش  ح ن  ب   بببل بم   بوبلمبملد بب دتبنم دئبالمد من  ب
م بوالحال بوالحال  بوجمنأد بمد ببندّبم بال  ل ب  ضئىب   بالننّبو   ب نط

قئهنبوقنلبملد بالزب دئب دّبال  دتب  الدئواببالال ىأش  هنبربونخئج ابأش نب

  لقدتبجن ندنباهددم ببالالد ىأش  نهد ت بونخئجد  بمد بالد اّبوضدئبتب نطمد ب
مددعببالالدد ىأش  منمحالدد بولمددنبب  ددعبنبدد بب ددئبصددل بالمن ددئب جددنء بالحالددننلب

 ددئوابأش دد بوقددنلبلدد بالحالدد بوالحالدد  بجمنأدد بمدد ببنددّبهنبددربوغ ددئهربون 

هددلابمقدنىبجدد  نبلالدتبلدد بنهد بولمددنبحضدئ  بال  ددنوبقدنلبل تنددّببالالد ىأش  من
ب ئقتبب تب نطم بلربنقشت بوهلاب  لبأش بخطئ ب ّبكل .

قالالالا  : وأمالالالر عمالالالر بالالالرجم امالالالرأة حامالالالا وأرالالالرى مجنونالالالة فنهالالالاه علالالالي 

بفقا  لو ال علي لهلك عمر.بالال ىأش  

أشد بأمدئب متندعبملد باإلمنمد بلد بوهد بنلبأمدئبن دّب:بهلابطل ببأقو 
ملببالالد ىأش  مل  ببنمئنوبق بل تبوهدّبحنمداب د مئببئجم دنب قدنلبلد بأشدّب

قنلبل بأش  نبه  اب ش سبل بأش بحمش نبه  اب  مال بوقنلبل بالبأشّبل ش ب
أمدددئ.بون دددّبمل ددد ببدددنمئنوبمجن  ددد بقددد بل دددتب ددد مئببئجم دددنب قدددنلبلددد بأشدددّب

شربمئ  عبأ بالمجن لبحت ب ت  ب  مال بوقنلبلد بالبأشدّبملبالقبالال ىأش  

ل ش بأمئ.بوم ب  ت بأش  بهل باألم ّبالظنهئوب ّبالشئ ل بق دبب الدتح ب
باإلمنم .

حتالى تالال علیاله أبالو بوهدشروآل أش  هللاصش قا  : وتشكك في مالوت النبالي 

ب.بكر : إنك میت وإنهم میتول فقا  كأني لم أسمع ميه ابية
ل بآخئبوه بنلبأمئبلرب   بحن ظدنبلش تدن باللز دزبولدرب:بهلابطبأقو 

  دد بمتدد بئابآل ن دد ب دد ب الددتح باإلمنمدد بوكلدد بن دد بقددنلبأندد بمدد  بالن ددّب

وهللابمنبمن بمحم بحت ب قطدعبن د لبّجدنلبونّجش درببوهشروآل أش  هللاصش 
  لبمن بنوبق ل ب:ب بب(إمنََّك َمیّمتو َوإمنَُّهْم َمیّمتُولَ ) شمنب    بنب بب ئببق ل ب لنل ب:ب

نوبقتددابا قش ددتربأشدد بنأقددنب رب بقددنلبقدد  ّبمددنبهددملتبب ددل باآل دد بوقدد بن قنددتب

بب  ن  .
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قا  : وقا  كالا أفقاله مالن عمالر حتالى المخالدرات لمالا منالع مالن المغالاالة فالي 

 الصداق.

:بهلابطل بآخئبوه بنلبأمئبقنلب  منب ّبخط ت بمد بغدنل ب دّببأقو 
لتبل بامئنوبق بب منلننبمدنبنحشد بهللابلندنبص اقبابنت بجلشت ب ّبب تبالمنلب قن

 ّبقتنب ببق ل بوآ  تربمح اه بقنطنّاباآل  ب قنلبأمئبقابن ق بم بأمئبحت ب

الم دد ّا ب ددّبال  دد  بومدد ب شددت  بأش دد بمثددابهددلابالح ددربالظددنهئبالب صددش ب
بلنمنم .

واقتالالرض ومنالالع أمالالا  وهددشروآل أش  هللاصش قالالا  : وأعوالالى أزواج النبالالي 

 من رمسهم. الال ىرأش  البیت 

:بهددددلابطلددد بآخددددئبوهددد بنلبأمددددئبقدددنلب لطددددّبنلواجبالن ددددّبأقالالالو  

ب ددتبالمددنلبحتد بقددنلب لطددّبأن شد بوحتصدد بأشددئوببوهدشروآل أش  هللاصش 

آالهبدّهربقابهدن بونخدلبمد بب دتبالمدنلبثمدن   بنلدببدّهدرب د   ئوابأش د ب
ل مددسبابالالد ىأش  ركلد ب قدنلبنخل د بأشد بج د بالقدئفبومندعبنهدابال  دتب

بالللبنوج  بهللاب لنل بل رب ّبال تن باللز ز.
 قا  : وقضى في الجد ما ة قضیة وفضا في القسمة ومنع المتعتین :

:بهل بمطنأ بنخئب بوه بنلبأمئبغ دئبأدنّهبب ح دنىبالشدئ ل ببأقو 
 قض ب ّبالج ببمن  بقض  بوّولب الل  بقض  بوهلاب  لبأش بقش بملئ ت ب

ضاب ّبالقالم بواللطنءبوال اج بالتال   .بوقنلببنألح نىبالظنهئو.بون ضنب 

متلتنلبقن تنبأش بأ  بّهد لبهللابن دنبن  د بأن مدنبونأنقد بأش  مدنبمدعبنلبب:
  هببأش ب  ا بالمتل بول بلرب   بن ضدابمد ببوهشروآل أش  هللاصش الن ّب

كلدد بوجمنأدد بقددن  ابقدد ببالالدد ىأش  غ ئهددنبمدد بن دد اعبالحددجبلمددنب لددابالن ددّب

وبلد بو ن د بولد ببوهدشروآل أش  هللاصش المتل ب ّبلم بّه لبهللابول وابم ب
بلرب   بهن غ بلرب قعبمن ربكل 

 قا  : وحكم في الشورى بضد الصواب.

:بهددددددلابطلدددددد بآخددددددئبوهدددددد بنلبأمددددددئبخددددددنلببّهدددددد لبهللاببأقالالالالالالو 
بأن هربوهشروآل أش  هللاصش 
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 دنصبأشد ببح مبلرب ت فباألمئبمل باخت نّبالننسبوخنلببنبنبب ئبح مبلر

ممنىببل  بثربم  بطل ب ّبقابواح بمم باختنّ بلشش ّىبونظ دئبقئاه د بنلب
 تقش بنمئبالمالشم  بم تنبقمنب قش  بح نبثرب قش  بوجلاباإلمنم ب ّبهت ب تدئبثدرب

 نق ب تال ب جلش نب ّبنّبل ببل بالالت بثرب ّبث ث بثرب ّبواحد ب جلدابملد ب

ملباجتمعبب«:بنلضلببثربقنلبأ  بالئحم بب بأ هباالخت نّببل بنلبوصت ب
أشّبوأثمنلب نألمئبقمنبقنال بوملبصنّوابث ث بث ث ب نلق لبلشل  ب   ربأ  ب

للشم ببل ىباالجتمنعبم بأشّبوأثمنلبوأشمد ببد لبأ د بالدئحم بالب»الئحم 

 ل لبب نبأ بنخ  بأثمنلباب بأم بثربنمدئببضدئ بنأندنق ربملب د خئوابأد ب
 بخددنلبباألّبلدد بمددن ربنوبالددل  ب دد  ربأ دد بال  لدد بث ثدد بن ددنىبونمددئببقتددابمدد

وأثمدنلبوغ ئهمدنبوهمدنبمد ببالالد ىأش  الئحم بوق بب ال غبل بقتابأشدّب

بنقنبئبالمالشم  .
ب.الال ىأش  نقا  : وررق كتاب فاطمة 

لمدنبطنلدتبالمننلأد ببالال ىأش  ن:بهلابطل بآخئبوه بنلب نطم ببأقو 

وقتد بل دنببدلل بقتنبدنب  ئجدتببب ن نبوب  بنبّبب دئبّدبنبد بب دئبأش  دنب د قن
وال تن ب دّب د هنب شق  دنبأمدئب الد ل نبأد ببد   نب قصدتبقصدت نب  خدلبمن دنب

ال تن بوخئق ب  أتبأش  بودخابأش بنبّبب ئبوأن   بأش بكل ب ن تقنبأش ب

بمنل نبأ ب  ط.
قالا  : وولالى عثمالال مالالن ظهالر فسالقه حتالى أحالالدثوا فالي أمالر المساللمین مالالا 

 أحدثوا.

أثمنلبوهد بن د بولد بنمد ّبالمالدشم  بمد بظ دئبب:بهلابطل بأش أقو  

من بالتال بوال  ن  بوقالربال ال ن بب  بنقنّب بوق بقنلبأمئبحدلّ بوقدنلبلد ب
مكابول تبهلاباألمدئب د ب الدشطبآلبنبدّبملد طبأشد بّقدن بالمالدشم  بوصد قب

أمئب   ب ّبق ل بم  بقشببب قنّب بواهتلمابال ل  ببد بأق د بحتد بظ دئبمند ب

لننسبوه به ئال.بواهدتلمابهدل  ببد باللدنصبأشد ببئ بال مئبوصش ببن
ال   د ب ظ دئبمندد بمدنبنخئجد ببدد بنهدابال   دد بأن دن.بوولد بأ دد بهللاببد بنبددّب

هددئجبمصددئبحتدد ب ظشددربمندد بنهش ددنبوقن دد بابدد بنبددّبهددئجبنلب الددتمئبأشدد ب

وال ت بهئابب  هبمنبقت بمل  بج ئابونمئ ببقتابمحم ببد بنبدّبب دئبوولد ب
بتت بمنبنح ثملنو  بالشنىب  ح ثبم بال
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 قا  : وآثر أمله بايموا .

:بهلابطل بآخئبأش بأثمنلبوه بن  بقنلب  ثئبنهابب ت بونقنّبد ببأقو 

بنألم الباللظ م بم بب تبمنلبالمالشم  ب    بد عبمل بنّبل ب تدئبمد بقدئ شب
نّبلمن  بنلببد ننّبح مبلوج دربب نن د بود دعبملد بمدئوالبنلدببنلدببدّهدرب

ش بقنلب لطّببق ّباالهتحقنقبوالب ت طد باألجن د بح  ب ت بم ئ ق  بوم بق 

بمل باألقنّ .
 قا  : وحمى لنفسه.

:بهلابطل بآخئبوه بنلبأثمنلبحم بالحم بلنتال بأ بالمالشم  ببأقو 

جلابالننسببوهشروآل أش  هللاصش ومنل ربأن بوكل بمننهبلششئعبأللبالن ّب
ب ّبالمنءبوال  ءبوالننّببئأنبه اء.

أشیاء منكرة في حق الصحابة فضرب ابن مسالعود حتالى  قا  : ووقع منه

مات وأحرق مصحفه وضرب عمارا حتى أعابه فتق وضرب أبا  ر ونفالاه إلالى 

 الربية.

:بهلابطل بآخئبوه بنلبأثمنلباّ   بم بالصحنب بمنبالب جد لببأقو 
و لابب ربمنبالب حاب ضئ باب بمالل دبحت بمن بأند بمحئاقد بالمصدنحبب

مد بنّادببوهشروآل أش  هللاصش أش  بقئاء  بوق بقنلبونحئقبمصحت بون  ئب

نلب قئنبالقئآلبغضنب ش قئنببقئاءوباب بمالل دبوقنلبابد بمالدل دب طلد ب دّب
أثمنلبو  تئ .بوضئ بأمنّبب ب نهئبحت بصنّبب ب ت بوقدنلب طلد ب دّب

أثمنلبوقنلب ق لبقتشندن بقدن ئا.بواهتحضدئبنبدنبكّبمد بالشدنىبل د ىبملنو د ب

قددنلبمقئبددنببوهددشروآل أش  هللاصش ملدد بالئبددلوبمددعبنلبالن ددّبوضددئب بو تددن ب
بل  الءبالصحنب بوبنقئابل ر.

 قا  : وأسقط القود عن ابن عمر والحد عن الولید مع وجوبهما.

:بهلابطل بآخئبوه بنلبأثمدنلبقدنلب تدئطبالحد ودبو لطش دنبوالببأقو 
ب ق م نبألجا
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 قتابأ  بهللابب بأمئبلمدنبقتدابه ىب تال بومثابهلابالب صش بلنمنم ب    بلرب

طش دد بإلقنمدد ببالالدد ىأش  ال ئمددزالببلدد بمهدد م بولمددنبولددّبنم ددئبالمدد من  ب
القصنصبأش  ب شح ببملنو  بولمنبوجد بأشد بال ل د ببد بأق د بحد بالشدئ ب

بوقنلبالب  طابح بهللابون نبحنضئ.بالال ىأش  نّادبنلب القط بأن ب ح  بأشّب

: هللا  الالدد ىأش  وقالا  أمیالر المالؤمنین  قالا  : وريلاله الصالحابة حتالى قتالالا

 قتله. ولم يدفن إال بعد ثالثة أيا  وعابوا  یبته عن بدر وأحد والبیعة.

:بهل بمطنأ بنخئب ّبأثمنلبوه بنلبالصحنب بخلل  بحتد بقتداببأقو 

وق بقنلب م ن ربال  عبأند ب شد بالبأشم درببنهدتحقنق بلدلل بومالبلمدنبهدنغبل درب

هللابقتشد بو ئقد  ببلدد ببالالدد ىأش  لبنم دئبالمد من  بالتد خئبأد ب صدئ  .بوقددن
القتابث ث بن نىبولرب   ن  بوكل ب د لبأشد ببد وبغد ظ ربأش د بوم دئاط رب دّب

الحن بلمنبنصنب ربم بضئّ بوظشم بوأنبتبالصحنب بأش  بغ  تد بأد ببد ّب

بونح بولرب ش  بب ل بالئض ال.

 المسألة السابعة

 لصحابةأفضا من ا السال علیهفي أل علیا 

أفضا لكثرة جهاده وعظم بال ه في وقالا ع النبالي  الال ىأش  قا  : وعلي 

بأجمعها ولم يبلم أحد درجته في  ااة بالدر وأحالد ويالو  بوهشروآل أش  هللاصش 

 ايحااب وریبر وحنین و یرما.

:باختشببالننسبهننب قنلبأمئبوأثمنلبواب بأمئبونب بهئ ئوبم ببأقو 

وب بقنلبم بالتنبل  بالحالد ب الال ىأش   ضابم بأشّبالصحنب بملبنبنبب ئبن
ال صئلبوأمدئوببد بأ  د بوهد باخت دنّبالنظدنىبونبدّبأثمدنلبالجدنحظبوقدنلب

الزب ددئبوهددشمنلبوالمقدد ادبوجددنبئببدد بأ دد بهللابوأمددنّبونبدد بكّبوحل تدد بمدد ب

ن ضددابوبدد بقددنلب ددّبالتددنبل  بأطددنءبومجنهدد ببالالدد ىأش  الصددحنب بملبأش ددنب
ه باخت نّبال غ اد   بقن  بوالش ل بب جمل ربونبّبأ د بهللابوهشم بب بق  ابو

بال صئلبو  قببالج ن  نلبوقنضّبالقضنوبقنلبنب بأشّبالج ن ّبمل
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ص بخ ئبالطن ئب لشّبن ضابو ح ب ق لبملبالتضدن ابممدنب تالدن   بنوبب   د ب

قنلبنقمابون ضابم ببدنقّبالصدحنب ب   مدنبوالد ل ابأشد ببالال ىأش  وأشّب
قددنلببالالد ىأش  :باألولبنلبأش دنبـببهللاّحمد ـببكقئهدنبالمصدنببكلد بوجد  

ب جمل دنببوهدشروآل أش  هللاصش نقثئبج ندابونأظدرببد ءب دّبغدزوا بالن دّب

ولرب  شغبنح بدّجت ب ّبكل ب:بمن نب ّبغزاوبب ّبوهّبنولبحئ بامتح بب نب
 بأت د ببد بال ل د ببدبالالد ىأش  الم من لبلقشت ربوقثئوبالمشئق  ب قتابأشّب

ّب ل بوب   بب بّب لد بثدرباللدنصببد بهدل  ببد باللدنصبثدربحنظشد ببد بنبدّب

هددت نلبثددربطل مدد ببدد بأدد لبثددرب   دداببدد بخ  شدد بوقددنلببددجنأنبوهدد لبالن ددّب
ولدرب دزلب قن داببالالد ىأش  نلب  ت  بنمدئ ب قتشد بأشدّببوهشروآل أش  هللاصش 

  بوث ثد بآالهبمد بحت بقتاب صببالمشئق  بالمقت ل  بوال نقّبم بالمالشم

الم    بمالد م  بقتشد ابالنصدبباآلخدئبومدعبكلد بقن دتبالئا د ب دّب د بأشدّب
ب.الال ىأش  

ب  بالشد اءببوهشروآل أش  هللاصش ومن نب ّبغزاوبنح بجمعبل بالئه لب

والئا  بوقن تبّن  بالمشئق  بمعبطشحد ببد بنبدّبطشحد بوقدنلب الدم بقد شب
ولدرب دزلببالالد ىأش  خدلبالئا د بغ دئ ب قتشد ب  بالالد ىأش  ال ت   ب قتش بأشدّب

 قتددابواحدد اببلدد بواحدد بحتدد بقتدداب الددل ب تددئب ددن  زىبالمشددئق لبوابددتغاب

المالدددددشم لببنلغندددددن رب حمدددددابخنلددددد ببددددد بال ل ددددد بب صدددددحنب بأشددددد بالن دددددّب
 ضئب  ببنلال  هبوالئمنجبوالحجئبحت بغشّبأش  ببوهشروآل أش  هللاصش 

 نظددددددئبمل دددددد بالن ددددددّببالدددددد ىالأش   ددددددن  زىبالنددددددنسبأندددددد بهدددددد ىبأشددددددّب

بل بم نقتد بوقدنلبلد باقتندّبهد الءب  دزم ربأند بوقدنلببوهشروآل أش  هللاصش 
ب.الال ىأش  نقثئبالمقت ل  بمن ب

ومن نب  ىباألحزا بوق ببنلغب ّبقتدابالمشدئق  بوقتدابأمدئوببد بأ د ب

ودبوقددنلببطددابالمشددئق  بودأددنبملدد بال ددئالبمددئاّاب ددنمتنعبأندد بالمالددشم لب
 منلدد بمدد ببوهددشروآل أش  هللاصش  ددئوىبم نّل دد بوالن ددّببالالدد ىأش  وأشددّب

كل بل نظئبصنعبالمالشم  ب شمنبّنىبامتننأ ربنكلبل بوأممد ببلمنمتد بودأدنب

ل ب بقنلبحل ت بلمنبدأدنبأمدئوبملد بالم دنّلوبنحجدربالمالدشم لبأند بقن د بمدنب
 تسبحل ت بب   ب    ببئلبمل  ب قتش بهللابأش ب    بوالللببالال ىأش  خ بأش نب

للمشددددد ب دددددّبكلددددد بال دددددد ىبنأظدددددربنجدددددئابمدددددد بأمدددددابنصدددددحن بمحمدددددد ب

مل ب د ىبالق مد بوقدنلبالتدت ب دّبكلد بال د ىبأشد ب د لببوهشروآل أش  هللاصش 
بوهشروآل أش  هللاصش وقنلبالن ّببالال ىأش  أشّب
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بلضئب بأشّبخ ئبم بأ ندوبالثقش  .

 دئبختدّبو دت بهللاب لدنل بومن نب ّبغزاوبخ  ئبوابدت نّبج دند ب   دنبغ
حصئبحصن رببضل بأشئب  مدنببوهشروآل أش  هللاصش أش ب    ب  لبالن ّب

  صددددددنب بّمدددددد ب الددددددشربالن ددددددّببالالدددددد ىأش  وقن ددددددتبالئا دددددد بب دددددد بأشددددددّب

الئا دد بملدد بنبددّبب ددئبمددعبجمنأدد ب ئجلدد ابمن ددزم  ببوهددشروآل أش  هللاصش 
ألهدشم بالئا د ببالالد ىأش  بخن ت  ب   ل نبالغ بمل بأمئب تلابمثابكل ب قدنل

غ ابمل بّجداب ح د بهللابوّهد ل بو حد بهللابوّهد ل ب بقدئاّبغ دئب دئاّبالب

 ئجعبحت ب تت بأشّب   ب شمنبنص  بقنلبا ت  ّببلشّب ق ابب بّم ب تتداب دّب
أ ن بود عبالئا  بمل  ب قتابمئح نب ن  زىبنصحنب بوغشق اباألب ا ب تت بأشّب

وجلش بجالئابأشد بال ند قبوأ دئوابوظتدئواب شمدنببال ن بواقتشل بالال ىأش  

ا صئ  ابنخل بب م ن بودحن بنكّأدنبوقدنلب غشقد بأشدئولبوأجدزبالمالدشم لب
وهللابمنبقشلتببن بخ  ئب) :بالال ىأش  أ ب قش بحت ب قش به ل لبّج بوقنلب

ب(.بق وبجالمن   بول  بقشلت ببق وبّبن   

 دّبأشدئوببوهشروآل أش  هللاصش ومن نب ّبغزاوبحن  بوق بهنّبالن ّب
آالهب نّسبم بالمالشم  ب تلج بنب بب ئبم بقثدئ  ربوقدنلبلد ب غشد بال د ىب

هدد ىببوهدشروآل أش  هللاصش مد بقشد ب دن  زم اببدد جمل ربولدرب  د بمددعبالن دّب

والل دنسبوابند بالتضدابونبد بهدت نلببد بالحدئثببالالد ىأش   الل ب تدئبأشدّب
 بهللابب بالزب ئبوأت  بوملت بابندنبو   ابب بالحئثبوّب ل بب بالحئثبوأ 

 دن  زىبالمشدئق لبونق داببالالد ىأش  نبّبل  ب  ئجبنب بجئولب قتش بأشدّب

وصددن  اباللدد وب قتددابأشددّببوهددشروآل أش  هللاصش المالددشم لببلدد ب دد اءبالن ددّب
نّبل  بوا  زىبال نق لبوغنم ربالمالشم لبوغ ئبكل بم بال قن عببالال ىأش  

 بالمش  ّوبالتّب قش دنبنّبدن بالالد ئبوقن دتبالتضد ش ب دّبالم ث ّوبوالغزوا

ومكابقددنلبنقثددئبج ددندابقدنلبن ضددابمدد بغ ددئ ببالالد ىأش  كلد بب جملدد بللشددّب
بونقثئبث ابن.

قالالالالالالالا  : وينالالالالالالاله أعلالالالالالالالم لقالالالالالالالوة حدسالالالالالالاله وشالالالالالالالدة مالزمتالالالالالالاله للرسالالالالالالالو  

ورجعت الصحابة إلیه في أكثر الوقا ع بعد  لوهم وقا   وهشروآل أش  هللاصش 

أقضالاكم علالي واسالتند الفضالالء فالي جمیالع العلالو   وهدشروآل أش  هللاصش النبي 

 بيلك. الال ىأش  إلیه وأربر مو 
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ن ضدابمد ببالالد ىأش  :بهلابهد بال جد بالثدن ّب دّبب دنلبنلبأش دنببأقو 

نأشربم بغ دئ ب   د لبن ضدابنمدنبالمق مد باألولد ببالال ىأش  غ ئ بوه بن  ب
قددنلببدد   بالددلقنءب ددّبغن دد بقدد وببالالدد ىأش  ب  دد لبأش  ددنبوجدد  ب:باألولبن دد 

م لمدنبلد بمالدتت  اببوهدشروآل أش  هللاصش الح سبو ش ب ّبحجئبّه لبهللاب

قنلبنقمابالننسبون ضش ربومعبحص لببوهشروآل أش  هللاصش من بوالئه لب
الق  لبالتنىبوالم ثئبال نماب   لبالتلابنق ىبون ربوبنل ص صبوق بمنّسب

ل   بم بصغئ بوق بق ابملباللشرب ّبالصغئبقنلنقشب ّبالحجدئبالملنّهباإل

وهلاببئهنلبلمّ.بالثن ّبنلبالصحنب بقن تب شت  باألح نىبأش  ربوّبمنبن ت ب
ّاجعبنح اببالال ىأش  بلض رببنلغشطبوقن  اب ئاجل   ب ّبكل بولرب نقابن  ب

أ بنبدّببمن رب ّببّءبال ت بوكل ب  لبأش بن  بن ضابم بالجمنأ ب    ب قا

ب ددئبنلببلدد بال  دد دبلق دد ب قددنلبلدد بن دد بهللاب لددنل ب قددنلبأشدد باللددئشب قددنلب
ال   دلبخشتباألّفبمن بح مباختصبب ل باألم ن ب ن صدئهبال  د دلب

 قنلبل بملبهللابن  باأل  ب د بن د بلد ببالال ىأش  مالت ز نببنإله ىب شق  بأشّب

واأل ب شدرب لدئهبمدنبمل بآخئبالح  مب ب  هشربأشد ب د  بوهدئابأد بال  لد ب
الجد ا .بوهدئابأمدئبأد بنح دنىبقث دئوببالالد ىأش   ق لبحت بنوض بأشّب

 ئجعبملد بق لد بقمدنببالال ىأش   ح رب   نببض بالص ا ب ئاجل ب   نبأشّب

لاَلْیَ  ) قابأن بم بمهقنطبح بالشئ بأ بق ام بلمدنب شدّبأش د بق لد ب لدنل ب:ب

لُوا الصَّ  يَن آَمنُوا َوَعمم ُمواَعلَى الَّيم بالالد ىأش   قدنلبأشدّبب(المحاتم ُجنا و فمیما َطعم

الدل  بآمند ابوأمشد ابالصدنلحن بالب الدتحش لبمحئمدنبونمدئ ببدئد بواهددتتنبت ب

بالالد ىأش    لب ن ب نجش  بومالب نقتشد ب تدن بولدرب د ّبأمدئبقدرب حد  ب د مئ ب
ّ دعب«:بق لد ببالالد ىأش  بح  بثمن   .بونمئبأمئببئجربمجن   بل تب دئد ب

 قنلبل بالبأشّبل ش بأمئ.بوول  بامئنوبلالت ب»لقشربأ بالمجن لبحت ب ت  ا

ملبنقابالحمابهت بنبد ئببق لد ببالال ىأش  نب ئب  مئبأمئببئجم نب قنلبل ب
ب(َوَحْملاُلهُ َوفمصالالُهُ ثاَلثاُلوَل َشالْهراا )وق ل ب لدنل ب:بب(َوفمصالُهُ فمي عاَمْینم ) لنل ب:ب

ملبقدنلبلدد بهد  ابأش  ددنببالالدد ىأش  بونمدئبأمدئببددئجربحنمداب قددنلبلد بأشدّ

 ش سبل بأشد بمدنب دّببطن دنبهد  اب دنمتنعبوغ دئبكلد بمد بال قدن عبالشد  ئو.ب
 ّبحق بنقضنقربأشدّبوالقضدنءببوهشروآل أش  هللاصش الثنلمبقنلبّه لبهللاب

ب التشزىباللشرب    لبن ضابمن ر.بالئابعباهتنندباللشمنءبب هئهربمل  
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وقلابنصد لبالملدنّهباإلل  د بوأشدرباألصد لب د لبنبدنب  لبالنح بمالتن بمل  ب

الحالدد باألبددلئلب شم ددلبنبددّبأشددّبالج ددن ّبمدد بالملتزلدد بوقن دد بالملتزلدد ب
 نتال  لبمل  بو  أ لبنخلبملنّ  ربمن بونهابالتتال ئبّجل ابمل باب بأ نسب

والتق دنءب نتالد  بمل د بوال د اّجبمدعببلد هرببالالد ىأش     بوه ب شم لبأشدّب

ب.الال ىأش  لبمل بنقنبئهربوهرب  ملوبأشّبأن ب نتال  
نخ دئببدلل ب دّبأد وبم اضدعبقق لد ب:بهدش  ّببالالد ىأش  ال نمسبن  ب

أ بطئقبالالمنءب   ّبنأئهبب نبم بطئقباألّف.بوقنلب:بوهللابل بقالئ ب

لّبال هندوبلح متبب  بنهدابالتد ّاوببتد ّا  ربوبد  بنهدابالزبد ّببزبد ّهرب
بوب  بنهابالتئقنلببتئقن  ر.بوب  بنهاباإل ج ابب  ج ش ر

وكل ب  لبأش بقمنلبملئ ت ببجم عبهل بالشئا عب بوبنلجمشد ب شدرب نقداب

بأ بنح بم بالصحنب بوالبأ بغ ئهربمنب قابأن بم بنص لباللشر.
ب.(َوأَْنفَُسنا)بقا  : ولقوله تعالى

ن ضابم بغ ئ ببالال ىأش  :بهلابه بال ج بالثنلمبال البأش بن  ببأقو 

فَقُْا تَعالَْوا نَْدُع أَْبناَءنا َوأَْبنالاَءُكْم َونمسالاَءنا َونمسالاَءُكْم َوأَْنفَُسالنا ) ب لنل بوه بق ل

وا ت بالمتالئولبقن  بأش بنلباألبننءبمبنّوبمل بالحال بوالحالد  بب(َوأَْنفَُسُكمْ 

واأل تدسبمبدنّوبملد بأشدّببالالد ىأش  والنالنءبمبنّوبمل ب نطمد ببالال ىأش  

 م  بنلب قنلبملب تال  منبواح وب شرب  د بالمدئادبمد بكلد بمالببوالبالال ىأش  
ن ضددابالنددنسببوهددشروآل أش  هللاصش المالددنولبوالببدد ب ددّبنلبّهدد لبهللاب

ب مالنو  بقلل بن ضن.
 قا  : ولكثرة سخا ه على  یره.

ن ضدابمد بغ دئ ببالالد ىأش  :بهلابوج بّابعب د لبأشد بنلبأش دنببأقو 

حتد بن د ببوهدشروآل أش  هللاصش لد بّهد لبهللابوه بن د بقدنلبنهد  بالندنسبب

جددندببق  دد بوقدد  بأ نلدد بوبددن بطنو ددنبهدد بوم ددنهربث ثدد بن ددنىبحتدد بن ددزلبهللاب
ُموَل الوَّعا َ ) لنل ب ّبحق رب الیراا  َويُْوعم ا َوأَسم ا َويَتمیمالا ینا ْسكم و صد قبب(َعلى ُحبّمهم مم

بمئوبنخئىببجم عبمنب مش  بوق بقنلبح نئلب مش بنّبل 
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اهددربالبغ ددئب تصدد قببدد ّهربلدد  بوبدد ّهرب  ددنّابوبدد ّهربهددئابوبدد ّهربدّ

ا )أ    ب   زلبهللاب لنل ب دّبحقد ب الر  يَن يُْنفمقاُلوَل أَْمالوالَُهْم بماللَّْیالام َوالنَّهالارم سم الَّاليم

وقنلب لماببنألجئوبو تص قبب نبو ش بأش ببطن بالحجئبم ببد وبب(َوَعالنمیَةا 

بأ بنول ن د ب بقدنلبملنو د بلد بمشد بأشدّبالج عبوب  بل ببلل بنأ اؤ ب ض 

ب تنبم ب  ئبوب تنبم ب   بأل ت ب  ئ بق اب  ن بولرب  شدبببد ئنبنصد بوقدنلب دنب
ب ضنءبو نبصتئاءبغئلبغ ئلبوقنلب  نسبب   باألم البو صشّب   نبمعب

بنلبال   نبقن تبب   .

 .وهشروآل أش  هللاصش قا  : وكال أزمد الناس بعد النبي 

قدنلبنلهد ببالالد ىأش  هلابه بال ج بال نمسبو قئ ئ بنلبأش دنب:ببأقو 

   دد لبن ضددابمدد بغ ددئ بب ددنلببوهددشروآل أش  هللاصش النددنسببلدد بّهدد لبهللاب

قدنلبهد  باألبد البومل د ببالالد ىأش  المق م باألول بمنب قداببدنلت ا ئبأند بن د ب
ن بوكقئب ش بالئحنلب ّبملئ  بالزه بوالتالش  ب   بو ئ   بنح البالئ نض

مقنمن باللنّ   بوقنلبنخش بالننسبمد ق بومش الدنبولدرب شد عبمد بطلدنىبقدطب

قنلبأ   بهللابب بنبّبّا عبدخشتبأش  ب  مدنب قد ىبجئابدنبم ت مدنب  جد  نب  د ب
خ زببل ئب نبالنبمئض ضنب  قدابمند ب قشدتب دنبنم دئبالمد من  بق دبب  تمد ب

اخدتصببد بأشدّب قنلبختتبهل  بال لد   ب شتن د ببز دتبنوبهدم بوهدلاببدّءب

لرب شنّق ب   بغ ئ بولرب نابنح ببلد بدّجتد بوقدنلب لد  بمد ببالال ىأش  
ل ببو ئقعبقم ص ببجش ب نّوبوبش ببنخئىبوقدابنلب   د ىب د لب لداب  دنلمش ب

نوببنل اب  لب ئق ب  ن ن باألّفب  لب ئقد ب  شد  بوقدنلبالب  قدابالشحدربمالب

وطشد بالدد   نبث ثدنبوالمق مدد ببقشد  بو قدد لبالب جلشد اببطدد   ربمقدنبئبالح دد ال
بالثن   بظنهئو.

 قا  : وأعبدمم.

قدنلبنأ د بالندنسببالالد ىأش  :بهلابوج بهندسبو قئ دئ بنلبأش دنبأقو  
ومن ب لشربالننسبص وبالش ابواهتتندواببوهشروآل أش  هللاصش بل بّه لبهللاب

د بمندد ب ئ  دد بالن ا ددابوالدد أ ا بوقن ددتبج  تدد بقثتندد بال ل ددئبلطدد لبهددج 

بوقنلب حن ظبأش بالنن ش بحت بن  ببالط
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النن شد بوالالد نىب قدعببد  ببالالد ىأش  ل بب  بالصت  ب طعبل ش بال ئ ئب صدش ب

   دد بوملدد بج ا  دد بوقددن  اب الددت ئج لبالنصدد لبمدد بجالدد  بوقددتبالصدد وب
باللتتن  ببنل ش  بمل بهللاب لنل بحت بالب  ق بل بالتتن بمل بغ ئ .

 قا  : وأحلمهم.

قدنلبنحشدربالندنسببلد ببالالد ىأش  لابوجد بهدنبعبوهد بنلبأش دنب:بهبأقو 

لرب قنبابنح ابب هنء  .ب لتنبأ بمدئوالببد ببوهشروآل أش  هللاصش ّه لبهللاب
.بوأتدنبأد بأ د بهللاببد بالالد ىأش  الح رب  ىبالجمابوقنلببد   باللد اووبلد ب

وقدددنلببظدددنهئابالالددد ىأش  الزب دددئبلمدددنباهت هدددئ ب ددد ىبالجمدددابوقدددنلب شدددتم ب

لرب زلبالزب ئبّج بمننبنهابال  تبحت بب  بأ  بهللاب بوأتنبأ ببالال ىأش  
ونقئىبأن ش بوبلث نبمل بالم  ند ببالال ىأش  هل  بب باللنصبوقنلبأ وابل ب

معبأشئ  بامئنوبأق  بحئب نبل بوصت بأ بنهابال صئوبمعبمحنّبت ربل ب

 منل  بم بالمنءب شمنببولمنبحنّ بملنو  به  بنصحن بملنو  بمل بالشئ ل 
ابت باللطشبب صحنب بحمابأش  ربو ئق ربومش بالشئ ل ب  ّادبنصحنب بنلب

 تلشدد ابب ددربقددلل ب ن ددنهربأدد بكلدد بوقددنلبا الددح اببلدد بالشددئ ل ب تددّبحدد ب
بالال ببمنب غنّبأ بكل .
 قا  : وأشرفهم رلقا.

قدنلبنبدئهبالندنسببالالد ىأش  :بهلابوج بثنم بو قئ ئ بنلبأش نببأقو 

ه  تد .بقدنلبونبونطشق ربوج نبحت ب ال  بأمئبمل بال أنبد بمدعببد وبب هد بخشق
صلصل بب بص حنلبقنلب  ننبق ح  نبل  بجن  بوب وب  اضعبوه  ل بق ندب

وقننب  نب بم نب باأله ئبالمئب طبلشال نهبال اقببأش بّنهد .بوقدنلبملنو د ب

 سبنىبلق سبب بهل بّحدربهللابنبدنبحالد ب شقد بقدنلبهشدنببشدنبكاب  نهد ب قدنلبقد
وهللابلق بقنلبمعب ش بالت نه بوالط ق بنه  بم بكلبل د    بقد بمالد بالطد ىب

 ش به   بالتق ىبل سبقمنب  نب بطغدنىبالشدنىب   د لبن ضدابمد بغ دئ بح دمب

جمعبب  بالمتضندا بم بحال بال ش بوط ق بال ج بوأظدرببدجنأت بوبد وب
بب ه بوقثئوبحئوب .
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 قا  : وأقدمهم إيمانا.

قددنلبنقدد ىبالنددنسببالالدد ىأش   نهددعبو قئ ددئ بنلبأش ددنب:بهددلابوجدد ببأقالالو 

ن د بقدنلبنول درببوهدشروآل أش  هللاصش م من نبّوىبهشمنلبالتنّهّبأ بالن دّب
.بوقددنلبالالدد ىأش  وّودابأشدد بالحدد فبنول ددربمهدد منبأشددّببدد بنبددّبطنلدد ب

ن ددسببلددمبالن ددّب دد ىباالثندد  بونهدددشربأشدد ب دد ىبالث ثددنءبوقددنلبّهددد لبهللاب

لوجتدد بنقدد م ربهددشمنبونقثددئهرببالالدد ىأش  لتنطمدد ببوهددشروآل أش  هللاصش 
  مددنبأشدد بالمن ددئبن ددنبالصدد   باألق ددئبون ددنبالتددنّوقببالالدد ىأش  أشمددنبوقددنلب

األأظربآمنتبق ابنلبآم بنب بب ئبونهشمتبق ابنلبنهشربوقنلبكلد ببمحضدئب

م دئبم بالصحنب بولرب ن ئبأش  بنحد .بوّوىبأ د بهللاببد بالحالد بقدنلبقدنلبن
 ق لبن نبنولبم بصش بونولبم بآم ببنربوّه ل بولرببالال ىأش  الم من  ب

قددنلب ددّبمنددزلبّهدد لبهللاببالالدد ىأش   الدد قنّببنلصدد وبمالب  ددّبهللا.بوأل دد ب

بدد   باالختصددنصببدد بأظدد رباالمتثددنلبألوامددئ بلدددرببوهددشروآل أش  هللاصش 
 بأئفباإله ىبأش  بق داب  نلت بقطبونب بب ئبقنلببل  ابأن بمجن  نبل ب   ل

ْر )وبنل صد صبوقد ب دزلبق لد ب لدنل ب:ببالال ىأش  أئض بأش بأشّب َوأَْناليم

الالیَرتَكَ  قددنلبق ددابال شدد غب دد ببالالدد ىأش  ملبمهدد م بب(الب قددنل)ب(اْيَْقالالَربمینَ  َعشم

 ددصلبهدد بأشددّبب(نمددنباألول)المقدد متنلبممن أتددنلبب(أل ددنب قدد ل)اأت ددنّببدد ب

ت  بهدددددددن بنوبخمالدددددددنبوهدددددددت  بوالن دددددددّبقدددددددنلبهدددددددتنبوهدددددددبالالددددددد ىأش  
بالالد ىأش  بقّببل بال حّبث ثنبوأشئ  بهن بوأشّببوهشروآل أش  هللاصش 

وقدتب دزولببالالد ىأش  بقّببل بالن ّب ح ابم بث ث  بهن ب    لبه بأشّب

ال حّب  منبب  باثنتدّبأشدئوبهدن بوبد  بثد ثبأشدئوبهدن بوال شد غب دّبهدلاب
لوجتد بنقد م ربهدشمنببوهشروآل أش  هللاصش ق ل بال قتبمم  ب    لبواقلنبل

 دصلبالصد ّبقد ب  د لبّبد  ابقنمداباللقدابق دابب(ونمنبالثن   )ونقثئهربأشمنب

ه بال ش غب    لبم شتنبول لابح ربنب بحن ت ببصح بمه ىبالص ّبومكابقدنلب
 دصلبالط دنعب دّبالصد  نلبمج  لد بب(نمدنباألول)قلل بدلبأش بقمنلبالص ّب

ألبد   بوالم دابمل  مدنب د أئافبالصد ّبأن مدنبوالت جد بملد بهللابأش بحد با

 صلبط ن عبالص  نلبمنن   بلشنظدئب دّبب(ونمنبثن  ن) لنل ب  لبأش بق وبقمنل ب
األمدد ّباللقش دد بوالت ددنل بباإلل  دد بوم  مدد بلشلدد بوالش دد ب دد أئافبالصدد ّب

بأمن
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ث دتببدلل بنلب   ربط نأ بمل بمنب نن ئ ب  لبأش بأظدربمنزلتد ب دّبال مدنلب 

َوالسَّالابمقُوَل )قنلبنق م ربم من دنب   د لبن ضدابلق لد ب لدنل ب:ببالال ىأش  أش نب

بُولَ  ب.(السَّابمقُوَل أُولئمَك اْلُمقَرَّ
 قا  وأفصحهم.

قنلبنبشغبالننسب ّببالال ىأش  :بهلابدل ابأنبئبو قئ ئ بنلبأش نببأقو 

حتد ببوهدشروآل أش  هللاصش التصنح بونأظم دربمنزلد ب   دنببلد بّهد لبهللاب
قنلبال شغنءبقن  بملبق م بدولبق ىبال نل بو  قبق ىبالم شد قبومند ب لشدرب

الننسبنصننهبال  غ بحت بقنلبملنو  بمنبه بالتصنح بلقئ شبغ ئ .بوقنلب

اب ب  ن  بحتظتبم بخط  بمن  بخط  .بوقنلبأ د بالحم د ببد ب ح د بحتظدتب
به ل  بخط  بم بخط  .
 أيا.قا  : وأسدمم ر

قددنلبنهدد ببالالدد ىأش  :بهددلابدل ددابحددندلبأشددئبو قئ ددئ بنلبأش ددنببأقالالو 
ونجد دهرب د ب ئابونأدئ  رببوهدشروآل أش  هللاصش الننسبّن نببل بّهد لبهللاب

بمزا ددنباألمدد ّبوم اقل ددنبوهدد بالددللبنبددنّبأشدد بأمددئببددنلت شببأدد بحددئ ب

جبالدئوىبوالتدئسبوبلدمب  ابدد بونبدنّبأشد بأثمدنلببمددنب  د بصد ح بوصدد 
بالمالشم  ب  نلت بحت بقتاب    لبن ضابم بغ ئ .

 قا  : وأكثرمم حرعا على إقامة حدود هللا تعالى.

قددنلبنقثددئببالالدد ىأش  :بهددلابوجدد بثددن ّبأشددئبو قئ ددئ بنلبأش ددنببأقالالو 

الننسبحئصنبأش بمقنم بح ودبهللاب لنل بلرب ئاق ب ّبكلد بنحد ابولدرب شتتدتب
 ّبكا بهللاب لنل بلرب ئاق بابد بأمد بمل بقئاب ببابقنلبب   بالال نه بخشننب

والبنخددن بو قدد بداّبمصددقش ببدد به  ددئوبوداّبجئ ددئببدد بأ دد بهللابال جشددّب

وصش بجمنأ بوقطعبآخئ  بولرب الدنو ب دّبكلد بنحد بمد بالصدحنب ب   د لب
بن ضابم بغ ئ .

 قا  : وأحفظهم للكتاب العايا.

قتدن ببقدنلب حتدظبالال ىأش  :بهلابوج بثنلمبأشئبوه بنلبأش نببأقو 
بهللاب لنل بأش 
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ولددرب  دد بنحدد ب حتظدد بوهدد بنولبمدد ببوهددشروآل أش  هللاصش أ دد بّهدد لبهللاب

جمل بو قابالجم  ّبن  ب  خئبأ بال  ل ببال  بابتغنل ببجمعبالقئآلباللظ رب
ون مدد بالقددئاءب الددن ولبقددئاءا  ربمل دد بقدد بّبأمددئوببدد بنبددّباللدد ءبوأنصددرب

لدددئحم بالالدددشمّبوهددد ب شم دددل بوغ ئهمدددنبأل  دددرب ئجلددد لبملددد بنبدددّبأ ددد با

ب    لبن ضابم بغ ئ .بالال ىأش  
 قا  : وإلرباره بالغیب.

نخ دئببنلغ د ببالالد ىأش  :بهلابوج بّابعبأشئبو قئ ئ بنلبأش نببأقو 

 ّبم اضعبقث ئوبولرب حصابهل بالمئ   بألح بم بالصحنب ب   د لبن ضداب

نصدحنب ببد  بالقتشد ببمن ربقطلنبوكل بق خ نّ ببقتابكلبالث  د بولمدنبلدرب جد  
حت بوج  بوبد بقم صد ببالال ىأش  قنلبوهللابمنبقلبتبوالبقلبتب نأت ئهرب

ووج بأش بقتتد بهدشل بقثد لبالمدئنوبأش  دنببدلئا ب نحد ّبقتتد بمدعبجدلب نب

بو ئجعبمعب ئق ن.
لددرببالالدد ىأش  وقددنلبلدد بنصددحنب بملبنهددابالن ددئوالبقدد بأ ددئواب قددنلب

رب ل ئواب قنلبجن  بب بأ  بهللاباأللدلب ّب ل ئواب  خ ئو بمئوبثن   ب قنلبل
 تال بملبوجد  بالقد ىبقد بأ دئوابقندتبنولبمد ب قن شد ب شمدنبوصدشننبالن دئبلدرب

    بلد باألمدئبوكلد ب د لبأشد بن نبنخنباأللدببالال ىأش   ج هربأ ئواب قنلب

باط أ بأش بمنب ّبضم ئ .
ببقتدداب تالدد ب ددّببدد ئبّمضددنلبوب ال دد بالحجددنجبالالدد ىأش  ونخ ددئب

وا تقنم بوبقطعب  بج  ئ  بب بمال ئبوّجش بوصش  بأش بجلعب تلابب بكل ب

 ددّبن ددنىبملنو دد بوبصددش بم ددثربالتمددنّبأشدد ببددن بأمددئوببدد بحئ ددمبأنبددئب
أشدئوبونّا بالن شد بالتدّب صدش بأشد بجدلأ نب  دنلبقمدنبقدنلب بوبدلب بقن ددئب

ب لبح بالحجنج.

والب م  بوق ابل بق بمن بخنل بب بأئ ط بب ادلبالقئىب قنلبلرب متب
حت ب ق دبج شبض ل بصنح بّا ت بح   بب بجمنلب قدنىبّجدابمد ب حدتب

المن ئب قدنلبوهللابم دّبلد بلمحد بون دنبح  د بقدنلبم دنطبنلب حمش دنبولتحمشن دنب

 ت خابب نبم بهلابال ن بونوم بمل ببن بالت اب شمنببلمبابد بل دندبأمدئببد ب
ابوح  د بصدنح بجلابأشد بمق متد بخنلد بالال ىأش  هل بمل بقتنلبالحال  ب

بّا ت ب النّبب نبحت بدخابالمالج بم ببن بالت ا.بوقنل
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  منبأش بالمن ئبهش  ّبق دابنلب تقد و ّب د بهللابالب الد ل  ّبأد ببالال ىأش  

 ئ ب ضابمن  بو   لبمن د بمالب  د   رببننأق دنبوهدن ق نبملد ب د ىبالق نمد ب قدنىب
 قددنلبنم ددئببمل د بّجدداب قددنلبنخ ئ ددّبقددرب ددّبّنهددّبولح تددّبمدد بطنقدد ببددلئ

لقد بحد ثنّبخش شدّببمدنبهد لتبأند بونلبأشد بقدابطنقد ببالالد ىأش  الم من  ب

بلئب ّبّنه بمش نب شلن بوأش بقابطنق ببلئب ّبلح ت ببد طن نب الدتتزطب
 شمنبقنلببوهشروآل أش  هللاصش ونلب ّبب ت بلال  ب قتاباب ببنتبّه لبهللاب

واألحند دمب دّبكلد بنقثدئبمد ببمنبقنلب  ل بقتش بالال ىأش  م بنمئبالحال  ب

بنلب حص ب قش نبالم نلببوالم الب.
 قا  : واستجابة دعا ه.

قدددنلببالالددد ىأش  :بهدددلابوجددد بخدددنمسبأشدددئبو قئ دددئ بنلبأش دددنببأقالالالو 

مالتجن بال أ وبهئ لنبدولبغ ئ بم بالصحنب ب    لبن ضابمدن ربو قئ دئب

دأدنبأشد ببالدئبب دّبكلد بقمدنبالال ىأش  المق م باألول بمنب قاببنلت ا ئبأن ب
الش ربملببالئاببنعبد ن ببنلد   نب نهدش  بأقشد بوالب  د بلد بمد ببب بنّطنوب قنلب:

د ن بمنب الت ج بب بأش  بّحمت ب نختشطبأقش .بوا  ربالل زاّببئ عبنخ دنّ ب
ملبقنتبقنكبنب  أم بهللاببصئطب لمّببالال ىأش  مل بملنو  ب    ئب قنلبل ب

حنب بأد بحد  مبالغد  ئب شد  بلد باثندنبق ابنه  ع.بواهتش  بجمنأ بم بالص

أشئبّج بم باأل صنّبوه تبن سبب بمنل ب قنلبل ب نبن دسبمدنب منلد بنلب
 ش  بوق بهملتبمنبهمل اب قنلب نبنم ئبالم من  بق ئ بو الد تب قدنلبالش درب

ملبقددنلبقنكبددنب نضددئب بب  ددنفبال ضدد بالب  اّ دد باللمنمدد ب صددنّبنبددئص.ب

بكل بم بال قن عبالمش  ّو.بوقتربل  بب بنّقرب له ببصئ بوغ ئ
 قا  : وظهور المعجاات عنه.

ظ ددئ بأندد ببالالدد ىأش  :بهددلابوجدد بهددندسبأشددئبو قئ ددئ بن دد ببأقالالو 

ملجزا بقث ئوب بوق ب ق ىبكقئببلض نبولرب حصابلغ ئ بم بالصحنب بكلد ب

ب    لبن ضابمن ر.
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 قا  : وارتصاعه بالقرابة.

قدنلبنقدئ ببالالد ىأش  :بهلابوجد بهدنبعبأشدئبو قئ دئ بنلبأش دنببأقو 

   دد لبن ضددابمدد بغ ددئ ببوهددشروآل أش  هللاصش النددنسب الدد نبملدد بّهدد لبهللاب
ملبهللاباصدطت ببوهشروآل أش  هللاصش وأل  بقنلبهنبم نب    لبن ضابلق ل ب

بم بول بمهمنأ ابقئ شنبوم بقئ شبهنبمن.
 قا  : وايروة.

لمدنببوهدشروآل أش  هللاصش :بهلابوجد بثدنم بأشدئبوهد بنلبالن دّببأقو 

واخ بب  بالصحنب بوقئلبقابب صبمل بممنثش ب ّبالشئهبوالتض ش بّنىب

مت  ّاب ال ل بأ به  بكل ب قدنلبم د بآخ دتببد  بالصدحنب ببالال ىأش  أش نب
:بمدنبنخئ دد بمالببوهدشروآل أش  هللاصش وجلشتندّبمنتدئداب قدنلبلدد بّهد لبهللاب

وخش تتدّبمد ببلد لب قدنلببشد ب دنبالب ئض بنلب  د لبنخدّبووصد ّبنلنتالّب

بّه لبهللاب  اخن بم بدولبالصحنب ب    لبن ضابمن ر.
 قا  : ووجوب المحبة.

قدنلبمح تد ببالالد ىأش  :بهلابوج ب نهدعبأشدئبو قئ دئ بنلبأش دنببأقو 

وم د دد بواج دد بدولبغ ددئ بمدد بالصددحنب ب   دد لبن ضددابمددن ربقطلددنبوب ددنلب

 ت د لبم د د بواج د بلق لد ب لدنل ببالمق م باألول بن  بقدنلبمد بنولدّبالقئبد 
ب.(قُْا ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیهم أَْجراا إمالَّ اْلَمَودَّةَ فمي اْلقُْربى)

 قا  : والنصرة.

اخدتصببتضد ش ببالال ىأش  :بهلابوج بأشئولبو قئ ئ بنلبأش نببأقو 
دولبغ دئ بمدد بالصدحنب ب   دد لببوهددشروآل أش  هللاصش النصدئوبلئهد لبهللاب

يالالُا )ن ربب ددنلبالمق مدد باألولدد بق لدد ب لددنل بن ضددابمدد ْبرم فاَلاليملَّ هللاَ ُمالالَو َمالالْوالهُ َوجم

نمینَ  وق با ت بالمتالئولبأش بنلبالمئادببصدنل بالمد من  بهد بب(َوعالمُح اْلُمْؤمم
بوالم ل بهننبه بالننصئبأل  بالق ّبالمشتئطبب  بهللابالال ىأش  أشّب
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 ّبالث ث ببشتظ بهد ب دّبق لد بب لنل بوج ئ  ابوجلش بثنلث ربوحصئبالم ل 

ب.(فَيملَّ هللاَ ُمَو َمْوالهُ ) لنل ب
 قا  : ومساواة اينبیاء.

قددنلببالالدد ىأش  :بهددلابوجدد بحددندلبوأشددئولبو قئ ددئ بنلبأش ددنببأقالالو 

مالنو نبلص   نءبالمتق م  ب    لبن ضابمد بغ دئ بمد بالصدحنب ببنلضدئوّوب

 بمنبّوا بال   قّبأ بالن ّبأللبالمالنولبلص ضابن ضابب نلبالمق م باألول
ن  بقنلب:بمد بنحد بنلب نظدئبملد بآدىب دّبأشمد بوملد ببوهشروآل أش  هللاصش 

  جب ّب ق ا بومل بمبئاه رب ّبحشم بومل بم ه ب ّبه  ت بومل بأ ال ب دّب

بأ ند  ب ش نظئبمل بأشّباب بنبّبطنل .
 قا  : وربر الوا ر والمنالة والغدير و یرما.

ثددددددددن ّبوأشددددددددئولبو قئ ددددددددئ بنلبالن ددددددددّبب:بهددددددددلابوجدددددددد بأقالالالالالالالالو 

نخ ددئب ددّبم اضددعبقث ددئوبب  ددنلب ضددش بول ددندوبقمنلدد ببوهددشروآل أش  هللاصش 
مدنبوّدب دّبخ دئبالطدن ئبوهد بن د بقدنلبب(من ن)أش بغ ئ بو صبأش بممنمت ب

الش ربا تنّبب ح بخشق بمل  ب  قابملدّبمد بهدلابالطدن ئب جدنءبأشدّببد بنبدّب

ّبّوا  بالش دربندخدابملدّبنحد بنهداباألّفب  قابمل بو بالال ىأش  طنل ب
مل ددد بّوا بن دددسبوهدددل ببددد بنبدددّبوقدددنصبونبددد بّا دددعبمددد ل بّهددد لبهللاب

واب بأ نسبوأ لبنب بجلتدئباإلهد ن ّبونبد بأ د بهللاببوهشروآل أش  هللاصش 

ن ضدابمد بغ دئ بوادأد بنبد ببالالد ىأش  ال صئلبأش بهلابالح  مب ّبن  ب
 ّ بب  بالصحنب بولرب ن ئ بنح بمن رب    لبأ  بهللابب ئوبهلابالح  مبوظ 

ن ددتبمنددّببوهددشروآل أش  هللاصش خ ددئبالمنزلدد بوهدد بق لدد بب(ومن ددن)متدد ا ئاب

بمنزل بهنّولبم بم ه بمالبن  بالب  ّببل لبوقد بقدنلبهدنّولبن ضدابنهداب
بوهددشروآل أش  هللاصش أندد بمحمدد ببالالدد ىأش  لمن دد بأندد بنخ دد ب  ددلابأشددّب

لمنبخط بالننسببغ  ئببوهشروآل أش  هللاصش لغ  ئبوه بق ل بخ ئباب(ومن ن)

لالدتبنولد بمدن ربب  تالد ربنخرب ّبأ د بم بحج بال داعب:بملنبئبالمالشم  ب
وقنلب:بم بقنتبم ال ب  دلاببالال ىأش  قنل اببش ب نبّه لبهللاب  خلبب  بأشّب

بأشّبم ال بالش ربوالبم بواال بوأندبم بأندا بوا صئبم 
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اخللبم بخلل بوندّبالح بمعبأشّبق ببمنبداّبوق بب ندنبنلبالمدئادب صئ بو

نول بم بقابنح ببالال ىأش  بنلم ل بهنهننباألول ببنلتصئهبومكابقنلبأشّب
بنلتصددئهب ددّب تالدد بقددنلبن ضددابمددن ربقطلددن.باأتددئفببلضدد ربأشدد بهددلاب

بجدد البنلب  دد لبالمددئادببدد بالدد الءبأل دد بوقددعبمشددنجئوببدد  بنم ددئبالمدد من  ب

ن دتبمد اللب قدنلببالالد ىأش  وب  بل  بب بحنّث ب قدنلبلد بأشدّببلال ىاأش  
ولالددتببمدد الطب  شددغبكلدد ببوهددشروآل أش  هللاصش ل دد بن ددنبمدد ل بّهدد لبهللاب

 قنلبم بقنتبم ال ب لشّبمد ال بوالجد ا ببوهشروآل أش  هللاصش ّه لبهللاب

اختصنصبللشّبباألولبمنبكقئ بنب بأ  بهللابال صئلبوه بن  بال م بوج  ب:
 دد ببوهددشروآل أش  هللاصش بددنل الءبدولبغ ددئ بمدد بنقددنّ بالن ددّببالالدد ىأش  

 ج لبحمش بأش بهلابالملن .بالثن ّبمنبكقئ بنب بأ  بهللابن ضنبوه بنلبأمئب

قنلبل ببل بهلابالح  مبهن ئنبل بنص حتبم اللبوم ل بقدابمد م بوم مند ب
 نب د ب جد لبحمشد بأشد بالد الء.وقنلتبأن شد بواأل صدنّببلد بكلد ب دنبم ال د

لالدتبنولد بنبالال ىأش  الثنلمبنلبمق م بالح  مب نتّبهلابالملن بوه بق ل ب

 دّبكلبالث  د ببوهدشروآل أش  هللاصش قد لبّهد لبهللابب(ومن دن)من ربب  تال رب
 قتشد بخ ددئبال شد بوال ش تدد بو دّبّوا دد بنخددئىب قتشد بخ ددئبهدل باألمدد .بوقددنلب

لبهللاباطشعبأش بنهاباألّفب نختدنّبمدن ربنبدنطب ن  دل بمبالال ىأش  لتنطم ب

   نبثرباطشعبثن   ب نختنّبمن رببلش ب  مئ ّبنلبن  ح بم ن بونلبن  ل بوصد نب
بالالد ىأش    ق دابأشدّببوهدشروآل أش  هللاصش وقنلتبأن ش بقنتبأن بالن دّب

قدنلبلالتبن تبه  باللدئ ب ن قنلبهلابه  باللئ بقنلتبقشتبب بّبن تبونمّب

بوهشروآل أش  هللاصش ن نبه  باللنلم  بوهلابه  باللئ .بوأ بن سبنلبالن ّب
ن تبنخّبوول ئلبوخ ئبم بن ئق ببل لب قضّبد نّببالال ىأش  قنلبللشّب

و نجزبم أد ل.بوهد لبّجدابأن شد بأد بمالد ئهنب قنلدتبقدنلبقد ّابمد بهللاب

ننسبمل بّه لبهللاب قنلتبلق به لتنّبأ بنح بالبالال ىأش   ال ل نبأ بأشّب
نبمدنبالالد ىأش  نولوجبنح بالننسبمل  بوقنلبلتنطمد ببوهشروآل أش  هللاصش 

 ئض  بن دّبلوجتد بخ دئبنمتدّبوأد بهدشمنلبن د بقدنلبّهد لبهللابخ دئبمد ب

ن ئطببل لبأشّبب بنبّبطنل .بوأ بأ  بهللابب بمالل دبقنلبقنلبّهد لبهللاب
 مد بنبد ب قد بقتدئ.بوأد بنبدّبهدل  بأشّبخ دئبال شدئببوهشروآل أش  هللاصش 

ن ضابنمتّبأشّببد بنبدّببوهشروآل أش  هللاصش ال  ّلبقنلبقنلبّه لبهللاب

بطنل .
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 قا  والنتفاء سبق كفره.

لدرب  تدئببالالد ىأش  :بهلابوج بثنلمبوأشئولبو قئ ئ بنلبأش دنببأقو 

بددنرب لددنل بنصدد ببددابمدد بحدد  ببش غدد بقددنلبم منددنبم حدد ابب دد هببددنقّب
حنب ب    ربقن  اب ّبلم بالجنهش  بقتئوبوالبّ  ب ّب ضابم بلدرب دزلبالص

بم ح ابأش بم به  بقتئ بأش بم من  .
 قا  : ولكثرة االنتفاع به.

ا تتدعببد ببالالد ىأش  :بهلابوج بّابعبوأشئولبو قئ ئ بنلبأش نببأقو 

المالددشم لبنقثددئبمدد ب تل ددرببغ ددئ ب   دد لبث ابدد بنقثددئبو ضددش بنأظددر.بب ددنلب

 باألول بمنب قد ىبمد بقثدئوبحئوبد بوبد وبب  د ب دّباإلهد ىبو دت بهللابالمق م
الددددد  دبأشددددد ب   ددددد بوقددددد وببددددد ق باإلهددددد ىببددددد بحتددددد بقدددددنلبّهددددد لبهللاب

  ىباألحزا بلضئب بأشّبخ ئبم بأ ندوبالثقش  بوبشغببوهشروآل أش  هللاصش 

 دّبالزهد بمئ  د بلدرب شحق دنبنحد ببلد  بواهدتتندبالندنسبمند بطئا د بالئ نضد ب
والتددئطبلشدد   نبواال قطددنعبملدد بهللاب لددنل بوقددلاب ددّبالالدد نووبوحالدد بال شدد ب

والل ندوبوالت ج بونمنباللشرب ظنهئباهدتنندبقن د باللشمدنءبمل د بواهدتتند  ربمند ب

وأددنشببلدد بنبددّبب ددئبلمن ددنبطدد   ب ت دد بالنددنسبال مددنال بالنتالددن   بوال    دد ب
بوابتشّببمنبلرب حصابلغ ئ بم بالمشنق.

 بالكماالت النفسانیة والبدنیة والخارجیة. قا  : وتمیاه

:بهدلابوجد بخدنمسبوأشدئولبو قئ دئ بنلبال مدنال بممدنب تالدن   ببأقو 

وممنبب    بوممنبخنّج  بنمنبال منال بالنتالدن   بوال    د ب قد بب ندنببش غد ب   دنب
مل بالغن  بمكبقنلباللشربوالزه بوالشجنأ بوالال نءبوحال بال ش بواللت ب  د ب

 ببابالب جنّ  ب ّبواح بمن نبنح بوبشغب ّبالق وبال    د بوالشد وبنبشغبم بغ ئ

قدنلب قدطبمل دنىبقدطباألقد ىبلدرببالالد ىأش  م شغنبالب النو  بنح بحت بق دابم د ب
  طب ّبضئب بقطبولرب حتجبمل بالملدنودوبوقشدعببدن بخ  دئبوقد بأجدزبأد ب

الغدلاءببقدنلبقش دابالالد ىأش   قش نبه ل لبّج بم بنبد بالندنسبقد وبمدعبن د ب

بج ابب خش بم قابومش سبقث ئبالص ىبم اوىبالل ندو.
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ونمنبال نّج  ب من نبالنال بالشدئ ببالدللبالب الدنو  بنحد ب دّبالقدئ ب

    بقنلبنقئ بالننسبمل د ب د لبالل دنسببوهشروآل أش  هللاصش م بّه لبهللاب
بال ىالأش  م باأل بخنص بوأشّببوهشروآل أش  هللاصش قنلبأربّه لبهللاب

قنلباب بأم بم باأل بواألىبومعبكل ب    بقنلبهنبم نبمد باأل بواألىبأل د ب

بأشّبب بنبّبطنل بب بأ  بالمطش بب بهنبربونم ب نطم ببنتبنه بب بهنبر.
ومن نبالمصنهئوبولرب حصابألح بمدنبحصدابلد بمن دنب   د بلوجبهد  وب

 الدددددنءباللددددددنلم  بوأثمدددددنلبوملببددددددنّق ب دددددّبق  دددددد بختندددددنبلئهدددددد لبهللاب

نبدئهببنن د بوقدنلبل دنبمد بالالد ىأش  نمالبنلب نطمد ببوهشروآل أش  هللاصش 
م شدغبأظد ربوقدنلببوهدشروآل أش  هللاصش المنزل بوالقئ بمد بقشد بالئهد لب

 لظم نبحت بن  بقنلبمكابجنء بمل  ب   بل نبقن منبولرب تلابكلد بب حد بمد ب

 النءباللنلم  ب ّبالجند ببه  وبوهشروآل أش  هللاصش النالنء.بوقنلبّه لبهللاب
ب.الال ىأش  ننّبعبوأ بمن  ب نطم ب

ومن نباألوالدبولرب حصابألح بمد بالمالدشم  بمثدابنوالد ب دّبالشدئهب

ممنمددنلبهدد  اببدد ن بنهددابالجندد ببالالدد ىأش  وال مددنلب دد لبالحالدد بوالحالدد  ب
ل مدددنب دددّبالغن ددد بحتددد بم ددد ببوهدددشروآل أش  هللاصش وقدددنلبحددد بّهددد لبهللاب

قنلب تط ط بل منبل ئق ن بو  ل عبل منبثربنول بقابواح ببوهشروآل أش  هللاصش 

بالالد ىأش  نوالداببشغد اب دّبالشدئهبملد بالغن د ب نلحالد بالال ىأش  منمن منب
نول بمثابالحال بالمثن بوالمثشمبوأ  بهللابب بالحال بالمثند بوالدنتسبالزق د ب

 بوال ددنقئبوالصددندقبمثددابل دد باللنبدد  بالالدد ىأش  وغ ددئهربونولدد بالحالدد  ب

وال نظربوالئضنبوالج ادبوال ندلبواللال ئلبوالحج بوق ب شئوابم باللشدرب
والتضددابوالزهدد بواال قطددنعبوالتددئطببدد ئنبأظ مددنبحتدد بملبالتضدد ءبمدد ب

 دد ب ب ز دد بال الددطنمّبقددنلببالالدد ىأش  رالمشددن خبقددن  اب تت ددئولبب دد مت رب

وملدئوهبال ئخدّببالد ىالأش   تت ئبب   ب القّبالمنءبلد اّبجلتدئبالصدندقب
وقنلبب ا بداّ بمل بنلبمدن بوقدنلبنقثدئببالال ىأش  نهشربأش ب  لبالئضنب

التضدد ءب تت ددئولببنال تالددن بملدد  رب ددّباللشددرب دد لبمنل ددنبقددنلبمكابهددئاب ددّب

ال ّ بأ بمال ل بلرب ج بالالن اب ق ابل ب ّبكل ب قنلبم ّبنخدل باللشدربمد ب
مكابن  تبمل  بالهتت  بمن ب  د ببوقنتالال ىأش  منجلتئبب بمحم بالصندقب

بول سبن  ئبث نب 
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و ط  بوجشسب ّبنأش بمنزل بوحم بهللاب لنل بون ند ّبب ئن.بواهدتتندوبنبدّب

ظنهئوبغن د بأد بال ئهدنلبوهدل بالتضدن ابلدرببالال ىأش  حن ت بم بالصندقب
بن ضابمن ر.بالال ىأش   حصابألح بم بالصحنب ب    لبأشّب

 المسألة الثامنة

 السال علیهمامة باقي اي مة االثني عشر في إ

قا  : والنقالا المتالواتر د  علالى ايحالد عشالر ولوجالوب العصالمة وانتفا هالا 

 عن  یرمم ووجود الكماالت فیهم.

ه بأشّببوهشروآل أش  هللاصش :بلمنبب  بنلباإلمنىببل بّه لبهللاببأقو 
وهربالحال ببد بببئعب ّبممنم باأل م باألح بأشئبالال ىأش  ب بنبّبطنل ب

أشّبثربنخ  بالحال  بثربأشدّببد بالحالد  بل د باللنبد   بثدربمحمد ببد بأشدّب

ال نقئبثربجلتئبب بمحم بالصندقبثربم ه ببد بجلتدئبال دنظربثدربولد  بأشدّب
الئضنبثربول  بمحم بالج ادبثربول  بأشّبال ندلبثدربولد  بالحالد باللالد ئلب

:باألولبالنقابالمت ا ئبمد بثرباإلمنىبالمنتظئ.بواهت لبأش بكل بب ج  بث ث ب

الش ل بخشتنبأ بهشبب    ب  لبأش بممنم بقابواحد بمد بهد الءببنلتنصد صب
وق ب قابالم نلت لبكل بم بطئقبمتلد دوب دنّوبأشد باإلجمدنلبونخدئىبأشد ب

متدد ا ئابن دد بقددنلببوهددشروآل أش  هللاصش التتصدد ابقمددنبّوىبأدد بّهدد لبهللاب

ب بممنىبنخد بممدنىبنبد بن مد ب الدل ب نهدل ربهلابابنّبممنىبابالال ىأش  لشحال  ب
قن م ربوغ ئبكل بم باألخ نّبوّولبأ بمالئوقبوقدنلبب ندنب حد بأند بأ د ب

قدرببوهدشروآل أش  هللاصش هللابب بمالل دبمكبقنلبل ببن بهابأ  بمل  رب    رب
   لبم ببل  بخش ت بقنلبم  بلح  مبالال بوملبهلاببّءبمنبه لنّبنح بأن ب

نلب   لببل  باثننبأشئبخش ت بأد دببوهشروآل أش  هللاصش    ننب لربأ  بمل ننب

ق بب ننبنلباإلمنىب ج بنلب   لبملصد منبب(ال ج بالثن ّ) ق نءببنّبمهئا  ا.ب
وغ ئبه الءبل الد ابملصد م  بمجمنأدنب تل ندتباللصدم بل دربومالبلدزىبخشد ب

ال بنلبال مدددنب(ال جددد بالثنلدددم)الزمدددنلبأددد بالملصددد ىبوقددد بب ندددنباهدددتحنلت .ب

بالنتالن   بوال     بب جمل نبم ج دوب ّبقابواح 
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من رب بوقابواح بمن ربقمنبهد بقنمداب دّب تالد بقدلابهد بم مدابلغ دئ بوكلد ب

  لبأش باهتحقنق بالئ نه باللنم بأل  بن ضابم بقابنحد ب دّبلمن د بو قد  ب
أق ب ق  ربالمتض لبأش بالتنضاب  ج بنلب   لبقابواح بمن ربممنمنبوهلاب

بّ.بئهنلبلم

 المسألة التاسعة

 في أحكا  المخالفین

 كفرة ومخالفوه فسقة. الال ىأش  قا  : ومحاربو علي 

قددددددددن ئبلقدددددددد لبالن ددددددددّببالالدددددددد ىأش  :بالمحددددددددنّ بللشددددددددّببأقالالالالالالالالو 

حئبدد ب ددنبأشددّبحئبددّبوالببدد ب ددّبقتددئبمدد بحددنّ ببوهددشروآل أش  هللاصش 
 باختشددببقدد لب.بونمددنبم ددنلت  ب ددّباإلمنمدد ب قددوهددشروآل أش  هللاصش الن ددّب

أشمن نددنب دد  رب مددن ربمدد بح ددربب تددئهربأل  ددربد لدد ابمددنبأشددربث   دد بمدد بالدد   ب

ضئوّوبوه بالنصبالجشّبال البأش بممنمت بمعب  ا ئ بوكه بآخدئولبملد ب
ن  درب الددق بوهدد باألقدد ى.بثددرباختشددببهدد الءبأشدد بنقدد البث ثدد ب:بنحدد هنبن  ددرب

بلضد ربم  درب  ئجد لببم ش ولب ّبالننّبلل ىباهتحقنق ربالجند .بالثدن ّبقدنل

م بالننّبمل بالجن .بالثنلمبمنباّ ضن باب ب  ب تبوجمنأ بم بأشمن ندنبن  درب
  ئجدد لبمدد بالنددنّبللدد ىبال تددئبالم جدد بلش شدد دبوالب دد خش لبالجندد بللدد ىب

باإل منلبالمقتضّبالهتحقنقبالث ا .
 قا  :
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 لین واحد والسمع د  على إمكال المماثاحكم المث

ب:ب ّبهلابالمقص بمالن اب:بأقو 

 المسألة ايولى في إمكال رلق عالم آرر

واأشربنلبم جن بالملندب ت قببأش بهل بالمال ل بوألجدابكلد بصد ّهنب
 ّبنولبالمقص بوق باختشببالننسب ّبكل بونط  بالمش  لبأش  بوخنلبب  د ب

ابوالالدمعبنمدنباللقداب نقد لباللدنلربالممنثدابل دلاباألوا ابواحتجبالمش  لببنللقد
اللنلربمم  بال ج دبأللبهلاباللدنلربمم د بال جد دبوح دربالمثشد  بواحد ب شمدنب

قنلبهلاباللنلربمم ننبوجد بالح دربأشد باآلخدئببنإلم دنلبوملد بهدلابال ئهدنلب

لاَلَق الَّاليم  رَ  َولاَلْی َ أَ )نبنّببق ل بح ربالمثش  بواح بونمنبالالمعب ق لد ب لدنل ب:ب

ُق اْلعَلمیمُ  ثْلَُهْم بَلى َوُمَو اْلَخالَّ ٍر َعلى أَْل يَْخلَُق مم ب.(السَّماواتم َواْيَْرَض بمقادم
 قا  : والكرية ووجوب الخالء وارتالف المتفقات ممنوعة.

:بهلابمبنّوبمل بمنباحتجباألوا ابب بأشد بامتندنعبخشد بأدنلربآخدئببأقو 

أدنلربآخدئبل دنلبقدئوبأل د بالشد اببو قئ ئ بمد بوج د  ب:باألولبن د بلد بوجد 
الط  لّب  لب  قتبال ئ نلبنوب  ن نتنبلزىبال  ء.بوالج ا بالب الدشربوجد  ب

ال ئ د ب دّباللدنلربالثدن ّبهدشمننبل د بالب الدشربوجد  بال د ءبإلم دنلباّ الدنىب

الثن ّب ّبث  ببلد باأل د طبنوبمحنطد بالمحد طببنللدنلم  .بالثدن ّبلد بوجد ب
وغ ئهمددنب دد لبطش ددتبنم ندد بهددل باللننصددئبلددزىببأددنلربآخددئب  دد ب ددنّبونّف

لدربالبب(والج ا )قالئهنبدا منبومالباختشببالمتتقن ب ّبالط نعب ّبمقتضنهنب

 ج لبنلب   لباللنلرباآلخئبم نلتنبل دلاباللدنلرب دّبالحق قد بهدشمننبل د بلدربالب
 جدد لبنلب  دد لبالم ن ددنلبط  ل دد  بل مددنب  ددلابمددنبخطددئبلنددنب ددّب ط  دد بقدد ىب

بأش  .ـببهللاحم ّـببالمصنب
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 المسألة الثانیة

 في عحة العد  على العالم

 قا  : واإلمكال يعوي جواز العد .

:باختشببالننسب ّبنلباللنلربهاب ص بأ م بنىبالب له بالمش د لببأقو 
نجمعبمل بكل بمالبم ببلبومنعبمن بالق منءبواختشت اب له بق ىبمن ربمل بنلب

ال جد دبو حد بقد بب ندنبخطد هربوبئهندنباالمتننعبكا دّبوجلشد اباللدنلربواجد ب

أش بح وث ب    لبمم ننببنلضئوّوبوكه بآخئولبمل بنلباالمتننعببنأت نّب
الغ ئبوكلد بنلباللدنلربملشد لبأشد بواجد بال جد دب د ب م د بأ مد بمالببلد ىب

أشت بو التح ابأد ىبواجد بال جد دبو حد بقد بب ندنبخطد هرب دّبكلد بوبئهندنب

م تددنّبوكه ددتبال ئام دد بوالجددنحظبملدد بأشدد بنلبالمدد ثئب ددّباللددنلربقددندّب
اهتحنل بأ ىباللنلرببل بوج د ببل باأتئا  رببنلح وثبأللباألجالنىببنق  ب  ب

 تن ببلا  نبوالببنلتنأابأللبب   باإل جندبالباإلأ اىبمكبالب ئقب ّباللقاببد  ب

 تّبالتلابوب  ب لاباللد ىبوالبضد بلصجالدنىبأل د ببلد بوجد د بلد سبمأ امد ب
 بمدد بأ مدد ببدد بل قدد عبالتضددندبمدد بالطددئ   بونول  دد بالحددندثبلش ددنقّبنولدد

بنلتلش ببنلال  بمشدتئق بوب ثئ د ببنطشد بالمتندنعباجتمدنعبالمثشد  بوبنهدتشزاىب

الجمعبب  بالنق ض  ببنطش بال تتن  بأش ب ق  ئبالق لببل ىبدخ لبالحندثب ّب
ن بمل بال ج دبوالببن تتنءبالشئطبلل دبال  ىبأش  بوه بخط ب  لباإلأ اىب الت

التنأدابقمددنب الدتن بال جدد دبمل د بواالمت ددنلبواقدعببدد  ب تدّبالتلددابو لداباللدد ىب

هشمننبل  بلربالب ج لبنلب ل ىبب ج دبالض بو   لبالض بنول بب أ ام بوملب
قددنلبهدد  باألول  دد بمج دد الب بهددشمننبل دد بلددربالب جدد لبابددتئاطبالجدد اهئب

لددرب جدد دباللددئفبببدد أئافبغ ددئببنق دد ب  جدد هنبهللاب لددنل بحددنالب حددنالب دد كا

أش بمطش بد بمد بصدح باللد ىبـببهللاّحم ـببا تتتبالج اهئ.بودل ابالمصنب
حج بأش بالجم عبوه بن نبب ننبنلباللنلربمم  بال جد دب  الدتح ابا ق بد بملد ب

باالمتننعبنوبال ج  ب  ج لبأ م بقمنبجنلبوج د .
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 المسألة الثالثة

 في وقوع العد  وكیفیته

 قا  : والسمع د  علیه.

ُ  ):ب دد لبأشدد بوقدد عباللدد ىبالالددمعبوهدد بق لدد ب لددنل ب:ببأقالالو  ُمالالَو اْيَوَّ

رُ  ُكا  َمْن َعلَْیها )وقنلب لنل ب:بب(ُكا  َشْيٍء مالمكو إمالَّ َوْجَههُ )وق ل ب لنل ب:ب(َواْبرم

بوق بوقعباإلجمنعبأش بالتننءبوم منبال  هب ّبق ت ت بأش بمنب   ّ.ب(فالٍ 

 .الال ىأش  بالتفريق كما في قصة إبرامیم قا  : ويتأو  في المكلف 

:بالمحققدد لبأشدد بامتنددنعبمأددندوبالملدد وىبوهدد   ّبال ئهددنلبأشدد ببأقالالو 

وج  بالملندبوهنهننبقد ببد  بن د ب لدنل ب لد ىباللدنلربوكلد بظدنهئبالمننقضد ب

  دد  بالمصددنببمددئاد بمدد باإلأدد اىبنمددنب ددّبغ ددئبالم شتدد  بوهددربمدد بالب جدد ب
ب جد بمأند د ب جدنلبمأ امد ببنل ش د بوالب لدندبونمدنبمأند  ب  باأت نّبب بمكبال

ملند بمأ امدد بـببهللاّحمد ـببالم شدببالددللب جد بمأند دد ب قد ب دد ولبالمصدنب

بتتئ  بنجزا  بوالبامتندنعب دّبكلد ب د لبالم شدبببلد ب تئ د بنجزا د ب صد قب
أش  بن  بهنل ببملن بن  بغ ئبمنتتعبب ب بنوب قدنلبم د بهنلد ببدنلنظئبملد بكا د ب

م  بوقابمم  ب    ببنلنظئبمل بكا  بالب ج بل بال ج دب  ب  ج بمكبمكبه بم

البوجدد دبمالبلش اجدد ببلا دد بنوببغ ددئ ب  دد بهنلدد ببددنلنظئبملدد بكا دد ب دد كاب ددئقب
نجزا  بقنلبهد باللد ىب د كابنّادبهللاب لدنل بمأند د بجمدعب شد باألجدزاءبونلت دنب

 ب ددّبهدد البقمددنبقن ددتب ددلل بهدد بالملددندبو دد لبأشدد بهددلابالت و ددابق لدد ب لددنل

أدد بق ت دد باإلح ددنءبلصجددزاءب ددّباآلخددئوبأل دد ب لددنل بالببالالدد ىأش  مبددئاه رب
بالال ىأش   ح ّبالم   ب ّبداّبالت ش ببوم منباإلح نءب قعب ّباآلخئوب ال لب

أ بق ت  بكل باإلح نءبوهد ب شدتمابأشد بالالد البأد بجم دعبالمقد من بالتدّب

الئوجب  مئ بهللاب لنل بب خلبنّبل ب تلش نبهللاب لنل بحت ب   ئ ربو ل هربلنتخب
م بالط ئبو قط ل نبو تئ  بنجزا  نبومزجببل باألجزاءبب ل بثرب تئق نب

بو ضل نبأش بالج نلبثرب  أ هنب شمنبدأنهنبم زبهللاب لنل بنجزاء
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قابط ئبأ باآلخئبوجمعبنجزاءبقدابط دئبو ئق دنبأد بنجدزاءباآلخدئبحتد ب

نح نهنبهللاب لنل بولرب ل ىب ش باألجدزاءبقمشتبال ن  بالتّبقن تبأش  نبنوالبثرب
بالالد ىأش    لاب ّبالم شببهدلابمدنب  مندن بمد بق لد بقمدنب دّبقصد بمبدئاه رب

ب  لابه بق ت  باإلأ اى.
قا  : وإثبات الفناء  یر معقو  ينه إل قا  بياته لم يكن ضدا وكيا إل قا  

 بالجومر.

عب ّبمبطنلبمله ب:بلمنبكقئبالمله بالح ب ّبق ت  باإلأ اىببئبأقو 

الم نلت  ب ّبكل بواأشربنلبمد بجمشد بمد بخدنلبب دّبق ت د باإلأد اىبجمنأد ب

م بالملتزل بكه  ابمل بنلباإلأ اىبل سبه بالتتئ  ببابال ئوجبأ بال ج دب
بدد لب  شدد بهللاب لددنل بلشجدد اهئبضدد ابهدد بالتنددنءبوقدد باختشتدد اب  دد بأشدد بث ثدد ب

لد سببمتح دزبوالبقدن رببدنلمتح زبمالببنق الب:بنح هنبقنلباب باإلخش  بملبالتننء

ن  ب   لبحنص ب ّبج  بمل ن ب  كابنح ثد بهللاب لدنل ب   دنبأد متبالجد اهئب
ب هئهن.بالثن ّبقنلباب بب   بملبهللاب ح ثب ّبقابج هئب ننءبثربكل بالتننءب

 قتضّبأ ىبالج هئب ّبالزمنلبالثن ّب  جلش بقن منببنلمحا.بالثنلدمبقدنلبنبد ب

ومد ب نبل مدنبملبالتندنءب حد ثبالب دّبمحداب  تندّبالجد اهئببأشّبونب بهنبدر
قش نبحنلبح وث بثرباختشت اب دله بنبد بهنبدربوقنضدّبالقضدنوبملد بنلبالتندنءب

ال اح بقنهب دّبأد ىبقدابالجد اهئبوكهد بنبد بأشدّبونصدحنب بملد بنلبل داب

جد هئب ندنءبمضدندابلد بالب  تددّبكلد بالتندنءب دّبأدد ىبغ دئ ب د كابأئ دتبهددلاب
بنلتننءبأش بقاب ق  ئب ئض  ببنطابأللبالتننءبملبقنىببلا  بقنلب نق لبالق لب

جد هئابمكبملند بالجد هئبكلد ب د ب  د لبضد ابلشجد هئبوملبقدنلبغ دئبقددن رب

بلا  بقنلبأئضنبمكبه بملنن ب    لبحنالب ّبالج هئبممنبابت اءبنوبب اهدط ب
بوأش بق بالتق  ئ  ب  التح ابنلب   لبمنن  نبلشج اهئ.

 ايولوية. قا  : والنتفاء

:ب ت ربم بهلابال  ىبنمئالب:بنح همنبمقنم بدل ابثنلبأش بامتندنعببأقو 

ق ددنىبالتنددنءببددنلج هئبو قئ ددئ بنلب قدد لبلدد بقددنلبالتنددنءبقن مددنببددنلج هئبل ددنلب
أئضنبحنالب   بولرب   باقتضنؤ بلنتّبمحشد بنولد بمد باقتضدنءبمحشد بلنت د ب

ببابقنلبا تتنءبهلابالحنلببنلمحابنول بمكبمنع
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الض بدخ لبالض باآلخئب ّبال ج دبمدعبمم دنلبمأ امد بلد بنولد بمد بمأد اىب

المتج دبلشض بال نقّبوبنل ص صبمكابقنلبمحد بلد .بالثدن ّبمقنمد بدل دابثدنلب
أشدد با تتددنءبالتنددنءبو قئ ددئ بنلب قدد لبلدد بقددنلبالتنددنءبضدد ابلشجدد اهئبلددرب  دد ب

 بمنلد بأد بمأ ام بلشج هئبال نقّبنولد بمد بمأد اىبالجد هئبال دنقّبلد ببملند

بال خ لب ّبال ج دببابه بنول بلمنب ق ى.
 قا  : والستلاامه انقالب الحقا ق أو التسلسا.

:بالقدد لببنلتنددنءب الددتشزىبنحدد بنمددئ  بمحددنل  ب:بنحدد همنبا قدد  ببأقالالو 

الحقن  ب بوالثن ّبالتالشالابوقابمالتشزىبلشمحنلب    بمحنلبقطلنبنمنباهتحنل ب

 صلبالتننءبممنبنلب  د لبواجد بال جد دبباألمئ  ب ظنهئبونمنبب نلبالم لم 
بلا  بنوبمم  بال ج دبوالقالمنلببنط لبنمنباألولب ص  بق بقنلبمل ومنبومالب

لرب  جد بالجد اهئبثدربصدنّبم جد دابوكلد ب لطدّبمم ن د بونمدنبالثدن ّب ص د ب

 ص بأش  بالل ىبومالبلرب   بمم ننب ل م بملبقدنلبللا د بقدنلبممتنلدنببلد بنلب
ل ب التشزىبا ق  بالحقن  بوملبقنلببالد  بالتنأداببطدابنصدابقنلبمم ننبوك

دل ش ربوملبقنلبب ج دبض بآخئبلزىبالتالشالابهلابمنبخطئبلننب ّبملن بهلاب
بال  ى.

قا  : وإثبات بقاء ال في محا يستلا  الترجیح من  یر مرجح أو اجتماع 

 النقیضین.

م جد دبالب:بكه بق ىبمن رباب بب   بمل بنلبالجد هئببدنقبب قدنءببأقو 

ـببهللاّحمد ـبب ّبمحاب  كابا تت بكلد بال قدنءبا تتد بكلد بالجد هئبوالمصدنب
نحددنلبهددلابالمددله بن ضددنببنهددتشزام بالمحددنلبوكقددئبنلبالقدد لببددلل ب الددتشزىب

نمئ  ب:بنح همنبالتئج  بم بغ ئبمئج ب بوالثن ّباجتمنعبالنق ض  بوالللب

قددنءبممددنبجدد هئبنوب  طددئبلنددنب ددّب تالدد ئبكلدد بنمددئالب:بنحدد همنبنلب قددنلبال 
أئفبوالقالمنلببنط لب نلق لبب ببنطابنمنباألولب ص  بل بقنلبجد هئابلدرب

   بجلش ببئطنبلج هئبآخئبنول بم بالل سب  منبنلب   لبقابواح بمن منب

بددددئطنبلصددددنح  بوهدددد بدوّب بنوبالب  دددد لبنحدددد همنببددددئطنبلرخددددئبوهدددد ب
ىباجتمنعبالنق ضد  بالمطش  .بونمنبالثن ّب ص  بل بقنلبأئضنبقن منببلا  بلز

مكباللئفبه بالم ج دب ّبالمحاب ش بقنلبال قنءبقن منبالب ّبمحابمعبق  د ب
بأئضنبلزىبمنبكقئ ن .بالثن ّبنلب قنلبال قنءبممنبواج بللا  بنوبمم  بللا  
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والقالددمنلببددنط لبنمددنباألولب ددصلبوجدد د ببلدد باللدد ىب الددتشزىبجدد البأ مدد ب

بد  بالنق ضد  بونمدنبالثدن ّب دصلبوال ج  ب التشزىبأد ىبجد ال بوكلد بجمدعب
أ م ب ّبوقتبدولبآخئب ئج  بم بغ ئبمئج بالهتحنل باهدتنند بملد بكا د ب

ومالبل نلبممتنعبال ج دبمعبمم ن  بوكل بجمعبب  بالنق ض  بوالبمل بالتنأداب

والبمل بالض بومالبلجنلبمثش ب ّبالج اهئب نلق لببلل بهننبمعباهدتحنلت ب دّب
ئج بوالبملد با تتدنءبالشدئطبومالبلدزىبنلب  د لبالج اهئب ئج  بمد بغ دئبمد

لش قدنءببقددنءبآخددئب شد سبنحدد همنبب   دد بصدت بلرخددئبنولدد بمد بالل ددسبوكلدد ب

ب ئج  بم بغ ئبمئج .
قا  : وإثباته في المحا يسالتلا  توقالف الشاليء علالى نفساله إمالا ابتالداء أو 

 بواسوة.

نءب:بكه بجمنأ بم باألبنأئوبوال ل ّبمل بنلبالج اهئب  ق بب قبأقو 

قدددن ربب دددنب ددد كابنّادبهللاب لدددنل بمأددد ام نبلدددرب تلدددابال قدددنءب ن تتدددتبالجددد اهئب
نبطدابكلد ببنهدتشزام ب  قدببالشدّءبأشد ب تالد بممدنبـببهللاّحم ـببوالمصنب

ابت اءبنوبب اهط ب بو قئ ئ بنلبحص لبال قنءب ّبالمحاب ت قببأش بوج دب

نلب  د لبهد بالمحاب ّبالزمدنلبالثدن ّبل د بحصد ل ب دّبالزمدنلبالثدن ّبممدنب
ال قددنءبنوبملش لدد بو الددتشزىبمدد باألولب  قددببالشددّءبأشدد ب تالدد بابتدد اءبومدد ب

الثن ّب  قت بأشد بملش لد بالمت قدببأش د بوكلد ب قتضدّب  قدببالشدّءبأشد ب

ب تال بب اهط ب  لابمنب م  بحمابق م بأش  .

 المسألة الرابعة

 في وجوب المعاد الجسماني

ي وجالوب البعال  والضالرورة قا  : ووجالوب إيفالاء الوعالد والحكمالة يقتضال

 مع إمكانه. وهشروآل أش  هللاصش قاضیة بثبوت الجسماني من دين النبي 

:باختشددببالنددنسبهنددنب ددله باألوا ددابملدد ب تددّبالملددندبالجالددمن ّببأقالالو 
أشدد بوجدد  بالملددندبـببهللاّحمدد ـببونط دد بالمش دد لبأش دد بواهددت لبالمصددنب

ث ا بو  أددد ببنللقدددن بمدددعبمطشقدددنببددد ج   ب:باألولبنلبهللاب لدددنل بوأددد ببدددنل

بمشنه وبالم  بلشم شت  ب  ج بالق لببل دهربل حصابال  نء
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ب أ  بووأ   .بالثن ّبنلبهللاب لنل بق بقشببو لاباأللربوكل ب التشزىبالثد ا ب

والل فبومالبل نلبظنلمنب لنل بهللابأ بكل بأش ابق  دئاب   دنبقد بب ندنبح متد ب
نب ص لبمل بالم شبب ّباآلخئوب لنل بوالبّ  ب ّبنلبالث ا بوالل فبم م

ال تتن  مدددنب دددّبالددد   نبواهدددت لبأشددد بث ددد  بالملدددندبالجالدددمن ّبب  ددد بملشددد ىب

والقئآلبدلبأش د ب دّبآ دن ببوهشروآل أش  هللاصش بنلضئوّوبم بد  بمحم ب
قث دئوببدنلنصبمدعبن د بمم د ب  جد بالمصد ئبمل د بوم مدنبقشندنبب  د بمم دد بأللب

بءبالمتتئق بوكل بجن زببنلضئوّو.المئادبم باإلأندوبجمعباألجزا
 قا  : وال تجب إعادة فواضا المكلف.

:باختشببالننسب ّبالم شببمنبه بأش بملاه بأئ دتبمن دنبقد لببأقو 
مدد ب لتقدد بنلبالم شددببهدد بالددنتسبالمجددئدوبوهدد بمددله باألوا ددابوالنصددنّىب

والتننهدد   بوالغزالددّبوالحش مددّبوالئاغدد بمدد باألبددنأئوبوابدد بال  ددثربمدد ب

ق لبجمنأ بم بالمحققد  بب(ومن ن)  بوجمنأ بم باإلمنم  بوالص    بال ئام
ملبالم شببه بنجزاءبنصش  ب ّبهلابال  لبالب تطئقبمل  نبالز ندوبوالنقصنلب

بوم منب قلنلب ّبنجزاءبالمضن  بمل  ن.
ال اجدد ب ددّبالملددندبهدد بمأددندوب شدد باألجددزاءبب(مكابأئ ددتبهددلاب نقدد ل)

جزاءباألصش  بنمدنباألجالدنىبالمتصدش ببتشد باألصش  بنوبالنتسبالمجئدوبمعباأل

ب دلابال د ىبـببهللاّحم ـبباألجزاءب  ب ج بمأند  نببل ن نبوغئفبالمصنب
الج ا بأ باأتئاضن بالت هدت بأشد بالملدندبالجالدمن ّبو قئ دئبقد ل ربملب

م الن نبل بنقابآخئبنوباغتدلىبب جزا د ب د لبنأ د  بنجدزاءبالغدلاءبملد باألولب

أ   بمل بالثن ّبأ ىباألول.بون ضدنبممدنبنلب ل د بهللاب لدنل بأ ىبالثن ّبوملبن
ّبالحنصابل ب جم عباألجزاءبال     بالحنصش بم بنولباللمئبمل بآخئ بنوبالق 

أنددد بم  ددد بوالقالدددمنلببدددنط لب:بنمدددنباألولب دددصلبال ددد لبدا مدددنب دددّبالتحشددداب

واالهت  هب ش بنأ د بال د لبمدعبجم دعباألجدزاءبمند بلدزىبأظمد ب دّبالغن د ب
أل  بق ب تحشابمن بنجزاءب ص ئبنجالنمنبغلا   بثرب  قش نبكل باإل النلببل ن بو

حت ب ص ئبنجزاءبم بأض بآخدئبغ دئباللضد بالدللبقن دتبنجدزاءبلد بنوالب

  كابنأ   بنجزاءبقابأضد بملد بأضد  بلدزىبجلدابكلد بالجدزءبجدزءابمد ب
اللضدد   بوهدد بمحددنلب بونمددنبالثددن ّب ص دد بقدد ب ط ددعبالل دد بحددنلب ئق دد بمدد ب

بزاءببل ن نبثرب تحشاب ش باألجزاءنج
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و لصّب دّبنجدزاءبنخدئىب د كابنأ د ب دّب شد باألجدزاءببل ن دنبونثنب دنبأشد ب

الطنأ بلزىبم صنلبالح بمل بغ ئبمالتحق .بو قئ دئبالجد ا بواحد بوهد بنلب
ل ددابم شددببنجددزاءبنصددش  بالب م دد بنلب صدد ئبجددزءابمدد بغ ئهددنببدداب  دد لب

 بجلشدتبنجدزاءبنصدش  بلمدنبقن دتب  اضابم بغ ئ بل باغتلىبب نب  كابنأ  

نصش  بل بنوالبو ش باألجدزاءبهدّبالتدّب لدندبوهدّببنق د بمد بنولباللمدئبملد ب
بآخئ .

قالالا  : وعالالد  انخالالراق ايفالالالك وحصالالو  الجنالالة فوقهالالا ودوا  الحیالالاة مالالع 

 االحتراق وتولد البدل من  یر التوالد وتنامي القوى الجسمانیة استبعادات.

متندنعبالملدندبالجالدمن ّبب جد  ب:بنحد هنبنلب:باحتجباألوا ابأش بابأقو 
الالمعبق بدلبأش با تثنّبال  اق بوا  ئاقباأل د طبوكلد بمحدنل.بالثدن ّبنلب

حص لبالجن ب  قباأل د طبقمدنبكهد بمل د بالمالدشم لب قتضدّبأد ىبال ئ د .ب

الثنلددمبنلببقددنءبالح ددنوبمددعبدواىباالحتددئاقب ددّبالنددنّبمحددنل.بالئابددعبنلب  لدد ب
دوبمدد بغ دئب  الد باألبدد   ببنطدا.بال دنمسبنلبالقدد ىباألبد نصبوقدتباإلأدن

الجالمن   بمتننه  بوالق لبب واىب ل ربنهابالجن بق لببل ىبالتننهّ.بوالج ا ب

أ بال دابواحد بوهد بنلبهدل باهدت لندا بنمدنباأل د طب ص  دنبحندثد بأشد بمدنب
 قدددئّبنوالب ددد م  با  ئاق دددنبقمدددنب م ددد بأددد م نب  دددلابحصددد لبالجنددد ب ددد قب

اىباالحتئاقبمعببقنءبالجالربمم د بوأل د ب لدنل بقدندّبأشد بقداباأل  ط.بودو

مقدد وّب دد م  باهددتحنل بالجالددربملدد بنجددزاءب نّ دد بثددرب ل دد هنبهللاب لددنل به ددلاب
.بوالق ىبالجالمن   بق بالب تندنه بالال ىأش  دا من.بوالت ل بمم  بقمنب ّبآدىب

بنثئهنبمكابقن تبواهط ب ّبالت ث ئ.

 المسألة الخامسة

 والعقابفي الثواب 

قا  : ويستحق الثواب والمد  بفعا الواجب والمندوب وفعا ضالد القبالیح 

واإلرالالال  بالاله بشالالرط فعالالا الواجالالب لوجوبالاله أو لوجالاله وجوبالاله والمنالالدوب كالاليلك 

 والضد ينه ترك القبیح
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اإلرال  به ينه إرال  به يل المشقة من  یر عوض ظلالم ولالو أمكالن االبتالداء و

 به كال عبثا.

 ن دئبأد باّ تدنعبحدنلبالغ دئبمدعبالقصد بملد بالئ دعبب:بالم جبق لبأقو 
من .بوالث ا به بالنتعبالمالتح بالمقنّلبلشتلظ ربواإلج ل.بواللىبق لب ن ئب

أ با ضنعبحنلبالغ دئبمدعبقصد  .بواللقدن بهد بالضدئّبالمالدتح بالمقدنّلب

ل هدددت تنهبواإلهن ددد .بوالمددد جبوالثددد ا ب الدددتحقنلببتلدددابال اجددد بو لددداب
   بوه بالتئطبل بأش بمنبكه بم ب ث تبالتئطبض ابالمن و بو لابض بالق

واإلخدد لببددنلق   بومنددعبنبدد بأشددّبوجمنأدد بمدد بالملتزلدد باهددتحقنقبالمدد جب

والث ا ببنإلخ لببنلق   بوصنّابمل بكل بأللبالم شبب متنعبخش  بم باألخلب
 دد لبـببهللاّحمدد ـببوالتددئطبالددللبهدد ب لددابالضدد بوالحدد بمددنبكقددئ بالمصددنب

 لبكىبالم دداببنل اجدد بوملبلددرب تصدد ّوابمندد ب لدد بقمددنباللقدد ءب التحالددن

ب التحالن لبكم بأش ب لابالق   .
واأشربن  ب شتئطب دّباهدتحقنقبالتنأدابالمد جبوالثد ا بم قدنعبال اجد ب

ل ج ب بنوبل ج بوج ب بوقدلابالمند و ب تلشد بلن بد بنوبل جد ب  بد بوقدلاب دّب

لببددنلق   بل   دد ب دئطبالق دد  ب تئقد بل   دد ب دئطبق دد  بنوبل جد بكلدد بواإلخد 
مخ الببنلق   ب    بل ب لابال اج بنوبالمن و بالبلمنبكقئ ن بلرب التح بم حنب

والبث ابددنبأش  مددنبوقددلابلدد ب ددئطبالق دد  بلغددئفبآخددئبمدد بلددلوبنوبغ ئهددنبلددرب

 الددتح بالمدد جبوالثدد ا .بوالدد ل ابأشدد باهددتحقنقبالثدد ا ببتلددابالطنأدد بن  ددنب
رب   بلغئفبقدنلبأ ثدنبوظشمدنبوهد بمشق بق بنلزم نبهللاب لنل بالم شبب  لبل

ق   بالب ص ّبأد بالح د ربوملبقدنلبلغدئفب  مدنباإلضدئاّبوهد بظشدربوممدنب

النتعبوه بممدنبنلب صد باالبتد اءببد بنوبالبواألولببنطدابومالبلدزىبالل دمب دّب
الت ش ددببوالثددن ّبهدد بالمطشدد  بوكلدد بالنتددعبهدد بالمالددتح ببنلطنأدد بالمقددنّلب

ببت اءببلل بأللب لظ ربم بالب التحق بق   .لشتلظ ربواإلج لب    ب ق  باال
قا  : وكيا يستحق العقاب والي  بفعا القبیح واإلرال  بالواجب الشالتماله 

 على اللوف وللسمع.

:بقمنبنلبالطنأ به  بالهتحقنقبالث ا ب  لابالملص  بوهّب لاببأقو 

الق   بو ئطبال اج به  بالهدت جن باللقدن بلد ج   ب:بنحد همنبأقشدّبقمدنب

بمل  بجمنأ بم بالل ل  كه ب
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و قئ ددئ بنلباللقددن بلطددببوالشطددببواجدد بنمددنبالصددغئىب ددصلبالم شددببمكاب

أئهبنلبمعبالملص  ب التح باللقن ب    ب  ل بأ ب لش دنبو قدئ بملد ب لداب
ض هنبوه بملش ىبقطلنبونمنبال  دئىب قد ب قد مت.بالثدن ّبهدملّبوهد بالدللب

 بالن ددددددّبكهدددددد بمل دددددد ببددددددنقّبالل ل دددددد بوهدددددد بمتدددددد ا ئبملشدددددد ىبمدددددد بد دددددد

مكابأئ دتبهدلاب نقد لبكهد بجمنأد بملد بنلباإلخدد لببوهدشروآل أش  هللاصش 
بنل اج بالب قتضّباهتحقنقبكىبوالبأقن ببابالمقتضّبللل به ب لابالق   ب

بنوبض ب لابال اج بوه ب ئق بوق ب ق ىبب نلبكل .
 قا  : وال استبعاد في اجتماع االستحقاقین باعتبارين.

 بحج بم بمنعبمد بقد لباإلخد لببنل اجد بهد  نب:بهلابج ا بأبأقو 
الهتحقنقباللىبو قئ ئ بن  بل بقنلبكل بهد  نبواإلخد لببدنلق   بهد  بلشمد جب

ل نلبالم شببمكابخ بم باألمئ  بمالتحقنبلشلىبوالم ج.بوالج ا بالباهدت لندب

 ّباجتمنعباالهتحقنق  ببنأت نّ  ب  لىبأش بنح همنبو م جبأش باآلخئبقمدنب
بطنأ بب ل بنأضن  بوملص  ببنل ل باآلخئ.مكاب لاب

 قا  : وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبیح.

:بكهدد بنبدد بالقنهددربال ش ددّبملدد بنلبهددل بالت ددنل ببوج ددتببدد ئاببأقالالو 
لشنلم ب  ب التشزىبوج  بالث ا بوالب التح ببتلش نب تعبوم منبالث ا ب تضاب

لقدد لبواحددتجبمدد بهللاب لددنل بوكهدد بجمنأدد بمدد بالل ل دد بملدد بخدد هبهددلابا

أشد بمبطنلد بب  د ب قد  بأند باللقد ءبنلب دنلرباإل الدنلبـببهللاّحمد ـببالمصنب
أش بغ ئ بثرب  شت بو  ج بأش  ببد ئ بوم حتد بأشد ب شد بالنلمد بمد بغ دئب

م صنلبث ا بمل  بو ل ولبكل ب قصنب دّبالمدنلربو نالد  لبملد بالئ دنءبوكلد ب

ب ا .ق   بالب ص ّبم بالح  رب  ج بالق لببنهتحقنقبالث
 قا  : ولقضاء العقا به مع الجها.

:بهددلابدل ددابثددنلبأشدد بمبطددنلبقدد لبال ش ددّبو قئ ددئ بنلباللقدد ءببأقالالو 

بب هئهرب جزم ل
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ب ج  بب ئبالمنلربومكابقنلبوج  بالش ئبملش مدنببنللقدابمدعبنلباللقدابالب

ب  ّطبالت نل ببالشئأ  بوج بالق لبب    نبل التبب ئا.
اب كول الفعا أو اإلرال  به شاقا ال رفع قا  : ويشترط في استحقاق الثو

 الند  على فعله وال انتفاء النفع العاجا إ ا فعا للوجه.

:ب شتئطب ّباهتحقنقبالث ا بق لبالتلدابالم شدبببد بال اجد بنوببأقو 

المن و ببنقنبوق لباإلخ لببنلق   ببنقنبمكبالمقتضّبالهتحقنقبالث ا به ب
 هتحقنقبوالب شتئطبّ عبالن ىبأش ب لابالمشق ب  كابا تتتبا تت بالمقتضّبل

الطنأ ب  لبالطنأ به  بالهتحقنقبالث ا بوق بوج  بمنت د بأند بأل د ب دّب

حددنلبالتلدداب الددتح ابنلب  دد لب ندمددنبأش دد ب ب لددرب تددّبالندد ىببددئطب ددّببقددنءب
اهددتحقنقبالثدد ا بوقددلابالب شددتئطب ددّبالثدد ا بأدد ىبالنتددعباللنجددابمكابنوقلدد ب

ب ج  بنوبل ج بالن  بنوبلشن  .الم شببل ج بال ج  بنوبلش

 المسألة السادسة

 في عفات الثواب والعقاب

قا  : ويجب اقتالرال الثالواب بالالتعظیم والعقالاب باإلمانالة للعلالم الضالرور  

 باستحقاقهما مع فعا موجبهما.

:بكه دددتبالملتزلددد بملددد بنلبالثددد ا ب تدددعبأظددد ربمالدددتح ب قنّ ددد ببأقالالو 

اإلهن  بواحتج ابأشد بوجد  بالتلظ ربواللقن بضئّبأظ ربمالتح ب قنّ  ب

اقتددئالبالتلظدد رببددنلث ا بواقتددئالباإلهن دد ببنللقددن بب  ددنب لشددرببنلضددئوّوبنلب
 نأابالتلابالشنقبالم شببب ب    ب الدتح بالتلظد ربوالمد جبوقدلل بمد ب لداب

بالق   ب    ب التح باإلهن  بواالهت تنه.
 قالالالا  : ويجالالالب دوامهمالالالا الشالالالتماله علالالالى اللوفیالالالة ولالالالدوا  المالالالد  والالالالي 

 ولحصو  نقیضهما لواله.

:بكه بالملتزل بمل بنلبالث ا بواللقن بدا منلبواختشبب ّباللشرببأقو 

بب وام منبها
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ه بأقشّبنوبهملّب له تبالملتزل بمل بن  بأقشّبوكه دتبالمئجئد بملد بن د ب

أشد بدوام مدنبب جد  ب:بنحد هنبنلباللشدربـببهللاّحم ـببهملّبواحتجبالمصنب
 لدمبالل د بأشد ب لدابالطنأد بو  لد  بأد بالملصد  بب واىبالث ا بواللقدن ب 

وكل بضئوّلبومكابقنلبقلل بقنلبلطتنبوالشطببواج بأش بمنبمئ.بالثن ّب

نلبالم جبواللىبدا منلبمكبالبوقتبمالبو حال بمد جبالمط دعبوكىباللنصدّبمكاب
لرب ظ ئبمن ب  ىبأش بمنب لدابوهمدنبملشد البالطنأد بوالملصد  ب  جد بقد لب

ّبح ربالد ا مت  ب  جد بدواىبالثد ا بواللقدن بأللبدواىبالطنأ بوالملص  ب 

نح بالملش ل  ب التشزىبدواىبالملش لباآلخئبأللباللش ب   لبدا م بنوب ّبح درب
ال ا م .بالثنلمبنلبالث ا بل بقنلبمنقطلنبلحصابلصنح  باأللرببن قطنأ بول ب

قنلباللقن بمنقطلنبلحصابلصنح  بالالدئوّببن قطنأد بوكلد ب ندن ّبالثد ا ب

ـببواللقن بأل  منبخنلصدنلبأد بالشد ا  بهدلابمدنب  مندن بمد بقد ىبالمصدنب
وق ل بلحص لب ق ض  منب لنّب ق ضّبالث ا بواللقن بل ال بنلبـببهللاّحم 

بل بالبال واى.
قالالالا  : ويجالالالب رلوعالالالهما وإال لكالالالال الثالالالواب أنقالالالص حالالالاال مالالالن العالالالوض 

 والتفضا على تقدير حصوله فیهما ومو أدرا في باب الاجر.

:ب ج بخش صبالث ا بواللقن بأ بالش ا  بنمنبالث ا ب ص  بل ببو أق

البكل بل نلبالل فبوالتتضابنقمابمن بأل  ب ج لبخش ص منبأ بالش ا  ب

وح نئلب   لبالث ا بن قصبدّج بون  بغ ئبجن زبونمدنباللقدن ب ص د بنأظدرب
ب ّبالزجئب    لبلطتن.

بلالم سالرورمم بالشالكر قا  : وكا    مرتبالة فالي الجنالة ال يولالب ايزيالد وي

إلى حد انتفالاء المشالقة و نالا هم بالالثواب ينفالي مشالقة تالرك القبالا ح وأمالا النالار 

 يلجئول إلى ترك القبیح.

:بلمددنبكقددئبنلبالثدد ا بخددنلصبأدد بالشدد ا  بوّدبأش دد بنلبنهدداببأقالالو 
الجن ب تتنو  لب ّبال ّجن ب نأل قصبمكاببنه بم به بنأظربث ابنبحصابل ب

بلد ىباجت دند ب دّبالل دندوبون ضدنب   د ب جد بأشد  ربالغرببنقصبدّجت بأن بو

الش ئبلنلربهللاب لنل بواإلخ لببنلق ن  بو ّبكل بمشق .بوالج ا بأ باألولب
بنلبب  وبقابم شببمقص ّوبأش بمنبحصابل بوالب غتر
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بتقد باألل دد بللدد ىبابددت ن  بلدد .بوأدد بالثدن ّبن دد ب  شددغبهددئوّهرببنلشدد ئبأشدد ب

مل .بونمنباإلخ لببنلق دن  ب   د بالبمشدق بأشد  رببالنلم بمل بح ب نتتّبالمشق 
   نبأل  ب لنل ب غن  رببنلث ا بومنن ل بأ ب لابالق   ب  ب حصابل ربمشدق ب

نمنبنهابالننّب    رب شجئ لبمل ب لابمنب ج بأش  ربو ئطبالق ن  ب  ب صد ّب

أددن ربولدد سبكلدد ب  ش تددنبأل دد ببددنلغبحدد باإللجددنءبو حصددابمدد بكلدد ب دد عبمدد ب
بن ضن.باللقن 

قالالا  : ويجالالوز توقالالف الثالالواب علالالى شالالرط وإال يثیالالب العالالارف بالالاهلل تعالالالى 

 راعة.

:بكه بجمنأ بمل بنلبالث ا ب ج لبنلب   لبم ق  نبأشد ببدئطببأقو 
ومنل بآخئولبواألولبه بالحد بوالد ل ابأش د بن د بلد بالبكلد بل دنلباللدنّهب

 ببددنلن ّببددنرب لددنل بوحدد  بمثنبددنبمددعبأدد ىب ظددئ ب ددّبالملجددزوبوأدد ىب صدد  ق

والتنلّببنطابمجمنأنب  لابالمقد ىب بب دنلبالشدئط  بنلببوهشروآل أش  هللاصش 
الملئ  بطنأ بمالتقش ببنتال نب ش بلرب ت قببالث ا بأش  نبأش ببئطبل ج تب

بح مبلرب نظئب ّبملجز  .بوهشروآل أش  هللاصش مثنب بم بلرب ص قببنلن ّب

ب(لَئمْن أَْشَرْكَت لَیَْحبََونَّ َعَملاُلكَ )ب:لى قا  : ومو مشروط بالموافاة لقوله تعا
ينمهم )بوقوله تعالى ْنُكْم َعْن دم ْد مم ب(َوَمْن يَْرتَدم

:باختشددببالملتزلدد بأشدد بنّبلدد بنقدد الب قددنلببلضدد ربملبالثدد ا ببأقالالو 

واللقن ب التحقنلب ّبوقتبوج دبالطنأ بوالملص  بونبطش ابالق لببنلم ا نوب
الد اّباآلخدئوبوقدنلبآخدئولبم  مدنب الدتحقنلببوقنلبآخئولبم  منب التحقنلب ّ

حنلباالختئاىبوقنلبآخئولبم  منب التحقنلب ّبالحنلببشئطبالم ا نوب  لبقنلب

 ددّبأشددربهللاب لددنل بن دد ب دد ا ّبالطنأدد بهددش م بملدد بحددنلبالمدد  بنوباآلخددئوب
اهتح بب نبالثد ا ب دّبالحدنلبوقدلابالملصد  بوملبقدنلب دّبأشمد ب لدنل بن د ب

 بمدد بالملصدد  بق ددابالم ا ددنوبلددرب الددتح بالثدد ا بوالب حدد طبالطنأدد بنوب تدد 

أش بالق لببنلم ا نوببق لد ب لدنل بـببهللاّحم ـبباللقن بب منبواهت لبالمصنب
ينمالهم فَیَُمالْت )وبق ل ب لنل بب(لَئمْن أَْشَرْكَت لَیَْحبََونَّ َعَملُكَ ) الْنُكْم َعالْن دم ْد مم َوَمْن يَْرتاَلدم

و قئ ددئ بنلب قدد لبممددنبنلب  دد لبالمددئادبب( أَْعمالالالُُهمْ َوُمالالَو كالالافمرو فَأُولئمالالَك َحبمَوالالتْ 

ببنإلح نطبهننبق لباللماببنط ب ّبنصش بنوبنلبالث ا ب القط
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بل بث    بنوبنلبال تئبنبطش بواألواللببدنط لبنمدنباألولب ص د بأشد ببط  د ب

بنلشئطبالمتج دبوأل  ببئطبوجزاءبوهمنبم منب قلدنلب دّبالمالدتق ابوبدنألولب
بونمنبالثن ّب شمنب   ّبم ببط لبالتحنبطب تل  بالثنلم.ب  طابالثن ّ

 المسألة السابعة

 في اإلحباط والتكفیر

ٍة )بقا  : واإلحباط باطا الستلاامه الظلم ولقوله تعالى ثْقاَ   َرَّ فََمْن يَْعَمْا مم

ب.(َرْیراا يََرهُ 

:باختشببالننسبهننب قنلبجمنأد بمد بالملتزلد ببنإلح دنطبوالت ت دئببأقو 

لننهمنبنلبالم شبب القطبث اب بالمتق ىببنلملص  بالمتد خئوبنوب  تدئبك  بد بوم
المتق م ببطنأت بالمت خئوبو تنهمدنبالمحققد لبثدربالقدن ش لبب مدنباختشتد اب قدنلب

نب بأشدّبملبالمتد خئب الدقطبالمتقد ىبو  قد بأشد بحنلد ب بوقدنلبنبد بهنبدربم د ب

وا بو  قد بالزا د بمالدتحقنب نتتّباألقاببنألقثئبو نتتّبم باألقثئببنألقابمنبهن
وهلابه بالم ال  بو  لبأش ببط لباإلح نطبن  ب التشزىبالظشربأللبم بنهنءب

ونطنعبوقن تبمهنء  بنقثئب   لببمنزل بم بلرب حال بوملبقنلبمحالن  بنقثئب

  دد لببمنزلدد بمدد بلددرب الددئبوملب الددنو نب  دد لبمالددنو نبلمدد بلددرب صدد ّبأندد ب
ٍة َرْیراا يََرهُ ) لنل ببنح همنبول سبقلل بأن باللق ءبولق ل  ثْقاَ   َرَّ فََمْن يَْعَمْا مم

ا يََرهُ  ٍة َشر  ثْقاَ   َرَّ بواإل تنءبب أ  بووأ   بواج .ب(َوَمْن يَْعَمْا مم
قالالا  : ولعالالد  ايولويالالة إ ا كالالال ابرالالر ضالالعفا وحصالالو  المتناقضالالین مالالع 

 التساو .

 بن دنبمكاب:بهلابدل ابأش بمبطنلبق لبنبدّبهنبدرببنلم ال د بو قئ دئبأقو 

 ئضددننبن دد باهددتح بالم شددببخمالدد بنجددزاءبمدد بالثدد ا بوأشددئوبنجددزاءبمدد ب

اللقن ب ش سبمهقنطبمح ىبال مالت  بم باللقدن ببنل مالد بمد بالثد ا بنولد ب
م باألخئىب  منبنلب القطنبملنبوه بخد هبمله د بنوبالب الدقطببدّءبمن مدنب

جدزاءبوه بالمطش  بول ب ئضننبن  ب لابخمال بنجزاءبم بالث ا بوخمال بن

بم باللقن ب  لب ق ىبمهقنطبنح همنبلرخئبلرب القطبال نقّببنلمل وىبالهتحنل 
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ص ئوّوبالمغش  بوالمل وىبغنل نبومد ثئاب بوملب قنّ دنبلدزىبوج دهمدنبملدنب

أللبوج دبقابمن منب تّبوج دباآلخدئب  شدزىبوج دهمدنبحدنلبأد م منبوكلد ب
بجمعبب  بالمتننقض  .

 المسألة الثامنة

 أعحاب الكبا ر في انقواع عياب

قالالا  : والكالالافر مخلالالد وعالالياب عالالاحب الكبیالالرة منقوالالع السالالتحقاقه الثالالواب 

 بييمانه ولقبحه عند العقالء.

:بنجمددعبالمالددشم لبقن دد بأشدد بنلبأددلا بال ددن ئبم بدد بالب نقطددعببأقالالو 
واختشت اب ّبنصحن بال  ن ئبم بالمالشم  ب نل أ    بأش بن  بقلل بوكه دتب

لملتزل بواألبنأئوبمل بنلبألاب بمنقطعبو ن غدّباإلمنم  بوطن ت بقث ئوبم با

نلب لددئهبهنددنبالصددغ ئبوال   ددئبمدد بالددل  بنمددنبالصددغ ئب  قددنلبأشدد بوجدد  ب
منب قنلببنإلضن  بمل بالطنأ ب  قنلبهل بالملصد  بصدغ ئوب دّبمقنبشد بب(من ن)

الطنأ بنوبهّبنصغئبم بهل بالطنأ ببنأت نّبنلبأقنب نب نقصب ّبقابوقتب

أد ب دّبقدابوقدتبوم مدنببدئطننبأمد ىبال قدتبأل د بمتد بأ بثد ا ب شد بالطن
اختشددببالحددنلب ددّبكلدد ببدد لب ز دد ب ددنّوبثدد ا بالطنأدد بأدد بأقددن بالملصدد  ب

و نّوب نقصبلرب قابنلب ش بصغ ئوببنإلضن  بمل ب ش بالطنأ بأش باإلط قب

باب ق  ببنلحنل بالتّب   لبأقنب نبنقابم بث ا بالطنأ بوحصد لباالخدت هب
 بوالملصدد  ب دد لباإل تددنقب ددّبهدد  ابهللابم تشددببقمددنبقددنلببمددنب قتددئلببنلطنأدد

ْن قَْبام اْلفَتْحم ) لنل ب ْنُكْم َمْن أَْنفََق مم نلب قدنلببنلنالد  بملد بب(ومن دن)ب(ال يَْستَوم  مم
ملصدد  بنخددئىب  قددنلبهددل بالملصدد  بنصددغئبمدد ب شدد ببملندد بنلبأقددن بهددل ب

 بمل بث ا بنلب قنلببنإلضن ب(ومن ن) نقصب ّبقابوقتبأ بأقن باألخئىب

 نأش نببملن بنلبأقنب نب نقصب ّبقابوقتبأ بث ا ب نأش نب ّبقابوقدتب ب
هددلابهدد بالددللب طشقدد باللشمددنءبأش دد .بوال   ددئب قددنلبأشدد بوجدد  بمقنبشدد بل ددل ب

الحدد بنلبأقددن بنصددحن بال  ددن ئبمنقطددعبب(مكابأئ ددتبهددلاب نقدد ل)ال جدد  ب

فََمالْن )ق لد ب لدنل ب:بوال ل ابأش  بوج نلب:باألولبن  ب التح بالث ا بب  من د بل

ٍة َرْیراا يََرهُ  ثْقاَ   َرَّ واإل منلبنأظدربن لدنلبال  دئب د كاباهدتح باللقدن بب(يَْعَمْا مم

ببنلملص  ب  منبنل
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 ق ىبالث ا بأش باللقن بوه ببنطاببنإلجمنعبأللبالث ا بالمالتح ببنإل مدنلب

نلببدا ددربأشدد بمددنب قدد ىبنوببددنلل سبوهدد بالمددئادبوالجمددعبمحددنل.بالثددن ّب شددزى
   لبم بأ  بهللاب لنل بم وبأمدئ ببد   اعبالقئبدن بمل د بثدربأصد ب دّبآخدئب

أمئ بملص  بواح وبمعببقنءبم من  بم ش اب دّبالندنّبقمد بنبدئطببدنرب لدنل ب

بم وبأمئ بوكل بمحنلبلق ح بأن باللق ء.
 قا  : والسمعیات متأولة ودوا  العقاب مختص بالكافر.

حجددجبال أ   دد بواحتجدد اببنلنقددابب:بهددلابمبددنّوبملدد بالجدد ا بأدد بأقالالو 

َوَمْن يَْعصم هللاَ ) نآل ن بال ال بأش بخش دهربقق ل ب لنل ب:بب(نمنبالنقا)واللقاب

ْلهُ ناراا رالمداا فمیها ا )وق ل ب لنل ب:بب(َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدرم نالا َوَمْن يَْقتُْا ُمْؤمم

داا فََجااُؤهُ َجَهنَُّم رالمداا   مدنبب(ونمدنباللقدا)مل بغ ئبكلد بمد باآل دن بب( فمیهاُمتَعَّمم

أد بالالدمعبالت و دابب(والجد ا ) ق ىبم بنلباللقن بوالثد ا ب جد بدوام مدنب

ممنببمنعباللمد ىبوالت صد صببنل تدنّبوممدنببت و دابال شد دببنل قدنءبالمتطدنولب
وملبلرب   بدا منب بوأ باللقابب لبدواىباللقن بم منبهد ب دّبحد بال دن ئبنمدنب

ب  .بغ ئ 

 المسألة التاسعة

 في جواز العفو

قا  : والعفو واقع ينه حقه تعالى فجاز إسقاطه وال ضرر علیه في تركه 

 مع ضرر الناز  به فحسن إسقاطه وينه إحسال.

:بكه بجمنأ بمد بملتزلد ببغد ادبملد بنلباللتد بجدن زبأقد بغ دئببأقو 

 لبأش د بجن زبهدملنبوكهد بال صدئ  لبملد بجد ال بهدملنبوهد بالحد بواهدت
ب جد  ب:باألولبنلباللقدن بحد برب لدنل ب جدنلب ئقد بـببهللاّحم ـببالمصنب

والمق متنلبظنهئ نل.بالثن ّبنلباللقن بضئّببنلم شببوالبضئّب دّب ئقد ب

أش بمالدتحق بوقدابمدنبقدنلبقدلل بقدنلب ئقد بحالدننبنمدنبن د بضدئّببدنلم شبب
  بأ بقاب ضئوّلبونمنبأ ىبالضئّب ّب ئق ب قطلّبأل  ب لنل بغنّببلا

ببّءبونمنبنلب ئطبمثابهلابحال ب ضئوّل.
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 قا  : وللسمع.

:بهددلابدل ددابال قدد عبهددملنبوهدد باآل ددن بال الدد بأشدد باللتدد بقق لدد ببأقالالو 

َمالالْن يَشالالاءُ ) لددنل ب الالَك لم الالُر مالالا ُدوَل  لم الالُر أَْل يُْشالالَرَك بمالالهم َويَْغفم   مددنبنلبب(إملَّ هللاَ ال يَْغفم
 نبواألولببنطابأللبالشئطب غتدئبمدعب   لبهلالبالح منلبمعبالت ب بنوبب و 

الملص  بمعبالت ب ب ج بغتئا  نبول سبالمدئادبب(ون ضن)الت ب ب تل  بالثن ّب

 ّباآل  بالملص  بالتّب ج بغتئا  نبأللبال اج بالب لش ببنلمش ئ ب منبقدنلب
 حال بق ل بلم ب شنءب  ج بأ دباآل  بمل بملص  بالب ج بغتئا  دنبقق لد ب

المْ َوإملَّ َربَّ ) لنل ب هم لنَّاسم َعلى ُظْلمم  د لبأشد بالحدنلبنوب»وأشد ب«(َك لَيُو َمْغفمَرٍة لم

الغئفبقمنب قنلبضئبتبل  ابأش بأصد ن  بنلبألجدابأصد ن  بوهد بغ دئب
بمئادبهننبقطلنب تل  باألول.

 نرب لنل بق ب ط ب ّبقتنب باللز دزبب  د بأتد بغتد ّبونجمدعبب(ون ضن)

باللقن بأ باللنصّ.بالمالشم لبأش  بوالبملن بل بمالبمهقنط

 المسألة العاشرة

 في الشفاعة

قالا  : واإلجمالاع علالى الشالفاعة فقیالا لايالادة المنالافع ويبوالا بنالا فالي حقاله 

 .وهشروآل أش  هللاصش 

بوهدشروآل أش  هللاصش :با تقتباللشمنءبأش بث د  بالشدتنأ بلشن دّببأقو 
ا َمْحُمالوداا َعسى أَْل يَْبعَثََك َرب َك مَ )و  لبأش  بق ل ب لنل ب ق دابم د بالشدتنأ بب(قاما

واختشتدد اب قنلددتبال أ   دد بم  ددنبأ ددنّوبأدد بطشدد بل ددندوبالمنددن عبلشمدد من  ب
المالتحق  بلشث ا بوكه تبالتتضدش  بملد بنلبالشدتنأ بلشتالدنقبمد بهدل باألمد ب

 ّبمهقنطبأقنب ربوه بالح بونبطدابالمصدنبباألولببد لبالشدتنأ بلد بقن دتب

ح دمببوهدشروآل أش  هللاصش ننببن ل  ب دّبالن دّب ّبل ندوبالمنن عبالبغ ئبل 
 طش بل بم بهللاب لنل بأش بال ّجن بوالتدنلّببنطدابقطلدنبأللبالشدن عبنأشد ب

بم بالمشت عب   ب نلمق ىبمثش 
قالالا  : ونفالالي الموالالاع ال يسالالتلا  نفالالي المجالالاب وبالالاقي السالالمعیات متأولالالة 

 بالكفار.

لشدتنأ بم مدنبهدّب دّب:بهلابمبنّوبمل بج ا بم باهت لبأش بنلبابأقو 
بل ندوبالمنن عبوق 
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الیٍم َوال َشالفمیٍع يُوالاعُ )اهت ل ابب ج  ب:باألولبق ل ب لدنل ب الْن َحمم یَن مم ب(مالا لملظَّالالممم

ن د ب لدنل بب(والج ا ) ت بهللاب لنل بق  لبالشتنأ بأ بالظنلربوالتنه بظنلرب
لب تد بالشدت عبالمطدنعبو حدد ب قد لببد بأل د بلدد سب دّباآلخدئوببدت عب طددنعبأل

المطنعب  قبالمط عبوهللاب لنل ب  قبقابم ج دبوالبنح ب  قد بوالب شدزىبمد ب

 تددّبالشددت عبالمطددنعب تددّبالشددت عبالمجددن بهددشمننبل دد بلددربالب جدد لبنلب  دد لب
َومالالا )المددئادببنلظددنلم  بهنددنبال تددنّبجملددنببدد  باألدلدد .بالثددن ّبق لدد ب لددنل ب

ْن أَْنصارٍ  یَن مم التنه بل نلب نصئابل .بالثنلدمبب ّبالال ىأش  ول ببتعبب(لملظَّالممم

ا ال تَْجالام ) بب(َوال تَْنفَعُهالا َشالفاَعةو )ق لد ب لدنل  بَأدْ ب َْتدٍسبَبدْ ئن بب(يَْومالا فَمالا ) َْتدس 

ینَ  والج ا بأ بهل باآل ن بقش نبن  نبم تص ببنل تنّبب(تَْنفَعُُهْم َشفاَعةُ الشَّافمعم

 تّببتنأ بب( إمالَّ لمَمنم اْرتَضىَوال يَْشفَعُولَ )جملنبب  باألدل .بالئابعبق ل ب لنل ب

الم    بأ بغ دئبالمئ ضد برب لدنل بوالتنهد بغ دئبمئ ضد بوالجد ا بالب
ب الشربنلبالتنه بغ ئبمئ ض ببابه بمئ ض برب لنل ب ّبم من  .

قا  : وقیا في إسقاط المضار والحق عدق الشفاعة فیهما وثبوت الثاني 

 رت شفاعتي يما الكبا ر من أمتي.بقوله ادر وهشروآل أش  هللاصش له 

:بهلابه بالمدله بالثدن ّبالدللبح  ندن بنوالبوهد بنلبالشدتنأ ب دّببأقو 

ن  دنب طشد بأشد بالملن د  بملدنبـببهللاّحمد ـببمهقنطبالمضنّبثربب  بالمصنب

قمنب قنلببتعب  لب ّب  لبمكابطش بل بل ندوبمنن عبنوبمهقنطبمضدنّبوكلد ب
نلبالشتنأ ببنلملن بالثن ّبنأنّبمهقنطبالمضنّببمتلنّهبأن باللق ءبثربب  

ادخدئ ببدتنأتّبألهدابال  دن ئبمد ببوهدشروآل أش  هللاصش ثنبت بلشن دّببق لد ب

بنمتّبوكل بح  مبمش  ّ.

 المسألة الحادية عشرة

 في وجوب التوبة

قا  : والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الند  على كا قبیح أو إرال  

 بواجب.

لت بدد بهددّبالندد ىبأشدد بالملصدد  بل    ددنبملصدد  بواللددزىبأشدد ب:باأقالالو  

ب ئطبالملنودوب ّ
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المالتق ابأللب ئطباللزىب  شدببأد ب تدّبالند ىبوهدّبواج د ببنإلجمدنعبل د ب

اختشت اب له بجمنأ بم بالملتزل بمل بن  نب ج بم بال  دن ئبالملشد ىبق   دنب
 دددنبن  دددنبق دددن ئبنوبالمظنددد لب   دددنبكلددد بوالب جددد بمددد بالصدددغن ئبالملشددد ىبمن

صددغن ئ.بوقددنلبآخددئولبم  ددنبالب جدد بمدد بك دد  ب ددن بأن ددنبمدد بق ددا.بوقددنلب

آخئولبم  نب ج بم بقابصغ ئبوق  ئبم بالملنصدّبنوباإلخد لببنل اجد ب
ه اءب ن بأن نبق ابنوبلرب ت .بوق باهت لبالمصنببأش بوج ب دنببد مئ  ب:ب

ّباألولبن  ددنبدا لدد بلشضددئّبالددللبهدد باللقددن بنوبال دد هبمندد بود ددعبالضددئ

واجدد .بالثددن ّبن ددنب لشددربقطلددنبوجدد  بالندد ىبأشدد ب لددابالق دد  بنوباإلخدد لب
بنل اجدد بمكابأئ ددتبهددلاب نقدد لبم  ددنب جدد بأدد بقددابك دد بأل  ددنب جدد بمدد ب

الملص  بل    نبملص  بوم باإلخ لبب اج بل    بقلل بوهلابأنىب ّبقاب

بك  بومخ لبب اج .
ار إل كالالال الغايالالة قالا  : وينالالد  علالى القبالالیح لقبحالاله وإال انتفالت ورالالوف النال

 فكيلك وكيا اإلرال .

:ب جدد بأشدد بالتن دد بنلب ندد ىبأشدد بالق دد  بلق حدد بونلب لددزىبأشدد بأقالالو  

 ئطبالملنودوبمل  بمكبل بالبكل با تتتبالت ب بقم ب ت  بأ بالملصد  بحتظدنب
لال م بب   بنوبللئض ببح مبالب نثشربأن بالندنسب د لبمثدابهدلابالب لد ب  بد ب

منبالتن  بخ  نبم بالندنّب د لبقدنلبال د هبمد بالندنّبهد بال تتنءبالن ىب   .بون

الغن  ب ّب  بت ببملن بن  بل بالبخ هبالننّبلرب تد ب  دلل بنلبالب صد بمند ب
الت ب بأل  نبل التب  ب بأ بالق   بلق ح ب جئىبمجدئىبطنلد بهد م بال د لب

  بوملبلرب   به بالغن  بب لب ن ىبأش  بأل  بق   بو   بأقن بالننّبولد بالبالقد

لمنب  ىبأش  بوملبقنلب   بخ هبالننّبصحتب  بتد بوقدلاباإلخد لببنل اجد ب
ملب  ىبأش  بأل  بمخ لبب اج بوأزىبأش ب لابال اج ب ّبالمالتق ابألجداب

ق   بمخ البب اج ب  ّب  ب بصح ح بوملبقنلبخ  نبم بالننّبنوبم ب  ا ب

 ددلابملبالجندد ب دد لبقددنلبهدد بالغن دد بلددرب صدد ب  بتدد بومالبقن ددتبصددح ح بول
المالددّءبلدد باأتددلّبملدد بالمظشدد ىبالبألجددابمهددنء  ببددابل   دد بمدد بأق بدد ب

بالالشطنلبلرب ق اباللق ءبألّ .
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 قا  : فال تصح من البعض وال يتم القیاس على الواجب.

:باختشببب  خبالملتزل ب له بنب بهنبربملد بنلبالت بد بالب صد ببأقو 

ـببهللاّحمد ـببلمصدنبم بق   بدولبق   بوكه بنب بأشّبمل بجد البكلد بوا
اهت لبأش بمله بنبّبهنبربب  نبق بب ننبن  ب ج بنلب ن ىبأشد بالق د  بلق حد ب

ول بالبكل بلرب   بمق  ل بأش بمنب قد ىبوالقد  بحنصداب دّبالجم دعب شد ب دن ب

نب بأشّبب(واحتج)م بق   بدولبق   بقشببكل بأ بق   ب ن  نبأن بالبلق ح ب
ولبق دد  بلددرب صدد باإل  ددنلبب اجدد بدولبب  د بلدد بلددرب صدد بالت بدد بأدد بق دد  بد

واجد بوالتدنلّببنطداب نلمقدد ىبمثشد بب دنلبالشدئط  بن دد بقمدنب جد بأش د ب ددئطب

الق   بلق ح بقلاب ج بأش  ب لابال اج بل ج ب ب ش بلزىبم بابتئاطبالق ن  ب
 ّبالق  بأ ىبصدح بالت بد بمد ببلد بالق دن  بدولببلد بلدزىبمد بابدتئاطب

اإل  دنلبب اجد بدولبآخدئ.بونمدنببطد لبال اج ن ب دّبال جد  بأد ىبصدح ب

التنلّب  نإلجمنعبمكبالبخ هب ّبصح بص وبم بنخاببنلص ى.بونجن بنبد ب
هنبرببنلتئقبب  ب ئطبالق   بلق ح بو لابال اج بل ج ب ببنلتلم رب ّباألولب

دولبالثن ّب  لبم بقنلبالبآقابالئمن  بلحم ضت نب    بالب ق ىبأش بنقدابقداب
 ددّبالمنددعبولدد بنقددابالئمن دد بلحم ضددت نبلددرب شددزىبنلببحددنم بال حددندبالج دد 

بق ل بوالبـببهللاّحم ـبب تننولبقابّمن  بحنمض ب ن تئقنبومل  بنبنّبالمصنب

 تربالق نسبأش بال اج بنلبالب تربق نسب ئطبالق   بلق ح بأش ب لابال اج ب
بل ج ب .

 قا  : ولو اعتقد فیه الحسن عحت.

ولبق د  بمكاباأتقد بالتن د ب دّببلد ب:بق ب ص بالت ب بم بق د  بدبأقو 

الق ن  بن  نبحالن بو ن بأمدنب لتقد  بق  حدنب   د ب ق داب  بتد بلحصد لبالشدئطب
   بوه ب  م بأش بالق   بلق ح بول لابمكاب ن بال نّجّبأ بالز دنب   د ب ق داب

  بت بوملبقنلباأتقند بق  حنبأل  بالب لتقد  بقدلل ب  صد قب دّبحقد بن د ب دن ب

بأ بالق   بلق ح .
 قا  : وكيا المستحقر.

:بمكابقنلبهننطب ل لب:بنح همنبأظ ربالق  بواآلخئبصغ ئ بوه ببأقو 

بمالتحقئ



 ةبوتلا بوجو يفبب.................................................................................بب420

بنلنال  بمل  بحت بالب   لبملت ابب بو   لبوج د ببنلنال  بمل باللظ ربقل مد ب

حت ب ن ب نأابالق   بم باللظد رب   د ب ق داب  بتد بمثدنلبكلد بنلباإل الدنلبمكاب
شمنبثرب ن بونظ ئبالند ىبأشد بقتدابال لد بدولبقالدئبقتابول بغ ئ بوقالئبل بق

القشرب    ب ق اب  بت بوالب لت باللق ءبب الئبالقشدربوملبقدنلبالببد بمد بنلب ند ىب

بأش بجم عبمهنء  بوقمنبنلبقالئبالقشربحنلبقتابال ل بالب ل بمهنءوب  لابالن ى.
 قا  : والتحقیق أل ترجیح الداعي إلى الند  عن البعض يبعال  علیاله وإل

اشترك الداعي في النالد  علالى القبالیح كمالا فالي الالدواعي إلالى الفعالا ولالو اشالترك 

التالالالالرجیح اشالالالالترك وقالالالالوع النالالالالد  وبالالالاله يتالالالالأو  كالالالالال  أمیالالالالر المالالالالؤمنین وأوالده 

 وإال لا  الحكم ببقاء الكفر على التا ب منه المقیم على عغیرة. الال ىأش  ر

هدلابالمقدنىبب:بلمنببئعب ّب قئ ئبق ىبنبّبهنبربكقئبالتحق  ب دّبأقو 
و قئ ئ بنلب ق لبالح بن  ب ج لبالت ب بأ بق   بدولبق   بأللباأل لنلب قدعب

مكاب)بحال بال واأّبو نتتّببحال بالص اّهب  كاب ئج بال اأّبوقعبالتلاب

 نقدد لب جدد لبنلب ددئج ب نأددابالق ددن  بدواأ دد بملدد بالندد ىبأشدد بب(أئ ددتبهددلا
نلبال اأّب  أ بمل بببل بالق ن  بدولببل بوملبقن تبالق ن  بمشتئق ب ّ

الن ىبأش  نبوكل بب لب قتئلبب ل بالق ن  بقئا  بلا  وبقلظربالل  بنوبقثئوب

الزواجئبأن بنوبالشننعبأن باللق ءبأن ب لش بوالب قتئلبهل بالقئا  بب ل ب
الق ن  ب  ب ن ىبأش  نبوهلاب ّبدواأّبالتلاب  لباأل لنلبال ث دئوبقد ب شدتئطب

الد واأّببلد ب شد باأل لدنلبأشد ببلد ببد لبب ّبال واأّبثرب  ثئبصدنح 

 تئج بدواأ  بمل بكل بالتلاببمنب قتئلببد بمد بل دندوبالد واأّب د باهدت لندب
 ّبق لبق  بالتلابداأ نبمل بالند ىبثدرب قتدئلببد ل بالق دن  بل دندوبالد واأّب

ملدد بالندد ىبأش دد ب  تددئج بألجش ددنبالدد اأّبملدد بالندد ىبأشدد بكلدد بالدد ل بولدد ب

ق وبال واأّبابدتئقتب دّبوقد عبالند ىبولدرب صد بالند ىببابتئقتبالق ن  ب ّ
أشدد بالدد ل بدولباآلخددئبوأشدد بهددلاب ن غددّبنلب حمددابقدد ىبنم ددئبالمدد من  ب

بالالد ىأش  روقد ىبنوالد بقنلئضدنبوغ دئ ببالالد ىأش  أشّببد بنبدّبطنلد ب

ح مب قابأن رب تّب صح  بالت ب بأ ببل بالق ن  بدولببلد بأل د بلد بالب
بجمنعبوالتنلّببنطاب نلمق ىكل بلزىبخئقباإل
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مثش بب نلبالم لم بنلبال ن ئبمكاب ن بأ بقتئ بونهشربوه بمق ربأش بال دل ب

ممدنبنلب ح ددربب هد م بو ق دداب  بتدد بأد بال تددئبنوبالبوالثدن ّبخددئقباإلجمددنعب
ال تنقبالمالشم  بأش بمجئاءبنح نىبالمالشم  بأش  بواألولبه بالمطش  بوق ب

أقن بال تئبوأ ىبق د لب  بتد بومهد م بل د ب مندعبالتزىبنب بهنبرباهتحقنق ب

بمط قباالهربأش  .

 المسألة الثانیة عشرة

 في أقسا  التوبة

قا  : والينب إل كال في حقه تعالى من فعا قبیح كفالى فیاله النالد  والعالا  

وفي اإلرال  بالواجب ارتلف حكمه من بقا اله وقضالا ه وعالدمهما وإل كالال فالي 

كال ظلما أو العا  علیه مع التعير أو اإلرشالاد إل حق آدمي استتبع إيصاله إل 

 كال إضالال ولی   لك إجااء.

:بالت ب بممنبنلب   لبم بك  ب تلش بب ب لنل بخنص بنوب تلش ببد ببأقو 
حدد باآلدمددّبواألولبممددنبنلب  دد لبأدد ب لددابق دد  بقشددئ بال مددئبوالز ددنبنوب

بد بمند بالند ىب  تدّب دّبالت ب( دنألول)مخ لبب اج بقتئطبالص وبوالزقنوب ب

 ت تشددببنح نمدد ببحالدد بب(ونمددنبالثددن ّ)أش دد بواللددزىبأشدد ب ددئطباللدد دبمل دد ب
الق ا   بالشئأ  ب من بمنبالبب بمعبالت ب بمن بم ب لش بنداءبقنلزقنوبومند بمدنب

 جد بملد بالقضددنءبقنلصد وبال  م دد بومند بمددنب الدقطنلبأندد بقنلل د   بوهددلاب

نودوبقمنب ّب لابالق   بونمنبمدنباألخ ئب  تّب   بالن ىبواللزىبأش ب ئطبالمل
 تلش بب بح باآلدمّب  ج ب   بال ئوجبمل  ربمن ب د لبقدنلبنخدلبمدنلبوجد ب

ّد بأش بمنل  بنوبأش بوّثت بملبمن بول بلدرب دتم  بمد بكلد بوجد باللدزىب

أش  بوقلابملبقنلبح بقلهبوملبقنلبقصنصنبوج بال دئوجبملد  ربمند ببد لب
نلب قتشد  بنوب لتد ابأند ببنل  د بنوببد و  نبب الشرب تال بمل بنول نءبالمقتد لب  مدن

وملبقنلب ّببل باألأضنءبوج ب الش رب تال بل قتصبمن ب دّبكلد باللضد ب

مل بالمالتح بم بالمجنّبأش  بنوبال ّث بوملبقنلبمض البوج بمّبدندبمد ب
نلبهدل بب(واأشدر)نضش بوّج أ بأمنباأتق  ببال   بم بال نطابملبنم  بكلد ب

لت ب ب  لباللقدن ب الدقطببنلت بد بثدربملبقدنىبالم شدببالت ابعبل التبنجزاءبم با

ببنلت لن بقنلبكل بم منمنبلشت ب 
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مد بج د بالملند بأللب ددئطبالت لدن بالب مندعبمد بهددق طباللقدن ببنلت بد بأمددنب

 ن بمن بباب القطباللقن بو   لب ئطبالق نىببنلت لن ببمنزل بك د  بمالدت  ت ب
 ببلدد بمظ ددنّب  بتدد بقددنلبكلدد ب شزمدد بالت بدد بمن ددنب لددربالتن دد بمكاب لددابالت لددن

داللد بأشد بصد قبالند ىبوملبلدرب قدربب دنبنم د بجلشد بداللد بأشد بأد ىبصدح ب

بالن ى.
 قا  : ويجب االعتيار إلى المغتاب مع بلو ه.

:بالمغتن بممدنبنلب  د لبقد ببشغد باغت نبد بنوالبو شدزىبأشد بالتنأداببأقو 

الغدرب  جد بأش د بلشغ   ب ّباألولباالأتلاّبمن بمل  بأل  بنوصابمل د بضدئّب

االأتلاّبمن بوالن ىبأش  بو ّبالثن ّبالب شزمد باالأتدلاّبوالباالهدتح لبمند ب
أل  بلرب تلابب بنلمنبو دّبقد بالقالدم  ب جد بالند ىبرب لدنل بلم نلتتد بالن دّب

بواللزىبأش ب ئطبالملنودو.
 قا  : وفي إيجاب التفصیا مع اليكر إشكا .

تن د بملبقدنلبأنلمدنببل  بد بأشد ب:بكه بقنضّبالقضدنوبملد بنلبالبأقو 

التتص ابوج بأش  بالت ب بأ بقابواح بمن نبمتص بوملبقدنلب لشم دنبأشد ب

اإلجمنلبوج بأش  بالت ب بقلل بمجم بوملبقنلب لشرببلض نبأش بالتتصد اب
وبلضدد نبأشدد باإلجمددنلبوجدد بأش دد بالت بدد بأدد بالمتصدداببنلتتصدد ابوأدد ب

م جن بالتتص ابمعباللقئبـببهللاّحم ـببالمجماببنإلجمنلبواهتش ابالمصنب

بإلم نلباإلجزاءببنلن ىبأش بقابق   بوقعبمن بوملبلرب لقئ بمتص .
 قا  : وفي وجوب التجديد إشكا .

:بمكاب ن بالم شدببأد بملصد  بثدربكقئهدنبهداب جد بأش د ب ج  د ببأقو 

الت بدد بقددنلبنبدد بأشددّب لددرببنددنءبأشدد بنلبالم شددببالقددندّببقدد ّوبالب نتدد بأدد ب

التلابنوبالتئطب لن بكقئبالملص  بممدنبنلب  د لب ندمدنبأش  دنبنوببالض   بممن
مصئابأش  نبوالثن ّبق   ب  ج باألولبوقنلبنب بهنبدربالب جد بلجد البخشد ب

بالقندّببق ّوبأن من.
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 قا  : وكيا المعلو  مع العلة.

:بمكاب لابالم شبباللش بق ابوجد دبالملشد لبهداب جد بأش د بالند ىببأقو 

 باللشد بنوبأش  مدنبمثنلد بالئامدّبمكابّمد بق داباإلصدنب بأش بالملش لبنوبأشد
قنلبالش  خب ج بالن ىبأش باإلصنب بأل  نبهّبالق   بوقد بصدنّ ب دّبح درب

الم ج دبل ج  بحص ل بأن بحصد لبالالد  ب بوقدنلبالقنضدّب جد بأش د ب

  منلب:بنح همن.بأش بالئمّبأل  بق   ب بوالثن ّبأش بق   بم ل ابلشق د  بوالب
 ىبأش بالملش لبأللبالن ىبأش بالق   بم منبه بلق ح بوق ابوج د ب ج لبنلب ن

بالبق  
 قا  : ووجوب سقوط العقاب بها.

اهتشدد ابوجدد  بهددق طباللقددن بب ددنبـببهللاّحمدد ـبب:بالمصددنببأقالالو 

نلبالننسبا تق ابأش بهق طباللقن ببنلت ب بواختشت اب قنلتبالملتزل بب(واأشر)

لمئجئ بملبهللاب لنل ب تتضابأش  بب هقنطبم  ب ج بهق طباللقن بب نبوقنلتبا
اللقن بالبأش بج  بال جد  .باحتجدتبالملتزلد ببد ج   ب:باألولبن د بلد بلدرب

 ج بمهقنطباللقن بلرب حال ب  ش بباللنصّبوالتدنلّببنطدابمجمنأدنب نلمقد ىب

مثش ب بب نلبالشئط  بنلبالت ش ببم منب حال بلشتلئ  بلشنتعبوب ج دباللقدن ب
 ا بوبغ ددئبالت بدد بالب الددقطباللقددن ب دد ب  قدد بلشلنصددّبقطلددنبالب حصددابالثدد

طئ دد بملدد بمهددقنطباللقددن بأندد بو الددتح اباجتمددنعبالثدد ا بواللقددن ب   دد لب

الت ش ببق  حن.بالثن ّبنلبم بنهنءبمل بغ ئ بواأتلّبمل  بب   اعباالأتدلاّا ب
وأئهبمن باإلق عبأ ب ش باإلهنءوببنل ش  ب  لباللقد ءب دلم لبالمظشد ىبمكاب

الب الددشربا حصددنّبهددق طباللقددن ب ددّبب(والجدد ا بأدد باألول)بلدد بكلدد بكمدد ب

ل  ب منعبأ ىباجتمنعبب(هشمنن)الت ب بلج البهق ط ببنللت بنوببز ندوبالث ا ب
بدنلمنعبمد بقد  بب(وأد بالثدن ّ)االهتحقنق  بأللبأقن بالتنهد بأند  نبمنقطدعب

 قد باحتجد اباللىبهشمننبل  ب منعبالمالنواوبب  بالشنه بوالغن  بونمنبالمئجئد ب

ب  دد بلدد بوجدد بهددق طباللقددن بل دددنلبممددنبل جدد  بق  ل ددنبنوبل ثددئوبث اب دددنب
والقالددمنلببددنط لبنمددنباألولب ددصلبمدد بنهددنءبملدد بغ ددئ ببدد   اعباإلهددنءا ب

ونأظم نبققتاباألوالدبو   باألم البثرباأتلّبمل  ب    بالب ج بق  لبألّ ب

بونمنبالثن ّب شمنبب ننبم بمبطنلبالتحنبط.
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 الثالثة عشرةالمسألة 

 في باقي المباح  المتعلقة بالتوبة

قا  : والعقاب يسقط بها ال بكثالرة ثوابهالا ينهالا قالد تقالع محبوالة ولالواله ال 

يبقالالى الفالالرق بالالین التقالالد  والتالالأرر وال ارتصالالاص وال تقبالالا فالالي ابرالالرة النتفالالاء 

 الشرط.

:باختشددببالنددنسبهنددنب قددنلبقدد ىبملبالت بدد ب الددقطباللقددن ببددلا  نبالببأقالالو 

ملن بن  نبللا  نب  ثئب ّبمهقنطباللقن ببدابأشد بملند بن  دنبمكابوقلدتببأش 

أش ببئوط نبوالصت بالتّبب نب  ثئب ّبمهقنطباللقن بنهدقطتباللقدن بمد ب
غ ئباأت نّبنمئبلا  بوقنلبآخئولبم  نب الدقطباللقدن بل ثدئوبث اب دنبواهدت لب

قدعبمح طد بأشد باألولبب جد  ب:باألولبنلبالت بد بقد ب ـببهللاّحم ـببالمصنب

بغ ددئبثدد ا بقت بدد بال ددنّجّبمدد بالز ددنب   دد ب الددقطبب ددنبأقنبدد بمدد بالز ددنبوالب
ث ا بل ن.بالثن ّبن  بل بنهقطتباللقن بب ثدئوبث اب دنبلدرب  د ب دئقببد  ب قد ىب

الت ب بأش بالملص  بو  خئهنبأن نبقغ ئهنبم بالطنأن بالتّب القطباللقن ب

صّبمكابقتئبنوب ال بنهقطبب ثئوبث اب نبول بص بكل بل نلبالتن  بأ بالملن
أن باللقن .بالثنلدمبلد بنهدقطتباللقدن بللظدربث اب دنبلمدنباخدتصبب دنببلد ب

الل   بأ ببل ب شرب   بمهقنط نبلمنبهدّب  بد بأند ببد ول بمد بغ دئ بأللب

ـببملبالمصددنبب(ثددر)الثدد ا بالباختصددنصبلدد ببدد ل باللقددن بدولببلدد ب
ب بل بنهدقطتباللقدن بنجن بأ بحج بالم نلببو قئ ئهنبنلبالت ـببهللاّحم 

ن  نبم مدنب د ثئبب(والج ا )للا  نبألهقطت ب ّبحنلبالملن ن ب ّبال اّباآلخئوب

 ّباإلهقنطبمكابوقلتبأش بوج  نبوهّبنلب قعب  منبأش بالق   بلق حد بو دّب
باآلخئوب قعباإللجنءب  ب   لبالن ىبلشق  

 المسألة الرابعة عشرة

 في عياب القبر والمیاال والصراط

 وعياب القبر واقع إلمكانه وتواتر السمع بوقوعه.قا  : 

:ب قابأ بضئاّبن  بن  ئبألا بالق ئبواإلجمنعبأش بخ   بوق ببأقو 
باهت لبالمصنب
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ب م ن  بأق ب    بالباهت لندب ّبنلب لجدابهللاب لدنل باللقدن ب دّبـببهللاّحم ـب

قبقمنبقدنلبداّبالت ش ببأش بوج بالب متنعبمعبالت ش ببقمنب ّبقطعب  بالالنّ
يَُهما َجالااءا بممالا َكَسالبا) لنل ب الَك لَُهالْم )وقدنلب دّبقطدنعبالطئ د بب(فَاْقَوعُوا أَْيدم  لم

ْنیا ْا و فمي الد  الْن )وقنلب لنل ب:بب(رم الیبَُكُم هللاُ بمعاَلياٍب مم َونَْحالُن نَتاَلَربَُّص بمُكالْم أَْل يُصم

هم  ْندم كابقدنلبمم ندنبوح  ب لنل ب ّبقتنب بمه طبالتدئقبالدل  بقتدئواببد بومب(عم
َكْیالَف )وهللاب لنل بقندّبأش بقابمم  بوق بنخ ئبهللاب لنل بب ق أد ب دّبق لد ب

یتُُكْم ثُمَّ يُْحیمیُكْم ثُمَّ إملَْیهم تُْرَجعاُلولَ  ا فَأَْحیاُكْم ثُمَّ يُمم  دلقئبب(تَْكفُُروَل بماهللم َوُكْنتُْم أَْمواتا

قالالُوا َربَّنالا أََمتَّناَلا )لدنل بالئج عببل بمح نء  بوم منب   لبب ح نءبثنلدمبوقدنلب 

 ددلقئبمدد  ت  بمحدد اهمنب ددّبالدد   نبب(اثْنَتاَلالْینم َوأَْحیَْیتَناَلالا اثْنَتاَلالْینم فَاْعتََرْفنالالا بمالاليُنُوبمنا

واألخئىب ّبالق ئبوكقئبمح دنء  بنحد همنب دّبالد   نبواآلخدئب دّبالق دئبولدرب

ابم مددنب ددلقئبالثنلددمبأل دد بملشدد ىبوقددعب  دد بال دد ىبوغ ددئبالحددّبالب ددت شربوق دد
نخ ئوابأ باإلح نء  بالشدل  بأئ د ابهللاب لدنل ب   مدنبضدئوّوب  حد همنب دّب

وقنلب لنل ب ّبب(فَاْعتََرْفنا بميُنُوبمنا)الق ئبواآلخئب ّباآلخئوبول لابأق ببق ل ب

ی ا َويَْوَ  تَقُوُ  السَّاَعةُ )ح بآلب ئأ لب ا َوَعشم وهدلابب(النَّاُر يُْعَرُضوَل َعلَْیها ُ ُدو 
بّبال ن . صب 

قا  : وسا ر السالمعیات مالن المیالاال والصالراط والحسالاب وتوالاير الكتالب 

 ممكنة د  السمع على ثبوتها فیجب التصديق بها.

:بنح البالق نم بم بالم زالبوالصئاطبوالحالدن بو طدن ئبال تد ببأقو 
نم ّبمم ن بوق بنخ ئبهللاب لدنل بب ق أ دنب  جد بالتصد   بب دنبل د باختشتد اب

زالب قدنلببد  خبالملتزلد بم د ب  ضدعبم دزالبحق قدّبلد بقتتدنلب ّبق ت  بالم 

  للبب بمنب ت   بم بحدنلبالم شتد  ب دّبكلد بال قدتبألهدابالم قدببممدنببد لب
  ضعبقتن بالطنأن ب ّبقت بال  ئبو  ضعبقتن بالملنصّب ّبقت بالشدئب

و جلابّجحنلبنح همنبدل  بأش بمح ىبالحدنلت  بنوببنحد بمد بكلد بلد ّودب

نبواألصاب ّبال د ىبالحق قد بمدعبمم ن  دن.بوقدنلبأ دندبوجمنأد بالم زالبهمل
م بال صئ   بوآخئولبم بال غ اد   بالمئادببدنلم ال  باللد لبدولبالحق قد ب

ونمنبالصئاطب ق بق ابملب ّباآلخئوبطئ ق  ب:بمح اهمنبمل بالجند ب  د لبهللاب

الندنّبمل  دنب لنل بنهابالجن بمل  نب بواألخئىبمل بالننّب   لبهللاب لدنل بنهداب
ْم َويُْصلمُح بالَُهمْ )قمنبقنلب لنل ب ّبنهابالجن ب:ب يهم بَسیَْهدم
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فَهالالا لَُهالالمْ  لُُهُم اْلَجنَّالالةَ َعرَّ الالراطم )وقددنلب ددّبنهددابالنددنّب:بب(َوياُلالْدرم فَاْمالالُدوُمْم إملالالى عم

یمم  وق ابملبهننطبطئ قنبواح ابأش بج نرب  شدببالجم دعبالمدئوّبأش د بب(اْلَجحم
واح بم بالال بب  هدابالجند ب مدئولبأش د بالب شحق دربو   لبندقبم بالشلئب

خ هبوالبغربوال تنّب مئولبأش  بأق ب بل ربول ندوب ّبخ   رب  كاببشغبقاب

بواح بمل بمالتقئ بم بالننّبهقطبم بكل بالصئاط.
قالالا  : والسالالمع د  علالالى أل الجنالالة والنالالار مخلوقتالالال ابل والمعارضالالات 

 متأولة.

 بوالننّبهدابهمدنبم ش قتدنلباآللبنىبالب:باختشببالننسب ّبنلبالجنبأقو 

 له بجمنأ بمل باألولبوه بق لبنبّبأشّبوكه بنب بهنبربوالقنضدّبملد ب
الینَ )ن  منبغ دئبم شد قت  باحدتجباألولد لببق لد ب لدنل ب ْلُمتَّقم الدَّْت لم الدَّْت ) بب(أُعم أُعم

ينَ  ْلكافمرم ْنالدَ ) بب( أَْنَت َوَزْوُجالَك اْلَجنَّالةَ يا آَدُ  اْسُكنْ ) بب(لم وجند بب(ما َجنَّالةُ اْلَمالأْوىعم

احدتجبنبد ب الم وىبهدّبداّبالثد ا ب د لبأشد بن  دنبم ش قد باآللب دّبالالدمنء.
 شد بقن دتبالجند بم ش قد باآللبب(ُكا  َشالْيٍء مالمالكو إمالَّ َوْجَهالهُ )هنبرببق ل ب لنل ب

والجد ا بدواىباألقدابب(أُُكلُهالا دا مالمو )ل ج به ق نبوالتنلّببنطابلق لد ب لدنل ب

ملدد بدواىبالمدد ق لببددنلن عببملندد بدواىبخشدد بمثشدد بونقددابالجندد ب تندد بمبددنّوب
بنألقابمالبن  ب لنل ب  ش بمثش بوال  طبه بال دئوجبأد باال تتدنعبوالبّ د ب

بنلبمعب ننءبالم شت  ب  ئجبالجن بأ بح باال تتنعب ت ق بهنل  بب لابالملن .

 المسألة الخامسة عشرة

 في ايسماء وايحكا 

بالتصالالديق بالقلالالب واللسالالال وال يكفالالي ايو  لقولالاله تعالالالىقالالا  : واإليمالالال 
نُوا) ونحوه وال الثاني لقولهب(َواْستَْیقَنَتْها أَْنفُُسُهمْ ) ب.(قُْا لَْم تُْؤمم

:باختشببالندنسب دّباإل مدنلبأشد بوجد  بقث دئوبلد سبهدلابم ضدعببأقو 

ن  بأ دنّوبأد بالتصد   ببنلقشد بـببهللاّحم ـببكقئهنبوالللباختنّ بالمصنب
والشالنلبملنبوالب  تّبنح همنب   بنمنبالتص   بالقش ّب   د بغ دئبقدنهبلق لد ب

بوق ل ب(َوَجَحُدوا بمها َواْستَْیقَنَتْها أَْنفُُسُهمْ ) لنل 
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الالا جالالاَءُمْم مالالا َعَرفاُلالوا َكفاَلالُروا بمالالهم ) لددنل ب   ث ددتبل ددربالملئ دد بوال تددئبونمددنبب(فَلَمَّ

آَمنَّدنبقُدْابب(قالاَلتم اْيَْعالرابُ )ل بالتص   بالشالن ّب    بغ ئبقنهبن ضنبلق ل ب لدن
ددْ بقُ لُدد ابنَْهددشَْمنن نُدد ابَول ِّ والببدد ب ددّبنلبنولئدد باألأددئا بصدد ق ابب(لَددْرب ُْ مِّ

بب لالنت ر.
قا  : والكفر عد  اإليمال إمالا مالع الضالد أو بدوناله والفسالق الخالروج عالن 

 طاعة هللا تعالى مع اإليمال والنفاق إظهار اإليمال وإرفاء الكفر.

ال تددئب ددّبالشغدد بهدد بالتغط دد بو ددّباللددئهبالشددئأّبهدد بأدد ىبب:بأقالالو 

اإل منلبممنبمعبالض بب لب لتق ب الندبمنبه ببئطب ّباإل منلبنوببد ولبالضد ب

قنلشنطبال نلّبم باالأتقندبالصح  بوال نطدا.بوالتالد بلغد بال دئوجبمطشقدنب
و ّبالشئعبأ نّوبأ بال ئوجبأ بطنأ بهللاب لنل ب  منبدولبال تئبوالنتنقب

بالشغ به بمظ نّبخ هبال نط بو ّبالشئعبمظ نّباإل منلبومبطنلبال تئ.ب ّ
 قا  : والفاسق مؤمن لوجود حده فیه.

:باختشددببالنددنسبهنهنددنب قنلددتبالملتزلدد بملبالتنهدد بالبمدد م بوالببأقالالو 
قن ئبونث ت ابمنزل بب  بالمنزلت  .بوقنلبالحال بال صدئلبم د بمندن  .بوقنلدتب

نلددتبال دد اّجبم دد بقددن ئ.بوالحدد بمددنبكهدد بمل دد بالز   دد بم دد بقددن ئب لمدد .بوق

المصدددنببوهددد بمدددله باإلمنم ددد بوالمئجئددد بونصدددحن بالحددد  مبوجمنأددد ب
األبلئ  بوال ل ابأش  بنلبح بالم م بوه بالمص قببقش  بولالدن  ب دّبجم دعب

بم ج دب   ب    لبم منن.بوهشروآل أش  هللاصش منبجنءبب بالن ّب

 المسألة السادسة عشرة

 المعروف والنهي عن المنكرفي ايمر ب

قالالالا  : وايمالالالر بالالالالمعروف الواجالالالب واجالالالب وكالالاليا النهالالالي عالالالن المنكالالالر ، 

 والمندوب مندوب سمعا وإال لا  رالف الواقع أو اإلرال  بحكمته تعالى.
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:باألمئببنلملئوهبه بالقد لبالد البأشد بالحمدابأشد بالطنأد بنوبأقو  

ّب بوالن ّبأ بالمن دئب تسبالحمابأش بالطنأ بنوبمّادوبوق أ نبم بالم م 
هدد بالمنددعبمدد ب لددابالملنصددّبنوبالقدد لبالمقتضددّبلددلل بنوبقئاهدد بوق أ ددنب

وم منبقشننبكل بلنجمنعبأش بن  منب ج نلببنل  بوالشالنلبوالقش بواألخ ئب ج ب

مطشقنبب  هباألول  ب    منبمشئوطنلببمنب   ّ.بوهاب ج نلبهملنبنوبأقد ب
  مددنب ج ددنلبهددملنبلشقددئآلبوالالددن باختشددببالنددنسب ددّبكلدد ب ددله بقدد ىبملدد بن

واإلجمنعبوآخئولبكه  ابمل بوج ب منبأق بواهت لبالمصدنببأشد بمبطدنلب

الثددن ّبب   مددنبلدد بوج ددنبأقدد بلددزىبنحدد باألمددئ  بوهدد بممددنبخدد هبال اقددعبنوب
اإلخ لببح م بهللاب لنل بوالتنلّببقالم  ببنطاب نلمق ىبمثش ب بب دنلبالشدئط  ب

أش بهللاب لنل ب  لبقابواج بأقشّب ج بأش بقاببن  منبل بوج نبأق بل ج ن

م بحصاب ّبحق بوج بال ج  بول بوج نبأش  ب لنل بل نلبممدنب دنأ بل مدنب
  دنلب شدزىبوقدد عبالملدئوهبقطلددنبأل د ب لددنل ب حمدابالم شتدد  بأش د بوا تتددنءب

المن ئبقطلنبأل  ب لنل ب منعبالم شت  بمن بوممنبغ ئب نأابل منب   د لبم د ب

بل بمحنلبلمنبث تبم بح مت ب لنل .بنل اج بوك
 قا  : وشروطهما علم فاعلهما بالوجه وتجويا التأثیر وانتفاء المفسدة.

:ببئوطباألمدئببدنلملئوهبوالن دّبأد بالمن دئبث ثد ب:باألولبنلببأقو 

 لئهباآلمئبوالننهّبوج بالتلاب  لئهبنلبالملئوهبملئوهبونلبالمن دئب
لددئوه.بالثددن ّب جدد  زبالتدد ث ئب شدد بمن ددئبومالبألمددئببددنلمن ئبو  دد بأدد بالم

أئهبنلبنمئ بو    بالب  ثئالبلرب ج نبالثنلمبا تتدنءبالمتالد وب شد بأدئهبنوب

غش بأشد بظند بحصد لبمتالد وبلد بنوبلد ل بمخ ا د ب دّبنمدئ بو   د بهدقطب
وج ب منبد لنبلشضئّ.ب  لابمنبحصابلننبم ببئجبهلابال تدن بو حد ب الد لب

الملددندبونلب   قنددنبلشئبددندببمندد بوقئمدد بهللاب لددنل بنلب جلشدد بكخددئابلنددنب دد ىب

بوالحم بربوح  .
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحم بربمت  بال شربوالح رب بوصشا بهللابأش باالهرباألأظربه ا بول ب

بآدىب بوآل بالمصطت  بأش باللئ بواللجر.

باآلمشدّبوبل ب  ق لبا ببحالد ب)لل  بالحالد ببد بأ د بهللابالط دئلا المد أ ا
هددل ب  ددلوبمدد ب لش قن نددنبأشدد بقشددببالمددئادب ددّببددئجب جئ دد ب :ب(لاد بآمشددّ

بلبوالقشربأش ننبوه ا نبمل  نبح نمنبق ا بلندنب د ّ سب االأتقندبممنبن نض نبّ ا
بالت    بوب   بنلما بالتحق ّا ب  .ملن   بوالتحق  بح لبم ن   بوه به حن  بول

و ش ئب ّباثنن  نبال ببل بمنب ّبالنالخبم باخت  ن بالل دنّا بالتدّب

ب ن غّبنلب لتن بب ن.
 2/ سور  19العاّ  احسانه. عفحه  قوله :

:بالغنمئباحالن  بوالظ بالمتنخرببنللشرب ّبّهربب(ص)و ّبب(ى)قمنب ّب

خط طبالنالخبنلباهش  بّهربال طباوج ب  هرب    اباللنىببنلغنمئ.بوق ل ب

وطشدد بالحدد ببددنلتل   ب بو ددّبأدد وب الددخب:بوطشدد بالحدد ببددنل ق  .بوق لدد ب:ب:ب
بهنل نبج دبالتا ق  ب بو ّب الخب:بهنل نبج دبالت    .

 6 / 20 .وعلى اكر  أمنا ه قوله :

بنقدددئىبنمنن ددد ب بوالب لدددندبالجدددنّب دددّبالملطددد هبأشددد ب ّا نلبأشددد بأشددد

بنهددرببالمجدئوّبالظددنهئبيبو   ادد  بمددنب  جدد ب دّببلدد بالنالددخبمدد بالتصددئ  
ب.وهشروآل أش  هللاصش الن ّب

 6 / 20 .من تحرير مسا ا الكال  قوله :

بوالنالخبال نق  ب:بم ب جئ  بمالن ابال  ى.ب(.صبقبدب )قمنب ّب
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واأشربن  بح  بأ بمنل بونحم بب بحن اببابالشن لّبوجم عبنصحن ب

 ددّببالحدد  مب بالن ددّبأدد بأشددربال دد ى.بوقددنل اب:بم ادد بب أدد .ب  ددنلبهددلاباللشددر
أ  ببمنزل بالتشالت ب ّباللصئباألخ ئ.بوقد بن دئطب لبأن بالمتشئا الص ّباألوا

د   بلمدله بالالدشبب ئبقنب بحزىبواب ب  م د بوالمتلصا  ّبكل بقث ئبمما ب  خا

م ببل  بحتا با  رب ن ئولبالتشتاظببمصطشحن بأشربال  ىبقنلجالربوالج هئب
بواللئفبوالتح ازبوالم نلبونمثنلبكل .

بنلب ق بالجم دبخ هب طدئوبهللاب لدنل بالتدّبوالح ا    ب  ئباإل النلببغاا

وقمنبلرب ت قاببالنح بواللدئوفبواألد ب ببداباصدط جب خش بالننسبأش  ن.
قبقددلل ب اءبأشدد بمددنبقددنلبأش دد بالالددشبببددابلادبو تددنا بو تددئا المحدد اث  بوالقددئا

باصط جبال  ىبواالص ل.

نوبغ دئ ب بولدرببقدنل اب:بلدرب  حدمبالالادشببأد بالصدتن بون اد بأد  بكا د 
 ت شامدد اب ددّبن ادد ب لددنل بجالددربنوبجدد هئبنوبمتح اددزبنوبأشدد ب نمدد بنوب نقصدد ب ب

بول سب ّبق م ربه  ل بوص ّوبوالب تسبوامثنلبكل .

 ق لب:بقمنبن ا ربلرب  حث ابأ بنهنندبالح  مبن ا بمالشالدابنوبمئ د عبنوب
ولددربمقطدد عبنوبمئهدداب بولددرب ت شامدد اب ددّبم ا ددعبصددئهباالهددربن ا ددنب الددعب ب

بابلرب ئبلتظبالتج   ب  ت شام اب ّب  ا ئبالقئاءا بواالقتتنءببنلال عبنوباللشئ.

 دددّبقددد ىبالالدددشبب بوالبنقالدددنىبال قدددببالتادددنىبوال دددن ّ.ب دددنكابجدددنل بل دددندوب
بكاطبهد اب بنلب قدنلب:بملا االصط جب ّبكلد بجدنلب دّبال د ىبواالصد ل.بمالا

ئادبأشد بقصد ّبالت دربالب ت م ب بوال  ىبنوباالص لبدق د بالب ت مد ب ب دنال 

لبنلب جتمددعبهددت نؤهرب دد بوالبطن تدد بمدد ب جدد ا أشدد بالملندد .بولددرب ددئب ددّبنما
و منل ابأق   ربأ بالت بائب ّبام ّبالب ت م   نب بولرب  ج بنح بنلب   لب

ال  ىبوالت ئبمنحصئاب  منب ت م بجم عبالننسبم باللنما بوال نصا بأللب دّب

بكل بمبطنالبلجم عباللش ى.
كلدد باألخ ددنّ ا لبمناددنب دد  ا رب الت شددل لباصددط حن باالصدد لبو ظ ددئب

قنالهتصحن بونصابال ئاءوب بوالب الت شل لبالمننول بوال جدندوبوالم ابجد ب

 دددّباصدددط جبالمحددد اث  بمدددعبن ا دددنبلدددرب  ددد بمل ددد دوببددد  بنصدددحن باأل مددد ب
م بالشلئا ّالال ىأش  ر  دّب لش قتد بـببهئ ق سـبب.بهلابمنبا ند باالهتنكبالل ا

ب(.1طبب198صبب3جب)أش ببئجبال ن ّبلشم ل بصنل بالمنل  ّا  ب
 4 / 20،  اكر  المسئولین قوله :

بوح هنب:باقئىبمالئ لب ببنال ئاد.ب(ى)و ّب
 8 / 20 وسمیته بتجريد االعتقاد ، قوله :

:بووهددمت .بقدد ب قدد ىبق منددنبحدد لبالتجئ دد ب ددّب  صددئوبآخددئبب(ى)و ددّب

بالمق م ب ئاجع.بثرب لنض 
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 بهننطب الم ت بقتنب ب دّبالمنطد ببنلتجئ د بوق مد ب دّباولد ب:بوبلد بمنبحققنن

م ببدئح بأش د ب دباص لبالمنط بوقلاب الم  بالشنّجبالل ا  ن نباّد نبنلب جئا
ببنلج هئبالنض  ب ّببئجبقتن بالتجئ  .

 1 / 21 .: في االمور العاّمة قوله

ببقالدربمد باقالدنىبالم جد دا بهد اءبقن دتببدنمش  بالب ّبمدنبالب  دتصا

ب لجم ل نبقنل ج دبوال حد وب باوبالبقنالم دنلبال دنصبوال جد  ببدنلغ ئب دنلا
لددد  ببدددنم لبلش اجددد بوالجددد هئبواللدددئفب بواالخ دددئ  بلصخ دددئ  ب ب األوا

بوبحث نبالمالت   ب طش ب ّبالمط ال بقنلتصاباالولبم باول باالهتنّ.
 3 / 22ونقیضه.  قوله :

 به بالدللبالب م د بالب ق  بالللب م  بالب   ئبأن ب بوكل بالنق 

بالب   ئبأن .بوه ب لئ ببلشمل وى.

وق ل ب:باوببغ ئبكلد ب بمثدابقد ل ربالم جد دبهد بالدللب  د لب دنأ بنوب
منتل ب باوبالاللب نقالربال بالتنأابوالمنتلاب باوب نقالربال بالحدندثبوالقد  رب

ب بوالمل وىبأش بخ   ن.
 11 / 22 .ا  ال شيء أعرف من الوجود قوله :

بل ددد لببالببدددّء بمنددد ب بواألأدددرا اأدددئهبمددد بال جددد دباكبالبملنددد بنأدددرا
بقداب ب ب ننهد بجد هئبالدنتسبالننطقد بال الد ط بقمدنبنلا بئوط بوملن  ا  بنقاا

ق وبم ّق ب جن سبم ّق نب بوح ربالمجن ال بب  بالغلاءبوالمغتدللبهدنّب دّب

بواحدد وبمن مدن.بلددلابقدنلبالشدد خب دّبمل  ددن بالشددتنءب :بب(1طبب75صبب2جب)قداا
   لبال ثئوباأئهبأن ب   اشننب بوال ح وباأئهبأن بأق لنن.بو دّبب ش  بنل

ب ب:ب(103صب)الح م بالمنظ م بلشمت لا بالال زواّلا

بنأئق ددددددددددددددددددد باألأدددددددددددددددددددرابو بهدددددددددددددددددددئا

ب ببب بهددددددددددددددددددددن   بلددددددددددددددددددددلا  باأل ددددددددددددددددددددرا

 ب

بوحدددددددددد وبأندددددددددد باللقدددددددددد لباأددددددددددئهبو

بقثددددددددددئوبأنددددددددددد بال  دددددددددددنلباقشدددددددددددببو ب ب

 ب

 هئبالجد اهئبواأشربنلبالتل  ئبأ بمت باألأ دنلبوحق قد بالحقدن  بوجد
باوصدن  بالدللب أال ئبج اا.بوالتل  ئبأن ببنل ج دب ل  دئبأد بالشدّءببد خصا

بالمت  من ب بمكبل بوج بلتظب   لبكابمت  ى به باأرا
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ابنبمابم بكل بونبد  بل دنلبنقدئ بمل د بونخدصببد ب بوقدنلبكلد بهد ب محصا

دنبلدرب  د ببد  بااللتدنظبالمت اولد بلتدظباحد بمد الصنل بأللب ل ائبب بأن .  بولما
ّابواقدد م نب بالمت  مددن بح طدد بوبددم البونب ن ددنب صدد ا ال جدد دباكبملنددن باأددرا

ب لقا بوحص الب باختنّو بوأ ائوابب بأن .

و ل اددئولبأندد ببدددنلح بن ضددنب ددنل ج دبهددد بالحدد .بوالببددئتبقشدددتب:ب
ال جدد دبمدد بح ددمبهدد بهدد بهدد بالحدد بهدد حن  بوال جدد دبالددلهنّبوال ددنّجّب

بدّءب دّبالظ د ّب بمدنبهد بأد  ببواالهمن ّبظ لد .ب دنل ج دبهد بأد  بقدا

األبدد نءب ددّبكوا  ددنب بهدد حن  بو لددنل ببددابهدد بهدد بواألبدد نءبنبدد نءب تدد بائ.ب
ببنلمقددنى. و ن غدّبهنهندنبالتددئقببد  بالمت د ىبواللدد  ب ب وال د فبغ دئبحدئلا

والت ج بال بأ ىبالمننه  بب  بالمتندنهّبوغ دئبالمتندنهّب بوالمطشد بومق د  ب

بمق  بمئآوبلرخئبب ج .ب ن  ر.وملبقنلبقابواح بم بالمطش بوال
 14 / 22 .إ  مو بمنالة تبديا لفظ بلفظ أوضح منه قوله :

نلبالب   لب لئ تنبملن  نب بقمنب   ّب دّبالمالد ل بالالدنبل بمد بالتصداب

والمدن  بوالشددنّجب دنظئالب ددّبالمقدنىبالدد بالتصدداب الثدن ّبمدد بهدلابالمقصدد .
ب ئاجع.ب(27صبب1طبب2جب)ال نمسبم بالمقنل باالول بم بمل  ن بالشتنءب

 17 / 22 .واالستدال  قوله :

م ت نبوخ ئ ببنطابوبنلتنن ّبأش د ب باىببنلتندن ّببد  بال جد دبواللد ىب ب

ّب وأش  بصش بلشت قببقتنل د ب بوالضدم ئبّاجدعبالد بال جد دبالبأشد ب صد ا
بال ج د.

 19 / 22 كر فخر الدين.  قوله :

خبابد بخش دنلبهد بابد بو قنلبل باالمنىب  دئبالد   بالدئالىب بو دّب دنّ 

أ دد بهللابمحمدد ببدد بأمددئبالط ئهددتن ّبالددئاللبالم لدد بالمشقدد ب  ددئبالدد   ب
الملئوهببنب بال ط  بالتق  بالشن لّبل بالتصن  ببالمت  وب ّبأش ىبأ  د وب

ب(.1طبب48صبب2جب)بهب606   ّبهن ب
 5 / 23 .الثاني أل تعريف الوجود قوله :

جددد دبملشددد ىببحق قتددد ب ب قئ دددئ بأشددد بمدددنب دددّببدددئجبالمقنصددد بنلبال 

وحصدد لباللشددرببدد بممددنببنلضددئوّوب باوباالقتالددن .بوطئ دد باالقتالددن بممددنب

ببنلح اباوبالئهر.بوال ج دب متنعباقتالنب بنمنببنلح اب ص  با من
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ب  جزا  بممنبوج دا باوبغ ئهن. ب   لبلشمئق بوال ج دبل سببمئق .بومالا

وبالجدزءبلش داب نلبقن تبوج دا بلزىب ق ىبالشدّءبأشد ب تالد بومالدنوا
 ّب منىبمنه ت بوق همنبمحنالل.بنمنباألولب ظنهئ.بونمنبالثن ّب دصلبالجدزءب

وهددلابالشددزوىببنددنءبأشدد بنلب داخدداب ددّبمنه دد بال ددابولدد سببدد اخاب ددّب تالدد .

ال جدد دبالمطشدد بالددللب ددئفبالتئق دد ب  دد بلدد سبخنّجددنبأدد بال جدد دا ب
ل.بومالبال نص .ببابممنب تدسبمنه ت دنبل شدزىبالثدن ّب بنوبمقد ىبل د نبل شدزىباألوا

  جدد لبنلب  دد لباألجددزاءبوجدد دا بخنصدد بهددّب تددسبالمنه ددن ب بنوبلا دد وب

بأش  نبوالمطش بخنّجبأن نب  ب شزىببّءبم بالمحنل  .
والبلرب   باألجزاءبوج دا ب نمنبنلب حصابأن باجتمنأ نبامدئبلا د ب

   لبه بال ج دب باوبالب حصا.ب نلبلرب حصابقنلبال ج دبمح بمنبل سب

ب ج دبوه بمحنل.بوملبحصابلرب   بالتئق د ب دّبال جد دبالدللبهد ب تدسب
بكل بالزا  باللنّفبباب ّبملئوض بهب.بال بنلبقنلب:

ونمدددنببنلئهدددرب شمدددنبث دددتب دددّبم ضدددل بمددد بن ددد با مدددنب ت ددد ببلددد باللشدددرب

بنختصنصبال نّجببنلمئه ىب بوهلابمت قاببأش باللشربب بوه بدوّب بوبمنب
بالخ.ب...بأ ا بمتصا بوه بمحنل

اق لب:بمنبن  بب بالشنّجبالملق ّبنول بمد ب قئ دئبمدنب دّبال تدن بأللب

ال  ىب ّب ئق  بال ج دبل سبملن  نب   ب بوالبقنلب التتندبمن بب قاد بالنظدئب
بال بنلبالتئق  ب ّبقنبابال ج دبنوب نأش بالب   . بنلبال حمب نجئا

 8 / 23 .كال التركیب في قابا الوجود أو فاعله ال فیه قوله :

قنبددابال جدد دبهدد باألجددزاءبالتددّبهددّبملئوضددن بال جدد دب بوالتل  ددئب
ببنلتنأاباوبالقنباببنأت نّ  بظنهئ  .

ق لدد بالب  دد ب بنلبالب ددّبال جدد دبأللبال جدد دبح نئددلبهدد باألمددئبالزا دد ب

باللنّفبأش بملئوضن  بوهّباألجزاء.بوكل بالزا  بواح بل سببمئقا .
 8 / 23 .وال باالمور الخارجة عنه قوله :

بداّ.بالبوالببنالم ّب ب نلبالبطنلبالئهرب بأطببأش بق ل ببنتال بومالا

بال نّج بأ بال ج د.
 17 / 23 .عا د في كا مامیة مركبة على االطالق قوله :

مددث بنلب قددنلبنجددزاءبال  ددتبممددنبب دد  بوهدد بمحددنلب بوامددنبغ ددئبب دد  ب

بوح نئلبامنبنلب حصابأن 
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 لبالتئق دد ب ددّبال  ددتبهددب.بنوبالباجتمنأ ددنبنمددئبلا دد بهدد بال  ددتب دد ب  دد

ب حصاب    لبال  تبمح بمنبل سبب  ت.
 18 / 23 ... : سلمنا لكن جاز التعريف قوله

بج ا بالبطنلبالئهر.بالبا نب  تنّباقتالنب ببنلئهربوالبض ئب   .
 19 / 23 : إ ا عرض على  منه قوله

بمكابنأئفبأش بكهن .ب(ىب بص)و ّب
 20 / 23 .ثم يفید  یره تصورما قوله :

بالب ت  بالننظئب نل شمتنلبمنص بتنلبأش بالمتل ل  .
 22 / 23على ما قدمناه.  قوله :

بوه بق ل بجنلبنلب   لبالتص ّبلشمتئدا ب نقصنبالخ.
 3 / 24 يعوى اشتراكه قوله :

:بب( )البقددابواحدد بمدد بهددل بال جدد  بالث ثدد ب لطددّباالبددتئاط.بو ددّب

ّبمنظ م بالح د ربالالد زواّلب:ب لطّبالشئق ب بوالشئجبمطنب بلصول.بو 

 لطددّبابددتئاق بصددش جبالمقالددربواأشددربالبجم دد ّبالمحققدد  بمدد بالح مددنءب
والمت شم  بنجمل ابأش بالبلش ج دبمت  مدنبواحد ابمشدتئقنببد  بال جد دا .ب

ول د بخددنلت رب دّبهددلابالح ددربابد بالحالدد باالبددلئلبوابد بالحالدد  بال صددئلب

والبابدتئاطبمالب دّبلتدظببح مبكه دنبملد بنلبوجد دبقداببدّءبأد  بمنه تد ب 
بال ج دبحلّابم بالمشنب  بوالالن  ا بب  باللش بوالملش ل.

واهت لبالجم  ّبب جد  بث ثد بابدنّبمل  دنبالمصدنب.بوالحد بنلبقد لب

ال جدد دبمشددتئقنببدد  بالمنه اددن ب  دد بقئ دد بمدد باألول ددن ب بوالقدد لبب دد لب
اال الدنلببابتئاطبال ج دبلتظ نببملن بنلبالمت  ىبم بال جد دبالمضدنهبالد 

غ ئبمت  ىبال ج دبالمضنهبال بالتئسبوالبابتئاطبب ن رب ّبمت  ىبال  لب

بنلبال ج دبم نبئوبوم نلت بل     باللقا.
ثددربنلب دد هربالمشددنب  بوالالددن  ا ببدد  باللشدد بوالملشدد لبوهددربأللب شدد ب

بالالن  ا بقالن   بالشّءبوالتّء
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ئبالتددنىب دد قبالتتدد  بمدد ببددئا طباللش ادد بوالملش ل ادد .بأشدد بنلباألمددئبأندد بالنظدد

بأ ددندبهللاب بال دداب  ضدد ب بهدد حنلبهللابأمددنب صددت لبمالا بنللش دد بوالملش ل دد بأللا
بالم شص  .

بمدد ب ثددربالقدد لببدد لبوجدد دبقددابمنه ادد بأ ددنّوبأدد ب تددسبحق قت ددنبنخددصا

االبتئاطبالشتظّبالحتمدنلباالبدتئاطبنلب  د لبال جد دب دّبقدابمنه د بامدئاب
نبب نبالب ب تال ن.لا  ابأش بالمنه ا بم تصا

 12 / 24وإاّل لم ينحصر التقسیم بین السلب وااليجاب.  قوله :

باّ تددعبالنق ضددنلب بوكلدد بأل دد بلدد بقددنلباحدد ب وكلدد بمددئادبمدد بقددنلبومالا

طئ ّبالتننق بمت  مدنبواحد ابوالطدئهباآلخدئبمت  مدن بمتلد دوبقدابمن دنب
بالم ض عبأن منبب لب   لبواح ابآخئبم ب  ق  بلشطئهباألولبألم  بخش ا

المت  مددن .بمددث بلدد ب ئضددننبنلبالحمددئوبوالصددتئوب ق ضددنلبلش  ددنفب شدد ب

بقنلال ادب بلرب   ب ّبالحمئوبالصتئوبوال  نفبوه باّ تنعبالنق ض  .
 20 / 24 فیغاير الخ قوله :

با حدد  بالمنه ددن بملبقددنلبال جدد دب اىب  غددن ئبال جدد دبالمنه دد ب بومالا

بأ ن نب بنوبلرب نحصئباجزاؤهنبالبقنلبجزءبل ن.
 2 / 25ال وجود كا مامیة نف  تلك المامیة.  : قوله

 نلمنه ن بب هئهنبمت نلت ب بوقلل بال ج دبال  بأ ن نب ّبقابمئ   ب ب

وللابقنل اببنبتئاق بالشتظّبحلّابم بالمشنب  بوالالن  ا بب  باللش بوملش ل دنب

ب بوق بدّ تبمنب   .
 16 / 25الثال  يلا  منه انتفاء الحقا ق.  قوله :

لبال ج دبجزءابم بالمنه  بولدرب  د بلا د ابأش  دنبلشدزىبنلبالبالبل بقن

 تحق ببدّءبمد بالحقدن  بأللبالمئقاد ب تحصداببنل الد طب دنكابا تتد بال الد طب
با تت بالمئقا .
 18 / 25 .والنفكاكهما تعقال قوله :

لبمد ب باألوا البال ت نطبال ج دبوالمنه  .بوق بكقئ بالتنّابّب ّبالتدصا

ب ب ّبالمقنىبمطنل بأال بنلب نتل . ص ص ب بو ّببئحننبأش 
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 4 / 26: على تقدير الايادة.  قوله

بالبأش ب ق  ئبل ندوبال ج دبأش بالمنه  .
 7 / 26 ... ويل االمكال نسبة قوله :

النال  با منب تحق بب  بالمتغن ئ  ب بواالم نلبأ نّوبأد ب الدنولب الد  ب

ه د بنوبجدزءبمن دنبلدربالمنه  بال بال ج دبوالل ىب ب ش بقنلبال ج دب تدسبالمن

ب تص ّب ال  ب ئضنبأ ب النو  ن.
 12 / 26. .. وانما تتحقق ميه الفا دة على تقدير المغايرة قوله :

وه   ّبال حمبأ بالحماب ّبالمال ل بالثنمن بوالث ث  بم بهلابالتصاب

ح مب ق لب:بوالحماب الت أّبا حندبالطئ   بم بوج بو غن ئبهمنبم بآخئ.ب

بددعبوالالددندسبأشدد ب ددئفبقدد لبال جدد دبأدد  بالمنه دد ب بثدربالبالدد ج   بالئا
بوال نمسبوالالنبعبأش ب ئفبق   بجزءبمن ن.

 12 / 26 ... لكال قولنا مامیة موجودة قوله :

وقلل بلد بقشندنبمدث بهد ادبم جد دبل دنلببمنزلد بهد ادبهد ادبوم جد دب
بم ج دبول سبقلل ب بوه لاب ّبغ ئهمن.

 18 / 26ه. والتشكك في النسب الممتنع تحقق قوله :

وال نق  ببلض نب:بالتشد  ب دّبالنالد  ب بوبلضد نبالتشد   بب(.ى)قمنب ّب

 ّبالنال  .بق ببقدنلبهد بأطدببأشد بالمغدن ئوب بوالممتندعبصدت بلشتشد ا ب ب
بو حقق ب نأش .
 3 / 27وترّكب الواجب.  قوله :

بمجئوّبملط هبأش بالتننق بنلبا تتنءب ئقا بال ج د
 4 / 27وانما يتحقق.  قوله :

لبا منب تحق با تتنءبالتئق بل بقدنلبال جد دبلا د ابأشد بالمنه د بال د با

ب التح ابنلب   لب تس
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المنه  بوا ح  بالمنه  ب ب ش بقدنلبجدزءبلدزىبنلب  د لبال اجد بمئقا دنبال د ب

ح نئلبمشتئطبب  بال اج بوالمم  ب  شزىب ئقد بال اجد باكبقدابمنلد بجدزءب
بوه بملن بال بتئق . ش بجزءبآخئببنلضئوّوبقمنبمئا

 15 / 27: قیا  الصفة الوجودية بالمحا المعدو .  قوله

بو شزىباجتمنعبالنق ض  بن ضن.
 17 / 27الوجود قا م بالمامیة من حی  مي مي.  قوله :

هدد   ّبق لدد ب ددّبالمالدد ل بال نمالدد بولدد سبال جدد دبملنددّببدد بالددخبوهدد ب

ن بال ج دب ج   ب ّبالمقنى.بوقلل بق ل ب ّبالمال ل بالثنمن بوالث ث  ب:بواث 

لشمنه  بالب الت أّبوج دهنبنوال.بوقلل بق ل ب ّبالمالد ل بالثن  د بواالّبلد  ب
:بوالح دربأشدد بالمم دد ببنم دنلبال جدد دبح ددربأشد بالمنه دد بالببنأت ددنّباللدد ىب

بوال ج د.

واأشربا  بل سبلشمنه  بث   ب ّبال نّجبدولبوج دهنباىبث   بمنت ب
ب   د نبقمدنبظد بوهد بظد ب نهد بأللبأ بال ج دب ّبال دنّجبثدربال جد دب حداا

ق لبالمنه  به بوج دهنبوالمنه  بالب تجئدبأ بال ج دباالب ّباللقابالبب لب

   لب ّباللقابمنت  بأ بال ج دب نلب  ش ت نبأند بأد  ب حش ت دنببد بوال د لب
 ّباللقابن ضنبوج دبأقشّبقمدنبالبال د لب دّبال دنّجبوجد دبخدنّجّ.ببداب

 هنبمدد بغ ددئبم حظدد بال جدد دبوأدد ىببدد لباللقددابمدد ببدد   بنلب  حظ ددنبوحدد

اأت نّبالشّءبل سببنأت نّبلل م ب نكلبا صنهبالمنه د ببدنل ج دبامدئبأقشدّب
ل سبقن صنهبالجالرببنل  نفب نلبالمنه  بل سبل نبوج دبمنتئدبوللنّضد نب

المالم ببنل ج دبوج دبآخئبحت ب جتملنباجتمنعبالقنبابوالمق  لببابالمنه  ب

ب.اكابقن تب     نبه بوج دهن
 21 / 27 الستحالة تحقق الخ ، قوله :

وال نق دد ب:بمنه دد بمددنبمدد بالمنه ددن بمنت دد بأدد بال جدد د.بب(ىبد)قمددنب ددّب

بو ّببل بالنالخب:بمنتئدوبأ بال ج د.
 11 / 28 واعلم ال القضیة تولق الخ قوله :

الح رب ّبالحق ق  بل سبمقص ّابأش بمنبل بوج دب ّبال نّجب قطبباب

اءبقنلبم ج داب ّبال نّجبنوبمل ومنب   ب ب دنلبأش بقابمنبق ّبوج د به 

بلرب   بم ج داب   ب نلح رب   بأش با ئاد بالمق ّو
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ال ج دبقق لننبقابأنقنءبطن ئب بوملبقنلبم ج داب نلح رب   بلد سبمقصد داب

أش بن ئاد بالم ج دوببابأش  دنبوأشد با دئاد بالمقد ّوبال جد دبن ضدنبقق لندنب
بقابا النلبح  ال.

 ب ددنلح رب   ددنبأشدد بالم جدد دب ددّبال ددنّجبهدد اءبقددنلبونمددنبال نّج دد

ا صدددن  ب دددّبال دددنّجبحدددنلبالح دددرباوبق شددد باوببلددد  ب  دددّب الدددت أّبوجددد دب
الم ض عب ّبال نّجبوالح رب   نبمقص ّبأشد باأل دئادبال نّج د .بثدرب دّب

بالمقنىببحمبمنطقّبح لبم ض عبالقضن نب طش ب ّبمحش .
 19 / 28 .با عورتها ومثالها قوله :

بوال نق  ب:ببابص ّ  منبومثنل منبأش بالتثن  .ب(ى)ّبقمنب 
 11 / 29 .وال تاايد فیه وال اشتداد قوله :

التزا  ب ّبالمق اّب بواالبت ادب دّبال  دب.بملند باالبدت ادبهد باأت دنّب

بالثنبتبمل بحنلب   بغ ئبقنّب ت  لب  أ ات بمكابق سبمنب  ج بمن دنب دّب المحاا
بآلبمت هطنببد  بآلبمنبمل بمنب  ج ب ّبآلبآخئب بح مب   لبمنب  ج ب ّبقاا

بالمتق ىب منب  ج ب ّبآ   ب ح طنلببلل باآللبو تج دبجم ل نبأش بكل بالمحاا

دو  نبم بح مبه بمت جا ببتش بالتج ادا بال بغن  بمن.بوملن بالضدلببهد ب
با  ب  خلبمد بح دمبهد بمنصدئهبب دنبأد ب شد بالغن د .ب كل بالملنّببل ن بمالا

بب نآلخلب ّبالش و بالبالحنلبالمتج دبالمتصدئىب بوالببد ا والضلببه بالمحاا

بدولبقددابواحدد بمدد ب شددد ب نلبمثددابهددلابالحددنلب  دد لبأئضددنبلتقدد ىبالمحدداا
بالمتق ىببت  الد ب د ب تصد ّب  د ب ال   ن . وامنبالحنلبالللب ت  لبه   بالمحاا

ابت ادبوالبضلببالمتننعب   ل نبأش ببدّءبواحد بمتقد ىب  د لبهد بهد ب دّب

 بوالمتننعبوجد دبحنلد بمت هدط ببد  بقد لبالشدّءبهد بوبد  بق  د ببالحنلت  
بل سبه .

ّ بالمدن  ب دّببدئح بأشد باالبدنّا .بوقدنلبالشدنّجبب  دنلب هلابمنبحئا

البملند باالبدت ادبهد باأت دنّبالمحدابال احد ب اخصدئب دّبالجد هئبالنضد  ب:
الثنبتبال بحنلب   بغ ئبقنّب ت  لب  أ تد بو  جد ب دّبقدابآلب د عبمد ب شد ب

  اعبم بغ ئبنلب  ق بآ   ببح مب   لب ّبقابآلبمت هطنببد  بمدنب  جد باال

ب ّبكل باآللبومنب   لبق ش بوبل  بوهلابالب لقاباالب ّباللئف.با ت  .
اكابدّ تبكل ب نأشربالبالمنه  بالب تص ّبق   نبمتق م بوم ج دوبم ب

دولبال جدد دبحتدد ب تصدد ّب دد اّدبال جدد دبأش  ددنبقمددنبالب م دد بالب تحددئطب

  دد ل ب ددّبالصدد ّوباكبلدد سبل ددنب قدد ىببدد ولبالصدد ّوبحتدد ب م دد ب دد اّدبال
الص ّبأش  ن.ب  ب زا  ب ّبال ج دبوالبابدت ادباللبالتزا د ب دّبال جد دبهد ب

بحئق بالمنه  
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مت ج  بم بوج دب نقصبمل بوج دبال  بمن ب بوأ سبكل بهد بالدنقصبالب

ئقد بالمنه د بحئقت نبم بلا  بال با قدصبمند .بواالبدت ادب دّبال جد دبهد بح
م بوج دبضل ببمل بوج دبابد ابمند بوأ الد بهد بالضدلببوقد بأشمدتبالب

المنه ادد بل الددتبمتق مدد ببددلا  نب ددّبال ددنّجببدد ولبال جدد د.بثددرببمددنبكقئ ددنبقدد ب

دّ ددتبمددئادبالشددنّجبمدد بق لدد بوهددلابالدد ل اب نتددّبق دد لباألأددئافبقش ددنب
بدت ادبل بدت ادبوالضدلببو دّبأد وب الدخب:بل  :ب(ى)ل بت ادبوالنقصبو دّب

بوالتنقص.
 3 / 30 .ابلة قاطعة فانها قوله :

بو ّبأ وب الخب:باآلل بقطانأ ب ن  ن.
 7 / 30من الوجودات فیه.  قوله :

بالب ّبال  ئ  بوال منل.
 12 / 30 .الضّد  ات قوله :

البمنه  بوامئ.بوجمش بالق لب ّبكل بالبقابواحد بمد بالضد بوالمثداب
شددنّقنبلغ ددئ ب ددّبالم ضدد عبوالبوالم ددنلبب قددنلبلمددنبلدد بمنه دد بو  دد لبم

ب جتملنلب   بوال ج دبل سببمنه  ببابه ب حق بالمنه  بوق   ن.

ثربالبال ج دبالح بالصم لبالبج هبل بحتد ب  د لبلد بثدنلبضد ا باوب
مثشدد باوب دد ا .بوالتقنبدداببنقالددنم با مددنب تحقدد ب ددّببددئ   بالمالددمنوببددنل ج دا ب

لتدددّبهدددّبغ دددئبحق قددد بال نصددد ببنأت دددنّب  صصددد نببنلملدددن ّبوالمنه ادددن با

ال جدد د.بو دد  ّبال حددمبأدد بكلدد ب ددّبالمقصدد بالثنلددمبأندد بق لدد ب:بوجدد  ب
بال ج دب  لبأشّبهئم  ت بو تّبالزا  بوالشئ  بوالمثا.

 2 / 32وال امتناع في عروض احد المتقابلین لآلرر.  قوله :

وه   ّبال حمبأن ب ّبالمالد ل بالئابلد بأشدئوب:بثدربال جد دبقد ب  خدلب
بالخ.أش باالط قب
 3 / 32كالكلیة والجا یة.  قوله :

ب(ىبص) لنّببنلجز   باالضن ّبغ ئبالحق قّبوالمت بمطنب بلنالد تّب

ب:ببنأت نّبمغن ئبالأت نّب قنبش من.ب(قبش)و ّب
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 7 / 32ويساوق الشیئیة.  قوله :

الب دد لىبال جدد دبالمطشدد بالشدد ئ  بقمددنب الاددئبالشددنّج.بوهدد   ّب ددّب

شدد ئ  بمددد بالملقدد ال بالثن  ددد ب بو ددّبالمالددد ل بالمالدد ل بالثنمندد بأشدددئوبنلبال
ددئ.بوا مددنبأ اددئب الالندهدد بوالث ثدد  بنلبال جدد دبمدد بالملقدد ال بالثن  دد ب ت صا

بنلمالددنوق بابددنّوبالدد ب غددن ئبال جدد دبوالشددّءبمت  مددنبو  لم مددنبخنّجددنب

وه     ب ّبالالندهد بمد بثدن ّبهدلابالمقصد بمدنب ل ند ب دّبالمالدنوق ببملندّب
لببنلث   بالبقنلباصط جبالق ىبأش بنلب المّبالص ّوبالت لى.بثربالبالق 

ب نلمنددنلعبم دددنبئب اللشم دد بث   ددنب بوال نّج دد بوجدد داب ددد بمشددنحا ب  دد بواالا

مقتضددّبأقشدد بوال اهددط ببدد  بالم جدد دبوالملدد وىب ددّبال ددنّجب ددّبغن دد ب
بالال ن  .

بواأشربالبال اأّبل ربأش بهلابالق لبامئال.

لبوه باألهرب ّب ظئهرب صح   بمال ل باللشرباألللّباكبقنل ابل بلرباألوا
   ب ّباالللبوج دباالب نءبوالبمنه ات نبامتنعباللشدربولد بقدنلبوج دهدنب  د ب

لزىبق م نب  قّبنلب   لبالممتنعبلدزوىبم جد دبقد  ربهد ىبهللابالبثنبدتبقد  رب
بأش با  بوج بق ىبأشم ب لنل بقصتن  باالخئى.

حددنلبال جدد دبمحت  دد ببوالثددن ّب صددح  باالم ددنلبلشمنه ددن بال  ددنب ددّ

ببنلضئوّ   ب  بب بنلب   لبالمنه ا بثنبت بق ابال ج دبل ص باالم نل.
واقدد لبنلبالمنه ددن ب دددّباصددط جبالح دد ربهدددّباالأ ددنلبالثنبتدد ب دددّب

اصددط جباللددنّهبوهددّبالصدد ّباللشم دد بب ج دهددنباألحدد لبالددللبهدد بأدد  ب

تئقببد  بالث د  باللا بالصم  ا بو تئاءىبم باق البهلابالتئ د بالقدن ش  ببدنل
ب نألمئالب وال ج دبقمنبابئ نبمل  ب بنلبال ج دبه بالل  بالمقنبابلشلشرب بومالا

بواحد بمن مدنبوهدربومالد ل باللشدربابدئهبمد بهدل باآلّاءبالتن شد بوبملدزلب قاا

أن نببمئاحابقمنبهنش ئبمل  نب ّبمحشا ن.بثرب  تّب ّبام نلبالمنه ن بهدش ب
لقددابوا ت نق ددنبأدد بال جدد دببنلتلمددابالضددئوّ   بأدد بمئ  دد بكا  ددنبأندد بال

باللقشّبوالبقنلب  ش ت نبأ بال ج دبأ  ب حش ت نبب .

و   ا بمدنبابدئ نبمل د بمد بنلبالتدئقبالمدلق ّبمجدئدباصدط ح ربأشد ب
كلدد بمددنبقنلدد بالشددنّجبالق بددجّب ددّبالمقددنىبمدد بالبالملتزلدد بكه ددتبالدد بالب

ئّهددنب ددّبالملدد وىبالمم دد ببددّءبوثنبددتبأشدد بملندد بنلبالمنه دد ب جدد لب ق

ال نّجبمنت ا بأ بال ج دبخ  نبلالن ئبالمت شم  بوالح منءبمعبا تدنق ربأشد ب
نلبالممتنعبو  صا بالملتزلّببنهربالمنتّب بل سببشّء.ب  رب جلش لبالث   ب

بمقنب بلشنتّبنأربم بال ج دبوالل ىباأربم بالنتّ.

وهد بوللش ربا منبوقل اب   ببمنبوقعبالح منءب ّباث ن بال جد دبالدلهنّب
با انب ح ربح منبا جنب نببنم ّ
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ث     بأش بمنبل سببم ج دب ّبال نّجب بوملن باال جن بالح رببث   بنمئب

ألمئبوث   ببّءبلشّءب ئعبث   بالمث تبل ب ششمث تبل بث   بوه بمل وىب
نحد همنبث    دنب دّبحد ابكا  دنب  نلمل وىبثنبت.ب ث   بالمنه ن بأش بوج   ب:

ثنّهنبالمطش ب بمن نبوالملد وىبثنبدتبب دلابال جد بمد ببح مبالب تئ  بأش  نبآ

الث   ب بواآلخئبث    نببح مب تئ  بأش  نباآلثنّبو ظ ئبمن نباالح نى.ب  رب
  ا ق لبالح منءب ّبنلبث   بالمنه ن بو حقاق نبأش بوج   بل ن رب نالد  لب

دد لبال جدد باألخ ددئبمدد بالث دد  ببنهددربال جدد د.ب الدد ج   بالدد بال ددنّجبو  صا

لبمد بوالح م نءب الما لبقد بوج دّبالث د  بوجد دابو ق لد لبالبال جد باألوا
الث   بالب تصد ّبمالب دّبقد وبم ّقد بو الدما   ببدنل ج دبالدلهنّ.با ت د بمدنب

اّد نبم ب قابق م ب ّبالمقنىب ت بئب ّبق ل بوللشا ربا منبوقل اب   بالخبحت ب

ب ظ ئبل بوج بالت    .
 12 / 32 وقا  جماعة من المتكلمین قوله :

هبوال ل دّب م منبقنلبجمنأ بأللبنبنبالحال  بال صدئلبونبدنبهدل اباللد ا

بوم ب  ل ربم بال غ اد   بخنلت هربوقنل اببنلمالنوق .
 15 / 32 وانتفاء االتصاف قوله :

باىبا صنهبالمنه  ببنل ج د.
 16 / 32،  ونسبهم الى الجها قوله :

 الخباخدئىب:بوكل باللبالم نبئب ّبالضئوّوبجنهابو ّبب(ى)قمنب ّب

ب ال  ربال بالم نبئو.
 17 / 32 ال تاثیر لها في اليوات قوله :

بالب ّبالمنه ن .
 18 / 32النه عندمم حا .  قوله :

 الددم لبالملددن ّباال تزاأ ادد بوالصددتن باالأت نّ دد ب تددسباالمئ دد بحددنالب
بوه   ّبب ن  ب ّبالمال ل بالثن   بأشئو.
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 13 / 33ومو عندمم باطا.  قوله :

مدددنبالب تندددنه بأنددد هرببنطدددابوكلددد بال  دددربا تقددد ابأشددد بنلبالبوجددد دب

الم جدد دا بمنحصددئوبمتننه دد بودلدد ش ربأشدد بكلدد باجددئاءببددئاه  بامتنددنعب
التالشالابمطشقنبم بغ ئبابتئاطباالجتمنعبوالتئ   بقمدنبهد   ّبال حدمبأند ب

ب ّبمحش .
 15 / 33بالثبوت الي  مو الكول.  قوله :

بصش بلق ل ب  تتّ.
 11 / 34 .منه محاالت أحدما وإاّل لا  قوله :

ب.بالثنلث ...ب.بالثن   ..به لاب ّبالنالخبقش ن.بوالص ا ب:بمح اهن
 15 / 34الثاني ال المعلو  قد يكول مرّكبا.  قوله :

 لنّبب بالمئق ن بال  نل  بقج ابم بال نق  بوبحئبمد بالز  د .بو دّب

ّجددتب ددّببلدد بالنالددخبمئق ددنبخ نل ددنب بول دد بالصدد ا بنلبخ نل ددنب لش قدد باد

بال تن .
ب«ولدد سببثنبدتب ددّباللد ىبا تنقددن»ثدربالبالنالدخبقش ددنبمتتقد بأشدد بق لد ب:ب

و ّبالمط  أ بل سببثنبتب ّبالل  با تنقن.بوقنلبالل ىبب الببنلل  بم بظنهئب

بق ل ب:بول باقتض بالتم  زبالث   بأ نن.
والص ا به بالل ىب بأللبالمث ت  بقن ش لببث   بالمل ومن ب ّباللد ىب

 قدد ىبقدد ىبالشددنّجبالل مدد بآ تددنب:بهددلاببئهددنلبآخددئبدالبأشدد با تتددنءبب بوقدد 

بالمنه ن ب ّبالل ى.
لبالمالد ل بالثنلثد ب بابوه   ّب صئ  بالمحق بالط هّب دّبكلد ب دّباوا

بأشئو.
 16 / 34 ا  ال قدرة على الثابت قوله :

بوق بمئا باالبنّوبمل  ب ّبق ل بوق بب تحقا بالش ئ  بالخ.
 19 / 34   ممكنال المعدو قوله :

 لنّبب بالمل وىبالمم  بالللبهدم  بثنبتدنبالبالملد وىبالممتندعبالمالدما ب

بأن هرببنلمنتّ.
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 1 / 35حاال في محا عدمي.  قوله :

أللبالثنبتبأن هربلد سببثنبدتبأند بالمصدنبب  بطدابقد ل رببنل اهدط .ب

 لد بوق ل بقنلمم نن بالل م  ب لنّبب نبالمنتّبأن هربوه باللد ىبالممتندع.بوق
بقنلمئق ن ب ب لنّبب نبالمئق ن بال  نل  بقمنبمضتباالبنّوبمل  نبآ تن.

 6 / 35  مب ابو ماشم : قوله :

د بالج دن ّب بقدنلبهد بوابد  ب ه باب بهنبربأ  بالال ىبب باب بأش بمحما
ب321مد بال جدئوب بو د  ّبهدن بب247م بق نّبالملتزل .بول باب بهنبربهن ب

بالج رب و ش   بال نءبالم حا وبوهل بالنال  بمل بقئ  بم بب غ اد.بوالج ن ّببضرا

ب(.317صبب1طبب1 نّ خباب بخش نلبجب)قئىبال صئوب
والقنضّبه باب بب ئبمحم بب بالط   بالملئوهببنل نق  ّبال صدئلب

المت شربالمشد  ّب بقدنلبأشد بمدله بالشد خبابد بالحالد باألبدلئلبو نصدئاب

ب(.56صبب1طبب2نلبجب نّ خباب بخش )بهب403طئ قت ب   ّبب غ ادبهن ب
والجدد  نّبهدد بابدد بالملددنلّبأ دد بالمشدد ببدد بأ دد بهللابالجدد  نّبالشددن لّب

 دنّ خبابد ب)ب478المشقد بضد نءبالد   بالملدئوهببنمدنىبالحدئم  بمدن بهدنا ب

ب(.1طبب312صبب1خش نلبجب
اهربق ّوبجش ش ب زه بأش بطئ  بب(قزب ئ)و ّبملجرب نق  ب:بج   ب

بدتب ق دابالق ا ابم ببالطنىبال ب  النب ّب ب  الما  نباهابخئاهدنلبو  دنلب لئا

.ب نال بال بج   بخشد بقث دئبمد باأل مد بواللشمدنءبمدن رباالمدنىبحقادنب..بج   
دد بأ دد بهللاببدد ب  هددبببدد بأ دد بهللاببدد ب ابدد بالملددنلّبأ دد بالمشدد ببدد بابددّبمحما

ـببالد بنلبقدنلـبب  هببالج  نّبامنىبالحئم  ب باب ئبم بأشرب ّبّاه ب نّ

ب.478ب ئبّب عباآلخئبهن بومن ببن النب ّب ّب
 7 / 35وسموما الحا .  قوله :

قنلباب بالحزىب ّبالتصدابوامدنباألحد البالتدّباداأت دنباألبدلئ  ب دن ا رب

بهنهننبنح االبل التبحقانبوالببنط بوالبهّبم ش ق بوالبغ ئبم ش ق ب قنل ابملا

والبهددّبم جدد دوبوالبمل ومدد بوالبهددّبملش مدد بوالبهددّبمج  لدد بوالبهددّب
بالبهّبالباب نء.با ت  .اب نءبو

واأشربالبالقن ش  ببنالح البجلش هنبواهط بب  باألأ نلبالم جد دوب دّب
بال نّجببنالهتق لبوب  



 445بب......................................................................................ببدارملا فشك

الصدد ّباللشم دد بالتددّبالب  صددببب   ددنبمجل لدد بأل  ددنبمدد بح ددمبهددّبصدد ّب

أشم  بمل وم ب ّبال دنّجب دنالح البل    دنبصدتن بل أ دنلبالمجل لد ب دّب
قش بواأ ن نبج هئ  ببابل دنبوجد دب  لدّبالب  د لبال نّجبول التبكوا بمالت

م ج دوبوالبمل ومد باىبالب  د لبم جد دوبج هئ د بمالدتقش بخنّج اد ب بوالب

هدّبمل ومدد بال  ددنبم جد دوببددنلتا عبوهددلابصدئهباصددط جب ب نلتشددن عبغ ددئب
واّدبأش  ربق ببواألوح لبم باهنط  بالتحق  بالل  بالب ئولباالبال جد دب

قددن ش لببدنلباألأ ددنلبمد بح ددمبا  دنبصدد ّبأشم دد ببالصدم لبوالحدد باألحد ل

اأ ددنلبثنبتدد بالبالب  صددبببن  ددنبمجل لدد بال  ددنبح نئددلبمل ومدد ب ددّبال ددنّجب
والمجلدد لبالب  دد لبمالبم جدد دابقمددنبالب  صددببالصدد ّباللشم دد بوال  نل دد ب

التّب ّباكهن ننببن  نبمجل ل بمنبلرب  ج ب ّبال نّجبول بقن تبقلل بل ن دتب

مجل ل بأل  نبصد ّبأشم د ب نلجلدابا مدنب تلشد بب دنببنلنالد  بالممتنلن بن ضنب
ال بال نّجبول سبجلش نباالبا جندهدنب دّبال دنّجبقمدنب دّبالتن  د باالولبمد ب

طبب20صب)التصابالثنلمبم ب ص لببئجبالق صئلبأش ب ص صبالح رب

ب(.1
بددابصددنح ب صدد صبالح ددرب  حددمب ددّبالتددصبالزقئ ددنولبمندد بأدد ب

 ب ددّبالم صدد    بب ددنبأشدد بغ ددئهربو شدد باالح ددنىبالتددّبهددّبحنقمدد بحق قدد

االح دنىبقنلمننصد بالتدّب ددّباصدحنب نب مدنبدامدد ابمنصد ب  بومتصدت  بب ددنب
قددن  ابحددنقم  بقنلالددشطنلبوالقنضددّبوالددد ل ئبوغ ددئهرب تددّبالحق قدد ب شددد ب

األح ددنىبحنقمدد بالبا تددسبهدد الءبو شدد باالح ددنىبهددّبملددنلبقن مدد ب ددّبمحنلا ددنب

ال جد بالدللبابدئ نبمل د بوا مدنبهدم تببوهّبواهط بب  بال ج دبوالل ىببلل 
حنالبمكبب نب تح لباللا ب  ق لبصنح بالتص صب ّب ش باألح نىبالتّبهّب

باح البمنبهلابلتظ ب:

والح ربالب تصبببنل ش بال  بامئب  ج  بالملن ّبلدلوا  نب دنألح البالب
م ج دوبوالبمل وم بنلبالبأد  بل دنب دّبال جد دبال  دنب الد ب بوالبمل ومد ب

رباللبالللبقنىبب باللشرب الم بأنلمنبوه بالحنلب لنلربكا بم ص   ب ّبالح 

بنللشرب منبهد بأد  بالدلا بوالبأد  باللشدربومدنبثدربمالبأشدربوكا بقدنىبب دنبهدلاب
اللشربوق   بأنلمنبحنلبل ل باللا ببن صن  نبب لابالملن ب حد ثتب الد  باللشدرب

بمل  بوه بالمالما بأنلمن.

البواألح ددنىبقشا ددنبالبم جدد دوب ددّب ددنالح »وقددنلبالشددنّجبالمددلق ّب:ب
األأ دنلببملند بالبل ددنباأ ن دنب ددّبال دنّجبوالبمل ومد ببملندد با  دنبمل ومدد ب

وهددلابهدد بالمالددم ببنلحددنلب ددّبمددله ب»ـببالدد بق لدد ب:ـددبب«األثددئب ددّبال ددنّج

ب(.1طبب408صب)ب«الملتزل بالللبه بواهط بب  بال ج دبوالل ى
 لب ّبالش اّقبح مبقدنلب:ب لش بمنبحقاقننب ظ ئبل بمتندبق م ربالمنق

كه باب بهنبربوا  نأ بم بالملتزل بوامنىبالحئم  بوالقنضّباب بب ئبمد ب»
باألبنأئوبمل بنلبالملش ىبالبلرب   بل بث   ب ّ
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ال نّجب   بالمل وىبوالبقنلبل بث   ب ّبال دنّجب نمدنببنهدتق ل بوبنأت دنّب

نلب نلحدنلبواهدط ببد  بكا  ب   بالم ج دبوامنببنأت نّبالت ل اد بلغ دئ ب  د بحد
الم جدد دبوالملدد وىبال دد بأ ددنّوبأدد بصددت بلشم جدد دبالب  دد لبم جدد دوبوالب

مل وم بمثاباللنلم  بوالقندّ د بو حد بكلد .بوالمدئادببنلصدت بمدنبالب لشدربوالب

   ددئبأندد ببنالهددتق لببدداببت ل دد بالغ ددئبوالددلا ب  نلت ددنبوهددّبالب  دد لبمالب
البكا بل نبصت بال ج دبوالصدت بم ج دوباوبمل وم ببابالبملن بلشم ج دبا

الب  ددد لبكا دددنب ددد ب  ددد لبم جددد دوب شدددلابق ددد واببنلصدددت ب بومكابقن دددتبصدددت ب

لشم ج دبالب  د لبمل ومد بن ضدنبل    دنبثنبتد ب دّبالجمشد ب  دّبواهدط ببد  ب
با ت  .ب«الم ج دبوالمل وى

 ق لبالشنّجب:بوهلابالمله ببنطاببنلضدئوّوب بنوبقد لبالمدن  ب:ب د ب

نب ب ن غّبالت ماب   بج اا.واهط ب مما
وممنبه بنص قببنه بأش بالتحق  بالللب تئد نبب ب ّبالمقنىبنلبال  لب

 ددّباصددط جباهددابالت ح دد بالقددن ش  ببنل حدد وبالش صدد  ب ددّبال جدد دبالحدد ب

ال بشئطباالط قّبالصم لبه بأ نّوبأ بوج دباللنلربم بح مبهد بأدنلرب
البالبمد بح دمبال جد دب بالبم بح مبالتل  بوالمنه  بالبم بح مبا  بح ب

بوملبقنلبال  لبمئاد نبلش ج دبالمطش بأن باهابالنظئ.

 لربل بكه بالقن اببنلث   بال بالث   ب ّبال نّجب   بخط ببد بقد ىب
جبب بالق صئىب ّب ص لببئح بأش ب قمنبكه بمل  بالملتزل بأش بمنبصئا

ب(.1طبب21صب) ص صبالح رب
 22 / 35ثم الوجهال إل كانا موجودين.  قوله :

بن تدنقبالنالدخبقش دن.ب دنلمئادببدنل ج   باألمدئالبالمدلق ّالب دّبال جدد ب

بالثن ّ.بوللابب الب ّبالمط  أ بال ج نلببنالمئ  .
 4 / 36الثاني ال العرض قد يقو  بالعرض على ما يأتي.  قوله :

وكل بقنلالئأ باللنّض بلشحئق باللنّض بلشجالرب بو   ّب ّبالمال ل ب
بألولبم بالمقص بالثن ّ.ال نمال بم بالتصابا

 17 / 36 وانما يتمیاال ، قوله :

والنالددخباالخددئىب:بوا مددنب تلدد دال.بوق لدد ب:ب دد ب تصدد ّبب(.ى)قمددنب ددّب
ب ت  منب بنلب تّبالتمنثا
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بواالخت هب ّبالحنل.
 13 / 37وال تلك ايعداد متباينة بأشخاعها  قوله :

هلابال جد بو ّببل بالنالخبمتننه  ببنب نص نبوالق بجّب الئبأش ب
لبالم تنّ. بول  بالص ا به بال ج باالوا

 1 / 38 ارتلفوا في عفات ايجناس قوله :

كهد بالشدحنىبالد با اصددنهبالدلوا بالمل ومد ب ددّبحدنلباللد ىببصددتن ب
األجننسبوغ ئهنبن ضنبحت بالتدزىبّجد بملد ومنبّقد بأشد ب دئسبملد وىب

ّنهدد بّق بددنبملدد ومنبوب دد  بهدد ببملدد وىب حئقدد ببحئقددن بمل ومدد بوأشدد ب

بقشنال وبمل وم بكا بال البمل وم .
 4 / 38 وابن متويه قوله :

:باب بمالت   .بوالص ا به باألولبوق لبقن د بالثدن ّبقصد بب(ى)و ّب

بالمطن   بوالمزاج.
 4 / 38 وأما الجبا یال قوله :

بهب303همددنبابدد بأشددّبمحمدد ببدد بأ دد بال هددن بالج ددن ّبالمتدد   بهددن ب

بوابن باب بهنبربالملق ّبآ تن.ب(1طبب56صبب2 نّ خباب بخش نلبجب)
 5 / 38عا دة إلى الجملة كالحییة  قوله :

قمنباختئ ن ب ّبال تن .بب(صبقبشبلبد):بال بالجماب بو ّبب(ى)و ّب
و ّببل بالنالخبقنلح نو.بوالجمابجمعبالجمشد بنلبمجمد عبمدنب تئقاد بمند ب

مد بمد باالهدمنءبال ن  .بومنب شتئطببنلح نوبقنللشربوالق ّوباللبالح نوبامنىباأل 

باالم ن بم بالصتن .ب نلح دنوبأن د وبالد بمجمد عبمدنب تئقد بمند بال ن د ب ونىا
و تاصبباجزاؤ بب نبن ضنبواكاب تئقدتباألجدزاءبوا تتدتبال ن د با تتدتبالح دنوب

بأن نبب  هببنقّبالصتن بالمل ودوب ّبال تن .
 15 / 38 وابو اسحاق ابن عیاش قوله :

ب بأ نشبالئاولبأ باللنصربالقنّلبباب بأ نشبهلابه بغ ئباب بب ئ

بالملئوهببنب بأ نش
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ن ضدن.بوهد بن ضددنبغ دئباحمد ببدد بمحمد ببدد بأ  د بهللاببد بالحالدد ببد بأ ددنشب

بالج هئلبالملئوهببنب بأ نشبن ضن.
بددابهدد بالددللبقددنلبابدد بالندد  رب ددّبالت ئهددتب:بومدد بالملتزلدد بممدد بالب

بأ نش. لئهبم بامئ بغ ئبكقئ باب باهحنقبابئاه ربب بمحم بب ب
 20 / 38 على أل المعدو  ال عفة له قوله :

 لنّبنلبالمل وم  بهابهّبصت بثنبتد بلشملد وىبو تصدببالملد وىبب دنب
ب ّبالل ىبقمنبكه بمل  بال صئلبنىبالبقمنبكه بمل  بجم  ّهر.

 4 / 39 وقسمة الحا  ، قوله :

مجئوّبأطتنبأش بق ل بالمتق ىب:ب حق بالدلوا .بالب  طدابمدنب ئأد اب
نبم ب حق بالدلوا بغ دئبالمتننه د ب دّباللد ىب بومد بقالدم بالحدنلبالد بأش  م

بالملشابوغ ئ .
 4 / 39 .و یر  لك مما ال فا دة بيكره وقوله :

قنلصتن باللن  وبال بالجمش بواأل ئادب ّبالج اهئبواألأئافبممنبقد ب
ب ق ىبال  ىب   .
 18 / 39وقد يؤري مقیدا فیقابله مثله.  قوله :

قش نبالب  قنبش بأ ىبمثش ب حلهبالل ىبهننببقئ ن بق ل ب ّببن تنقبالنالخب
بالمطش .

 19 / 39ثم ميا الكول في ايعیال.  قوله :

الببنأت نّبن  بوج بم بوج  بال ج دبالحد بالمطشد بالصدم لبوبد لب

مدد ببددئ   بالمنتطددئوبمندد بقمددنبن دد ب  حددمبأدد بأدد  با الددنلبوقدد ا بنوبن دد اّب
وه به حن  بو لنل ب نطئبالالم ا باغصنلبمث بوهّبمنتطئوبم باص ل نب

بواألّف.
 20 / 39وقد يؤري مجّردا.  قوله :

 ن غّب ّبالمقنىبالت بئبالتنىب ّبالتئقبب  باللد  بوالمت د ىبواللد  بهد ب

بالح بالصم لباللل



 449بب......................................................................................ببدارملا فشك

ه باالولبواآلخدئبوالظدنهئبوال دنط بالب ح طد لببد بأشمدنبوالمت د ىبوأدنء ب

ا منبهد ببدنلتل ا باالحدنطّبالببدنلتل ا بالله .بثربالب م زبالمح طبأ بالمحنطب
بالتقنبشّ.بوالم ح ثبأن ب ّبال تن به بمت  ىبال ج دبالمطش ب ب ن  ر.

 2 / 40انه معدو  مولقا وانه موجود مولقا.  قوله :

نلبملدد وىببنأت ددنّ ب ددّبال ددنّجببنلحمدداباألولدد بالددلا ّب بوم جدد دب

ببنأت نّ ب ّبالله ببنلحمابالشن عبالصننأّ.
 3 / 40 وانما يجتمعال إ ا أريا ال باعتبار التقابا قوله :

وكل بقنل ش د بوالجز  د بالبالجز دّباالضدن ّبغ دئبالحق قدّبقمدنب قد ىب

ب ّبالمال ل باللنبئو.
 7 / 40 وال كال قو  قد نازع قوله :

البالله ب تص ّبالل ىبب(68صب)ه   ّب ّبالمال ل بالالنبل بوالث ث  ب

بالمطش .
 8 / 40المتخّصص.  قوله :

صت بلش ج دب بنىبال ج دبمت صاصببنأت نّب  صاصب ش بالمش دن .ب

بنأت دددنّب  صددد صب شددد بالمش دددن بال جددد دب ب  صددد ئبال جددد دبب(ىبل)و دددّب

بمت صصنبب نبوه بال ج دبال نصبالم خ كب ّبق نلبال ج دبالمطش .
 13 / 40ويفتقر.  قوله :

بالبكل بالل ىبالمق  بوه بأ ىبالمش  ب بوقلل بضم ئبمش ت .
 1 / 41عن ايثّط  وله :ق

 دّبمنت د باالّ ب:بّجددابنثدطابمددئدبق هد بلغددتبأدنم باهددت.بثدطاببددئب
بوللبخطابق ه بّابو  ن .

 3 / 41وعدمها عن الحیوال لی  عد  ملكة.  وقوله :

والث ثباالولد باصدح نبواقد م نبواهدش  بب(ىبصبقبل)مطنب بلنالخب

 .بوهدّب   د هن.ب:بوأ م نبأ بالح  ا نب(د)ال حمب قتضّبكل بن ضن.بو ّب
بوح هنب:بوأ م نبأ بالحمنّ.ب(ش)و ّب
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بول بوج بن ضن.
 8 / 41فال فصا له.  قوله :

قمنب   ّب ّبالمال ل بالئابل بمد بالتصدابالثدن ّبنلبمدنبالبجدنسبلد ب د ب
ب صابل .

 12 / 41ال يقا  لم ال يجوز.  قوله :

ب لنّبمنبقشتربم بنلبال ج دببال طبح دمبالبجدنسبلد ب د ب صدابلد بألل
منبالبجنسبل بالب صابل بممن عبوكلد بلجد البنلب  د لبال جد دبمئقا دنبمد ب

نجددزاءبالب  دد لبجنالددنبلدد بوالب صدد بلدد ب ئقدد باللدد دبمدد باآلحددندبمددث بنلب

اللشدئوبمئق د بمد باآلحددندبولد سببلد ب شد باآلحددندبجنالدنبلد ل بآخددئبوالب
ب ص بل .

 18 / 41ويتكثر بتكثر الموضوعات.  قوله :

جبوهل بالمال ل بوا ئا ب نب بم ض أ نبمت  ىبال ج دبالمطش بقمنبصدئا

ب بالشنّجب ّبق ل ب:بال ج دبط  ل بملق ل بقش  بواح وبغ ئبمت ثئو.بوحق ق ب
األمئبابمخبم بكل ببمئاحدابمالبنلبنمثدنلبهدل بالم نحدمباظ ل دنبوح ن دن ب

بل نبومج   بالنتسب ّباالأت ءبمل  ن.

البقدنلب م د ببد  بمدنب دّبثربالبهلابالتش   بهد بمدنب تد ا ببد بالمشدنءبو
ال تن بوب  بق ل ربب نلبوج  بم بالتدئقبول د ب ظدئبهمدنب نت دّبالد بوجد دب

منددزا بأدد بالمنه ادد بهدد ب دد قبالتمددنىبومددنبهدد ا بلوجب ئق  ددّبمدد بال جدد دب

بال  ىبمل ب نز  به بأ  بالتش   بوه به حن  بمنزا بأ بهدلاب والمنه  ب  نجئا
بالتنز  بن ضن.

حق  بالح ب   نب طش ب دّبّهدنلتننبالتنّهد ا بو تص ابهل بالم نحمبو 

وهد   ّبال حدمبأند ب دّبب«وحد  بالبد د ون بأدنّهبوح د ر»الم هد م ب ب
بالمال ل بالالنده بوالث ث  بن ضن.

 6 / 42والوجود من حی  مو.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.بالبال ج دبالمطش .
 17 / 42والشیئیة من المعقوالت الثانیة.  قوله :

بال تنصدد صببددنلبالشدد ئ ا بمدد بالملقدد ال بالثن  دد بلدد  عبالتدد هرببن ا ددنبللدداا

بجنسباألجننسبقمنب  هم 
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ببل بالننسبحت بق بكه ببل بم بقنّ بأصئ نبال بكل بال هر.

اوبالظددنهئبنلبال حددمبأن ددنب ددّبالمقددنىب ددنظئبملدد بق لدد ب ددّبالمالدد ل ب
جببدنلبالحند  بأشئوبالبال ج دب النوقبالش ئ  ب  ب تحق بب و  ب  نهننبص ئا

الش ئ  بم بالملق ال بالثن   ب بو ّبالمال ل بالالندهد بوالث ثد  ببدنلبال جد دب

بأ ابأ وباخئىبمن دن.بوالمدئادببدنل ج دبهد بال جد دب م بالملق ال بالثن   بثرا
ئ. بالمطش ب ت صا

بمن بأند بالمنطقدّ.بب دنلبكلد ب واأشربالبالملق لبالثن ّبأن بالح  رباأرا

زعبامدئالبأدئوفبوا صدنهبنمدنباللدئوفبنلبمنب لئفبلشّءب  ننطب نتد
 مدد باللددنّفب بونمددنباال صددنهب مدد بالم ضدد ع.بمددث بمكابأددئفبب ددنفب

جالددمنبأددئفبكلدد بال  ددنفبالجالددربوا صددببالجالددرببدد ببدد لبصددنّبابدد  .ب

بوأئوفبالشّءب ّببندلبالئنلب تص ّببنح بال ج  باالّبل ب:
االولبنلب  دد لباللددئوفبواال صددنهبق همددنب ددّبال ددنّجبقلددئوفب

بلجالربوا صنهبالجالرببلل بال  نف.ب نفب

والثددددن ّبنلب  دددد لبق همددددنب ددددّبالددددله بقنل ش دددد بوالجز  دددد بواللا  دددد ب
واللئض  بوالجنال  بوالتصش  بوالم ض أ  بوالمحم ل  بوالق نسبوالقضد ا ب

والملددئهبوغ ئهددنبمدد بالملددن ّبالتددّبجلشددتبم ضدد أنبلشمنطدد بأشدد بنحدد ب

بالق ل  .
واللئوفب ّبالله بقنلش ئ  بوالثنلمبنلب   لباال صنهب ّبال نّجب

بواإلم نلبوالج هئ  بواللئض ا .

والئابعبأ سبالثنلدمببد لب  د لباال صدنهب دّبالدله بواللدئوفب دّب
بال نّج.

لبأندد بقدد بالتددئ ق  بلدد سبمدد بالملقدد ال بالثن  دد ببدد بخدد ه.ب واألوا

والثن ّبأن همنبم بالملق ال بالثن   بقلل .بوالثنلمبأن بالح د ربمن دنبوأند ب
 نلش ئ  بم بالملقد ال بالثن  د بأند ببقّبل سبمن ن.بوالئابعبالب حق بل .المنط

بالح  ر.

وم منبهم تب ش بالملق ال ببنلثن  د بال  دنبمالدتن وبالد بملقد ال بنولد ب
متق مدد بمن ددنبوكلدد بأل دد ب تصدد ّباإل الددنلبنوالبمددث بثددرب لئضدد بال ش ادد ب شمددنب

لملق ال بالثن  د .بقن تب ش بالملق ال بمت خئوبأ بملق ال باخئبهدم اتببدن

بوالمئادببنلثن   بمنبل الدتببدنالول بنأدربمد بنلب لدئفبملقد البنوالبنوبثن  دن.
وق باب لننبال حمبأن نب ّب لش قن ننبأش بالرلّبالمنظ م ب ّبالمنط بلشمت ل ب

بالال زواّل.
 19 / 42قا  ابو علي بن سینا.  قوله :

د بالحال  بب بأ  بهللابب بهد ننبالشد خبالدئ  سبالح د ربا لمشد  ّباهدربنما

بهتنّ بقنلباب  بم باها
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 دنّ خبابد بخش دنلبجب)ب م البب428بشخبوا تقابمن نبال بب نّىبو   ّبهن ب

ب(.168صبب1طبب1
 6 / 43ونافى.  قوله :

 لابمنفبم بالمنن نو.بأطببأش باهدتن بوأد ىبالشدئطبمئ د عبأشد ب

لبالتنأش دد بووجدد دبالمشددئوطبمنصدد  بأشدد بالمتل ل دد ب بوأشدد بهددلابالمندد ا

بالجمش بالتنل  .
 15 / 43وعد   یره ال ينافیه.  قوله :

بالبأ ىبغ ئبالشئطبالب نن ّبالمشئوط.
 21 / 43يمكنه فرض عدمه.  قوله :

ضم ئبأ م بّاجعبمل باللد ىبالدللبلد حظبالببنأت دنّبأئوضد بنأندّب
بالل ىبالمطش بالللب   لبملئوضنبلشل ىباللنّفبل .

 10 / 44تي. با ايمر بالعك  على ما يأ قوله :

 دد  ّب ددّبالمالدد ل بالثنلثدد بواالّبلدد  بمدد بهددلابالتصدداب بو ددّبالمالدد ل ب
بالالنده بأشئوبم بالتصابالثنلم.

 13 / 44النه ال يفید إال الوجود.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.بالبال ج دب ّبالله .
 7 / 45حقیقیة.  قوله :

النالددخباىبمنتصددش بحق ق دد بدا ددئوببدد  باالث ددن بوالنتددّ.بو ددّببلدد ب
بمنتصش بحق ق  بول  بالز ندوبادّجتب ّبأ نّوبال تن .

 بجنء به لاب:بوهل بالقالدم بحق ق د ب مندعبب(ى)وأ نّوبالشئجبقمنب ّب
الجمددعبالهددتحنل بقدد لبالمالددتغنّبالددخ.بوالنالددخباالخددئىبقشا ددنبقن ددتبه ددلاب:ب

وهل بالقالم بحق ق  بنلب منعبالجمعبوال ش ب بنمنبمنعبالجمعب  هتحنل بالخب ب

ب ظ ئبمنب ّبهل بالنالخب   ّب ّبالمال ل بالئابل بواللشئ  بوم اضعو
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اخئى.بول  بالل نّوب ّبالمقنىبهدّبمدنباختئ نهدن.بوالب  لد بنلب صدئهب   دنب

ببقئ ن ب ش بالم اضعب بوال ط به ا.
 7 / 46تكثرت الجهات التي عند العقا.  قوله :

ج دن ب دّبحئهبالتلئ بب ّبالج ن بلشل  ب دنظئبالد بق لد بالمقد ىب:ب

 بوالنالدخباالخدئىب:بال تنبد بب(ى)التلقاب ّبال ج د.بوالم تنّبمطنب بلنال  ب

بح ثتبالج ن بالث ثبأن بالتلقا.
 19 / 46وقد تؤري.  قوله :

الب شدد بالث ثدد بمدد بال جدد  بواالم ددنلبواالمتنددنع.بوقددئئبن ضددنبوقدد ب

لقالدم بوق ل بالب م  با ق ب نبب لبم بق ل ب ت  لباب  خلبالبقابواح بمن ن.
بحق ق  بقق ل باآل ّب م  با ق ب نبب لبم بق ل ب نلقالم بمن ل بالجمعبب ن من.

 5 / 47قد تكول لكلي.  قوله :

بوالنالخباالخئىب:بق ب   لبلش شّ.ب(ى)قمنب ّب
 21 / 47ال بالنظر الى وجود العلة وال عدمها.  قوله :

بهّ ب.البباببنلنظئبال ب تسبالمنه  بالتّبم بح مبهّبل التبمالا
 2 / 48فال الممكن الياتي.  قوله :

وه   ّب ّبالمالد ل بالالدنبل بواللشدئ  بنلبملدئوفبمدنببدنلغ ئبمن مدنب

بمم  .
 14 / 48على مضاف واحد.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 19 / 48عن أحد الورفین.  قوله :

نلبالطدددئهبالم دددنلبب ددد لرباالخدددئىبنلبضدددئوّوبالجن ددد بالم ا ددد ب
بواالم نلبال نص.
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 تقددتبالنالددخبأشدد ب قددابق لدد ب:ب دد لرباالخددئىبوال ددنصب بب ددل بوقدد با

بالص ّوبالتّباختئ نهن.
 20 / 48القسمة العقلیة ثالثة.  قوله :

ه لابّو تبالل نّوب ّبالنالخبقش نب بوللاب    مبالل دببشحنظبال اجد ب

بوالممتنعبوالمم  ب بومالب نلص ا بنلب قنلب:بالقالم باللقش  بث ث.
 20 / 48وال  الخاعة. ميا بحسب اع قوله :

بالباالم نلبب لابالملن .
 3 / 49قد رفعنا فیه ضرورة العد .  قوله :

 نلبقنلبوجد د بضدئوّ نب  شدمابال اجد ب بوالبقدنلبوجد د بقل مد ب

غ ئبضئوّىب  شماباالم نلبال نصب نلمئادبم بالضئوّوباالخدئىبالتدّب
بشددد بهدددّبالب قنبشددد بهددد بضدددئوّوبالجن ددد بالم ا ددد بأللبالضدددئوّوبالتدددّب قن

ضئوّوبالل ىبوكل باللباالم نلببملن باللنىبال ج دلب   ب الش بضئوّوب

بمد ب الل ىب  بمحنل ب قنبش بضئوّوبالل ى.ب مم  بال ج دببنالم نلباللنىباأرا
ددّ.بوقددلل بمم دد باللدد ىببنالم ددنلب ال اجدد بومم دد بال جدد دببنالم ددنلبال نصا

دّ .بوق لد باكاباخدلبب دلاباللنىباأربم بالممتنعبومم د باللد ىببنالم دنلبال نصا

الملن بنلباكاباخلباالم نلبب لابالملند .بوق لد بواالم دنلبال دنصبمنصد  ب
بملط هبأش بث   باالخئى.

والدث ثباالولد باصدحا نبواقد م ن.بب(ىبصبقبد)والل نّوبم ا ق بلنالخب

:بالبب(ش):ب ددنلبّ ددعبالضددئوّ   ب الددتشزىبث دد  باالخددئى.بو ددّبب(ل)و ددّب
بأللب ت  نبمنتّ.ب التشزى.بوهل بل التببص ا 

 9 / 49يجوز وجوده في االستقبا .  قوله :

ه ش ئبالشنّجبمل  ب ّبالمال ل بالالنده بواللشئ  بمل  بو   ّب تصد ش ب
ب ّبالمال ل بالثن   بوالث ث  .

 12 / 49ميا االمكال الخ.  قوله :

وهّباق ىبالنالخب بونمنبالنالخباالخدئىب   دلاب:بكهد بقد ىبب(ى)قمنب ّب

بل بنلغ ئبمحقق  با
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بالمم  باالهتق نل ببئط بالل ىب ّبالحنلبقنل ابال  بل بقنلبالخ.
 13 / 49 ومو رواء يل الوجود الخ ، قوله :

ب:بوم ب شتئطب ّبهدلاب(1طبب49صب)قنلبالش خب ّبمنط باالبنّا ب
نلب  د لبملد ومنب دّبالحدنلب  شدتئطبمدنبالبـبب لنّببد باالم دنلباالهدتق نلّـب

ا  باكابجلش بم ج دابنخئج بملد بضدئوّوبال جد دب ن غّبوكل بأل ا ب حال ب

والب لشددربا دد باكابلددرب جلشدد بم جدد داببدداب ئضدد بملدد ومنب قدد باخئجدد بالدد ب
بكاط. بهلابلرب ضئا بضئوّوبالل ىب نلبلرب ضئا

 18 / 49فايولى أل ال ينافي.  قوله :

وحد هنب:بب(ش):ب  ول بنلبالب ندن ّ.بو دّبب(صبقبد)و ّبب(ى)قمنب ّب
ب نن ّ.ب  نألول بنلبال
 12 / 50ا  مو تؤكده.  قوله :

أش بص غ بالمص ّبم ببن بالتتلابنلبال ج  به ب  قا بال ج دبقمنب

 ددد  ّب دددّبالمالددد ل بالحند ددد بوالث ثددد  بنلبال جددد  ب  قددد بال جددد دبوق  ددد ب ب
بواالم نلبضلبب   .

 21 / 50 فیكول الممتنع ممكنا ، قوله :

ثنبتدن.بواالولبهد بالحد بوالنالخباالخدئىب:ب   د لبالممتندعبب(ى)قمنب ّب
قمنبقدنلب دّبالمدت ب:بلدزىبام دنلبالممتندعب بوالغد ّب دّباهدش  بالد ل ابن ضدنب

ب ح رببلل .
 6 / 51والحق يأباه.  قوله :

اقدد لب:بوالحدد ب  بددن بأللباالم ددنلباالهددتل ادىبصددت بحق ق دد بوج د دد ب
قنمندد ب ددّبالمئق ددن بقنبشدد بلششدد وبوالضددلببوالز ددندوبوالنقصددنلببددابو لدد ىب

ب  هباالم نلباللا ّبلشمم نن بالمتص ّب ّباللقدابالب م د بلوالد ببو  ج 

أن نبقمنب   ّبب نلبالتئقبب ن منب ّبالمال ل بالثن   بوالث ث  بوالشنّجبا  ئ ب
 دنلح بالبب«وال ل ابأش بأ م بالدخ»هنهننبواقئبب بهننط.بوامنبق ل بهنهننب:ب

ب ل بالال زواّلببق ل ب:االهتل ادبامئبوج دلبوه بغ ئبام ن  بقمنبا ند بالمت

بقددددددد ب  صدددددددبباالم دددددددنلببنهدددددددتل ادىب

بهددددددددد ببلدددددددددئ  ربهددددددددد ىباهدددددددددتل ادو ببب

 ب
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واالم دددنلباالهدددتل ادىبدالبأشددد بوحددد وبالصدددنعبوالتددد ب ئب دددّباللدددنلرب

بال  ن ّبأش ب ظنم ببنللشرباللنن ّبالئبان ّ.
 7 / 52وال ممكن بالغیر لما تقد .  قوله :

ب ق ىب ّبالمال ل بالحند  بواللشئ  .
 4 / 53وال منافاة بین االمكال والغیر .  قوله :

البب  باالم نلبوال ج  ببنلغ ئبواالمتننعببنلغ ئباكبالبملن بل م دنلب
ببنلغ ئبقمنب ق ىبوالمت بمطنب بلشنالخبقشا ن.

 16 / 53وا ا لحظ اليمن الخ.  قوله :

ال  ىب ّبنلبأش باحت نجباألثئبملد بمد ثئ بهدّباالم دنلبالبغ دئبوهدلاب

لق لبالق  ربوالح ربالح  ربالب لتئ  بّ  بوالب ش ب بأ  ب نلمم  ب دّبه با
بقن د بمحتددنجبملدد بمد ثئ بقمددنبا دد ب دّبح وثدد بمتتددنقبمل د بأشدد بهدد اءبواللشدد ب

الم ج وبهّبالم ق  بب بمئاء.بوالئنلباآلخدئببن  دنبالحد وثباوباالم دنلبمدعب

بالح وثببطئاباوببئطنب ن ابج اا.
بالحدد وثبأشدد بّن  ددربكلدد ب هدد بالحدد وثبالزمددن ّبوهمددنبمددن ربنلبثددرا

الح وثبل بلرب   بلمن  نبلزىبمند بالقد لببقد ىباللدنلربواهدتغنن  بأد بالمد ثئب

أللباللددنلربقدد  ربوقددابقدد  ربمالددتغ بأدد بالمدد ثئب نللددنلربمالددتغ بأدد بالمدد ثئب
بواألوهطبلرب  ئّب ّبالق نس.

غنّبأللبالح  ربالقن اببق م ب لندّببد بالزمدن ّبالبالدلا ّبوالقد  ربالمالدت

أ بالم ثئبه باللا ّبالبالزمن ّ.بوالمصنبببنعبأشد  رببد لبالحد وثبلد سب
أش باالحت نجبحت بل بقشننببق ىباللنلربلرب التغ بأ بالم ثئبأللبأش باالحت نجب

ه باالم نلبوهلابالتقدئبالب تدنّقبالمم د با نمدنبقدنلبون امدنبقدنلبقمدنبقدنلب دّب

تتقئبالد بالمد ثئبل جد دبأشتد بالمال ل بالئابل بواالّبل  ب:بوالمم  بال نقّبم
والم ثئب ت  بال قنءببل باالح اثبول لابجنلباهتنندبالق  ربالمم  بال بالمد ثئب

بالم ج بل بام  بوالب م  باهتنند بال بالم تنّ.

ثربالبالح وثبالب   لبلمن  نب قطببابالح وثباللا ّبمتحق بقمنب   ّب
 ندن ّبالقد ىبالزمدن ّبأشد بب ّبالمال ل بالئابل بوالث ث  بوالحد وثبالدلا ّبال

نلباالمئبالحئلببنلمقنىب  قبامثنلبهل بالمالن ابب ّجن بوه به حن  بّ  عب
بال ّجن بكوبالملنّج.بوه   ّبق ل ب ّبالمال ل بال نمال بواالّبل  ببن  
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البق  ربه ىبهللاب نلق  رباللا ّبل سبمالبهللابوالق  رباللا ّبه بال ج دباألح لب

لبواآلخئبوالظنهئبوال نط .والح بالصم لبالبه ب باالوا
أش بالز ندق بالب شدتماببالال ىأش  رثرباأشربالباقثئبمنباحتجبب با متننب

التمال ببنلح وثب ن ئ بالج امعبالئوا   بوكل بأللباث ن بال اجد ب لدنل بالب

دئ.بوهد   ّب مدنىبال د ىب دّبمالد لتّب  ت قببأش باث ن بالح وثبلشلدنلرب ت صا
لبالتصدابالئابل بواألّبلد  بوا ل نمالد بواالّبلد  بمد بهدلابالتصدابو دّبنوا

بالثنلمبم بهلابالمقص .
 20 / 54وال تتصور االولوية.  قوله :

ه اءبقن تباالول   بكا   بالببدنلنظئبملد بكا بالمم د ب باوبخنّج د .ب
لبقنلب: والب تصد ّباالول  د بالحد بالطدئ   ببدنلنظئبملد بكا د بب لش بّداباألوا

مدد بح ددمبهدد بهدد بأللبوجدد د بوأ مدد ببنلنالدد  بمل دد بالببددنلنظئبالدد بالمم دد ب

متالنو نلب  ب   لباح بهمنباول بل بم باآلخدئ.بوأشد بّدبالثدن ّبقدنلب:بوالب
  تّبال نّج  بأللبالمم  بمدنبلدرب جد بوجد د بمد باللشد بولدرب طدئدبجم دعب

ا حنءباللد ىبمند بلدرب  جد ب د ببد بمد باال ت دنءبالد بال جد  بالبالد بمدئجا ب
بوقلابمنبلرب ج بأ م بم باللش بلرب ل ى. ج بب بوج د .ب

 12 / 55احد الوقتین.  قوله :

بوح هنب:باح بالطئ   .(بـبش)و ّبب(ىبصبلبقبد)قمنب ّب
 15 / 55ومو سابق.  قوله :

البم بأشت ب  قعبهد قنب البهلابال ج  به بوج  بهنب بأل  بوج بنوا
لدرب جد بوجد د بنوبكا  نبالبلمن  نبالللباهت لشننبأشد ب حقاقد ببدنلبالمم د بمدنب

أ مدد بأدد باللشادد بلددرب قددعبوبل ددنّوباخددئىباهددت لبأشدد ب حققدد ببن دد بالببدد بمدد ب

باال ت نءبال بال ج  .
 20 / 55 .واالمكال الز  قوله :

بلدددزىبا قددد  بالمم ددد بالددد بال جددد  باوب الباللىبلمنه ددد بالمم ددد بومالا

بدد  بباالمتندنعبأللبالمدد ادبثد ثب لندد با ت نقدد بأن دنب  قددّباحدد باالخدئ   بوقدد 
بامتننأ ب ّبالمال ل بالئابل بواللشئ  .
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 2 / 56 ووجوب الفعلیات ، قوله :

بالبال ج  بال ح ب ّبالمم نن .
 5 / 56يل وجوبه بشرط ، ال مولقا  وقوله :

البكلدد بال جدد  بال حدد بالب  دد لبلشمم دد بمطشقددنببدداببشددئطبوهدد ب

بوجدد  بوجدد دباللشدد بواالم ددنلبحددنلبلشمنه دد بوصددت بل ددنبمدد بح ددمبهددّبال

ببشئط.
 13 / 56 ويوجد للمركبات قوله :

والنالخباالخئىب:بو  ج بلشمم نن .بول  بالص ا بب(ىب بش)قمنب ّب

به بمنب ّبالنالخباالول بقمنبق باختئ ن .
 2 / 57 فقد بینا انه ال يمكن زواله قوله :

بب  ب ّبالمال ل بالئابل بواللشئ  .
 2 / 57فتغايرا.  قوله :

بادلبواالم نلباللا ّ.الب غن ئباالم نلباالهتل 
 5 / 57 .والموجودال أري قوله :

وحدددد هنب:بب(ش):بوال جدددد دبالبنخددددل.بو ددددّبب(صبىب بقبلبد)و ددددّب
بوالم ج دبالباخلب بقمنب ّبالشئجببن تنقبالنالخبقشا نب:بهل بقالم بلشم ج د.

 9 / 57 والسبق ومقاباله قوله :

بمقنب بالال  بهمنبالت خئبوالمل  .
 10 / 57 ى. والحصر استقرا قوله :

والبقددنلبدا ددئاببدد  باالث ددن بوالنتددّبققدد ل ربالمتقدد ىبالباحتددنجبمل ددد ب

بالمت خئب نلبقنلبأش ب نما بل 
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   ببنللش ا بومالب  نلط عب بوملبلرب حتجب نلبلرب م  باجتمنأ مدنب دّبال جد دب

ب  نلشئهب بول  ب   نلزمنلب بوملبنم  ب نلباأت ئبب ن منب ئ  ب  نلئ   بومالا
ّالبل سببحق قّببابأ ائواب ش باألقالنىبأش بب ئ  نبب ل بالصد ّوبهلابال و

بال ا ئوبب ن من.
 17 / 57التقد  بالوبع ومو الخ.  قوله :

قدنلبالشدد خب ددّبقنط غ ّ ددنسبالشددتنءب:باألقدد ىبأندد بالط ددعبهددّباألبدد نءب
التّباكابّ لتباّ تلتبمنببل هنبم بغ دئبأ دسب بوقدلاب الادئبالتقد اىببدنلط عب

ب(.465صبب1طبب2جب)لبم بالمقنل بالئابل بم باإلل  ن ب ّبالتصاباالواب
 17 / 57وال يكول مو كما  المؤثر  قوله :

بالبل سبأش ب نما .
 2 / 58ال جعا المبدأ االعّم.  وقوله :

 لنّبملباخل نبم بجنسباألجننسبال بالالدن ابوجلشندن بم د نب  د لبقداب

ننبالن عبالالن ابم د نبجنسبقئ  ببنلم  مبمتق منببنلئ   بأش ب  أ ب بوملبجلش
ب  نلل س.

والمصنببق بكقئب ّبمنط بالتجئ  باألقالنىبال مال بمد بالالد  بأشد ب

منبكه بمل  باألوا ابقمنب ّبمنط باّهط بو ص صبالتنّابّبوكقئبالال  ب
بنللا بلشمتق ىببنللش بيبولرب لت ببمنبمنلبمل  بالمت شم لبح مبجلشد ابالالدنب ب

  بقالرب لئض ببال  بالزمنلبو الم   بغ ئبالمجنمعبمعبالمال  قبأش بقالم

الال  بالزمن ّب بوقالرب لئض بللا  بو الدم   بالالد  ببنلدلا بقالد  بنجدزاءب
الزمنلببلض نبأش ببل بوأشاش ابب لبهلابالالد  بالدلا ّبلد سبب حد بال جد  ب

ال مالدد بأشدد بالدد   ئوبالتددّب ددّبالشددئجبيببددابجلددابالالدد  ببنلزمددنلببددنم ب

االقت دنسبح دمبقدنلب:ب قد ىبو د خئببدئببل ش  منبقمنبنأئ بضم ئ ب ّباهدنس
لببزمدنلبمن ند ب قد ىبدىببدئبامدئولبوپد ّببدئبپالدئب پنجبملن باط قبقنن باوا

وق  رببئبحندثب بو  خئبامئولبالبدىبوپالئبالبپ ّبوحندثبالبق  ربوا د ب

ببنللا بب دبمن ن ب ق ىبدىببئبامئولب ب نبلغ ئ بمن ن بد گئبمثنل نبالخ.
  ىب ق ىببنلزمنلبوالب شدزىبنلب  د لبلشزمدنلب لنّبالب ق ىبامسبأش بال

لمددنلبحتدد ب تالشالددابوا مددنب شددزىبكلدد بمكابقددنلبهددلابالتقدد ىببزمددنلبلا دد بأشدد ب
بالمتق ىبوالمت خئبب لابالتق ىب تسبالزمنلبو   ل
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أددئوفبالتقدد ىبوالتدد خئبل مددنبلددلا   منبولغ ددئبنجددزاءبالزمددنلببالدد  باجددزاءب

بالمت شم لبغ ئبثنبت.بالزمنلب تحق بنلبالتق ىباللا ّبالللبلاد 
 3 / 58وكيا اعناف التأرر والمعیّة.  قوله :

والمن  ب ّبمت بمنط بالتجئ  ببل بأد اباقالدنىبالتقد ىبوالتد خئبال مالد ب

وقددنلبالشددنّجب ددّبالشددئجب:بواكابأئ ددتبب(1طبب28صب)قددنلبوقددلل بالمددعب

اصددننهبالمتقدد ىب ددنأئهبمن ددنباصددننهبالمتدد خئبوهدد بظددنهئبوقددلاباصددننهب
 ّبالمل  ببنللش د بالهدتحنل باجتمدنعبأشاتد  بمالدتقشات  بأشد بملشد لبالمل  باالب

بواح بوالمصنبباطش بكل بول سببج ا .با ت  .

واللجدد با دد باطشدد ب ددّبهددلابالمقددنىبح ددمبقددنلبوقددلاباصددننهبالتدد خئب
ب(1طبب1جبب91صب)والمل اد ب نط قدد بلد سببج دد بوالحد بقمددنب دّبالشدد اّقب

ءب ددّبالمل اددد بالئ   ددد بقمت ددد م  بح ددمبقدددنلب:بوامدددنبنقالددنىبالمل اددد ب ددد بختدددن

متالنو   بوقمتحنك   .بوالب ّبالمل  ببنلط عبقلشات  ب نقصت  بلملش لبواحد ب
 بوقملش ل  بمشئوط  ببشئطبواحد .بوالببنللش د بقلشاتد  بمالدتقشت  بلملشد لب

بواح ب  أّبالخ.
 لن بالباهتحنل باجتمنعبأشات  بمالتقشت  بأش بملش لبواح ب جئلب ّب

بح بالش صّبوامنب ّبالن أّب  باهتحنل ب   ن.الملش لبال ا
 6 / 58وميا الحصر استقرا ي ال برماني.  وقوله :

لبمدد بّابلدد بمل  ددن بالشددتنءب بوالدد ب ّاجددعب ددّبكلدد بالدد بالتصدداباالوا
ب ّباقالنىبالال  .ب(81صب)الش اّقب ّبالمقنىبوالح م بالمنظ م ب

 12 / 58باالشتراك البحت.  قوله :

بشتظّ.البصئهباالبتئاطبال
 18 / 58وفي ميا بح   كرناه في كتاب ايسرار  وقوله :

بكل بال حمبه ببل بمنب شد ئبمل د ب دّب لرب حضئ ّبهلابال تن بوللاا

لبمد بالمقنلد بالئابلد بمد بمل  دن ب المقنىب نأشربالبالش خبقنلب ّبالتصداباالوا

:بالبالتق ىبوالت خئبملبقنلبمق البأش بوج  بقث ئوبب(1طبب464صب)الشتنءب
بن  نب  ندبنلب جتمعبأش به  ابالتش   ب ّببّءبوه بنلب   لبلشمتق ىبم  
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بح مبه بمتق ىببّءبل سبلشمت خئبو   لبالببّءبلشمت خئبمالبلشمتق ى.

بق لد بب(154صب)ونوّدبأش  بالم ل بص ّاب ّب لش قن  بأشد بالشدتنءب
بملبهلابمنق فببنلمتق ىبالللببطابوج د بأن بوج دبالمت خئباكبالببد با د 

متق ىببنلزمدنل.بثدربالدللبلشمتد خئببنلزمدنلبلد سبم جد دابلشمتقد ىبأند بوجد دب

المت خئب بوالبن ضنبقنلبم ج دابلد بقمدنبنلبمدنبلشمتقد ىبمد بالزمدنلبمدنبوجد ب
لشمت خئباص ببابقدابجدزءبمد باجدزاءبالزمدنلبم دتصبب   د بالب  جد ب دّب

بغ ئ .

نىببدّءبقنلب:بو م  بالج ا بب لبم طبالتقد ىب دّبقدابقالدربمد باألقالد
م ب  عبمنب  د بالتقد ىباوبمد بجنالد ب مد طبالتقد ىب دّبالمتقد ىببنلزمدنلب تدسب

بهل بالط  ل ب   لبمتحقق ب  منبه بمتقد ىبحد  بمدنب ط  ل بالزمنلبوالبب بنلا

بوقدد ب حققددتب ددّب ل الددتبمتحققدد ب  مددنبهدد بمتدد خئبوالب تحقدد ب ددّبالمتدد خئبمالا
شزىبالد وّببدن ئادبلتدظبالمتق ىبول سبالغئفبهنهننب لئ ببالق ّبالمشتئطبل 

بالتق ىبوالت خئببابالتن   بأش بالق ّبالمشتئط.

بهددلابالجدد ا بمندد بلدد سببالدد   بأللبالشدد خبقددنلبنلب  دد لب واقدد لب:بقدد لا
لشمتق ىبم بح مبه بمتق ىببّءبل سبلشمت خئب بوه ب ق لب:بالبهل بالط  ل ب

ا د ب   لبمتحقق ب  منبه بمتقد ىبحد  بمدنبل الدتبمتحققد ب  مدنبهد بمتد خئب بو

بملن باح همنبم باآلخئب ت ما.
أشد باالطد قبو  د لبـبب لنّبق لبالش خب ّبالشتنءـببثربقنلب:بالبق ل 

بوق بوج بلشمتق ىبل سببال   ب ق ب  ج بقث ئبم بالملدن ّب الببّءبلشمت خئبمالا

لشمتددد خئبوالب  جددد بمثش دددنبلشمتقددد ىبقنلج هئ ددد بوالجالدددم  ب دددّبالم ددد أن ب
أ باألولب لنل ب  دنلب ن غدّبنلب ق د بكلد ببمدنبوال ن نن بالمت خئبوج دبهمنب

   لبم بجنسبمنب   بالتق ىبوقن  بالمئادبوالبلرب صئجب ّبالشتظ.با ت  بمنب

باّد نبم ب قابق م .
وقددنلبالمدد ل باول ددنءب ددّب لش قتدد بأشدد بالشددتنءب:بق لدد بوهدد بنلب  دد لب

 خئبلشمتقد ىبالدخب ب دنلبالمتقد ىببنلزمدنلبمدث بلد بمضدّبلمدنلباقثدئبمند بلشمتد

وقلابالمتق ىببنلئ   ب نلبل بوص البال بالم  نبلد سبلشمتد خئبوقدسبأشد بهدلاب
ق لدد بوالببددّءبلشمتدد خئبالبمدد بهددلابالملندد بالددللب  دد لبالتقدد ىبوالتدد خئب

بنأت نّ ب  ب ئدبمنبكقئبال ل با  بق ب  ج بقث ئبمد بالملدن  بلشمتد خئبوالب

وال ن ندن بالمتد خئب  ج بمثش نبلشمتق ىبقنلج هئ د بوالجالدم  ب دّبالم د أن ب
لب لنل .با ت  . بوج دهمنبأ باالوا

اقدد لب:بمتدددندبق لدد بالبمددد بهددلابالملنددد بالددللب  ددد لبالتقدد ىبوالتددد خئب

بنأت نّ ب بومتندبق لبص ّبالمت ل   ب  نلب ن غّبنلب ق  بكل ببمنب  د لبمد ب
بجنسبمنب   بالتق ىبواح ب  ب ئدبق ل ب  ب ئدبمنبكقئبال ل .

قالنىبالال  بوقث ئبم بمالن ش بكقئ ن ب ّببئحننبواأشربالبال حمبأ با
أش ب ص صبالتنّابّببنلتنّه  ب ئاجعبال بالتصبالتنهعبوالالت  بم بكل ب

بالشئج.
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 21 / 58اولى بتأرره عن ايلف المضاف.  قوله :

بخ ئبل .
 13 / 59 اما زماني كما في التقد  الاماني قوله :

لمت خئب بنوببدنتسبالزمدنلبه اءبقنلبالتق ىببزمنلبلا  بأش بالمتق ىبوا

قمنب ق ىب  ب ئدبمدنب تد  ببد لباالبد نلب دّبالقالدربالالدندسبنلبالتقد ىببنلدلا ب

أشدد بمددنبكهدد بمل دد بالمت شمدد لب ددنلبأددئوفبالتقدد ىبلدد ل باجددزاءبالزمددنلب
بالمتئوض با منبه بللا  بالبألمئبخنّج.

ثربالبقد لبالمدن  بقمدنباختئ دن بم ا د بلجم دعبالنالدخببد باهدتثننءبوامدنب

ه ددلاب:بامددنبلمددنلبقمددنب ددّبالتقدد ىبب(ىبص) لبالشددنّجب قدد بّولب ددّبغ ددئبقدد
بالزمن ّباوبم نلبقمنب ّبالتق ىبالم ن ّ.

 16 / 59والقد  والحدوث الحقیقیال.  قوله :

 دنظئبالدد بالددلا    بمن مدنبواأددئ بضددم ئ ب دّبق لدد باآل ددّبوالحدد وثب

اب ب ددن  ر.بالددلا ّبمتحقدد بوالحدد وثبالددلا ّبالب نددن ّبدواىبالتدد  بالالبوابدد 
وق مدد بهددلابّدابأشدد بمدد با  ددئبالحدد وثبالددلا ّبولددرب لقددابهدد ىبالحدد وثب

بالزمن ّ.

والشددد خبالدددئ  سب دددّبالتصدددابالثدددن ّبأشدددئبمددد بالدددنمطبال دددنمسبمددد ب
االبنّا ب قابملاه بالمت شم  ب ّبح وثباللنلربم بجمشت دنبنلبمد بهد الءب

لددرب  دد بمد بقددنلبالباللدنلربوجدد بحد  بقددنلباصدش بل جدد د ب بومدن ربمدد بقدنلب

بح  بوج ب بومن ربم بقنلبالب تلش بوج د ببح  بوالببشّءبآخدئب وج د بمالا
بباببنلتنأابوالب ال لبأ بلر.بثربقنلبالش خب:ب   الءبه الء.

وح هنب:بب( )والنالخبقش نبجنء ب:بوالق ىب ببنل اوب بقمنباختئ ن بو ّب

ب نلق ىب ببنلتنء.
 3 / 60ومن جملتها التقد  والتأرر بالوبع.  قوله :

ب نل اهتحقنق  بمتق م ببنلط عبأش باالهتحقنق  ب ّبالمم نن .
 3 / 61ومن الوجوب الياتي والغیر .  قوله :

الب  تدد بنلبهددل بالل ددنّوبأطددببأشدد بق لدد بمن مددنبنلب صدد قبالقضدد  ب
بالمنتصش بالحق ق  بم بال ج  
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بالددلا ّبوالغ ددئلب  ددلابال دد ىب تمدد بالمالدد ل بالئابلدد بوالث ثدد  بواللجدد بنل

لبالمالدد ل بال نمالدد ب الشددنّجببددئح بأشدد بهددلابالددن جبالقدد  ربول دد بجلشدد باوا
والث ث  ب ّبخ اصبال اج .بوالح بالبق ل باآل ّبو التح ابص قبالدلا ّب

لبالمال ل ب ّبخ اصبال اج بقمنب ّبالش اّق. بأش بالمئق باوا
 13 / 61عدق أحد الجاءين.  قوله :

بالباح بالجزء  بم بالقض  بالمنتصش .
 15 / 61ويستحیا عدق الياتي على المركب.  ه :وقول

ال حددمبأدد بخدد اصبال اجدد باىبلدد الىبوجدد  بال جدد دبأللبال جدد دب

والح بوال اج بوج هئبالج اهئبوحق قد بالحقدن  بو ظن ئهدنببملند بواحد ب
بقمنبنوم  نبمل  ب نلمتنه ربمتل دوبوالل  بواح و.

 5 / 62ميه راعیة ثالثة للواجب ظامرة.  قوله :

بالنالخبقشا نبوالمئادببنل اج به بال اج باللا ّبقمنبه بظنهئ.ببن تنق
 10 / 62وإاّل لكال ممكنا.  قوله :

متلش ببنلجم عبالبل ابواح بمد باالح دنىبالتدّبهدّبخد اصبال اجد .ب

نلب الدددتح ابصددد قبالدددلا ّبأشددد بالمئقددد بواالبل دددنلبمم ندددنبوه دددلاب دددّب

ت  ببل هن. بال نصا
 12 / 62 ود الخوتقريره أل نقو  لو كال وج قوله :

ال  ىب ّبنلبواج بال ج دبا  ا بمحض ب نلحئلببنلت ح د بنلب لشدربنلب

ال ج دب النوقبالح بوالح به حن  به بال ج دبال اج بومنبهد ا بمدئلوقب

 ّببالال ىأش  ب لابالئلقبول ال بلمنبقنلبمنبقنل.بقنلبم ال نبه  بالالنج   ب
بب الدتط عبنلب  دئ بمند بنوبق د»ال أنءبالثن ّبوال مالد  بمد بالصدح ت ب:ب

والمم د ب دّبح وثد بوبقن د بمتتدنقبب دلابالدئلقبب.«م بالبح نوبل بمالببئلقد 

وب و د بالباهدربلد بوالبّهدرب بوح دمبا د ب لدنل بوجد دبصدم لب  د بال احد ب
لبواآلخئبوالظنهئبوال نط . بالجم عبالبه باالوا

 1 / 63والوجود المعلو .  قوله :

بب به بال ج دبال اج . لنّبمت  ىبال ج دبالمطش باللنىاب بب بوال نصا
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 5 / 63 .انا قد بیّنا ال الوجود مقو  بالتشكیك قوله :

بق بب ا ب ّبالمال ل بالئابل بوالث ث  .
 20 / 63 وميا التحقیق مما نبّه الخ قوله :

لبمد بالمقنلد باالولد بمد بال تدن بالثدن ّبمدد ب   اد بأش د ب دّبالتصداباألوا

ال جد دب حمدابأشد بمدنب حتد بحمدابالتشد   بالبالتحص اببق ل ب:بثرباأشربالب

ب(.1طبب281صب)حمابالت اط بوملن بكل بالخب
والمصددنببحددئّ ب ددّبالتصددابالالددنبعبأشددئبمدد بالددنمطبالئابددعبمدد ب

االبنّا بّدابأش بوهربالت دئبالدئاللبح دمبلأدربالبال جد دببدّءبواحد ب

ن ب ّبال اج بوالمم  بأش بالال اءببنلت اط .بوب نلبهلابالتش   بنلبم تشتد
الحق قدد بالبال اجدد بوالمم نددن بقدد ب شددتئطب ددّباللىبواحدد بوهدد بال جدد دب

المحم لبأش  نب نل ج دببملند بواحد ب دّبالجم دعبول د بالبأشد بالالد اءببداب

بأش باالخت ه.
كه بالمت خئولبم بالمشنءبالد بالبال جد دا بالل ن د بحقدن  بمت ن ند ب

 ج دبو  د لبال جد دببتمنىبكوا  نبال ال ط بالببنلتص لبل شزىبالتئق  ب ّبال

المطشدد بجنالددنب بوالببنلمصددنتن بوالمش صددن بل شددزىبالتئق دد ب ددّبال جدد دب
ن ضنبو   لبال ج دبالمطش ب  أنب ببابالمطش بأئضّباللىبل نببملن با  ب

خددنّجبمحمدد لبالبمحمدد لبمدد بصددم م بالبن دد بأئضددّببملندد بالمحمدد لب

ببنلضدددم م .بأللباللدددنّفبوالملدددئوفب دددّبالمحمددد لببنلضدددم م ببددد ئنل
وحمدابال جد دببوالملئوفبالبالمحم لبهدنب بأشد باللدنّفبالبالحنمدا.

المطشددد بأشددد باأ دددنلبال جددد دا بالمت ن نددد بحمدددابالددد لىبأشددد بالمشزومدددن ب

المتل دوبالمت ن ن بوهلابالحمابأش به  ابالتش   بالباط قبال ج دبالمطش ب
باللنىبال لىبأش بمشزوىبوه بال ج دبال اج باول بونقد ىبأشد بمشدزوىبآخدئ

لبمث بوأش بهلابالق نس.بو ّبهل بالمشزومن بمشزوىبواح ب قدطب قنللقاباالوا

دد بقددلل بهدد با  ادد بمحضدد بووجدد دبصددئهبوهدد بكا ب لد ب نقادد بوجدد دلبو  حا
ال اجدد بومددنبهدد ا بلوجب ئق  ددّبمدد بال جدد دبوالمنه دد .بوالبمنن ددنوببدد  بالب

  دد لباللىبواحدد ببملندد بواحدد ب طشدد بأشدد بمشزومددن بمت ن ندد بأشدد بهدد  اب

تش   ب نل ج دبالمطش باللنىباللنّفبالد لىبهد بملدئوفبالتشد   بقمدنبال
بالبال ج دا بالل ن  بملئوضن  ب  ّبملئوضن بكل بالملئوف.

وق بنوم  نبم بق دابملد بنلبالت ح د بابدمخبمد بظدنهئبهدلابالدزأربوهد ب

 نز  ب ّبأ  بالتش   بوالت ح  بالصدم لبمندز بأد بهدلابالتنز د .ب لشد بهدلاب
.بالددزأربقددنل اب دد ّا ّبأشددربال ددنّلببنلجز  ددن با دد بأددنلربب ددنبأشدد بالنحدد بال شدد

ووقل اب ّبص وّبال ثئوبأ بال احد بالحق قدّبو دّبّبط دنببد بو دّبمالدن اب

باخئى
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بالب صحا بآّاؤهرببملنو  بقشمن  رباالخئىبأش بغ ئبمدنب  ّبخ طبأظ ربمالا

ابت ئبمن ربوالبض ئبقمنبابئ نبال بطن ت بمن دنب دّببدئحننبأشد ب صد صب
ّابّبوالب لج نّباهنندب ش باآلّاءبالتن ش ببظنهئهنبمل  ربوالباأتق  ب د  ربالتن

ببلل باالهتئهنلبواالط ق.
 21 / 63 ولی  طبیعة نوعیة الخ قوله :

قمددنبكهدد بالت ددئبالددئاللبالدد بالبال جدد دبط  لدد ب  أ دد .ب ئاجددعبالدد ب
ب303صب)بئح بأش بالتصابالالنبعبأشئبم بالنمطبالئابعبمد باالبدنّا ب

ب(.طبمصئ

قنلببنّجبالمقنص بهل بال   بالتتتنلا ّب:بواللج بنلباالمنىبق باطشعب
م بق ىبالتنّابّبواب به ننبأش بنلبمئادهربنلبحق ق بال اج بوج دبمجئدب

هّبمح بال اج  ا بالبابتئاطب   باصد بوال جد دباللدنىبالمشدتئطبالملشد ىب

جب ددّببلدد بقت دد ببددنلبال جدد دبمقدد لبأ ىببددابصددئا شدد باللىبلدد بغ ددئبمقدد ا
بأش بب  ت بالتّبلأربا  نبم بالمتن  ببح مب ال ج دا ببنلتش   ب بثرباهتمئا

الب م  ب  ج  ببد بم  دابأش  دنبوهدّبالبال جد دبالباقتضد باللدئوفباوب
ال أئوفب النوىبال اج بوالمم د ب دّبكلد ب بوالبلدرب قدت ببد ئنبمن مدنب

لب دّبقنلبوج  بال اج بم بالغ ئ.بوجمش باألمئبا د بلدرب تدئقببد  بالتالدنو

المت  ىبوالتالنولب ّبالحق ق ب له بمل با  بالبب ابم بنح باالمئ  بممنبقد لب
بوب66صب)ابتئاطبال ج دبلتظ نب بنوبق لبال ج دا بمتالنو  ب ّبالش الى.ب

ب(.1طبب67

وق بل اصبالمحق ب ص ئبال   بالط هّبق ىبالت ئبالئاللب ّببئجب
الشدنّجبقد باضدطئ ببالتصابالملق ّبم بّابعباالبنّا ببق ل ب:بوالتنضا

ببالدد   بنلبأقدد لباللقدد ءبون  ددنىبالح مددنءب  ددّبهددلابالم ضددعباضددطئابنبظدد ا

بأش بنلبال ج دبالب قعبأش بالم ج دا ب بنهئهنبمضطئب بوكل بأل ا باهت لا
بنالبتئاطبالشتظّبب ال ابقث ئوباهدتتندهنبمدن ربوح درببلد بكلد ببد لبال جد دب

جببد نلبوجد دبال اجد بمالدنوببّءبواح ب ّبالجم عبأشد بالالد اءبحتاد بصدئا

ل جدد دبالمم نددن ب لددنل بأدد بكلدد .بثددربا دد بلمددنبّنىبوجدد دبالمم نددن بامددئاب
أنّضنبلمنه ن  نبوقنلبق بح ربب لبوجد دبال اجد بمالدنوبل جد دبالمم ندن ب

ح ربب لبوج دبال اجد بن ضدنبأدنّفبلمنه تد ب منه تد بغ دئبوجد د ب لدنل ب

جد بأنّضدنبلمنه تد بأ بكل بأش ابق  ئا.بوظ بن  بملبلرب جلدابوجد دبال ا
لزم بممنبق لبكل بال ج دبمالنو نبلش ج دا بالملش ل ب بوامنبوق عبال جد دب

أش بوج دبال اج بووج دبغ دئ ببنالبدتئاطبالشتظدّبومنشد بهدلابالغشدطبهد ب

بالج اببملن بال ق عببنلتش   بالخ.
ثربنخلب ّبب نلباط قبال ج دبأش بالم ج دا ببنلتش   بأش بال جد ب

بشنءبوق المحق بأن بالم
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ّ ن بآ تنبمعبمز  بم ضنجبمنان.بوق بدّ تبالبال ط باّ عبممنبكه بمل د ب حئا

المشنءببمئاحاب ض بأمنب  هربالت ئبالئالل.بثربلننب ّبالمقنىبح لبقشمن ب
الت ئبو حق قن بالمحق بالملق ّب ّببئح بأش باالبنّا بمطنلد بمج  د ب

بللش نب نج طب ّبهل بالم نحم.
 8 / 64 بالتشكیك ،با مو مقو   قوله :

بوص ق بأش با ئاد بص قبأئضّبقمنبدّ ت.
واأشربنلبالش خب ّبالتصابالثنلمبم بهنده باالل  دن ب دنظئبالد بهدلاب

التحق  ب ّب ش   بال ج دبأش بممشّبالمشنءبح مب قد لب:بثدربال جد دببمدنب

هدد بوجدد دبالب  تشددبب ددّبالشدد اوبوالضددلببوالب ق دداباألقددابواال قددصبوا مددنب
ث باح نىبوهّبالتق ىبوالتد خئبواالهدتغننءبوالحنجد بوال جد  ب  تشبب ّبث 

ب(.1طبب2جبب534صب)واالم نلب بال بآخئبمنبا ندب
 14 / 64في الوجود والعد .  قوله :

بمتلش ببنال حصنّ.
 17 / 64والجواب أل المامیة من حی  مي مي.  قوله :

 نظئبال بقد ىبالشد خب دّبالتصدابالالدنبعبأشدئبمد بالدنمطبالئابدعبمد ب

االبددنّا بح ددمب قدد لب:بقدد ب جدد لبنلب  دد لبمنه دد بالشددّءبهدد  نبلصددت بمدد ب
صتن  ب بونلب   لبصت بل به  نبلصت باخئىبمثابالتصابلش نصا بول  بالب

 ج لبنلب   لبالصت بالتّبهّبال ج دبلششّءبا منبهدّببالد  بمنه تد بالتدّب

ل التبهّبال ج دباوببال  بصت باخدئىبأللبالالد  بمتقد ىب دّبال جد دبوالب
ب ىببنل ج دبق ابال ج د.با ت  .متق

واقدد لبالمنه دد ب  جدد ببالدد  بال جدد دبوالالددن   ببدد  باللشدد بوملش ل ددنب

  جدد بنلب  دد لبملشدد لبالمنه دد بمدد بهددن  نب ددّبوأددنءبالددله بمددث بقدد لب
االثن ن  به  نبلزوج  باالثن  بون ا بلشمنه اد بنلب  جد بصدت بال جد دبو  د لب

ل جدد دباالحدد لبالصددم لبهدد  نبلدد بوهددّبحدد اب نتددزعبمدد ببدد لبمدد ببددئ لبا

بوالال  بمتق ىب ّبال ج دبوالبمتق ىببنل ج دبق ابال ج د.
واأشربالبهلابالتصابم باالبنّا بومنبحقق بالمحق بالط هّب ّبامئب

ال جدد دبوّدابالشدد  ن بالت ئ دد ب ددّبالمقددنىبهدد باالصدداب  مددنبن دد ببدد بالمدد ل ب
بص ّاب ّبالتصابالثنلمبم بالمن جبالثن ّبم بالمئحش 
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بم باالهتنّبم بالبواج بال ج دبا  ت بمنه ت .باألول 

ثرب التشدربمد بقد ىبالمحقد بالط هدّب دّبهدلابالمقدنىبمد بالتجئ د بن د ب
بصنببالتجئ  ببل ببئح بأش باالبنّا .

 20 / 64 والنقض بالقابا ، قوله :

بج ا بأ باأتئافبالت ئبالئاللببنلنق .
 5 / 65 با كول المامیة مو وجودما ، وقوله :

لابال حدمب دّبالمالد ل بالثنمند بوالث ثد  بح دمب قد لب:بواث دن به   ّبه

بال ج دبلشمنه  بالب الت أّبوج دهنبنوال.
 11 / 65والوجود من المحموالت العقلیة.  قوله :

البمت  ىبال ج دبالمطش بالمحم لبأش بالمنه ن بم بالصتن باللقش  ب
 دد ب ددلل باالأت نّ دد بالم جدد دوب ددّباللقدداب قددطب بل الددتببصددت بأ ن دد بخنّج

ال جدد دبالمطشددد بالمحمددد لبمدد بالملقددد ال بالثن  ددد .بوامددنبال جددد دبالمطشددد ب

الدد اج ّبالحدد بالصددم لب  دد باالولبواآلخددئبوالظددنهئبوال ددنط بهدد حنلبهللاب
بأ ندبهللابالم شص  . نب صت لبمالا بأما

 11 / 66وإل كال ما يصدق علیه المامیة من المعقوالت االولى.  قوله :

ال نّج د بقز د بوأمدئوبوب دئبمصدند  بحق ق د ب لنّبقمدنبالباأل دئادب
ل  الدنلبقدلل بالمنه ددن باللهن د بقمنه دن باال الددنلبوال قدئبوالغدنربمصددند  ب

كهن  بلشمنه  ب نلمنه  بصندق بأش بقابواح وبمن دنب نلمنه د بمد بالملقد ال ب

بالثن   باللنّض بأش باالول بومصند ق نبا ئادبكهن  بل التبب نّج  .
 12 / 67د . في تصور الع قوله :

ال جدد دببنأت ددنّبأم مدد بوا  الددنط بواحنطتدد بوهددل بّحمتدد ب لددئفب

مت دد ىبأدد ىبالمطشدد بوالمضددنهبقددنللم ب ددّبالددله بأندد ب صدد ّهمن.بولددلل ب

اللددئوفب ح ددرباللقددابأش  مددنببنالمت ددنلبب ن مددنبوامتنددنعباحدد همنبالباللدد ىب
بالمطشد بالب م د ب حققدد ب بوام دنلباآلخددئبالباللد ىبالمضددنهبالمم د ب حققدد 

بوكل بالل
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قابمنبه بمم  بوج د بقنل صئب م  بأ م بوه باللم .بوقلل ب ح ربأش ب

بالل م  ببغ ئبكل بم باالح نىبو م زباح همنبم باآلخئ.
 1 / 68على ما تقد .  قوله :

 ق ىب ّبالمال ل بالتنهل بأشئوبح مبقنلب:بوق ب تمن زباالأ اىبالدخ.بثدرب

الببدنل ج دبالصدم لبالدللبهد بمدت بـببالتحق  ب ّبالمقنىبالب قنلب:ببنل ج د

 تحقد بالضد البو تقد ىبالمدث لبـبباألأ نلبوحق ق بالحقن  بوج هئبالج اهئ
بددابهدد بالددللب ظ ددئببصدد ّوبالضدد ا  بوغ ددئبهمددنبو شددزىبمندد بالجمددعببدد  ب

النق ضد  باللبقد بمد بالضد   ب الدتشزىبهدش باآلخدئب نلضد الب د واللبالد ب

الئاحد بضد االبل الدنببنق ضد  بولمدنبالنق ض  بم بهلابالالش بمدث بالبااللدربو
قنلبقابمن مدنب الدتشزىبأد ىباآلخدئب طشد باهدربالنق ضد  بأش  مدنبن ضدنبقن د ب

 قنلبالئاح بوأ م نبوااللربوأ م .بواخت هبالج ت  با منبه ببنأت نّباللقاب

دنب ددّبال جد دب تتاحدد بالج دن بقشا ددنب دنلبالظ دد ّب لشمت د م  باوبالمددنه ت  بونما
 بال ج د ا بالمتقنبش بمالدت ش  ب دّبأد  بال جد دب د بوال ط لبوجم عبالصتن

ب دّباأت دنّباللقدا.بوالصدتن بالالدش   بمدعبق   دنبأن د وبالد باللد ىب مغن ئوباالا
مت  منبوكل بالل ىبه بهدش باالم دنلبوالدنقصب بن ضدنبّاجلد بالد بال جد دب

د  بالصدم لب بوامدنبا  الدنطب م بوج بوكل بال ج به بممنب  ق بال جد دبو  حا

لّبالل ىبأللباألأ اىبالمتمدن زوببلضد نبأد بالد ل ب من زهدنبن ضدنبال ج دبا
بنأت نّبوج دا  نب دّبكهد بالملت دئبل دنبنوببنأت دنّبوجد دبمش ن  دنبالبنلبل دنب

كوا بمتمن زوببلوا  ن.ب  ابم بالج ن بالمتغن ئوبم بح دمبوج دهدنباللقشدّب

ق ّوبوغ ئهدنبأ  ببنق  نبأللبالصتن بال منل  بم بالح نوبواللشربواإلّادوبوال
  وّبمعبال جد دبح ثمدنبداّبوالب نتد بأند ب حقاقدنببدابهد بأ ن دنب  دابواحد وب

ب ن  ر. بمن نبأ  ببنق  نبب ج دهنباألح لا

ثرب ق لبول  لبالض   بمجتمل  ب ّبأ  بال ج دب جتملنلبن ضدنب دّب
اللقداباكبلدد بالبوج دهمدنب  دد بلمددنباجتملدنب  دد بوأدد ىباجتمنأ مدنب ددّبال جدد دب

ه ب  عبمد با د اعبال جد دبالمطشد بالب ندن ّباجتمنأ مدنب دّببال نّجّباللل

بال ج دبم بح مبه به .ب ت بائ.
 نل ج دبالح بالمطش بالبالمطش بأ باالط قبوالتق   بأش بمدنبكهد ب

مل  بالمحقق لبم باهابالت ح  بحق ق بواح وبكا ببئ لبوبج لبول اببد لب

شد لبوالبقدنلبقدابح ربالب تجن  بأن بم بح دمبالبكلد بالح دربح دربكلد بال
ّق ق بمحنق  بأ بحق قت نبوقابحق ق بهدّبواجد وبقمدنلبّقن ق دنبمدعبمدنبهدّب

بوح   ب أش  نبم بالز ندوب نل ج دبالمطش بالح بمنص غببتش باألح نىب ّبأزا

وغنن باللا ّبواال ص نغب دّبالحق قد بهد باال اصدنهبال جد دلباألحد لبولدلاب
بقنلببل بمشن خبالت ح  
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بالببجمل بب  باألض ادب ّبالح ربأش  نبب ن.ب لبهللابالب لئهبا

واأشدربالب  ن د بقمدنلبقدابصددت بهدّبنلبالب تطدئقبمل  دنبلوالبو تدد ّب
بلئوفبمقنبش نببابا دتظربملد بوالتد ىببح دمب ز د بقد وبوهدشطن نبوهدل بوقد ب

جددنءب ددّباآل ددن بالقئآ  دد بوالمدد ث ّا بالئوا  دد با صددن  بهدد حن  ببنالهددمنءب

واآلخئب بوالظنهئبوال نط ب بوالشط ببوالق نّب بوالصتن بالمتقنبش بقنالولب
والندددن عبوالضدددنّب بوالقدددنب بوال نهدددطب بوال دددن  بوالئا دددعب بوال دددندلب

بو ظن ئهن. بوالمللا بوالمضاب بوالملزا
 3 / 68وال يتصور عد  جمیع ايشیاء الخ.  قوله :

ق با تقتبالنالخبقشا نبأش بصد ّوبالل دنّوب دّبق لد ب:بوأد ىباللد ىببد لب
 ددّبالددله .بثددربق لدد بهددلابجدد ا بأدد بالشدد   بالمشدد  ّوبوهددّبلددزوىب تمثدداب

اجتمنعبالنق ض  ب ّبق لننبالمل وىبالمطشد ب متندعبالح دربأش د .بب دنلبالشدزوىب

المطشد بقد بح دربأش د ببنمتندنعبالح درب نلبم ض عبهل بالقض  بوه بالمل وى
أش دد ب نلملدد وىبالمطشدد ب ددّبالقضدد  بم صدد هببصددحا بالح ددربأش دد بقمددنبا دد ب

هببنق ض نبالللبه بأ ىبصح بالح ربأش د ب شدزىباجتمدنعبالنق ضد  بم ص 
  جن ببنلبالمل وىبالمطش بثنبتببنأت نّبوغ ئبثنبتببنأت نّب صدح بالح درب

ّبوامتندنعبالح دربأش د ببنأت دنّبن د بغ دئبثنبدتب أش  ببنأت نّبا  بثنبتبمتصد ا

ب  ب ننق .
ب.و ّببل بالنالخب ص بم نلبالب ص بول ن بالب ص بب بق ى

 8 / 68يمكنه ال يلحقه نف  العد .  قوله :

م بااللحنقبنلب م  بالدله بنلب شحد باللد ىب تدسباللد ىب نللد ىبو تدسب

بالل ىبمنص بنلبأش بالمتل ل  .
 16 / 68ومو ال يستدعي.  قوله :

بالبالح رببنمت نلباح بالش ئ  بأ باآلخئبالب الت أّ.
 17 / 68ولو فرض له مويّة.  وقوله :

ت فبّاجعبال بق ل بغ دئبثنبدتبنلبلد ب دئفبلمدنبلد سبالضم ئبالم 
ببثنبتبه   .
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 14 / 69وجب أل يكول موابقا.  قوله :

البوج بالب   لبالح ربمطنبقنب بالمالتتندبم بق ل ب:ب نكابح ربالدله ب

 بوقلابق ل باآل ّبلرب ج بمطنبقت ب بالضم ئبّاجدعبالد بالح در.بوه صدئجب
لقالددم  بالب م دد بالب  دد لببنأت ددنّب  دد ببق لدد ب:بالح ددربالصددح  ب ددّبهددل  با

بمطنبقت بلمنب ّبال نّج.

والنالددخبب(ى)وق لدد ب:بحتدد ب  دد لبح ددربالددله بحقددنب بمطددنب بلنالدد  ب
باالخئىب:بحت ب   لبح ربالله بصح حن.

وق ل بومالبل نلببدنط ب   د باألولب بوق لد بالح دربالصدح  ب دّبهدل  ب

بالقالم  بالثن ّ.
 1 / 70ات استفادتي منه. وقد كال في بعض اوق سره :قوله قدس

اق لب:بق بصنتننبّهنل ب ّب تسباألمئبوق باوج ب صن ت نبق م بهدلاب

م به ال بوج ا بالمحق بالط هّبا دن ب د ببد سببدنلئج عبمل  دنب دّبالمقدنىب
بللش نب ج   بمطنل بح لبكل بالم ض عبالشئ ببوهللابه حن  بولّباألمئ.

 19 / 70من وجه.  قوله :

منبب ن منبومغن ئوبمنبب ن مدنب نلمننهد  ب ت د بالحمداببالب الت أّبمننه  

والمغن ئوباال ندو.بثربالحمابه باال حندبواال حدندببد  بالم ضد عبوالمحمد لب
لبالم ضد عبالد بمقدنىبالمحمد لبحتاد ب تحد اب بنوببتصدلا بالمحمد لب امنببتنزا

الدد بمقددنىبالم ضدد ع.بوبنلجمشدد بالحمددابهدد باال حددندبوهدد ب قتضددّباثن ن دد بمددنب

مددنبوا حددندبالطددئ   ببحالدد بالددلا بوال جدد دب بو غددن ئبهمددنببحالدد ببووحدد و
المت دد ىبالبالمتغددن ئالبمت  مددنبمتحدد البكا ددن.بوملببددئتبقشددتب ددّب لئ ددبب

بالحماب بالحمابالمت  به بنلبالمتغن ئ  بمت  منبمتح البكا نب باوبنلا الحمابملا

هدد بالح ددرببن حددندبالمتغددن ئ  بمطشقددنبهدد اءبقددنلببحالدد بالمت دد ىباوببحالدد ب
باالأت نّ.

 12 / 71والتغاير ال يستدعي الخ.  قوله :

جدد ا ببددد ب ددد ّدبأشددد بالحمددداباال جددنبّبمطشقدددنب ب قئ دددئ بقمدددنب دددّب
بوج بالتغن ئبل ت  ب نكابوج بوج بنلب   لب الش اّقبنلبالحمابمحنلبواالا

نح همنبقن منببنآلخئباكبمعبالتغن ئبلد ال بلدرب  د بب ن مدنبمننهد  ببدابقدنلبقداب

ب باآلخئب ش البالق نىبلرب   بحماباح همنبأش  باول بم بحمامن منباجن  انبأ
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اآلخئبأش  بواكابوج بق نىباح همنببنآلخئب جد بنلبالب تصدبببد ب دّب تالد ب

باجتمددعبالمددث لب  شددزىبق ددنىبالشددّءببمددنبلدد سببمتاصددبببدد بوهدد بجمددعب واالا
بلشنق ض  .

و قئ ددئبالجدد ا بمنددعباهددت أنءبالحمددابالق ددنىبمطشقددنبلصددح بق لنددنبقدداب

النلب نط بمعبأ ىب ص ّبالق نىبب  بال ابوالجزءب بواألجن   با منب شزىبل بم 
لرب   بمعبأ ىبالق نىبا حندببنللا بول بهشرب  ب الشارباهت أنءباأت نّبأ ىبمنب

ب شزىباجتمنعبالمثش  به بأ ىب ه بقن رب ّبق نم ببنآلخئببابالللب الت أ  بلئ ا

بزىباجتمنعبالنق ض  .اأت نّبالقن ربوا  به بم باأت نّبأ م بل ش
 18 / 71والموضع ال يستدعي مجرد القیا .  قوله :

والنالددخبال نق دد ب:بوالم ضدد عبالب الددت أ  بمجددئدبب(ى)مطددنب بلمددنب ددّب

بالق نىب بو ّببلض نببمجئدبالق نى.
 21 / 71فیجب أل تكول المامیة ثابتة الخ.  قوله :

د بالت دئب الدئاللبأللبث   ببّءبلشّءب ئعبث   بالمث تبلد .بو تصا

ددصبالقنأدد وبالتئأ ادد ببنالهددتثننءب بوالدد وا ّببت دد  اب أدد بهددلاباال ددئادببت صا

بث دد  بالشددّءبنلبالمث ددتبلدد ب ددّبالتئأ دد ب جدد بنلب التئأ دد ببنالهددتشزاىباللا
   لبمق منب بول نا ب ّباالهتشزاىب تحق بمعبالمقنّ  بن ضدنب نالهدتشزاىبغ دئب

التئأ د ب بوالالد  بالمد ق بمالت عبلتق ىبث   بالمث تبل بأش بالثنبتبب د هب

دد ببن  ددنّبث دد  بال جدد دبالبكهنددنبوالبأ نددنب بوالمحققدد لبمدد باهددنط  ب  تصا
الح منءبقنلش خب ّبالتلش قن بوص ّبالمت ل   ب ّباألهتنّبب لبال ج دب تسب

بث   بالمنه  بالبث   ببّءبلشمنه  بحت ب   لب ئعبث   بالمنه  .
 10 / 72انا ال نريد بيلك الخ.  قوله :

بلحنصابالتئقبب  بالح ن  بوالمشئوط .وا
 13 / 72الحما والوضع.  قوله :

بنلبق لبالشّءبمحم البوم ض أن.
 10 / 73 واما الوجود في الكتابة ، قوله :

بو ّبغ ئهمنب:بامنبالم ج دب ّبال تنب .ب( ب بق)قمنب ّب
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 13 / 73لكن الوجودال.  قوله :

 ب شتظ بل  بم تتد بمشغدنوبه لابقن تبالل نّوب ّبجم عبالنالخبالملت ئوب

بأ باللما.
 13 / 74إاّل كول أحدمما.  قوله :

بنلبنحدد همن.بوالنالددخباالخددئىبقش ددنبوالددث ثبب(ش)و ددّب وحدد هنب:بمالا

بقدد لباحدد همنبقددنلبم جدد دا.ب االولدد بمن ددنبهددّبنقدد ىبالنالددخبونصددحا نب:بمالا
هبم بغ ئبضئوّو.ب(ش)والظنهئبنلبمنب ّب ب صئا

 15 / 75وردت على الوجود.  قوله :

البوّد بالقالم بوكل بأللبم ّدبالقالم ب ّبقاب قال ربالب ق ا ببشدّءب

بلزىب قالد ربالشدّءبالد ب تالد بوالد ب م بالق  دبوالببل م بباب  خلبمطشقنبواالا
ب:بوّد بأش بالم ج د.ب(ىبق)غ ئ .بو  ب
 18 / 76و لك يل القسمة.  قوله :

بابنّوبمل بد عبالال البب لابالتحق  .
 4 / 77آلة.   یر كونه قوله :

بخ ئبلق ل بق لبالشّء.
 19 / 77وحكم اليمن الخ.  قوله :

ق ب ق ىب حق ق ب ّبب نلب تسباألمئب ّبالمال ل بالالنبل بوالث ث  .بوهلاب

ال  ىبج ا بأد باهدت اللبمد ب قد لببدنلباالم دنلبم جد دب دّبال دنّجببد لب
 بوقنلبح ربالله بأش بالمم  ببنالم نلبملبلرب   بمطنبقنبلش نّجبقنلبج 

الله بق بح رببنالم نلبأش بمنبل سببمم  ب بوملبقنلبمطنبقدنبلش دنّجبقدنلب
االم دنلبم جد داب  د .بوالجدد ا بنلباالم دنلبامدئبأقشددّبوقد ب قد ىبالبصددح ب

دنب دّب بمما الح رببنالم ّباللقش  ببنأت نّبمطنبقت بلمنب ّب تسباألمدئبوهد بنأدرا

نب ّباللقاب ق ب   لبصح بالح رببمطن بقت بلمنب ّباللقابوالح ربال نّجبومما
ببنالم نلبم بهلابالق  ا.
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 3 / 78والحكم بحاجة الممكن ضرور .  قوله :

 ّببئح بأش بالتصداباللنبدئبمد بالدنمطبال دنمسبمد ببهئ ق سقنلب

االبنّا ب:بالمم  ب تتقئب ّب ئجا بنح بطئ ّبوجد د بوأ مد بأشد باآلخدئب
لدّبوال ح بللل بالطئهبوهلابح ربنوا قدنلبقد ب م د بلشلقدابنلببال بأشا بمئجا

 ددلهابأندد بو تددزعبملدد بضددئو بمدد بال  ددنلبقمددنب تددزعبالدد بالتمث ددابب تاتددّب

الم ددزالبالمتالددنو   بالشتدد  بالب م دد بنلب تددئجا بمحدد اهمنبأشدد باالخددئىبمدد ب
غ ئببّءبآخئب نضنهبمل  نبوال بغ ئبكلد بممدنب جدئلبمجدئا بو دلقئب دّب

ال لث ثد  بمد بهدلابال تدن بهلابالم ضع.با ت  .بوق ب ق ىبن ضنب ّبالمال ل با

ب.الحكم باحتیاج الممكن ضرور 
 10 / 78والمؤثرية اعتبار عقلي.  قوله :

اق لب:بالق لباالق ىباألح رب ّبالمقنىبنلبالجلابا منب تلش ببنل ج دبم ب

ح مبالتل  بالبم بح مبكا  بوحق قتد بأللباالم دنلبا مدنب تلشد ببدنل ج دبمد ب
 دنلتحق  باأل دربالبالمنه د بقمدنبا  دنبل الدتببح مبالتل ا بالبم بح دمبالحق قد 

مجل لدد ببملندد بنلبالجنأددابلددرب جلددابالمنه دد بمنه دد بقددلل بال جدد دبلدد سب

مجل الببملن بالبالجنأابلرب جلدابال جد دبوجد داببدابال جد دبوجد دبالالب
وابدد ابوم جدد دبالالبوابدد اب بوالمنه دد بمنه دد بالالبوابدد ابوغ ددئبم جدد دوبوالب

بنب  ث ئبالتنأاب ّبخص ص  بال ج دبو ل ان بالبغ ئ.مل وم بالالبواب ابوم م

وبل نّوباخئىبالمم  به بال جد دبالمتلد ا ب نم ن د بمد بح دمب ل اند ب ب
ووج ب بم بح مبحق قت ب  ج دبالمم نن بأ نّوبأ ب ل  بال ج دبالحق قدّب

 ّبمئ   بمد بمئا د بظ د ّ ببالد  ب ش الد ببنح دنىباالأ دنلبالثنبتد بوآثنّهدنب

ّبحقددن  بالمم نددن .بواال جددندبأ ددنّوبأدد ب جشا دد ب ن دد ب ددّبو شدد باالأ ددنلبهدد
بالمنه ن بالمم ن بالغ ئبالمجل ل بالتّبقن تبمئا نبلظ  ّ ب ب ن  ر.

 14 / 79وال اردت به مقارنة المؤثر لالثر الياتیة فيلك مستحیا.  قوله :

بن تددنقبالنالددخبقشا ددن.ب نللا  دد بصددت بلشم صدد هبالمحددلوهبالبالمقنّ دد ب

باللا   .
 9 / 81وبالجملة كا من قا  بال االمكال الخ.  ه :قول

جم  ّباللق ءبمنل ابال بنلبأشا باحت نجباألثئبال بم ثئ بهّباالم نلب

بالبغ ئب بوقنلبآخئولبا  ن
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الح وثبالبغ ئب بوقنلبآخئولبهمنبملدن.بوالشدنّجبابدنّبالد بقد لبجم د ّب

باللق ءببق ل بوبنلجمش بقابم بقنلبالخ.
خئ نلب دله تنبملد بنلبالمم د بحدنلببقن د بمالدتغ بأد بوامنبالتئقتنلباال

بالم ثئباكبالبح وثبحنلبال قنءب  بحنج .

وبنعبأش  مدنبالشد خب دّبالدنمطبال دنمسبمد باالبدنّا بحنق دنبق م درب
بق ل ب:بوق ب ق ل لبا  باكابنوج ب ق بلالتبالحنج بمل بالتنأابحت با  بل ب ق ب

 شنه و  بمد ب قد البال نادنءبوقد اىببالتنأابجنلبنلب  ق بالمتل لبم ج دابقمن

ال ننءبوحت بنلبقث ئابمن ربالب تحنب بالب ق لبلد بجدنلبأشد بال دنّلب لدنل ب
بأ مد بوجد دباللدنلربأللباللدنلربأند  با مدنباحتدنجبالد بال دنّلب الل ىبلمدنبضدئا

 لنل ب ّبنلباوج  بالبنخئج بم بالل ىبال بال ج دبحتد بقدنلببدلل ب دنأ ب

ل ج دبأ بالل ىب   بب  ئجببلد بكلد بالد بال جد دب نكبق ب لابوحصابل با
أ بالل ىبحت ب حتنجبال بالتنأاب بوقدنل ابلد بقدنلب تتقدئبالد بال دنّلب لدنل ب

م بح مبه بم ج دبل نلبقابم ج دبمتتقئابال بم ج دبآخئبوال نّلبن ضنب

بم ج دبوقلل بالّبغ ئبالن ن  .
رب:ب  دد الءبثدربنخددلبالشدد خب دّبالددئدبأشدد  رب ئاجدعبمل دد .بوقددنلب دّبحق دد

ه الء.ب لنّبا  ربأشمنءبالل اىبوأ اىباللشمنء.بوق ب ق ىبال  ىب ّبكل بن ضنب

ب ّبالمال ل بالتنهل بواللشئ  .
 12 / 81والمؤثر يفید البقاء بعد االحداث.  قوله :

هدد   ّبال حددمبأندد ب ددّبالمالدد ل بالثنلثدد بمدد بالتصددابالثنلددمبمدد بهددلاب

بالمقص .
 18 / 81يشتما على  لط.  قوله :

بالبالبق ل رب شتمابأش بغشط.
 21 / 81ال في الي  كال باقیا.  قوله :

جمش باألمئبنلبالم ثئبجلشد بمتصدتنببنل قدنءبوالمم د بقمدنب دّبا صدن  ب

بنل ج دبمحتنجبال بالم ثئبقلل ب ّبال قدنءبوحنجتد بمل د ب دّبال قدنءبقحنجتد ب
 ال  بكا  ببمل  ب ّبالح وثبأللبالمم  ب ّبكا  بلرب قت بب ئنبمن منبالهت اء

ال بطئ ّبوج د بوأ م ب ّبالح وثبوقلل با صن  بب ب دّبالزمدنلبالثدن ّب
بومنببل  بم باأللمن ب ّبال قنء.
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 1 / 82فلهيا جاز الخ.  قوله :

. بالم ج ببنلتت بالمضطئا
 لو أمكن. قوله :

لاَلْو )البل بام  بالقد  ربالمم د بوقشمد بلد بل متندنعب حد بق لد ب لدنل ب:ب

ما آلم  اوبلد بام د بمد ثئبقد  ربم جد ببنلدلا بول د بب(َهةو إمالَّ هللاُ لَفََسالَدتاكاَل فمیهم

لبنول ببابالمتل  بقمنب قتض  بهد نقبال حدمبوال د ىبمد بنلبقداب ال ج باألوا
بمم  بحندث.

بالتنأابالم تنّبأش بلأم ربه بالللب وا منبلرب م  بالق  ربالمم  بأللا

منبقنل بالشنّج.ب لنّبولمنبقشننب.ب بال بآخئب..ب تلابب اهط بالقص بواالخت نّ
م بنلبالمم  بال نقّبمتتقئبال بالم ثئبل ج دبأشت بوالم ثئب ت د بال قدنءببلد ب

االح اثبجنلباهتنندبالق  ربالمم  بالد بالمد ثئبال د بمم د ببدنقب  حتدنجبالد ب

الم ثئب ّببقن  ب قطبالب ّبالح وثبال  بالق  ربالمم  ب ش سبل بحنلبحد وثب
بقّبالمحتنجبال بالم ثئب ّبح وث بوبقن  بقش  من.قمنبلشحندثبال ن

بواجدد بال جدد دببنلددلا بهدد ب اقدد لبالت هددت بالط  ل ادد بقددن  ابقددن ش  ببدد لا

ىبالم ه م ببنأل ربوهّبمندوبهل ب االص لبااللل  بالباألجزاءبالتّبالب تجزا
المحال هن بوأنصئهنبالبالبهدل بالمحال هدن بملش لد بقن ند بمن دن.بوالد ب

 دّبال ط د ببالالد ىأش  ّببئهنلبالم ح   بام ئبالمد من  ب ش باالص لبابن

ال اح وبوالالت  بوالمن  بم ب  جبال  غ ببق ل ب:بلرب  ش باألب نءبم باص لب
ّب ّبمددنبصدد ا الل دد بوالبمدد بنوا دداباب  دد ببددابخشدد بمددنبخشدد ب  قددنىبحدد ا بوصدد ا

  حالدد بصدد ّ  بالددخ.بو ددّبالمقددنىبمددلاه باخددئىب قش ددنبالشدد خبالددئ  سب ددّب

لثددن ّبأشددئبمدد بالددنمطبال ددنمسبمدد باالبددنّا بوالمددن  بالمحقدد بالتصددابا
بالط هّب ّببئح بأش  بم بالقن ش  ببنلم ندلباالهطقال  بوغ ئهن.

لب وه الءبقن ش لبب لبالمندوباوباالهطقسبأش بم ج  بالبمضطئوب   ا

هددل بالمحال هددن بمن ددنببدد بمّادوبواخت ددنّ.بوب ددنلباال جددن بهدد بأشدد بالنحدد ب
 خبالئ  سب ّبالتصابالثنلمبأشئبم بالمقنل باالول بم بالللب قش بأن ربالش

ح مبقنلب:با  رب ئولبنلبم ندلبال دابب(1طبب1جبب26صب)ط  ل ن بالشتنءب

هّباجئاىبصغنّبالب تجدزىبلصد بت نبوللد م نبال د ءبوا  دنبغ دئبمتننه د ب
بنللدد دبوم ث ثدد ب ددّبخدد ءبغ ددئبمتنددنهّبالقدد ّبوالبج هئهددنب ددّبط نأ ددنب

نبم تشببوا  نبدا م بالحئق ب ّبال د ءب  تتد بنلب تصدندىبمتشنقابوب ب نل 

لبمن بأنلربونلب ّبال ج دبأ الربمثابهلاب من نبجمش ب  جتمعبأش به ئ ب    ا
باللنلربغ ئ
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متننه دد ببنللدد دبمتئ  دد ب ددّبخدد ءبغ ددئبمتنددن بومددعبكلدد ب  ددئىبنلباالمدد ّب

بالجز   بم بالح  ا ن بوالن ن ن بقن ن بالببحال باال تنق.
 بنخئىبلرب ق ىبأش بنلب جلاباللنلربب ش ات بقن ندنببنال تدنقبول نا دنبو ئق

جلشتبال ن ندن بمت   د بأد بالم دندلباالهطقالد  ببنال تدنقب مدنبا تد بنلبقدنلب

ه ئ باجتمنأ بأش ب مطب صدش بلش قدنءبوالنالداببقدّبو الداب بومدنبا تد بنلبلدرب
ح  ا ددن ب  دد بقددلل بلددرب نالددا.بوا دد بقدد بقددنلب ددّبابتدد اءبالنشدد ّببمددنب ت لادد ب

م تشط باألأضنءبم با  اعبم تشت بوقد لب  د لبح د الب صدت بن ادابو صدت ب

أنددزب بوالباأضددنءبالح دد البل الددتبهددّبأشدد بمددنبهددّبأش دد بمدد بالمقددند ئب
وال ش بوال  ت ن بألغدئافببدابا تقدتبقدلل بمدث بقدنل ابل الدتبالثنن دنبحدندوب

أشد بلتقطعبوالباألضئاسبأئ ض بلتطح ببابا ت بنلبقن دتبالمدندوب جتمدعب

هل بالص ّوبوا ت بنلبقن تبهل بالصد ّوب ن لد ب دّبمصدنل بال قدنءب نهدتتندب
الشدد صببددلل ببقددنء.بوّبمددنبا تدد بلدد بمدد بآال بالنالدداب الدد بالبل الددتحتظببدد ب

بالن عببابا تنق ن.با ت  بمنباّد نبم ب قابمنب ّبالشتنء.

ب ددنلب:بق لدد بوللدد ىبال دد ءب بالبلدد سبل ددنبخدد ءبو ج  ددب.بق لدد ب ددّب
شددنقاب بالبمدد ب دد عبواحدد .بق لدد بقن ندد بالببحالدد باال تددنقب بالبط نأ ددنبمت

قن ن ببحالد بالط  لد .بق لد ب صدت با ادابو صدت بأندزب با اداببدنلتت بوالتشد   ب

أش بوللبالم اتبو ّبالصحنجباال ابالدلقئبمد باالوأدنلبوهد بالدللب الدم  ب
بنلتنّه  بو لل.بوأنزببنلتت بوالال  لب قنلببنلتنّهد  ببدزبقد ه .ب شنئجدعب

ب بمنبقنانب   ب:مل

والغددئفبنلبهدد الءبوا ددئاب ربمدد بالتددئقبالط  ل دد بقددن ش لببنإل جددن ب
واالضطئاّبأللب ش بالم ندلبالبح نوبل نبوالببل ّبوأشدربواّاد بوا تد بنلب

لبمن ددنبهددل بالمحال هددن ب بوامددنبالت شالدد هباالل ددّب قن دداببنلم دد مبالحددّب   دد ا

جم ددعبا لنلدد بوهدد بدا ددرباللددنلربالقددندّبالمئ دد بالالددم عبال صدد ئبالم تددنّب ددّب
التضددابأشدد بال ئ دد بوحنبددنهربأددد بالتتدد  ببنال جددن بواالضددطئاّبوأددد ىب

باالخت نّب ّبالم  نبه حن  بو لنل .

ثربالبهل  باللشم  ب ب ق اللبكل بوالب م د باهدتنندبالقد  ربالمم د بالد ب
الم تددنّب بوهددلاب تالددئ بو لشاشدد ببق لدد باللبالم تددنّبهدد بالددللب تلددابب اهددط ب

خت ددنّبوالقصد با مددنب ت جد ب ددّبالتحصد ابالدد ببدّءبملدد وىبأللبالقصد بواال

هدنب القص بال ب حص ابالحنصدابمحدنلبوقدابملد وىب جد دب  د بحدندث.بو ت ا
بح وثباللنلربب ل ابق   بم تنّابوب لبالق لببق مد ب  جد بنلب  د لبم ج دنب

ا.بوالمحق بالط هّب ّبّهدنلت بالم هد م ببتدلقئوبآغدنلبوا جدنىبقد ب مضطئا

ت ح  بالصم لبالللبه باألولبواآلخئبوالظنهئبوال نط بالت دنفبا ندب ّبال
أشدد باالطدد قبالالبوابدد ابأشدد بمددنب ددئا بالم حدد ولبالشددنمح لب ددّبملددنّهب

د بال جد دبالحد بالصدم لب الح م بالمتلنل  بحقن  بدالاد بأشد ب  غاشد ب دّب  حا
باالللّب ّبكا  بوجم عبصتن  بون لنل بوق بب انن
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 ددّب لش قن نددنبأشدد بآغددنلبوا جددنىبأشدد بالتتصدد ابواوضددحننبقشمن دد بالشددئ ت ب

بواالهت تنءبملنض وببمنط بال حّب ئاجعبمل  ن.
وقنلببل بمشدن  ننب قد لبقدنلبالمحقد بالط هدّب دّبالتجئ د بجنلالدنب

بأش بقئهّبال  ىب ت شاربأش بدنب ربوه   ر.

ثربقد ب د  ّبق مد ب دّباال جدن بن ضدنب دّبالمالد ل باألولد بمد بالتصداب
لبم بالمق صد بالثنلدمب دّبصدتن  ب لدنل بح دمب قد لب:بوجد دباللدنلرببلد باألوا

بأ م ب نتّباال جن .
 9 / 82وال قديم سوى هللا تعالى.  قوله :

بق م به حن  ب النوقبق ىب  ض .
 10 / 82اما الفالسفة فظامر.  وقوله :

 ق بدّ تبح بالق لبو حق ق ب ّبكل .بواال جدندبوالبقدنلببحالد بقداب

ال واىببنالهم  بالشئ ت  بالقنب بوال نهطبوهدن ئب  ىب ّبب لبو جشا  بأش ب
اهمن  بالحالدن بمتجد دابآ دنب آ دنببتجش ادن بغ دئبمتننه د بخشق اد بول د بال جد دب

الح بق  ربواج ببلا  بحّبأش رباللّباب لبمتصبببجم عبالصتن بال منل  ب

ب ج د باألح ل.ب نل ج دبغ ئبمجل لبمطشقنبقمنبا  بغ ئبقنبابلشل ىبمطشقدنب
ل با ت نطبالشّءبأ ب تال بوا ق ب بال بغ ئ .بواآلّاءباالخدئىبقشا دنبالهتحن

قنبشدد بلمحمددابصددح  ببح ددمبالب نددن ّبكلدد بالت ح دد بالصددم لببملنددن باالّ ددعب

باالبمخ.
 20 / 82كا ميه الميامب باطلة.  وقوله :

 ن غّبالت ماب   .بوالق لببنلحنلبوالث   ب ق بأشمدتب حق د بالحد ب دّب

 ددّبالمشددابوالنحددابقنلتصددابالبدد بحددزىباال  لالدد ب ببكلدد .بوال تدد بالم و دد 

والمشابوالنحابلمحما بالش ئهدتن ّبوغ ئهمدنب دّبالمدلاه بواآلّاءبوالتدئقب
اقثئهنبممنباهتتندوهنبم بظ اهئببلد بأ دنّ  ربواختئأد ابمن دنبمدله نبنوب

ّن نبواهن وهمنبمل بقن ش  نبوالب ئ ضّبغنل نبصدنح بالقد لبب مدنبح دمبا د ب

  بم بق م بولرب صابم لببالمشابوالنحابال بمغزىبق م بلرب ل بمنباهتت
بالد ب بمئاد بولننبأش بمنبقشننبب اه بأ   وبقث ئوب قاببئكم بمن نب نجدئا ول ا

االهدد ن بو  جدد ب دد ل ببقتددن بأجددن .بو ن غددّبلنددنب صددن ببمصددنابب ددّب
الجمعبب  باآلّاءبقمنبصنات بالتنّابّب ّبالجمعبب  بالئن   ب بللابهللاب ح ثب

 بكلدد بامددئا.بوبنلجمشدد بالباهددابالتحق دد ب ددّبالت ح دد بنأنددّبالمتدد ل   ب ددّببلدد

بالت ح  بقن ش لببنلبالح به حن  
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ل سبل به ىب ض بأ بنلب  د لبقد  منباوبحندثدنببدابلد سبال جد دبمالبلحد ب

بوآ ن  .
 11 / 82 واما المسلمول ، قوله :

ب ل.قمنب ّبالنالخباالّبعباالول .بو ّببل بالنالخب:بونمنبالمت شم
 13 / 82 بحالة رامسة ، قوله :

بمتلش ببتلابأشا.
 14 / 82مما البار  تعالى والنف .  قوله :

بالبالنتسبالتّبهّبم  نبالح نوبم بالنتسباال الن   بوالتش   .
 18 / 82 واما الامال ، قوله :

بنلبال هئ.
 3 / 83وال يفتقر الحادث الى المّدة والماّدة.  قوله :

 أنبلشحندثبالبقنلبالحندثبأئضدنب باوبه د ال بالمندوبمنب   لبم ض

البقنلبالحندثبص ّوب باوبقنلبمتلشق بالبقنلبالحندثب تالنب بوبنلجمشد بنلب

الحدددندثبمحتدددنجبالددد بمحدددابهدددنب .بوق لددد بأللبقدددابحدددندثبمم ددد ب بدل ددداب
لمال  ق ت ببمندو.بوق ل بواللبقابحندثب ال ق ب بدل ابلمال  ق ت ببم او.بوق لد ب

تق ىب بمنصد  بمتلد لبمطشد ب د أّبل تقد ى.بوق لد ب:بلتدظبهلابالن عبم بال :

مشددتئطببدد  بملن دد  ب بقمددنببدد ا ب ددّبالمالدد ل بالثن  دد بوالث ثدد  بح ددمبقددنلب:ب
بواالهتل ادلبقنبابلشش اوبوالضلببالخ.

واأشربنلبالحندثب نقالدربالد بالحدندثبالدلا ّب بوالد بالحدندثبالزمدن ّب

لبأللباللقدد لبأندد باالل  دد  بمدد بوالثددن ّب حتددنجبالدد بالمددندوبوالمدد اوبدولباألواب
الت هت بحندث ببنلح وثباللا ّبقغ ئهنبمد بالحندثدن بالزمن  د بول ن دنبغ دئب

متصت ببنلح وثبالزمن ّب  ابمنبحدندثببنلزمدن ّبحدندثببنلدلا ّبن ضدنبوالب

أ سبقش دنبوالحد وثبالدلا ّب صد قبأشد بالقد  ربالمم د بالغ دئبالمتتقدئبالد ب
  مددنبمالدد  قببنالم ددنلباالهددتل ادل.بوالتالشالددابالمدد اوبوالمددندوب بوالمتتقددئبمل

والتحق د بم قد لبالد ب التلنق ّب دّبالمقدنىبغ دئبضدنّبلد واىبالتد  بوق مد .

ال حدددمبأددد بحددد بالت ح ددد بالدددللبهددد ب  ح ددد بال جددد دبالحددد بالصدددم لبكلب
بالملنّج.
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 4 / 84وال كال العد  ال يسمى قديما.  قوله :

الغ دئبالمالد  قببدنل ج دبق ب  صببالل ىببنلق ىبوالح وثب  قنلبالل ىب

بق  ربوالمال  قبحندث.
 2 / 85في المامیة ولواحقها.  قوله :

قنلبالمصنبب ّببئجبالتصابال نمسبم بهنبعباالبنّا ب ّبابتقنقب

البمنه د بالشدّءبهدّبمدنب حصداب دّباللقدابمد بكلد ب لتظبالمنه  بوملننهدنب:
لتظبمدنببالشّءب تال بدولبأ اّض بال نّج بوللل بابتقتبلتظ بالمنه  بم 

به ب ب نلبالج ا بأن نب   لبب ن.با ت  .

 لنّبالبالج ا بأ بلتظد بمدنبهد ب  د لببنلمنه د .بوق لد ب:بل احق دنب ب
 لنّبب نبأ اّض نبم بال حد وبوال ثدئوبوال ش د بوالجز  د بوال جد دبواللد ىب

بوغ ئهن.
 3 / 85 ومو ما به يجاب ، قوله :

الالا َرأَى )لدد ب لددنل بالبالمنه دد بو ددلق ئبالضددم ئببنأت ددنّبال  ددئبقق  فَلَمَّ

َ ةا قاَ  ميا َربّمي ب(الشَّْمَ  بازم
 4 / 85واليات والحقیقة علیها.  قوله :

نلب طش باللا بوالحق ق بأش بالمنه  بمدعباأت دنّبال جد دبال دنّج ب ب
  ب قنلبمث بكا باللنقنءبوحق قت نبباب قنلبمنه  باللنقنء.بوقد ب الدتلمابهدل ب

سب)ه  بواللا بوالحق ق بب باأت نّب ئقبب ن دنبوق لد بااللتنظبالث ث بالبالمن

ب:بواح وبمغن ئوب ببن تنقبىبصبقبلبد.ب(13
 14 / 86وال نقو  االنسال من حی  مو انسال لی  الفا.  قوله :

بدداباال الددنلبلدد سبهدد بمدد بح ددمبهدد با الددنلببددنلببوالبغ ددئبالددبباللب

 ددمبهدد بالمنه اد بمدد بح ددمبهددّبهدّبل الددتبمالبهددّب بوقضدد  باال الدنلبمدد بح

ا النلبل سبالتنب ّبح درباال جدن باللد ولّبوملندن باال الدنلبمد بح دمبهد بالب
البب بنلبه ببّءبوكل بالشّءبه بالبالبب بوهلابل سببصح  بأل د بلد سب

ب تال بواأللببوال الببمغن ئالبل بوه بقمنبن  بل سببنلب.بل سبب بالدبب مالا

بوأ نّوبالمقنىبمطنبق بلشنالخبقشا ن.
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 20 / 86میة. ومو الما قوله :

بنط ددنقبالنالددخبقشا ددنب:بوهدد بالمنه دد ب ببتددلق ئبالضددم ئب بوقددلل ب ددّب

بالشئج.
 4 / 88المسألة الثالثة.  قوله :

بأ نّا بالمت بوالشئجبم ا ق بلشنالخبقشا ن.
 14 / 88بما مضى.  قوله :

م بال ال طبوالمئق بالحق ق  بالمالتتند  بم بق ل بق سبهئا بوالمنه  ب
بنبالبجزءبل بومن نبمئق بوه بمنبل بجزء.:بمن نببال طبوه بم

واأشربالبال ال طب طش ببنالبتئاطبالشتظّبأش بأد وبملدنلب:ب  قدنلبا د ب

ببالد طبالحق قد بقداباالبد نء.ب ه حن  ببال طبقمنبا  بدا ئب ّبنلالن بالح منءبنلا
نلبا د ب لددنل بصدم بالبجدد هبلد .بوقث ددئابمددنب ل دئولبأدد بهدلابالملنددّببن دد ب

 ل دئولبأندد بب حد وبال جد دبن ضدن.ب نل شمدن باالّبددعب لدنل بغ دئبمتندن بقمدنب

اأنّبق ل رببال طبالحق قد بقداباألبد نءب بوالصدم ب بوغ دئبالمتندنهّبووحد وب
وأشددد بهدددلابالملندد بمددد بال الدددنط بقدددنلبصدددنح ب ال جدد دب بملننهدددنبواحددد .

ب(.150صب)المنظ م ب ّبالح م بغئّب ّببالنطت ب لنل ب

 قبال الد طبأش  دنببنأت دنّبو قنلبلشمتنّقن بالن ّ  بأق لببال ط بواط
قش ت ددنبنلبهددل بوج دهددنبن ضددن.بقددنلبالشدد خب ددّبالتصددابالئابددعبمدد بالمقنلدد ب

ال نمال بم ب تسبالشتنءب:بالباألبد نءبالمئق د بواالبد نءبال الد ط بالتدّبهدّب

قن م ب ّبالمئق ب ج لبنلب جتمدعب   دنب لدابنلب  قد بوقد وبالب تالد ب بو دّب
صب) جدد لبنلب جتمددعبهددلالباألمددئالبباألبدد نءبال الدد ط بالمتنّقدد بالددلا بال

ب(.1طبب1جبب355

و طشدد بال الدد طبأشدد بالمش دد باللشم دد بن ضددنب  قددنلبالبحق قدد بقدداببددّءب
من مجب ّببال ط بقن  منجباللش ىبالتتص ش  ب ّبالمش  بال ال ط .بو ش بالمش د ب

ال الدد ط ب قددنلبل ددنبالقدد وباللقش دد بالمطشقدد بواللشددربال الدد طبن ضددنب ئاجددعبالدد ب

واطش ب ّبكل بالتصدابب(359صب)م بخنمال ب تسبالشتنءبالتصابالالندسب
اللقابال ال طبأش بالمش  بن ضدنب بوأشد بمن الد بقدنلبالمت لد بالالد زواّلب دّب

 لش ق بأش بآخئبالتصابالالنبعبم بالطئهباألولبمد بالمئحشد باللنبدئوبمد ب
األهدتنّب:بهدد اءبقدنلب  ددنفباللقدد لبالتتصد ش  بهدد باللقددابال الد طبالددللبهدد ب

و ل اددئبب(.2طبب321صبب3جب)نط بكا بالددنتسبنوباللقددابالتلاددنلبالمش دد بنوببدد

أ بهلاباللشربال ال طببنللقابال ال طباالجمنلّب ب ئاجعبال بالم ضعبالملق ّب
باخ ئابم 
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ح دمب قد لب:باث دن بهدلاباللقدابب(1طبب1جبب293صب)الشتنءبوالد باألهدتنّب

ببنلق لببن حندباللنقاببنلملق ال . بال ال طبالب م  بمالا
لبال الد ط.بوهدلاببو طش  لبنلباللقداباألوا خص صدنبأشد بالملشد لباألوا

بال ج بمن ّجب ّباالط قبالالنب .

ل  بلشمئق ن بالط  ل  بقث ئا. بو طش بال ال طبأش باللننصئباألوا
و طش بأش بالالط بن ضنبقمنبقنلبالش خب ّبالتصابالثدنم بواللشدئ  ب

لبم باالبنّا ب:بالجالرب نت ّبب ال ط بوه  بقطل ب بوال الد طبم بالنمطباألوا

ب نت  بب طا بوه بقطل بالخ.
و طش بأش بأضد بالح د الببنلنالد  بالدّبب  د بالمئقد بمد باالأضدنءب

والبقنلبقابأض بمن بمئق بم بال الن طبقمنب ّبالم نحمبالمشئق  بلشت ئب

مد بب(9صبب1طبب4جب)و دّباألهدتنّبب(طبح  ّآبندب232صبب2جب)الئاللب
بجز  .بالبمزاجباللض بال ال طبمشنب بلمزاج

و طش بأشد باللدئفبالمقنبدابلشجد هئبن ضدنبقنلالدط بوالنقطد بوغ دئب

همنبم بال الن طباللئض  ب منبق مننبم باط قد بأشد بالالدط بداخداب دّبهدلاب
بال ج بن ضن.

و قددنلب ددّبالتدد بالئ نضددّبلشلدد دباألولبال الدد طبن ضددنب ددّبق ددنلباللدد دب

حقدد بالمئقدد ب تددّبصدد ّبالمقنلدد بالالددنبل بمدد باصدد لباقش دد سببتحئ ددئبالم
لبه بالللبالب ل ا بغ ئبال اح ب بوالمئق به بالللب ل  ب الط هّبالل دباألوا

بآخئ.

و طش بقث ئاب دّبلبدئبالمتقد م  بأشد بالنتد سبالننطقد باال الدن   ب تدّب
نبالب آخئبالتصابالئابعبم بالمقنل بالتنهل بم بمل  ن بالشتنءبح مبقنلب:بومما

ب   بالبهنهننبأق الببال ط بمتنّق ب حد ثب مدعبحد وثبابد البالندنسبوالب ش ا

وقددلل ب طشد ب دّباللشد ىباألدب دد بب(.269صبب1طبب2جب) تالد ببداب  قد بالدخب
بوغ ئهنبأش بالحئوهبوال شمن بوغ ئهمن.

 21 / 88 ال انه ال جاء له مو المركب المخصوص ، قوله :

والضم ئب ّبا  بو دّبلد بّاجدعبالد بال الد طب بوضدم ئبب(.ش)قمنب ّب
:بم بكلد بب(ى)وق بّوىبالل نّوبأش بوج  ب ت به بّاجعبال بكل بالمئق ب

صبلبقب)البجزءبل به بالمئق بالم ص ص.بو ّبـببول بخـببالمئق بال  

:بمدد بكلدد بالمئقدد بوا دد بالبجددزءبلدد بوهدد بالمئقدد بالم صدد ص.بو ددّبب(د
اخئىب:بم بكل بالمئق بوالبقنلبل بجزءبآخئبقمنبلشمئقد بالم صد ص.ب

نمتن ددنبلتظددنبوملندد ب قدد باختئ ددن .بواالخ ددئبنوضدد بال جدد  بملندد ب بواألولب

و ّبغ ئ ب حتمابالتحئ ببوالتصح  بالق نهدّب بأشد بنلبغ دئبالطدئ   بالب
ب  ش بأ 



 دارملا فشكبب......................................................................................بب482

ب  شببث   .
 3 / 89 ايّو  أعني ، قوله :

بب نلبلق لبالمصنبببمنبمض .
 7 / 89فقد تعاكسا.  قوله :

البصنّ بالنال  بب  بال ال طباالضن ّبوال ال طبالحق قدّبأشد بأ دسب

ال  بب  بالمئق باالضدن ّبوالمئقد بالحق قدّبأللبال الد طباالضدن ّبنأدربالن
بمطشقدنبمد بالمئقد ب مطشقنبم بال ال طبالحق قّب بوالمئقد باالضدن ّباخدصا

ب الحق قّب  ب  ت بالبهل بالنال  بأ سبالنال  بب  بال ال ط  بامدنباألولب دصلا

ببقابمنبالبجزءبل ب ص قبأش  با  بجزءبلمنب ئق بمن بوم بغ ئ بولد س قداا
منبه بجزءبلغ ئ ب ص قبأش  با  بالبجزءبل بلج البنلب   لبجزءببّءبكاب

بقددابمئقدد باضددن ّبمئقدد بحق قددّبولدد سبقدداب نجددزاءب بوامددنبالثددن ّب ددصلا

بمئق بحق قّبمئق نباضن  نبلج البنلبالب لت ئباضن ت بال بجزء.
 9 / 89وكما تتحقق الحاجة الخ.  قوله :

نلبالمنه ددن بالمم ندد بهددابهددّبقددنلبالشددنّجبالق بددجّب:باختشتدد اب ددّب

لبمددنباختددنّ بالمصددنبب مجل لدد ببجلددابجنأددابنىبالبأشدد باقدد البث ثدد ب:باألوا

وه با  نبقش نبمجل ل ببجلابالجنأابه اءبقن تبمئق د بنوببالد ط ب بالثدن ّب
ا  نبغ ئبمجل ل بمطشقنبمئق  بقن تباوببال ط ب بالثنلمبالبالمئق  بمجل ل ب

بب  هبال ال ط.با ت  .

لمالتتندبم بق م ب ّبالنمطبالئابعبم باالبنّا بومد بقشمن د باق لب:با
نبمض بمن ب دّبال تدن ب بأد ىباأتقدند ب دّبمجل ل د بالمنه دن ب األخئىبومما

بئنهدد نباصددنل بومددئاد بمدد ب حقدد بالحنجدد ب ددّبالمئقدد بوال الدد طببنأت ددنّب

صددد ئوّ  نبم جددد دوببت ل ددد بال جددد دببضدددئ بمددد باالأت دددنّبالدددلهنّب دددّب
ال با  نبغ ئبمجل ل بمطشقنب نظئبال بجلش نببنألصدنل بب غن ئهمن.بوم بكه 

 ددنلق اللبواحدد .بوالقدد لبالثنلددمب ددنظئبالدد بالبال الددن طبقددنألأئافبمجل لدد ب

بجلابالمنه ن بالم ج دوب ّبال دنّجب  دّبم جد دوببدنلت عبن ضدنب دنلبجلداب
ل د ب ددّبال ددنّجبهد بجلشدد بمت ممددنبب دربقددلابومتش  ددنببشد لبقددلابوه ددلابالبنلب

 تلشد ببنلمنه ددن بواخدئىببنأئاضد نب ددنالق الب دنظئوبالد بنمددئبالجلدابمدئوب
ب نّدبوالب ننلعبب ن ن.

واأشددربا دد ب صدد قبق لنددنبالمنه دد بل الددتببم جدد دوبوالب صدد قبق لنددنب

بال ج دبل سببم ج دب بوكل بألل
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ال ج دبل سببمجل لببابه بالحد بالمتحقد ب دّبأظمد  بج لد بوج دئو ب

األكهدنلبالبغ دئبوا مدنب نتدزعبو لت دئبق ئ ن  بوالمنه ن باوأ د ب حقق دنبهدّب
مد بحدد ودباطد اّ بوبددئ   بوآ ن د بو شدد بالحدد ودب لت دئببمددنب ش ندنبالببمددنب ش دد ب

أل  نببمنب ش  بالبح ابل نبلق نم نبب نبقنم اجبال حئبمث ب لت ئبح ودهنببمنب ش ننب

بالببمنب شّبال حئبال  نبالبح ودبل نبم ب ش بالج  ب ن  ر.
حمبأ باجدزاءبالجالدرب  جد  بم لتدنبمد بال  د ل بوالت شال هباالل ّب  

والص ّوب  نتقابم بالدواج منبال باصابمتنّقب ق ربنح همنببنآلخئب  ث تب

م بهلابالطئ  بخنلقنبم بئابق  مدنبقن مدنبأشد باألجالدنىب باوب جد  بم لتدنبمد ب
ىب  نتقدابمد ب  ل ت دنبالد بجدنمعبل دنبمد بئب   دنب اجزاءبصغنّبصدش  بالب تجدزا

نب  ث دتبب دلابالطئ د بم جد دابواج دنببلا د بخنلقدنبمئ د ابمتصدتنب  ب ئاباّاد د

بجم عبال منال بالغ ئبالمتننه  باوب  حمبأ بالمم  ببن د بلوجب ئق د بمد ب
ال ج دبوالمنه  ب  نتقابم بالدواج منبال بجنأابالمنه د بم جد دوبوهد بهللاب

ن  به حن  .بواللنّهب نظئببن ّببئهنلبالص  ق  بأش بوج  باال ربا  بهد ح

لبواآلخددئبوالظددنهئبوال ددنط ب  حتددنجب ددّباث ددن باللددنلربالددّبدل دداب هدد باألوا
 نلمنه ددن ب ددّبمنظددئ باألأشدد بقالددئا ببق لدد ب حالدد  بالظمددآلبمددنءبحتادد باكاب

بجنء بلرب ج  بب ئنبووج بهللابأن  ب   ان بحالنب .
 17 / 89ومما قد يقومال بانفسهما الخ.  قوله :

 ّلبالببلدد بال الدن طبقددنلج هئبا دتببمدنبقدد امننبمد بملددن ّبال الد طب د

قن رببنتال ب بوبلض بقنل  ببمتتقئبال بالمحاب بثربالبالح  البوالالد ادب دّب

دنبالالد ادب  نأت دنّبنلبالشد لب الشئجبمثناللبلشمئق بامدنبالح د الب ظدنهئبواما
جنسبل بوقنب ب  ّبال صدئب صدابلد .بوق لد بالببد والب  د لبنحد بنجزا د ب

بل.قن منببنتال بقنلننط ب ّبالح  ا
 1 / 90 ومو علة الغنى عن السبب ، قوله :

الب ق ىباألجزاءبأشد بالمنه د بالمئق د ب نلضدم ئبّاجدعبالد بالمصد ّب
بالمالتتندبم بق ل بأمنب تق ى.

 9 / 90 فقد ظهر أل جاء الحقیقة ، قوله :

ق بمض ب ّبالمال ل باالول بم بهلابالتصابالباللا بوالحق ق ب طشقنلب
ب ج دبال نّجّ.أش بالمنه  بمعباأت نّبال
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 12 / 90 ونقو  ميا التقد  ، وقوله :

ب نلبلمئجعبالضم ئب ّبق لبالمصدناببوهد بأشد بالغندنءبالمالدتتندبمد ب

بق ل بأمنب تق ىبقمنب ق ى.
 13 / 90 عن السبب الجديد ، وقوله :

البأ بالال  بمطشقنب نلبالال  باالولبالللبلش ابه  بل بن ضنب ق ل ب:ب

ب   .ولالننب ق لبالخبجمش بب ن
 13 / 90 فال فاعا الجاء مو فاعا الكا ، وقوله :

بالظنهئبا  بل بقنلب نلب نأابال ابه ب نأابالجزءبل نلبا ال .
 17 / 90 الموعوف بالتقد  ، وقوله :

بجزءبأللبغ ئبالجزءبالب تصبببنلتق ىبأش بال اب وه به بالب   لبمالا
ب   بكا ّبالبغ ئ.

 18 / 90 ومي الحصو  المولق ، وقوله :

اأربم بنلب   لبجزءبنىبالبب لب   لبأئضدنباللمدنب د ب شدزىبمد بنلب

   لبكا  نبالبغ ئبوالبامتنعبّ عبهلابال لىب ّبالله ب ن  بالب شزىبنلب   لب
قابمنبامتنعبّ ل ب ّبالدله بكا  دنبمق مدنبقمدنبكهد بمل د بقد ىبمد بالمنطق د  ب

للئضددّبوالشدد خبّداهددرب ددّبمنطدد باالبددنّا ب ددّبضددم بق لدد بابددنّوبالدد با

ب(.1طبب19صب)ال لىب
 ن منبقنلبهل بال نص باأربم بال نصد باالولد باللبقدابمدنبهد بمتقد ىب

أش بال ابمالتغ بأ به  بج   ب بول سبقابمنبه بمالتغ بأ به  بج  د ب

ب   بمتق ى.
 22 / 90 اعم منه ، وقوله :

البم باألولبوه بوج  ب ق م بالخب بلمشدنّق ببلد بالشد الىبلد بالب

لب ّبكل  بالب ّبقابواح بم باالهتغننءبوامتننعبالئ ع.بل وا
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 3 / 91وال بد من حاجة ما الخ.  قوله :

بالبالبب اب ّبالمئق بم بحنج بمن.
 7 / 91 فال بد لكا مركب ، قوله :

بوال نق  ب ّبقابمئق .ب(ى)قمنب ّب
 13 / 91كالمادة المحتاجة الخ.  قوله :

بقمنبق اببنلتنّه  ب:

بّ به ددددددد ل بدّببقدددددددنءبمحتدددددددنجبصددددددد 

ب شددددد صبقدددددئدبصددددد ّ بّابوئ تدددددنّ. ببب

 ب

 16 / 91اجااء المامیة الخ.  قوله :

بب نلبلمئجعبالضم ئبوه بهّ.
 1 / 92والثاني باطا الخ.  قوله :

وهد بنوالبمقنبددابالمحالد سب ددّبق لدد ب:بامدنبالب  دد لبقدابواحدد بمن مددنب
بمحال هنبنوبال.
 3 / 92 فیكول التركیب في قابا السواد او فاعله ، وقوله :

قدد بمضدد ب ظ ددئبكلدد باالحتجددنجب ددّبال جدد دب ددّبالمالدد ل باالولدد بمدد ب
:ب ددّبقنبددابالالدد ادبو نأشدد ب بونمددنبالنالددخباالخددئىب  مددنبب(ى)ال تددن .بو ددّب

باختئ ن .
 5 / 92 ومضا فه ، قوله :

بأش بص غ باهربالتنأا.
 6 / 92لألجااء.  وقوله

بصش بلشلئوفبولرب   بب بالمصنببل الل باللئوفبوالمقنىبأش  ن.
 7 / 92 اعتبرنا عروضهما ، قوله :و

واأت ئ نبأ ىبأئوض منبل نبن ضنبل تحق بالت ن  بوالضم ئبّاجعبال ب
باللم ىبوال ص صبالمل ئ
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ببنلمضن بب ّبالمت .
 8 / 92 اعم من البعض ، وقوله :

باأربمطشقنبنوبم بوج .
 8 / 92 فتسمى المتباينة ، وقوله :

م بأللب ئقددد بالمنه ددد بونمدددنبالمتالدددنو  ب  دددّبخنّجددد بأددد بهدددل بالقالددد

ـببالحق ق دد بمدد بنمددئ  بمتالددنو   بممتنددعبأندد بالمصددناببلمددنب دد  ّبمدد بق لدد 
بومنبالبجنسبل ب  ب صابل .ـببهئ ق س

 10 / 92 او عفة له ، وقوله :

بالبلش نص.
 11 / 92 وقد يكول مضافا ، وقوله :

بأطببأش بق ب   لبنلبوق ب   لباللنىبأنمنبمضن ن.
 12 / 92 كاالو  ، وبعضها عدمي وقوله :

لبمقنبدددداباللدددد دبالمئقدددد .بواالولب ل.بواللدددد دباالوا  لنددددّبقنللدددد دباالوا

قنل مالددد بوالالددد ل ب بوالمئقددد بقنلالدددت بوالثمن  ددد بقمدددنب دددّبصددد ّبهدددنبل ب
االص لبالل دباالولبه بالللبالب ل ا بغ ئبال اح ب بوالمئق به بالللب ل ا ب

بآخئ.
 22 / 92 كما تقد  تحقیقه ، قوله :

بالمال ل بالثن   بم بهلابالتصا. ق ىب ّب
 8 / 93 وجعالمما واحد ، وقوله :

وهدد   ّبن ضددنبال حددمبأندد ب ددّبآخددئبهددلابالتصددابح ددمب قدد لبوجلدداب

بالجنسبوالتصابواح .
 15 / 93ومو علة.  قوله :

الجنسبمد بالملقد ال بالثن  د بوالط  لد بالجنالد  بامدئبمد  رب دّباللقداب

ببملن با  بم خ كبالببشئط
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 نءبقث ئوب بهّبأد  بقدابواحد وبمن دنب دّبال دنّجببملند با  دنبمتئددبب  باب

جددزءبحق قت ددنبغ ددئبمنط قدد بأشدد ب مددنىبحق قدد بواحدد وبمن ددنب ددنكابا ضددربمل  ددنب
التصابلالبأن نباالب نىبوالتدئددبو ل اندتبوهدّبمدعبا ضدمنم بمنط قد بأشد ب

 مددنىبحق قت ددنب  حصددابالندد ع.ب نلتصددابأشدد بلصددت بالجددنسب ددّبالددله بوهددّب

والباالب نىبوالتئددب   بالبا  بأش بل جد دبالجدنسب دّبالدله باوبالتل  بنلبل
 ّبال نّجبومالبل ج بنلبالب لقابالجنسبمالبمدعبأشتد بوهد ب صدابمدنبأشد ب

األولب بووج بنلب غن ئاب ّبال ج دبو متنعبالحمداببنلم اطدنوبأشد بالثدن ّ.ب

ح دمبقدنلبب(1طبب92صب)وال بهلابالتحق  ب ش ئبالقط ب ّببئجبالمطنلعب
 قابق ىبالش خبم بنلبالتصابأشد بلحصد بالند عب بب دل بالل دنّوب:بلد سبببل 

مئاد بالبالتصابأش بل ج دبالجنسبومالبل نلبامنبأش بل ب ّبال نّجب  تقد ىب

دنبأشد بلد ب أش  ب ّبال ج دبوه بمحنلبال حندبهمنب دّبالجلدابوال جد دب بومما
ئادبالب ّبالله بوهد بن ضدنبمحدنلبومالبلدرب لقدابالجدنسبدولب صداببدابالمد

الص ّوبالجنال  بم  م ب ّباللقاب صش بنلب   لباب نءبقث ئوبهّبأ  بقداب

واحدد بمن ددنب ددّبال جدد دبغ ددئبمحصددش ب ددّب تالدد نبالب طددنب ب مددنىبمنه ن  ددنب
ددش نبنلبجلش ددنب ددش بومكابا ضددنهبمل  ددنبالصدد ّوبالتصددش  بأ ان ددنبوحصا المحصا

بمطنبق بلشمنه  بالتنما ب  ّبأش بلئ عباالب نىبوالتحص ا.
 16 / 93 اشبه بالمادة من الفصا ، له :وقو

ب ددنلبلت شدددابال ددنهب دددّبق لددد بوالجددنسبهنهندددنبقنلمددندوب لندددّبقمدددنبنلب

ببنلص ّوبقدلل بالجدنسبالب حصدابل دنب ابل نب ّبال نّجبمالا ال   ل بالب حصا

ببنلتصا.بوا منب    نبقنلمندوبوالص ّوبال  منباجزاءبخنّج  ب  ّبال نّجبمالا
ب(ىبقبد) بالملقد ال بالثن  د بوالل دنّوب قشدتب دّبلشجالربوهمنبام ّبكهن د بمد

ب:بوالجنسبهننبقنلمندو.ب(ص)والجنسبهنهننبقنلمندو.بو ّب ه لاب:
 19 / 93يّل الشیخ أبا علي ادعى.  وقوله :

:بوقدداب صدداب ن دد بب(1طبب29صب)قددنلبالشدد خب ددّبمنطدد باالبددنّا ب
الند عبببنلق نسبال بالند عبالدللبهد ب صدش بمقد ىب بوبنلق دنسبالد بجدنسبكلد 

بمقالار.

داب وقنلبالمحق بالمن  ب ّببئح بأش د ب:ب ئ د بنلبالتصدابالدللب تحصا
داب ب بالجنسب  أنبا منب   لبل باأت نّالباح همنببق نه بال بالجنسبالمتحصا

ابمن .بواالولبه بالتقال رب نلبالننط ب ب ب بوالثن ّببق نه بال بالن عبالمتحصا

هدد بالتقدد  رب ن دد ب قدد ىباال الددنلبب قالاددربالح دد البالدد باإل الددنلبوغ ددئ .بوالثددن ّ
ىبلحصا بم بالجنسب لل بالتقد  ربغ دئب ل    بكا  نبل .بوامنبق ل ربالتصابمق ا

بمنب ح ب   ب ن  ببملن بق   به  نبل ج دبالحصا بالببملن بق   بجزءبمن .
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وقنلبالقط ب ّب لش قتد بأش د بأشد بمند البق مد ب  ضد حنب:بولشتصداب

نلتقال رب بو ال  بالد بالند عببدنلتق  رب بو الد  بث ثب ال ب:ب ال  بال بالجنسبب
ال بالحصا ببنلتق  ربن ضنبل  ببملن بآخئب ن  بمق ىبلشند عببملند با د بمقد ىب

د بالببملند با د بمقد ىبلمنه تد ببداببملند با د ب لمنه ت بكا ّبل ب بومق ىبلشحصا

ددصب  دد بأشدد بل جدد دبالجددنسبالب مقدد ىبل جدد د ب ن دد بمكابقددنّلبالجددنسب حصا
ب ّبالللبه بحص بالن ع.مطشقنببابلشق
 7 / 94كالجن  العالي الخ.  قوله :

البكل بالشدّءبهد بقدنلجنسباللدنلّبوقنلتصداباالخ دئبال  مدنبلد بقن دنب

مئق   بم بالجنسبوالتصاب شزىبالمحنلبالللب دلقئ بالشدنّجببل د بهدلاب دّب
ضم بق لبالمصنببو ج ب ننه  منب  ابم بالجنسباللنلّبوالتصاباألخ ئب

لصمئ  بالمتالنو   ببنلب   لبكا  باألمئالبالمتالدنو نلبهمدنببمثنلبلششّءبال

بالجنسباللنلّبوالتصاباألخ ئبل ض جببط لبهلابال  ىب  ب غتا.
ب(شبد)م ا د بلنالدد ت بـببالد بآخدئ ـببثدربق لد ب:بولد بجلدابقدابمن مددن

:بلزىبالتالشالابولرب   بجلابقابواح بمن منب ص بب(ى)ووج  بظنهئ.بو ّب
 بالمئق ب ص بل دابمن مدنبلتالدنوىب الد ت بو الد ت منبالد بلشمئق ب بولرب  

ال ج دب بوهّباق ىبالنالخبواصحا نبغنل ن.بوملند بالل دنّوبظدنهئ.بوهدّب دّب

ه دلاب:بب(شبد)وهدّب دّب النالدخبمضدطئب بابد بمد باضدطئا بالمضدطئب .
لزىبالتالشالابول بجلابقابمن منب ص بلشمئقا بولرب   بالمئق ب ص بل اب

بم بغ ئبمئج بلتالنوىب ال ت بو ال ت منبمل بال ج د.بمن منبلزىبالتئج  

م .بو ّب :بلزىبب(ل)والظنهئبنلبهلاب حئ ئبآخئبم بغ ئبالشنّجبالل ا
التالشالابولرب جلابقابمن مدنب صد بلشمئقد بولدرب  د بالمئقد ب صد بل داب

:بلدزىبالتالشالدابولددربب(ق)من مدنبلتالدنوىب الد ت بو الد ت منبالدد بال جد د.بو دّب

قن تب ح بمدنب دّبب(د)و ال  ب(بـبل)مل بآخئبمثابمنب ّببثرابـببجلابقابمن من
ب(.ش)ثربصح بمثابمنب ّبب(ل)

 8 / 95وايو  يلا  منه كونه الخ.  قوله :

البمنب   لبمالنو نبل ب شزىبمن بنلب   لب ص بلشجنس.بوه   ّبل ندوب

ب نلبو  ض  ب ّبق لبالمالنولب ص ب ّبق لد ببل د بهدلابومكاب الد نبالد بمدنب
بالخ.ب ضن نلبمل  
 14 / 95فانه لو ال تنامى ايجناس الخ.  قوله :

أش با  بلزىبم بكل ب ئق بالمنه  بم بنجزاءبغ ئبمتننه د ب شدزىبمند ب
بأ ىب حصااباالب نص
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ن ضنبوق بجمل منبالشدنّجب دّبالجد هئبالنضد  ببق لد ب:بوا مدنبوجد با ت دنءب

غ دئبباالجننسب دّبالتصدنأ بال د بلد بالبكلد بلدزىب ئقد بالمنه د بمد بنجدزاء
ب(.1طبب14صب)متننه  بو شزىبوج دبأشابوملش ال بالب تننه بوه بمحنلب

 7 / 96 ومن الجن  ما مو مفرد ، قوله :

وح هن.بوالنالخباالخئىبقش نب:بو ّبالجنسبمدنبهد بمتدئد.بب(ى)قمنب ّب

والشئجب ننه باألولبح مبقنلب:بم باقالنىبالجنسبالمتئد.بوبنق بالمت بقنلب
ببن تنقبالنالخبقش ن.

 10/  73ه : وال يكول عدقه ، قول

البص قباللقابأش با ئاد بص قبالجنسبأش با  اأ بالبص قبالن عب
بأش با ئاد بحت ب ص ئبالج هئبجنالنبلشلقا.

 16 / 96با قد تجتمع الخم  الخ.  قوله :

قنلبالش خب ّبمنط باالبنّا ب:بوقد ب  د لبالشدّءببنلق دنسبالد بقشدّب

بم ن بأئضنبأنمنب نلبالمشّبواألقابم بخنصا ب بوبنلق نسبال بمنبه باخصا
خ اصبالح  البوم باألأئافباللنمد ببنلق دنسبالد باإل الدنل.بوقدنلبالمدن  ب

المحق بالط هّب ّببئح بأش  ب:بقابواحد بمد بال مالد با مدنب  د لبواحد اب

من ددنببنلق ددنسبالدد ببددّءب ددنلبالجددنسبجددنسبلشددّء.بوالندد عب دد عبلشددّءبوالب
لغ ئ بوقلل بال  اقّ.بوق ب تمثاب ّب متنعبنلب   لبمنبه بجنسبلشّءب  أنب

هدددلابالم ضدددعببدددنلش لب  قدددنلبا ددد بجدددنسبل هددد دب بو صدددابلش  دددبب بو ددد عب

دد بلشجالددرب بوأددئفبأددنىب لشمت  ددببب جدد ب بول ددلابالمشدد لبب جدد ب بوخنصا
لشح  الب بول سبهلابالمثنلبصح حنب دّببلد بالصد ّبول د بالب ندنقشب دّب

باالمثش .
 20 / 96وااّل لم يكن فصال.  قوله :

أللبالجنسبح نئلب ص ئبمق منبلشتصابالب   لبجزءبلمنه ت .بون ضدنب

بلزىباأت نّبجزءبواح ب ّبالمنه  بمئ   بوا  ببنطابقطلن.
 9 / 97والتشخص من االمور االعتبارية.  قوله :

البم باالأت نّ ن بالتّبل نب تال  بوواقل  ب بالبقنالأت نّ ن بالتدّبالب
ب تال  بل نبقمنب حقا 



 دارملا فشكبب......................................................................................بب490

 ب تسباألمئ.بوالب شزىبم بق   بكاب تال  بنلب   لبصت بلا د وب ّبال حمبأ

ص بقمنبالبل  ابم ج دبجز ّبخنّجّبمث بول سبصت ب أش باللا بالمتش ا
الجز  دد بصددت بلا دد وبأشدد بكا دد بوهددلابهدد بالمددئادبمدد بالبالتشدد اصبامددئب

اأت نّلبالبوج دبل ب ّبال نّج.بثربالب  ت بأش د بالبالتشد صبامدئبلا د ب

 ّبقابواح بم باب نصب ش بالمنه  بأللبهل بالمنه  بالن أ  ببأش بالمنه  
ّهنبغ دئبمدن عبمد بصد ق نبأشد بقث دئ  بوامدنب م بح مبهّبهّب تدسب صد ا

الشدد صب ددنتسب صدد ّ بمددن عبمدد بالشددئق ب تددّبالشدد صبامددئبلا دد بأشدد ب

المنه  بوه بالتش ص.ب لربالبهنهننبدق ق ب ّبنمئبالجز ّباللهنّبوهدّبنلب
قن تبمثنل  بجز   بقص ّوبالشمسبمث ب  ّبمد ب شد ببالص ّوباللشم  بومل

الح ث دد بقنبشدد بلشصدد قبأشدد بال ث ددئ  بمدد بامثنل ددنبالبالصدد ّوباللشم دد بقش دد ب

بمطشقنبوق ب حق بال حمبأ بكل ب ّبالح م بالمتلنل  بومل  ن بالشتنءب ت بئ.
 10 / 97 من التشخصات فیه ، قوله :

بق ل بمشنّقن.ضم ئب   بّاجعبال بالتش صبوالظئهبمتلش بب
 11 / 97 ال من العینیة ، قوله :

بالبال نّج  .
 15 / 97 فیحتاج الى تشخص آرر ، قوله :

بال بم صصبآخئ.ب(ىب بق)و ّب
 17 / 97 المامیة المتشّخصة ، وقوله :

ب ت  منبالمنه  بالمش ص .
 4 / 98 قابلة ال تكثر فیها ، قوله :

ب ش بالمندوبالخ.والنالخباالخئىب:بقنبش بلشت ثئبوب(ى)قمنب ّب
 7 / 98وال يحصا التشخص بانضما  كلي عقلي الى مثله.  قوله :

قشم بال شّب طش ببنبتئاطبالشتظبأش بملن ّبأ   وبجملننهنب دّبقتنبندنب
بالبب  ت بو  ت 
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والن ت بالئابل بوالتالل  بوالث ثمن  بمن نب دّبكلد باالطد ق.بوالق د ببدنللقشّب

بدابلشط  لدّبوالمنطقدّب بنوبالمدئادبمند بمدنبممنبل حتئالبأش بالط  لدّبالمقن
 حصاب ّباللقابول ابمن مدنبوجد بقمدنب دّبالشد اّقبأشد بالتتصد ا.بوقدنلب

بالق بج ب:بولرب ظ ئبلّببل ب ن  وب ق   بال شّببنللقشّ.
 17 / 98والشخص قد ال تعتبر مشاركته ، فال تمیّا.  قوله :

المندد ّجببوال شدد بقدد ب  دد لباضددن  نب  تم ددزب ب دد ب شدد ص.بوالشدد ص
ب حتبأنىبمتم زب ب نجتمعبالتش صبوالتم ز.

 5 / 100ال انه تعريف معنو .  قوله :

بقمنب ق ىبال حمبأن بمتص ب ّبالمال ل باالولّبم بص ّبال تن .
 9 / 100فال الوحدة اعرف.  قوله :

لبالتصددابالثنلددمبمدد باولدد بمل  ددن بالشددتنءب :بب(1طبب429صب) ددّباوا

ن ب   اشننبوال ح وباأئهبأ بأق لندن.بو شد  ب ش  بنلب   لبال ثئوباأئهبأ

نلب   لبال ح وبوال ثئوبم باالم ّبالتّب تص ّهنبب  انبل  بال ثدئوب ت  اش دنب
البوال ح وب لقش نبنوالبوال ح وب لقش نبم بغ ئبم  نبلتص ّهنبأقشّببابالب نوا

ب(.103صب)قنلبوالبب ب   نلّ.بو ّبالح م بالمنظ م ب

باأئ  ددددددددددددددددددد باألأدددددددددددددددددددرابو بهدددددددددددددددددددئا

ب ببب بهددددددددددددددددددددن  ا بلددددددددددددددددددددلا  باأل ددددددددددددددددددددرا

 ب

بوحدددددددددد وبأندددددددددد باللقدددددددددد لباأددددددددددئهبو

بقثددددددددددئوبأنددددددددددد بال  دددددددددددنلباقشدددددددددددببو ب ب

 ب

 1 / 101فتكول ثبوتیة.  قوله :

بالبال ح و.
 2 / 101 وال كانت وجودية ، وقوله :

البال ثئوب نلجمش بأطببأش بق ل بالبقن تبأ م  باللبال ج دبمقنباب

بالل ى.
 2 / 101 وال كانت ثبوتیة ، وقوله :

لبال ح وب نلجمش بأطببأش بق ل بالبقن تبهش   باللبالث   بمقنبدابا

بالالش .
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 2 / 101 قوله : كال مجموع العدمات ،و

البمجم عبال ح ا بالالش   باللبال  ىب ّبنلب   لبال ح وبهدش  انب د ب

ب غتا.
 9 / 101وتقابلهما الضافة العلیة الخ.  قوله :

ال ثددئوبوا مددنبالتقنبددابب ن مددنباقالددنىبالتقنبددابغ ددئبجنّ دد ببدد  بال حدد وبو

بنللئفبوالش خبق ببحمبأ ب قنبابال ح وبوال ثئوب ّبهدندسبثنلثد بمل  دن ب
أشدد بالتتصدد ابوبلدد بال  ددنلب ددّبأدد ىباصددننهبب(1طبب92ـبب88صب)الشددتنءب

بنلب جدزىبنلبالب قنبدابب ن مدنب دّبكا   مدنبول د ب التقنباب   مدنبقدنلب:ب  دنلحئلا

ح مبهّبم  نلب قنبابال ثئوبم بح مبهّبب شحق منب قنبابوه بنلبال ح وبم 
م  اب بول سبق لبالشّءبوح وبوق   بم   ببد ئنبواحد اببدابب ن مدنب دئقب ب

وال ح وب لدئفبل دنبنلب  د لبم  دنالبقمدنبا  دنب لدئفبل دنبنلب  د لبأشد ب ب

الخ.بوملن بقد لبال حد وبم  دنالبلش ثدئوبا  دنب تن  دنبمدئوببلد باخدئىبقمدنبالب
ب دّبال دربالمتصدابقدلل بمالبنلبال احد بالباللنداب ّبال دربالمنتصد اب بوالمقد ّا

   لبأندابوالبقنلبمتن دنبقمدنبحقد ب دّباللشد ىبالئ نضد  .بوهدتلشرباصدننهب

بالتقنباب ّبالمال ل بالحند  بأشئوبم بهلابالتصا.
 2 / 102في اقسا  الواحد.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 5 / 102 وقد يتغاير ، قوله :

ب   لبواح ابنلبوق ب تغن ئبملئوض من.بأطببأش بق ل بق 
 6 / 102وحدة بقو  مولق.  وقوله :

و ّببل بالنالخبوحد وبب صد  ببقد لبمطشد بالبوحد وبهدّببد صب

م باب نصبمت  ىبال ح وب نلبمت د ىبال حد وبواحد بمد بح دمبالدلا بقث دئب

والمئادببق لبمطش با  دنبوحد وب م بح مباال ئادب   بغ ئبداخاب ّبالمقالر.
ن  بال ببّءبب لب قنلبمث بوح وبالنقطد باوبوحد وباللقدابوغ دئبم بغ ئباض

بكل .
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 8 / 102 قد بیّنا أل الوحدة والكثرة من المعقوالت الثانیة ، وقوله :

بب ان ب ّبالمال ل بالثنمن بق  ابكل .
 10 / 102 جهة وحدته  یر جهة كثرته ، وقوله :

ص نبوواح وبم بوكل بقن ئادباال النلبمث ب ن ا نبقث ئوبم بح مباب ن

بح مبا  نبا النل.
 13 / 102 كنسبة الرا   ، وقوله :

ددنلبهدد بالتدد جب بددنلب بالئباددنلببنل ددنءبالم حدد وبقئما و ددّب الددخبقنالدد  بالئا
و قددنلبلدد بالمدد جبن ضددنبوهدد ببنلتنّهدد  ب نخدد ا.بو ددّبمنت دد باالّ ب:بّبددنلب

بقئمنلبم تئبقشت  نلبق بقشت بّا  .
 13 / 102 ل ،وكيلك حا  النف  الى البد وقوله :

التحق  بنلبحنلبالنتسبال بال  لباّ دعبمد ب حد بهدلابالقد لب دنلبال د لب

م بح مبه بب لبمئ   ب نللد بلشدنتسبواال الدنلبال احد بالش صدّبلد بمئ  د ب

ط  ل  بومئ  د بمثنل د بومئ  د بأقش د بومئ  د باله   د بمدنبل دربالب ئجد لبرب
بوقنّابوق بخشق رباط اّا.

 ئبوه بج  بال ح وبب  بالنالد ت  بلد سبمق مدنبثربمئادبالشنّجبالبالت ب

والبأنّضدددنبال ددد بغ دددئبمحمددد لبأش  مدددنباكبالمددد بئبهددد بالدددنتسبوالمشددد بالب
ب ال تنهمن.

 19 / 102 كقولنا القون مو الثلج ، وقوله :

 ن  منبقث ئببلا  منبوواح بم بح مبا  منباب  ب نالب  بج  بال ح وب

بنبال ثئو.وه بأنّفبكا ّبلشقط بوالثشجبالل  بهمنبج ت
 21 / 102 على كثرة مختلفة ، وقوله :

بق ح وباال النلبوالتئسبم بح مبا  منبح  ال.
 22 / 102 نوع ال كانت الحقا ق متفقة ، وقوله :

بق ح وبل  بوأمئوبم بح مبا  منبا النل.
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 22 / 102 وفصا ال كانت مقولة ، وقوله :

بق ح وبل  بوأمئوبم بح مبا  منب نط .
 4 / 103 حدة نفسها ،ومو الو وقوله :

بقمنبه   ّب ّبآخئبهل بالمال ل بم بنلبال ح وبق ب لئفبللا  ن.
 13 / 102كنسبة الرا  .  قوله :

بوال نق  بقنال  بالئبانل.ب(ى)قمنب ّب
 15 / 102 فالوحدة بینهما عرضیة ، وقوله :

بوالنالخباالخئىب:ب نل ح وب   منبأئض  .ب(ى)قمنب ّب
 14 / 103لنحو. والهو مو على ميا ا قوله :

ال دد بهدد بلتددظبمئقدد بجلدداباهددمنب لددئهببددنل ىبوالمددئادببدد بالحمدداب

باال جنب ببنلم اطنو.
 17 / 103 فال يعرض ، وقوله :

ضددم ئبالتلددابّاجددعبالدد بال دد بهدد بالبالب لددئفبال دد بهدد بلششدد صب

بال اح بب  هبال ح و.
 18 / 103والوحدة في الوعف.  قوله :

نب بومنب ّبالمط  أد بقد بهدقطبمن دنبالمت بوالشئجبمطنبقنلبلشنالخبقش 

هطئ.بوالمدئادبمد بق لد بهدلابنلبالشد ئ  بالمتغدن ئ  بآلبا حد اب دّبال صدبب

اللئضّبقنلثشجبواللنجب ّبال  نفب باوبا ح اب ّبال صبباللا ّبقنال الدنلب
والتددئسب ددّبالح  ا  دد ب ب ددنلباهددمنءبال حدد وب تغددن ئببتغددن ئبالمضددنهبمل دد ب

كلد بال صدببق حد وبال  دنفب دّباألولد  ب بال ح وبأللبال ح وب ضنهبال ب

بووح وبالح  ا   ب ّباألخ ئ  ب بوغ ئهمن.
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 5 / 104على ما سلف.  قوله :

بهشبب ّبالمال ل بالثنمن بوالث ث  بم بالتصاباألول.
 10 / 104والوحدة مبدأ العدد المتقو  بها ال  یر.  قوله :

هببن  بقم  ب طش بأشد بال احد بومدنب  د لببمند بق داباق لبالل دبالبأئا

هببن  ب صببمجم عبحنب ت   قنالّبل بمدث بـبب   خابال اح ب   ب بوالبأئا

ح ددددمبالبحنبدددد ت نبالتحتن  دددد بث ثدددد ب بوالت قن  دددد بخمالدددد ب ددددنلمجم عبمدددد ب
ق ددابـببالحنبدد ت  بثمن  دد ب نألّبلدد ب صددببمجمدد عبهددن   بالحنبدد ت  بمن ددن

هبن ضنببن  بقم  ب حصابمد بال احد  ببدنلت ئ ئبنوب   ئجبال اح بمن .بوأئا

بنلتجز دد بحتدد ب شددمابالتلئ ددببال الدد ّبن ضددنب  ددلابالتلئ ددببأندد هربهدد ب
بالجنمعبدولباألول  .

و ئدبأش باألولببنلبالل دبقربمنتصابوال رب ق داباال قالدنىب بوال حد وب

بالحنبد  ب الب ق ش .بوأش بالثن ّبب لبال اح بن ضنب صببمجم عبحنب ت  بأللا
حنب ت بالتحتن   ب صبب بوالت قن   بواح بباأرابم بالصح  بوال الئبوال اح 

و صددبباكبالحنبدد  بالتحتن  دد بل ددابأدد دب ددنقصبأندد ببمقدد اّبل ددندوبالت قن  دد ب

والمجمدد عبمدد بالنصددببوال احدد بوالنصددبباثنددنلب نل احدد ب صددببمجمدد عب
لبخ صد بالحالدن ب:ب حنب ت  ب تنما. مد بال  دن  ب دّبنوا  نلح بقمنبقدنلبالل ا

 لاببمن باألأ ادبقمنبالبالج هئبالتئدبأن بمث ت د بالبال اح بل سببل دبوالب 

دنب ق داب ل سببجالربوالب  لتتبمن باألجالدنىبوكلد بلمدنبقشندنبالباللد دبل   د بقما
اال قالددنىبوال حدد وبالب ق شدد .بو ددّبالشددتنءبلددرب  دد بال حدد وبغ ددئبأدد دبال  ددنبالب

ب(.441صبب1طبب2جب)ا تصنلب   نبال بوح ا ب

 دددّبدأن ددد ببالالددد ىأش  الالدددنج   ب  صددئوب:بقدددنلبم ال دددنباالمدددنىبهدد  ب
متتزأنبال بهللاب لنل بم بالصح ت بال نمش ب:بل ب نبمل دّبوح ا  د باللد د.بوالب

بمددنب ددّبالتددصب   تدد بأشدد بال صدد ئبلطددن ببق مدد بودقددن  باهددئاّ بوللدداا

االدّ الّبم ب ص صبالح رب بومنب ّباوا ابالمئحش بال نمال بم باألهتنّب
ومدنب دّبأشدربال قد  بب(1طبب1جبب134صب) ّببل باح نىبال ح وبوال ثدئوب

وقدلل بب(مد بالط دعبالئحشد ب260صب)لشت  ب ّبال ح وبوالل دبوخ اصد ب

بل بّهن شننبقشقنءبهللاب لنل بوال ح وب ّب ظئباللنّهبوالح د رب ت د طب دّب
بكل با ندوب نما بالبنخل بالتطن  بب  ط.

 19 / 104والى ميا اشار ارسوو الخ.  قوله :

ولبم بثنلث بمل  ن بالشتنءببل بال حمبأ بح ابالل دب:بقنل بالش خب ّباال
بول لابمنبقنل
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بالبهت بث ث بوث ث ببابه بهت بمئوبواح وب صب)الت شال هبالمق ىبالب حال  ا

ب(.1طبب440
 4 / 105يل رواص العدد موجودة فیه.  قوله :

مدد بخ اصدد بن دد بقددربمنتصددابواالثنددنلبقددلل ب بوا دد ب صددببمجمدد عب

قدددلل باللبحنبددد ت بالت قن  ددد بثددد ثبوالتحتن  ددد بواحددد وببحنبددد ت  بواالثندددنل

ومجم أ نبنّبل بواالثننلب صت منب بوالباالثند  بصدح  بوجدلّبل ّبلد ب ب
بوا  بمضلاببواح  ب بوا  ب نىب بوا  بمنط .

 8 / 105كالصمم والمنوقیة.  قوله :

لب الدما بالصدح  بال د بغ دئب اأشربالبالل دبامنبمطش باوبمضنهبواالوا
بالجزءب ضنهبال بمنب ئفبواح ابل بمضنهبال  بغ ئ بيبوالثن ّب قنبش باللا

بوللل بهمّبقالئا.بوالمطش بالبقنلبل باح بال ال ّبالتالل باوبجدلّب منطد 

ّبه بالل دبالمضئو ب ّب تال بقنلث ث ب ن  نباكابـبببنلتت ـب .بوالجل ب نصرا واالا
لوّا.بضئبتب ّب تال بحصشتبمن ب الل ب  الم بالث ث بجدلّابوالتالدل بمجد

بللدد ىب طقدد ببنحدد همن.ب وا مددنبهددمّبمنطقددنبلنطقدد بب الددئ بنوبجددلّ ب بواصددرا

والمنط بالبهنوىباجزا  ب تنىبقنلالت ب نلبل نب صتنبوثشثنبوه هنباىبالث ث ب
ددنبلتمنم دد بأدد د ببنلنالدد  بالدد ب ّب نما واالثنددنلبوال احدد بومجم أ ددنبهددت .بوهددما

تنبوّبلدددنبوثمندددنباجزا ددد .بوملبلادبأش  دددنب ندددنقصبقنلثمن  ددد ب دددنلبل دددنب صددد

ّب نقصنبلنقصنلباجزا د بمند .بوملب قدصبأن دنب زا د ب ومجتمل نبه ل ب بهما
قنالثنّبأشئب نلبلد ب صدتنبوّبلدنبوثشثدنبوه هدنبومجم أ دنبخمالد بأشدئب ب

ّبلا  ابلز ندوباجزا  بأن . بهما
 14 / 105كافراد االنسال او الفرس الخ.  قوله :

ب مث ابلشحقن  .
 3 / 106قد بیّنا.  قوله :

بب ان ب ّبثنمن بهلابالتصا.
 7 / 106الي  يفهم من ميا الكال .  قوله :

ب1طبب178صب)قنلب ّبالش اّقب:بهلاباحال بمنبق اب ّب  ج  بالمت .ب
ب(.1جب
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 15 / 106فال عشرية ايناسي.  قوله :

ببنلتشدد   ب ّا ب  دد ب با نهدد ّا ببنلتحئ دد بوم الدد م ددسببنل الددئبمددئدىب بن الدد ا

ب(.منت  باالّ )عبوالت ت ببوا نه  بوا نسبجم
 1 / 107وتضاف الى موضوعها.  قوله :

وحدد هنب:بو ضددنهبالدد بملئوضدد نبوالنالددخباالخددئىبقشا ددنبب( )و ددّب

لبهل بالمالد ل بقد ىبالشدنّجب دّب و ضنهبال بم ض أ ن.بوق بمض ب ّباوا
 تال ئبالم ض عببنلملئوفبح مبقنلب:باكابأئ تبهلاب م ض أ منباأنّب

 بهندنطبالملدئوفبن ضدنبح دمبقدنلب:بثدربالملدئوفب ببدابقدنلبأ دنّوبالمدن 

بملئوض منبق ب   لبواح ابالخ.
 13 / 107المتنوع الى انواعه االربعة.  قوله :

المتن عبمجئوّبصت بلشتقنبا.بوقابواح بم بالالش بواال جن بواللد ىب

والمش  بو قنبابالض   بو قنبابالتضن ببمنص  ببق ل ب:باأن .بثدربالظدنهئب

لق لبواللق بمتئاد   .بو ّبمصناتن بالق ىب الئبم ببئجبالشنّجبا  بجلابا
ب بواللق ببنل ج دباللهنّب نللق ببملند بالملتقد .بو قداب ّا الق لببنل ج دبالشتظ

صددنح بالشدد اّقباللقدداببددنل ىببدد لباللقدد ببنلدد البثددرب الاددئبالقدد لببددنل ج دب

الشتظّب بواللقاببنل ج دباللهنّ.بو ّبغ صبالقضن نبم بالشئنلّبالمنظ م ب
ب:

بقدددددددددددددددد بوالقضدددددددددددددددد  ب ئاد ددددددددددددددددناللو

باكباّ  نطدددددددددددددنبواأتقدددددددددددددندابصدددددددددددددند ن ببب

 ب

وقدنلب دّبالشدئجب:بوالمقصد دبالباللقدد بالدللب طشد بأشد بالقضد  بامددنب
بملن بالئبطباوببملن باالأتقندبوقابمن منب ننه بالقض  .با ت  .بثرباط قب

الق لبأشد بالقضد  بهدن ئب دّبأ دنّا بالقد ىبو دّبهدلابالغد صبمد بالشئدنلّب
.ن ضنب:بالبالق بض  بلق لبمحتمابلشص قبوال ل بوطنّبمنباخاا

ب الد  ب  ت  دنب:ب دّبب( )ثربالبالنالخبقش نبقن تبالل نّوبقمنباختئ ن بمالا

بالتحق  بوالمش  ّىب بثربقت تب  قبالمش  ّىبوالمش  ّ  بخبل.
 20 / 107الل مقابلیهما الخ.  قوله :

بالمقنبد ابلد .بالبمقنبابالالش بال نصباالصاب بومقنبابالالش بال دنصا

ب  ض  بهلابال  ىبال
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الالددش بال ددنصبالب قنبشدد بهددش بخددنص.بمددث بالبأدد ىبالنددنط بالب قنبشدد بأدد ىب

اال الدنلب بوقدلل بأد ىبالتدئسبالب قنبشد بأد ىبال قدئ.بوكلد بأللبمقنبش  مددنبنلب
مقنبابالالش بال نصباالصاب بومقنبابالالش بال نصبالمقنبابلصصابالبلدرب

ىباال النلبهش بخنصبمقنبابلالدش بخدنصب تقنب بقنلمثنلباالولبح مبالبأ 

آخئبوه بأ ىبالندنط بومقنب همدنبوهمدنباال الدنلبوالندنط بلدرب تقدنب بقمدنبالب
  تّب نلظنهئبا  منباأنّبالالش بال دنصباالصدابوالالدش بال دنصبالمقنبداب

ب ق  بالمتالنو   بمتالنو نل. بل بالب تقنب لبقمنبه بظنهئبأللا

ـببالالش   بال نصا  باألصابوالمقنبابالب قنبابمقنب ـببوقلل بالب قنب 
قنلمثنلبالثن ّبح دمبالبالتدئسبمقنبدابلش قدئبوالتدئسبوال قدئبمقدنب بالالدش   ب

باألصابـببال نصا   الب تقنب لبن ضنبلص ق منبملنبالبلص قبالالش بال نصا

والالددش بال ددنصبالمقنبددابلدد بملددنبأشدد بغ ددئبالمتقددنبش  ب بالمتقددنب لبالتددئسب
بمنبقنلبغ ئهمنبمدث ب صد قبأشد باالبداببن د بأد ىببوال قئبمث بوغ ئهمن قاا

بالتئسبقمنب ص قبأش  ببن  بأ ىبال قئبالللبقنلبمقنب بلل ىبالتئس.
 12 / 108يل الضّدين في المشهور الخ.  قوله :

هلابالتتال ئبمن بلشض ا  ب ّبالمش  ّبهنهننبل سببال   بوالح بمنبقنل ب

 هد ىببدنلج هئبالنضد  بمد بالب ّببئح بأش بمنط بالتجئ  بلشمصدناببالم

 قنبابالض   ب طش ب ّبالمش  ّبأش بملن بو ّبالتحق  بأش بملند بآخدئ.ب
امنب ّبالمش  ّب  طش بالض البأش بقابامئ  ب نال نلبال بم ضد عبواحد ب

والب م  بالب جتملنب  د بهد اءبقن دنبوجد د   بنوباحد اهمنب بوهد اءبا د ّجنب

وبضدد اباال  ثدد ب بوامددنببحالدد ب حددتبجددنسبقئ دد بنوبالبقمددنب جلشدد لبالددلق ّ
بوجد د   بب ن مدنبغن د ب التحق  بمصدطش بالح مدنءب  طشد بالضد البأشد بقداا

بمن مددنبنلب تلنق ددنبأشدد ب الت نأدد ببشددئطبا دد ّاج منب حددتبجددنسبقئ دد ب صدد ا

م ض عبواح بواّ تنأ منبملنبأن .بوقلل بالمصنبب ّباهدنسباالقت دنسب ب
هددنبمدد بال تدد بالمنطق دد بوالمت لدد بالشدد ئاللب ددّباألهددتنّبوغ ددئهرب ددّبغ ئ

بوالح م  .
 21 / 108ويندرج تحته الجن  الخ.  قوله :

المئادبم بالجنسبالتقنباب بوضم ئب حتد بّاجدعبالد بالتضدن ب.ب لندّب
البالتقنبابمعبا ا بجنسبال  اأد باألّبلد بومن دنبالتضدن بب ب  د بنحد با د اعب

صدنّبالتضن ببن ضنببنأت نّبآخئب جدنسبالند عبصدنّب  أدنبلن أد بو  أد ب

بالح ث ن بأش بالملن ّ. بجنالنبل بوقربل بم ب ظ ئببنأت نّبطئوا
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ثددربالب  تدد بأشدد بال صدد ئبالمتدد ّ ببنهددش  بال دد ىبالبقدد لبالمددن  ب:ب

التقنبددابالمتندد عبالدد با  اأدد باالّبلدد بصددئ  ببدد لبالتقنبددابجددنسباوبقددنلجنسب
ب لتش باألّبل بوالبالضم ئب ّبنلبم ط بقنلب نظئبال بالمئجدعبالقئ د بمالا

الب  لبدل دابأشد بخ  د .ب دنلملن ببدنلجنسبالتقنبداب بوالمدئادببنلضدم ئب دّب

 حتدد بالتضدددن ببقمدددنبنلبالشدددنّجبحمشددد بأشددد بهدددلابالدددنمطبوقدددلل بصدددنح ب
ددددئبالجددددنسب الشدددد اّقباالبالبالق بددددجّباّجددددعبالضددددم ئبالدددد بالتقنبددددابو الا

بنلتضن ببثربقنلبمنبقنلبوبل بكلد ب قدابالتتالد ئبالدللبقنلد بالشدنّجبثدرباوّدب

 بوصنح بالش اّقباجنب بوبنعبأش  ببن اد باخطد ب دّبالجد ا ب ئاجدعببأش  
بال تنب  بحت ب ج بالص ا ب ّبال   .

 22 / 108حتى عار كالجن  لها.  قوله :

ا د ببنل دنهب ن   دنبأشد بنلبالتقنبدابلد سبجنالدنبأشد بالحق قد بلمدنب حتدد ب

بأش د بالشد خببق لد ب:بوكلد باللبالمتضدن ببمنه  تد بب ج بم بال ج  بوق بدلا
ن ا بملق لببنلق نسبال بغ ئ بثرب شح بهل بالمنه  بالب   لبمقدنب بلد سبا  دنب

البحتد ب  تق ىبب لاب ن  بل سبهلابم بالملن ّبالتّب ج بنلب تق ىب ّبالله بنوا
 تقدئّب ددّبالددله بالبالشددّءبمنه تدد بمق لدد ببنلق ددنسبالدد بغ ددئ ببدداباكابصددنّب

التقنباب نللا   ببشئا ط نبالشّءبمتضن تنبلزىب ّبالله بنلب   لبأش بصت ب

بغ ئبم ج دوبب  بالتقنبابوب  باألب نءبالتّبهّبقنال  اعبلشتقنبا.با ت  .
ثربالبصنح بالش اّقببل ب قابق ىبالش خبالملق ّبقنلب:با د بالشد خب

بنلتضن ببأشد بهد  ابالتمث دابلجئ ن د ب دّبالتضدندبوغ دئ بو د لبأش د بقد لب

لمددنبهدد   ّبمد ب تددّبالتشدد   ب ددّببالمصدنببن ضددنبومق ل تدد بأش  دنببنلتشدد   
باللا  ن بوه اءب ّبكل باالأت نّ ن بوغ ئهن.با ت  .

وقدد لبالت ددئبالددئاللبأشدد بمددنب قشدد بالق بددجّبمدد با ددنب لقددابمنه دد ب

المتضن ت  بوالبلدرب  طدئبب نلندنبامتندنعباجتمنأ مدنبوكلد ب لئ ندنبأد ىب قد ىب
بالمتضن ت  ب ببنلتقنبابم خ كبم بدل ابالش خبقمنبالب  ت .

بل دنّوبب(1طبب58صب)ثربالبالمحقد بالمدن  بقدنلب دّباهدنسباالقت دنسب

وحمدداب قنبدداببددئبا دد باقالددنىب دد ب دد لبحمدداب اوضدد بواوجددزبمددنبهددلابلتظدد ب:
اجننسبب دب  بمنه تببلض بب ب لقاب قنبدابملقد لباهدتببداب د لبلد الىب

بب د.
 7 / 109ومقولیته علیها بالتشكیك واشّدما فیه الثال .  قوله :

 دنّوب دّبهدن ئبالنالدخب حئ دبب دنحشبح دمبحدئهب   ددنبقد باصدن بالل
بالثنلمببنلالش باو
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 بب( )الالنل .بالص ا بالثنلمببد لبالالدش باوبالالدنل ببد بدغ غد بقمدنب دّب

البالثنلمبم با  اعبالتقنباباالّبل ب ّبالل نّوبالمتق م بوه ب قنبابالض   .ب
بن ضددنبال دد بقددنلب:ب ّا  ددنلب قنبددابأشدد بنلبالالددش بالب  ا دد ببددئجبالل مدد بالحشدد

وق داب الض   باب اب ّبالتقنبابم ب قنبابالالدش بواال جدن ب بوبلد بكلد بقدنلب:

بالب قنبابالالش بواال جن باب بم ب قنبابالتضند.
ثربنلب قنبابالض   باب بأللبمحشا منب ّباال صنهبب ح همنب تتقدئبالد ب

هش باآلخئبو التشزم بوه بنلبث   بالضد اباخدصبمد بالالدش بدولبالل دسب

 بالب التشزىبالض ب  د بالبث د  بالضد بابد اب دّباللندندبلرخدئبمد بأللبالالش
هش  ب ب نلض الب   منبهش بضمنّبمعبق   منب ّبغن  بال  هبوللل بقدنلب

باب هنب ّبالتقنبابالثنلم.
 7 / 110فلو قلنا االسود قابض للبصر.  قوله :

:بالجالدربمتدئقبلش صدئبـببقمدنب دّبهدن ئبال تد ـببل بكقدئبالمثدنلبه دلا
بق   باب  ب بول سببمتئقببشئطبق   باه دب بل نلبنول .بشئطب

 11 / 110فال الكلیة ضّد.  قوله :

ب ال  ب  ت بهنمش نب:ب نلبال ش  بض ابال ش د بب( )قمنب ّبالنالخبقشا نباالا
جب وق لب لش ق بادّجتب ّبالمت بوكل باللبال  ىب ّب ننق بالقضدن نبوصدئا

 هبالب ص قبالض ا  ب  لابب لببئط ب ّبالمحص ّوباالخت هبومعباالخت

قئ ند بب ند ب دّبالبالمدئادبمد بق لد بال ش د بضد ابهد البال ش د بضد ابال ش د ب د ب
بحنج بال بكقئهنبمعببننءبالئهنل بأش باال جنل.

 1 / 111ومو االرتالف فیها.  قوله :

ق بحئ تبالل نّوب ّبهن ئبالنالخبب ل بالص ّوب:بوه باالخت هبن ضنب

ه باالخت هب   دنببح دمبقمدنباختئ دن ب دّبالمدت .بو بح م.بول  بالص ا ب:
وضم ئب   دنبّاجدعبالد بالج د ببقئ ند بالم جا دن ب بقمدنبب( )م ا قنبلنال  ب

 ّبالشئجبوقمنبالبالل نّوبالالدنبق بوهد باالخدت هب  د بّاجدعبالد بالحصدئب

ببقئ ن بالمحص ّو.
 11 / 111ومي تقابا الوجودية.  قوله :

بم ج  بالمحصش .البالم ج  بالمل ول ب قنبابال
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 21 / 111او االتصاف بالوسط.  قوله :

بالباوبأن باال صنهببنل هط.
 3 / 112كالفاتر.  قوله :

بوه بالمت هطبب  بالحئاّوبوال ئودو.
 5 / 112ومو انه ال يعرض الخ.  قوله :

هددلابالدد ل ابب هددئ بخ صدد بمددنبكقددئ بالشدد خب ددّبمل  ددن بالشددتنءبوقددلاب

ب(.551وصبب425بصب1طبب2جب)الح منلباآل  نلب
 9 / 112 ومو منفي ، قوله :

بأن ن.بوقنلبالشنّحنلبصنح بالش اّقبوالق بجّب:ب ّا البالتضندابمنت

البمالتن بهلابالح ربوالح درباآل دّبوهد بق لد بومشدئوطب دّباال د اعببن حدندب
بالجنسب به باالهتقئاء.

 11 / 112النها لیسا جنسین الخ.  قوله :

 بأش  نبال  دئباوبالشدئبمدعبالدله لبأد بأل نبق ب لقاباالب نءبالتّب طش

ق   ددنبخ ددئا باوببددئوّابوقدد ب قدد ىبآ تددنب  ضدد  بكلدد ب تصدد  بأدد بالشدد خب
بوالط هّ.
 14 / 112وال ينتقض بالشجاعة والتهور.  قوله :

بب لب قنلبا  منبض االبمعبق   منب حتبجنال  بهمنبالتض ش بوالئك ش .
 16 / 112وجعا الجن  والفصا واحد.  قوله :

ق ىب ّبالمال ل بالئابل بم بهلابالتصابن ضنبح مبقنلب:بوجل همنبق ب 

منص ب به لاب:بوجلابالجدنسبوالتصدابب(ىب بص)واح .بثربالبالل نّوب ّب

بواح اببنلنص بوال نق  ببنلئ ع.بوالظنهئبنلبالئ عبص ا .
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 3 / 114كا شيء يصدر عنه امر الخ.  قوله :

بظدنهئ بالب تندنولبغ دئبباوّدبأش  بالمحق بالشئ ببب لبهدلابالتلئ دب

التنأش  باكبالبصد وّبمد بغ دئبالتنأش د ب دنالول بنلب لدئهببنالحت دنجب  قدنلب
اللشد بمددنب حتددنجبمل دد بامدئ.بقددنلبصددنح بالشدد اّقبا مدنبقددنلببظددنهئ بإلم ددنلب

  و ددابالصدد وّبالدد باالحت ددنجبقمددنب شددلئببدد بن ضددنبق لدد ب ددنالول .بثددربحمدداب

قشا ددن.بثددربقددنلبالببدد سببالصدد وّبأشدد بملندد بأددنىبحتدد ب جددئلب ددّباللشددا
بنلتلئ ب.بأللبق ل ببنال ضمنىب شماباللشابالدث ثبن ضدنب بثدربقدنلباوب  د لب

بالتلئ ببلشتنأش  بو ت ربغ ئهنبمن ببنلمقن ال .

اق لباألمئباألهدرب دّبالمقدنىبهد بنلب لشدربنلباللشد بوالملشد لببملننهمدنب
لب لدنل بوآ ن د بالتدّ هدّبمظدنهئببالمتلنّهب ّباالكهنلبالب جدئلبأشد باالوا

بالتمدن زببد  ب اهمن  بالتّبهّببدئ لبكا د بالصدم   بالتدّبالبجد هبل دنب بونلا

الح به حن  بوب  بال ش بل سب من زاب قنبش انببابالتمن زبه ب م زبالمح طبأ ب
المحددنطببددنلتل  باالحددنطّبوالشددم لباالط قددّبالددللبهدد بال حدد وببملننهددنب

االط قبالحق قدّباالحدنطّببالحق قّبباباط قبال ح وبم ببن بالتت  ربوهلا
حن زبلشجم عبوالب شدلبأد بح طتد ببدّءب  د بال مدنلبالحق قدّبوهد بهد حن  ب

بالق ا ىبالبالقن ربللا  بوالمق ربلغ ئ بالبا د بمحد طب ّا مح طبب اببّءبال  بالح

ب ددّبملندد بالصد وّبوالتم ددزببدد  ب أشد بقدداببددّءب قدط.ب  جدد ب شط ددببالالدئا
 بالنحدد بالمل دد دبالمتلددنّهب ددّبالحدد بوال شدد بوقدد لباللشدد بوالملشدد لبأشدد

بج لد بوأظم  د بهد حن  بو لدنل .  األكهنلبالالن ش بل سبأش بمنب ن غّببلدزا

وبنلجمش ب ج بال ص لبال ب  ابالت ح  بالقئآ ّبحتد ب لشدربالبال  ن  د ببد  ب
اللشدد بوملش ل ددنب ددّبالمقددنىبل الددتبأزل دد ببددابوصددت ا ببملندد بهددش بالالددش  ب

 ب لشددربنلباطدد قباللشدد بوالملشدد لب ددّبوالحدد ودبوالندد اقصبأندد ب لددنل بحتادد

بالمقنىبأش بضئ بم بالت هعب ّبالتل  ئباّ عبوابمخبم بالملن بالمل  د.
 11 / 114كما في العلا التامة.  قوله :

ه دلاب ددّبالنالددخباالصدد ش بالملت ددئوبأشد بصدد ّوبالجمددعب بو ددّببلدد ب

بالنالخبجنء بال شم ببنال ئادبالباللش بالتنم .
 6 / 115صورة جاءاه. والمادة وال قوله :

باىبجزءاباالثئبالللبه بملش ل.
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 13 / 115با المؤثر إل كال مختارا.  قوله :

ل. ابل بواالّبل  بم بالتصاباألوا بوق ب ق ىبال  ىب   ب ّبالمال ل بالئا
 15 / 115وال يجوز بقاء المعلو  بعده.  قوله :

بالببل بالتنأاب ّبق ل ب نلتنأابم  نبالت ث ئ.
 16 / 115ب قو   یر محققین الخ.  م وقوله :

وامنبق لبالمحقق  ب ق ب ق ىب ّبالمال ل بالتنهل بواللشئ  بمد بالتصداب

لبم بالبأش باحت نجباالثئبال بم ثئ به باالم نلبالبغ ئ. باالوا
 17 / 115 تمثلوا في  لك بالبناء الباقي بعد الباني ، وقوله :

  ببل بالننّبوقنل ابل بجنلبوقلاببنالب بال نقّببل باأل بوبنلال    بال نق

بأ م ببقنءباللنلرب بوبنعبأش  ربالش خب ّبقتدنبّب أش بال نّلبالل ىبلمنباضئا
نباالبنّا ب قد ب قد ىب قدابق مد بمند ب دّب شد بالمالد ل ب االبنّا بوالشتنء.باما

المدلق ّوب بوامدنبق مد ب دّبالشدتنءب  طشدد ب دّبالثدن ّبمد بهندهد باالل  ددن ب

ب(.1طبب2جبب524صب)
 3 / 116ومع وحدته يتحد المعلو .  :قوله 

 لنّبمعبوح وبالتنأدابالدللبهد بم د نبالتاد ث ئب تحد بالملشد لبو ل ادئولب

بال احد .بوالشد خب دّباالبدنّا بوهدربهدلاب أن بب لبال اح بالب صد ّبأند باالا

المطش ببنلتن   بح مبقنلب ّبالتصابالحدندلبأشدئبمد بخدنمسباالبدنّا ب:ب
بــبب ن ن   بمت  ىبالبأش بمنب ج بأن غ دئبمت د ىبالبأشد بمدنببح دمب جد ببن

الخبوقنلبالمحق بالمن  ب ّببدئح بأش د ب:ب ئ د بب دنلبنلبال احد بـبب ـببأن ن

بب ئنبواح اببنلل دبوقنلبهدلابالح درب الحق قّبالب  ج بم بح مبه بواح باالا
قئ  بم بال ض جبوللل بوهدربالتصداببنلتن  د بوا مدنبقثدئ بم ا لد بالندنسب

بن بال ح وبالحق ق  .م ن بإلغتنل ربمل

اق لب:بولشئاقرب دّبهدلابالمقدنىبمد ببدئح بأشد باالبدنّا ب لش قد بهدّب
لبال احدد باألحدد لب اللمدد وبواالصدداب ددّبب ددنلبصدد وّبال احدد بأدد بالم دد نباألوا

بالصم لبه حن  بو لنل ب لش  ببنلغ ّب   نبوهّبمنب شّب:
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بواحد بمد بن ما دن بالبهل بالمال ل بالبال اح باألح لبالب ص ّبأن باالا

لبمنب المالن ابالتشالت  بوق ب لنض باللقابوالنقاب   نب ن  ب حق بأ بالشئعباوا
بوادقبممدنبكقدئب خش بهللاباللقا.بثربالبل ل بالمالد ل بالئصد ن ببد  نبآخدئبنجداا

 ّبهلابال تن بوا ئاب بوق ببئه ب ّبالح م بالمتلنل  بوالصحبباللئ ن   ب ب

بو د ق  ب  دئبو جئ د بوال ص لبملد بادّاطبحق قتد ب حتدنجبالد ب شط  دببهدئا
لبمنب لبمنبخش ب نلبنوا لبمنبص ّبوب  بنوا  ظئ.بوكل بالش لبه بالتئقبب  بنوا

خشد بهدد باللقددابوال شد بهدد بالتقدد  ئب نللقدابهدد ب لدد ا ب قد  ئلبمدد بالتل نددن ب

لبو قشبم ب ق ب بوقشم ب التق  ئ  بوهلابالتل  بب لبم ببئ لبالصندّباألوا
ئبأشدد ب حد ب  هددعب ددّبالتل  ددئبالبهددلابالتلدد  بمد بقشمن دد باللش ددنبوبتل  ددئبآخدد

أنّفبأشد بمدندوبالمم ندن بو شد بالمدندوبهد بال جد دبالمطشد ببملند ب تدسب

الئحم بالبال ج دبالمطش بالح باألح لبالمنز بأ بهلاباالط ق.بوالصندّب
لبه بال ج دبالمن الطبالالنّلب ّبالمم نن بومن نباللقا. لبمنبخشقد ب االوا   وا

لبمدنبصد ّبأند ب لدنل ب  د بال جد دبالمن الدطبهللاب لنل بهد بال لقداب بونمدنبنوا

بالللبه بمندوباللقابومندوبجم عبالمم نن .
و ّبآخئب ص صبالص ّبالق   لب:بوالح به حن  بو لنل بم بح مب

بواحد بالهدتحنل باظ دنّبال احد بوا جدند بمد ب وح وبوج د بلرب ص ّبأند باالا

ال احد بأند  نبهد بال جد دبح مبق   بواح ابمنبه باقثئبم بواحد بل د بكلد ب
اللنىبالمتنفبأش باأ نلبالم  ا دن بومدنبوجد بمن دنبومدنبلدرب  جد بممدنبهد  ب

لبم جد دب اللشربب ج د ب بوهلابال ج دبمشتئطبب  بالقشرباألأش بالللبه بنوا

لبوب  بهن ئبال ج دا .بالخ. بالمالما بن ضنببنللقاباالوا
مدد بالح مدد بب ئاجددعب ددّب شدد بالغن دد بالقصدد ىبالدد بالمئحشدد بالالندهدد 

المتلنل  باأنّباألهتنّب ّباللش بوالملش لب به منبالتصابالملن لببق لد ب دّب

نبهد بال غ د بالقصد ى.بوقد ببدئجبهدلابالتصدابالح د رباالل دّبآقدنب ال شببأما
صبب1جب) بوه دلابالد باألهدتنّبب(184صب)أشّبالم ّسب ّببد ا عبالح درب

التندنّلب دّببدئجبوال بالمقنىبال نمسبم بمص نجباال سبالب بب(1طبب193

وّهنلتننبالتنّه  بالم ه م بب ح  بالبد  ون بب(1طبب69صب)متتنجبالغ  ب
بالت    . ّا بأنّهبوح  رب ج   ب ّبالمقنىبج اابوهللابه حن  بول

 4 / 116المؤثر إل كال مختارا.  قوله :

لبهدد حن  بو لددنل بم تددنّببن تددنقبالمتدد لا   ب ددّبالت ح دد ب ب المدد ثئباألوا
ه بالم  نبالط  لّباأنّباالص لبااللل  بالمند  بالتّبهدّببوالتنأابالم ج 

باجزاءبالب تجزىبوج اهئب ئدوبأش بمنبكه بمل  
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لبص ّوباللنلر. بالقن ش لبب نب ّب   ا

ولرب تت ا بح  ربمل ّبب لبال اج به حن  ب نأابم ج ب بقمنبلرب له ب
 د بأدد بالد بجد البصد وّبال ثددئوبأد بال احد ببنل حد وبالحقدد بالحق ق د بل ئاء

باالب نءب ن  ر. بالح ث ن بال ث ئوب بومعبكل بقشا ب ق لببال طبالحق ق بقاا
 6 / 116فال كانت النسبتال جا یه.  قوله :

بقشم بجز   بأش بالتثن  بالمضن  بال بالضم ئ.
 7 / 116ومي عند  ضعیفة الخ.  قوله :

بب ّبقشببالت ا  ب ّببئجبق اأ باللقن  بلشمصنابـببهللاّحم ـببقلابقنل

ق اسبهئ بح مبقنلبال  اج ب:بو   لبمق وّ بأن بالح منءبب ب  هدطببد ئنب
كه باالوا ابال بنلبهللاب لدنل ب واح ابوال نقّببت هطب بقنلبالشنّجب:بنق لب:

 تلاببلا  بالببت هطببّءبآخئبواح ابالبال  بوال دنقّببت هدطبكلد بالصدندّب

بج  بوال اح بم بقابج   الب ص ّبأن بب ئنلببأن بال  ب لنل بواح بم بقاا
لبأندددد بمغددددن ئبلمت دددد ىبصدددد وّبالثددددن ّ.بوهددددلالب أللبمت دددد ىبصدددد وّباالوا

م  بلددزىب ئق دد بواجدد بال جدد دب دد ب  دد لبواج ددنب ب المت  مددنلبالبقن ددنبمقدد ا

وقلابالبقنلباح همنبداخ .بوالبقن دنبخدنّج  بقدنلبمت د ىبصد وّباحد همنب
بأن بغ ئبمت  ىبص وّباآلخئبو تالشالا.

:بوهلابال  ىب ّبغن  بالالدق طبأللبمت د ىبالصد وّببثربقنلبّدابأش  ر

بلدزىبالتالشالدابو شدزىبامتندنعبا صدنهب اأت دنّلبالب حقد بلد ب دّبال دنّجبومالا
ال الدد طببددنقثئبمدد بواحدد باللبمت دد ىبا صددن  بب حدد بالشدد ئ  بمغددن ئبلمت دد ىب

ب(.1طبب44صب)ا صن  ببنآلخئبوامتننعبهش بب ئ  بأ بواح ب

مالتئب   بالللببدئح بالتنضدابالمقد ادبوقلاب ّبقتنب بالمالم ب  جبال
وهددما بكلدد بالشددئجباّبددندبالطددنل   بح ددمبقددنلب ددّبالددن جب:بو م دد باهددتنندب

ملش ل  بال بأش ببال ط بال بآخئبمنبقنل.بوالتنضابالمق ادببل بمنب قابمله ب

ـبب لن بالجد ا بأد بالح مدنءـببالح منءبقنلبأش بمله بالل م ب:بوالج ا 
لبمد بح د مبالدنق بوهد با ادنب مندعبالقالدم بوحصدئهنب دنلبم بوج   ب:باالوا

كل با منب تربأش ب ق  ئبق لبالص وّ  بم ج د  ب دّبال دنّجب  قدنلب   مدنب

الد بآخدئبال د ى.بونمدنبمكابقن دنبمت د م  بـببممنبنلب    نبداخشد  بنوبخدنّج  
كهن   بالب حق بل منب ّبال دنّجب ن ادنب  تدنّبح نئدلبا  مدنبخنّجدنلبوالب شدزىب

ب ىباحت نج منبال باللشا .التالشالابلل
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اهت لبأش بق لبالص وّبـبب لنّبصنح بالن جـببثربقنلب:بثربالمصناب

نمئاباأت نّ نبالبوج دبل ب ّبال نّجب ن  بل بقدنلبم جد داب دّبال دنّجبلدزىب
التالشالابوال لىببنطداب  دلابالمشدزوى.بب دنلبالم لمد با د بالبجدن زبنلب  د لب

تحنل بق   بأئضدنب   د لبمم ندنب   د لبواج نبالهتحنل ب ل دبال اج ب بواه

لد بصدد وّبو نقددابال د ىبالدد بصدد وّ بو قد لب  دد بقمددنبقشندنب ددّباألولب  شددزىب
بالتالشالا.

الثن ّبم بح مبالملنّض بوهّبهننب ق باجمنلّبوكل بم بوج   ب:ب

لبا دد ب شددزىبالبالب صدد ّبأدد بكلدد بال الدد طببددّءباصدد بوكلدد بال  دددرب األوا
اللش بال الد ط بوح نئدلب قد لبكلد بال احد ب الشام لبص وّبنمئبواح بأ ب ش ب

ل بص وّب    لبمغن ئابلشلشا بوللل بال اح بل    ب ال  بمل  منب نمنبنلب  د لب

لب شددزىبالتئق دد ب بومدد بالثددن ّب شددزىب داخدد ب ددّباللشدد باوبخنّجددنب مدد باالوا
بالتالشالا.

بمنبكقئ ربلزىبالبالب الش بم بال اح باقثئبم بواح ب الثن ّبا  بل بص ا

بهش  بونلبال لب صلا ببشّءبواح .بامنباالوا مغدن ئبـببجـببأ ـبباـببب تصببمالا
دنبالب    دنبـبب ـببلالش  أند بالب دنب لقداباحد بالالدش   بو غتدابأد باآلخدئب نما

بداخش  باوبخنّج  بال بآخئ .

با اصدنه بد ب بغ ددئبا صددن  ببدجب بوهمددنبن ضددنبـبباـببوامدنبالثددن ّب ددصلا
نبالب    نبدا و شدزىبـببال بآخئبال د ىـببخش  باوبخنّج  مغن ئالبلمنبقشننب  ما

ب(.1طبب86صب)منبقشترب با ت  ب

اق لب:بالبالالن   بب  بالتنأابو لشد بممدنبالب لتئ د بّ د بوالب تطدئقب
مل د ببدن   بدغ غدد بو ل ادئولبأن دنببنلالددن   ببد  باللشد بوملش ل ددنبوقداب لدداب

ب شدزىبصد وّبقداببدّءبأد ب قداب ص ّبم ب نأش بأش بج  بخنصا ب   بواالا

بّءبوظ  ّبقداباثدئبأد بقداببدّءبوهد بقمدنب دئىب دنلبصد ّبأد ب نأداب
اثئالب  بب بالب   بج ت  بصد ّبقدابواحد بمن مدنبأد بقدابواحد وبمن مدن.ب

وهل بالج  بهّبالح ث  بال اقل  بالمتحقق ب ّبكا بالتنأابوه بم د نبصد وّب

االثددئبومنشدد بظ دد ّ بواالمددئباالأت ددنّلبالمحدد بالددللب تددئفب ددّبالددله ب
بواقدعبا ادد بلدد ببد    باالصدد اّ.ب مدنبقددنل اب ددّبصد وّبال ثددئوبأدد ب ئضدنببدد 

ال اح بمحق ب ّبالتنأابكلبالح ث ن بالنتسباألمئ  بالبالتنأابالصم بالدللب

ه باالولبواآلخئبوالظنهئبوال نط .بوح مبأشمننبوا قننببد لب ضد بال شمدن ب
بواحد ب هد ب د ّباالل   بأش ب ظربن ربواحال ب  ب ص ّبم ب نأش دنبالق د ىبمالا

مئبدد شبوّقبمنشدد ّبثددرب صدد ّببصدد ّبال ثددئوبغ ددئبالمتننه دد باالبددئهب

 نالبئهب زوالبواالخسب نالخسبصل دابأش بو  بأشم باللنن  بالللبهد ب
أدد  بكا دد بوال ثددئا بمئا ددنبآ ن دد بومظددنهئباهددمن  بوصددتن  .بثددربالبقدد ىب

ب دّبصد وّبالتلدابأد ب نأشد بوامدنبالبقدنلبالتنأدابواجد ب ال  اج بلد سبمالا
ا.ال جب ّبق م ب ت ما ب ج دبللا  ب   بغ ئبمصئا
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 9 / 116ثم تعرض الكثرة.  قوله :

ب ابنّوبال بج ا بمنبقنل بالمت شم لبم با  بل بلرب ص ّبأ بال اح باالا

بواحد بهد بالثدن ّب بوأند بواحد بهد ب ال اح بلمنب ص ّبأ بالملش لباالولباالا
اب   دد لبالم جدد دا بهشالددش بواحدد وبط ل  دد ب   ددببظ ددئ بالثنلددمبوهشددربجددئا

بال ثئا باللئض  .
 17 / 116يل ميه الجهات ال تصلح للتأثیر.  قوله :

هددلاباالأتددئافباوّد بالت ددئبالددئاللبن ضددن.بوالحدد بالبالتنأدداب ددّب

ال ج دبه بالح به حن  بو ش بالج ن بهدّببدئ لبظ د ّبآثدنّ .بومدنبقدنل  ب

وم جدد داببمدد بالباللقدداب لقددابكا دد بلتجددئد بو لقددابم دد ن ب شدد سبأقدد بم ن نددن
بقنلبال اجد بواحد اببنللد دبوهد بهد حن  ب دّب متمن زابأ ب نأش به حن  بومالا

الالددمنءبملدد بو ددّباالّفبملدد بوق دد ىبل مددنبولدد بمددنب ددّبالالددم ا بواألّفب

بنلمش   بالحق ق  بالتّب ل ئولبأن نببنإلضن  بالن ّ  باالبئاق  .ب لربل ب ت  ب
 بحقددن  بمتمددن زوبمت ن ندد ببدد لبالمنه ددن بمت صددش ب ددّب حقق ددنب باوبالم جدد دا

ل ددنلباالأتددئافبواّدابول دد باألمددئباّ ددعبمدد ب  صددش نبّنهددنبوابددمخبمدد ب

بوالح ربأش بالت ح  بالصم لبمح ربغن  باالح نى.   ن ن نباص .
 19 / 116وميا الحكم ينعك  على نفسه.  قوله :

  ددّب:بالدد ب تالدد .ب لنددّبالبق لنددنبمددعبب( )النالددخبقشا ددنبأشدد ب تالدد بمالب

ح بالملش لب نل سبأش ب تال بالبمعبوح وبالملش لب تاح باللش .بالبوح   ب تاب

بأدد ب بال احدد بقددلل بالب صدد ّبال احدد باالا قمددنبا دد بالب صدد ّبأدد بال احدد باالا
ال احد .بواأشددربالبقد بمدد باألصدابوالل ددسبمالدت لبأشدد بح نلد ب دد بابدد نلب

أشدد بأ الدد بالدد ب تالدد ب ددّبالظددنهئ.بوهددلابمثددابنلب قددنلبأشدد بم ندد بالح مدد ب

بملقد لبأنقداب ب ن  مدنبح مدنلببدئه بالم تلنل  بنلبقابأنقابملقد لبونلبقداا
قددابواحدد بمن مددنب ددّبمحشدد بالبنلبالح ددربالثددن ّباهددتت  بمدد بالل ددسب  قددنلبالب

بالم ج  بال ش  بالب نل سبقنتال ن.

البب سببنقابق ىبقنمابّص  بم بالمن  بالمحق ب ّبالدئدابأشد بلأدرب
لشح دربالم حد ثبأند ب دّبالصد وّب دّببالت ئبالئاللب     ابلشمئاىبو الد   ا

المقنىبقنلب ّببئجبالتصابالحندلبأشئبمد بخدنمسبح مد باالبدنّا ب:بالب
أدنّفببد بدل دابالح مدنءببد لبـبب لندّببد بالت دئبالدئاللـببالتنضابالشنّج

ال اح بق ب الش بأن باب نءبقث ئوبقق لننبهلابالشّءبل سببحجئبول سببشجئب

ب بوق ب  صببب ب نءبقث ئو
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هددلابالئجددابقددن ربوقنأدد ب بوقدد ب ق ددابنبدد نءبقث ددئوبقددنلج هئبلشالدد ادببقق لنددن

والحئق ب بوالبب ب ّبنلبمت  من بهدش ب شد باالبد نءبأند بوا صدن  ببتشد ب
االب نءبوق  لد بلتشد باالبد نءبم تشتد بو لد دبالتقالد ربالمدلق ّبحتد ب شدزىبنلب

بب احدد بوالب ق دداب بواحدد بوالب  صددبباالا ب  دد لبال احدد بالب الددش بأندد باالا االا

بواح ا.
واجن بال  اج بأند ببد لبهدش بالشدّءبأد بالشدّءبوا صدنهبالشدّءب

بنلشّءبوق  لبالشّءبلششّءبام ّبالب تحق بأن بوج دببّءبواحد بالبغ دئب

 ن  بالب شزىبالشّءبال اح بم بح مبه بواح بباب الت أّبوج دباب نءب د قب
تشتددد بواحدد وب تقددد ام نبحتدد ب شدددزىب شدد باالمددد ّبلتشدد باالبددد نءببنأت ددنّا بم 

بوص وّباالب نءبال ث ئوبأ باالب نءبال ث ئوبل سببمحنل.

ب ن  بالبالالدش ب تتقدئبالد بث د  بم صد هبوصدت بوالقنبش د بالد بقنبداب
ومق  لباوبالد بقنبدابوبدّءب  جد بالمق د لب  د بواخدت هبالمق د لبقنلالد ادب

والحئق ب تتقئبالد باخدت هبحدنلبالقنبداب دنلبالجالدرب ق دابالالد ادبمد بح دمب

غ دئ بو ق دابالحئقد بمدد بح دمب  د لبلد بحدنلبالب متندعبخئوجدد ب نتلدابأد ب
وامنبص وّبالشّءبأ بالشّءبامئب  تّب ّب حقق ب ئفببّءبواح ب أن ن.

بالمتنعباهتنندبجم عبالملش ال بال بم  نبواح . به باللش بواالا

ببل ب حق ببّءب ص ّبأن بوبّءب الب قنلبالص وّبن ضنبالب تحق بمالا
وّب طشدد بأشدد بملن دد  ب:باحدد همنبامددئباضددن ّبصددندّب بأل اددنب قدد لبالصدد 

 لئفبلشلش بوالملش لبم بح مب    نلبملنبوق مننبل سب   .بوالثن ّبقد لب

اللش ببح مب صد ّبأند بالملشد لبوهد بب دلابالملند بمتقد ىبأشد بالملشد لبثدرب
أش باالضن  باللنّضد بل مدنبوق مندنب  د بوهد بامدئبواحد بالبقدنلبالملشد لب

   لبه بكا باللش ببل ن نبالبقن تباللش بأشا بللا  نب بواح ا.بوكل باألمئبق ب

وق ب   لبحنل ب لئفبل نبالبقن تبأش بالبللا  نبباببحال بحنل باخئىبنمنب
مكابقنلبالملش لب د قبواحد ب د بمحنلد ب  د لبكلد باألمدئبم تشتدنبو شدزىبمند ب

بالت ثائب دّبكا باللشد .با ت د .بثدربالب دّبالمقدنىبم نحثدن باخدئىبّن ندنبالدل اب

ب(.219صبب2طبب7جب)أن نبنج ّبوالببئتب ئاجعبال باألهتنّب
 6 / 117والنسبتال من ثواني المعقوالت.  قوله :

اأشددربالبصددنح بالشدد اّقبجلددابق لدد بوالنالدد تنلبالدد بق لدد ب ت ددن  ب

هل بالمال ل ب دّباحد الباللشاد بمطشقدنبهد اءبقن دتب النال تنلبمال ل بثنلث ب قنلب:
ب:ب نما باوبغ ئب نما بمعبملش ل ن

 من نبالباللش  بوالملش ل  بم باالم ّبالغ ئبالمت صش ب ّبال نّجبأش ب

بمنبقنلبوالنال تنلبالخ.
بومن نبنلبب ن منبمقنبش بالتضن ببومن منبن  منبق ب جتملنلبالخ.
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ومن دددنبا  مدددنبالباللشددد بوالملش لددد بالب تلنقالدددنلب   مدددنبالب دددّباللش ددد ب

باالح نىبقشا نبضئوّ  .والملش ل  بوهلابالملن ب قنلبل بال وّبوهل ب
ومن نبا  بالب ج لبالتئ   بب ن منبالد بغ دئبالن ن د بو قدنلبلد بالتالشالداب

بومل  بابنّببق ل بوالب تئاق ب بالخ.

لبق ل باللبقابواح ب بالخبوالثن ّب وق باحتجبأش ببط   بب ج  ب:باألوا
ببئهنلبالتط   بالخ.

 20 / 117وال يتراقى.  قوله :

بوالب تئام ب ببنلم ربأش بوض ج.ب:ب(صب بقب بش) ّب الخب
 20 / 117يل كا واحد منها الخ.  قوله :

قددنلبصدددنح بالشددد اّقب:بهدددلابابدددنّوبمنددد بالددد بطئ قددد بم تئأددد بلددد ب

مش  ّوبأن بوهّبنلبالمم  بالب جد بللا د بومدنبالب جد بللا د بالب  د لبلد ب

وج دبومنبلرب   بل بوج دبالب   لبلغ ئ بأن بوج دب ش بقن تبالم جد دا ب
هئهنبمم ن بلمنبقنلب ّبال ج دبم ج دب د ببد بمد بواجد بللا د ب قد بث دتبب 

بواج بال ج دبوا قطعبالالشالش بن ضن.

ثربقنلب:بوهلابالطئ ق بحالن بحقا بمالتق م بخت ت بالمئ   بوم ننهنبأشد ب
مق م بظنهئوبج اابوهّبنلبالشّءبمدنبلدرب متندعبجم دعبا حدنءبأ مد بلدرب جد ب

بق بب  نلبم ال ط.وج د .بثربنخلب ّب قئ ئبالطئ 

واق لب:بق ل بوهلابالطئ ق بحالن بحقاد بمالدتق م بالدخب لئ ضدن بأشد ب
بمنب ّبالشئجبنأنّبقشببالمئادبم بق ل بو ّبهلابال ج بأن لب ظئ.

لبكهدن بهشالدش ب وللابوج ب ظئ بمنبقنل بالق بجّب ّبالشئجبم ب ج ا

الب نت ّبالمم نن بال بغ ئبالن ن  ب ق لبقابمن نب ج ببغ ئ بو  ج ببغ ئ بو
الدد بمددنبهدد بواجدد ببلا دد ب دد أ ىبا دد بالببدد بمدد بوجدد دبأشدد بواج دد بلددلا  نب

بمصندّو.

ثددرب جدد بنلب لتقدد باوب  حددظب ددّبهددل بال جدد  بمدد باألدلدد بنلبهشالددش ب
المم نن بالم ج دوببنلتلابملنبقن م ببدلا  نبالببد ابنلب نت دّبالد بواجد بقدن رب

د با لد بهدلاباالصدابالقد  ربقدنلبللا  بمق ربلغ ئ بالبال ج دبالق  ىبومعبالت جا

بالنظئب   بغ ئبمالتق رب بو لش ش ببنلمصندّوبأش ا.
 16 / 118باعتبار النسبتین.  قوله :

الب الدد  باللش دد بو الدد  بالملش ل دد .بواأشددربالبطئ دد بهددلابال ئهددنلبنلب

ب لزلبالملش لبالمح بم 
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الالشالش باكابقنلبالتالشالاب ّبجن  باللشابقمنبه بظنهئبهلابالشئجبوصئ  ب

لش اّقبواألهتنّب باوباللش بالمحض باكابقنلبالتالشالاب ّبجن  بالملش ال با
قمنبالبالق بجّباقنىبال ئهنلبب لابال جد بن ضدنب بثدرب جلدابقد بمد باآلحدندب

التددّب  قدد بأشدد باالولباوب حت ددنبأشدد بالثددن ّبمتلدد داببنأت ددنّبوصددتّباللش ادد ب

لبوالمل ش ل د بأشد بالثدن ّبوالملش ل  ب ب  شدزىبل دندوبوصدبباللش د بأشد باالوا
  نقطعبالالشالشتنل.ب ق ل بم بح دمبالالد  بالبمد بح دمبوجد  بهد  باللش د ب

أشدد بالملش ل دد ب باوببددنلل سبأشدد بالدد ج   بالمددلق ّ  ب ددّبطئ دد باللددزلب

بوقنلبال  ىب ّب ننهّبملئوضّباللش  بوالملش ل  ب  ب غتا.
وهدددلابال جددد بقمدددنبا دددند بالشدددنّجبّاجدددعبالددد بالثدددن ّبوقددد باهدددت ئج ب

مصدنببمد ببئهدنلبالتط  د .بثدربالظدنهئبمد بقد لبالشدنّجبوالب حتدنجب ددّبال

 طنبق منبال ب  هرب ط   ب با  ب نظئبال بقد لبهدلابال ئهدنلباقدابمئ  د بمد ب
بئهنلبالتط   بقمنب التتندبم بالش اّقبح مبقنلب:بوهلابال ئهنلباقابمئ   ب

حد ىبم ببئهنلبالتط   بال  بمالتغ بأ ب  هرب ط  د بقدابواحد بمد بآحدندبا

الالشالشت  بب اح بم بآحندبالالشالش باالخدئىبقمدنباحتدنجبمل د ببئهدنلبالتط  د ب
وقدلل بهد با درب ن د وبمند بال د ب وكل بل    منبمتطنبقت  بب ب لمابم بال هر.

ب جئلب ّبالمتلنق ن بن ضنبدولببئهنلبالتط   .

واأشربالباللزلبالباختصببنلملش لباالخ ئب قطبقنلبالمئادبم باح ىب
هددّبالنالدد  ببنللش دد بقمددنب ددّباألهددتنّبوالشدد اّقبوقددنلبالمددئادبمدد بالنالدد ت  ب

الالد  بالالد  ببنللش دد ب بوالبلدرب  ددتصببد بقددنلبق لد باحدد ىبالنالد ت  بجنّ ددنب

بأش باللش بوالملش لبقش  منبوقلل بالال  .
 21 / 118 فال الواحد من تلك السلسلة ، قوله :

بدل ابلحص لبالتل د.
 9 / 119ميا وجه رابع.  قوله :

ابال جدد بهدد بمددنبكقددئ بالشدد خب ددّبالتصددابالثددن ّبأشددئبمدد بّابددعبهددل
وقددلابكقددئ ب ددّبالتصددابالالددندسبأشددئبمدد ب االبدنّا بوقدد بصدد ّا ببنلتن  دد .

الم  نبوالملندب بوق ىبالشنّجبهننبقئ  بممنبكقدئ بالشد خب  د ب د ببد سببمدنب

با  بب ب ّبالم  نبوالملندب  ض حنبلشمئادب بقنلب:
 لبل ابمم  بال ج دبأش بمل بمم ن بالد ب صاب ّبا  بالب م  بنلب  

غ ئب  ن  ب:بوق ابكل ب ن نب ق اىبمق من .ب م بكل با  بالب م د بنلب  د لب دّب

لمددنلبواحدد بل ددابمم دد بالددلا بأشددابمم ندد بالددلا ببدد ب  ن دد ب بوكلدد بأللب
نبالبالب   لبم ج دابملن. نبنلب   لبم ج دابملنبومما بجم ل نبمما
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   بالغ دئبالمتندنهّب دّبلمدنلبواحد بول د ب نلبلرب   بم ج دابملنبلرب

واح بق اباآلخئبنوببل باآلخئبوهلابالب منل .بوامنبنلب   لبم ج دابملنبوالب
واجد بوجد دب   ددنب د ب  شد بممددنبنلب  د لب شدد بالجمشد ببمدنبهددّب شد بالجمشدد ب

واج  بال ج دببلا  نب باوبمم ن بال ج دب ّبكا  ن.ب نلبقن تبواج د بال جد دب

بو اح بمن نبمم  بال ج دب  د لبال اجد بال جد دب تقد ىببمم ندن ببلا  نبوقاا
ال ج دب بهلابمحنلب بونمنبملبقن دتبمم ند بال جد دببدلا  نب نلجمشد بمحتنجد ب

نبنلب   لبخنّجنبمن نبنوبداخ ب   ن. ب ّبال ج دبال بمت  بال ج د.ب نما

نبنلب   لبقابواح بواج بال ج د بـبب نلبقنلبداخ ب   نب  ما وقدنلبقداا
هدلابخشدب.بوامدنبنلب  د لبمم د بال جد دب   د لبـبب بمن نبمم  بال ج دواح

ه بأشا بلشجمش بول ج دب تال بال ا بنح بالجمشد .بومدنبكا د بقدنهب دّبنلب  جد ب

بكا  ب ب   بواج بال ج دب بوقنلبل سبواج بال ج دبهلابخشب.
  قدد بنلب  دد لبخنّجددنبأن ددن.بوالب جدد لبالب  دد لبأشدد بمم ندد ب ب ن ددنب

بأش  بمم ن بال ج دب ّبهل بالجمش ب ب  ّباكابخنّج بأن نبوواج  بجملننبقاا

بمم د ب ال ج دببلا  ن.ب ق با ت تبالمم نن بال بأش بواج  بال ج دب ش سبل داا
بأشا بمم ن بمل .با ت ّبمنبا ند ب ّبالم  نبوالملند.

 قوله : واما أل يكول موجودا معا الخ

 با د ب جد بنلب  حدظبهلابالمطش بالجال ربقنلبمئاد نب ّبق لننبآ تدنبمد
بالبهشالش بالمم نن بالم ج دوببنلتلابملنبالخ.

 18 / 120نسبة االمكال.  قوله :

 ال  بام نل.بو   ّبق ل ب دّبالمالد ل بب(ىب بقب بش)و ّبب(ص)قمنب ّب

وادلاد ب»االول بم بالتصابالئابعبم بالمقص بالثن ّب ّببدئجبقد لبالمدن  ب:ب
تدنقبالنالدخبقش دنبح دمب قد لب:بأللبأش ب لئ بباالم نلببن ب«وج د بم خ ل 

ب ال  بالق  لب ال  باالم نلبو ال  بالتنأاب ال  بال ج  .
 3 / 121وتجب المخالفة بین العلة والمعلو  الخ.  قوله :

ب(1طبب2جبب527صب)كقئ بالش خب ّبثنلمبم بهنده بمل  ن بالشدتنءب
 بالتصددابالثنلددمب ددّبمننهدد  بمددنببدد  باللشددابالتنأش دد قددنلب ددّبأندد البال حددمب:

بوملش ال  نب ب ئاجع.
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 6 / 121 علة لشخصیتها ، قوله :

ب:بلتش ص ن.ب(صبق)و ّب
 8 / 121ويساويها ال مع  لك.  قوله :

الب النولبالملش لباللش بالبمعب  ا ببئطباوبحض ّبمدن ع.بوق لد ب:ب

بواالحالنسبمثنلبلل ىبالتالنولبأن ب  ا ببئطباوبحض ّبمن ع.
 13 / 121يعني به ال نسبة العلیة.  قوله :

بلدزىباجتمدنعباللشتد  ب دّب وبل نّوباخئىبالب ج لبمنبمعباللش بأش بواالا
بمئ   بواح وب بوالبنلب   لبمنبمعبالملش لبملش ال.

 14 / 121كحمرة النار.  قوله :

ببنلحنءبالم مش بوالملجم بقمنب ّببل بالنالخبم مش .
 15 / 121 قا  الشیخ ابو علي بن سینا الخ ، قوله :

الد ببدئجبالمدن  بأشد بالتصدابالحدندلبواللشدئ  بمد ببّاجعب ّبكلد 

لبم بقتن باالبنّا بق ل ب:ب ج بنلب لشرب ّبالجمش بنلبالص ّوب النمطباالوا

الجئم  بومنب صح  نبل سببّءبمن منبه  نبلق اىبال   ل بمطشقنبالخب بوقدلاب
ال ببئح بأش بالتصابالحندلبوالث ث  بم بالنمطبالالندسبمن بق ل به ا د ب

بضننبجالمنب ص ّبأن ب لابالخ.اكاب ئ
 17 / 121ثم قا  وجود الخالء. وعد  المحوى متقارنال.  قوله :

بوبنلل سبالبوج دبالمح ىبوأ ىبال  ءبمتقنّ نل.
 19 / 121 اعني عد  الخالء فیكول عد  الخالء ، قوله :

نق لبوه بالص ا بومنب ّببلد بالنالدخباأندّبوجد دبال د ءب   د لب

ب اا.وج دبال  ءب بغشطبج



 513بب......................................................................................ببدارملا فشك

 20 / 121 فتومم بعضهم ، قوله :

هلابال ل به بالت ئبالئاللبو تص ابق م ب ّبكل بوج ا بالمحق ب

بالط هّبا ان ب طش نلب ّبالم ضل  بالملق ّ  بم باالبنّا .
 4 / 122 بخالف العقا والفلك ، قوله :

باللقابه بأش بالمح ىب ّبالمقنىب  ب غتا.
 8 / 122علة الخ.  ولی  الشخص من العنصريات قوله :

بهدلابالح دربب( )و ّب :بلش صبمن نب بب ولبقشمد بآخدئب بوا مدنبخدصا
بنللنصئ ن بأللباال  طبالب ج لب   نبال ثدئوباال ئاد د ب دنلبقداب د عبمن دنب

منحصئب ّب ئد بالش صدّبب د هباللنصدئ ن باللبقداب د عبمن دنب جد لب

ب   ب  ثئباأل ئادبو حقق .
 8 / 122ص. وإاّل لم تتناه ايشخا قوله :

اق لببابلدرب تحقد باألبد نصبّنهدنبأللباللشد باللا  د باكاب حققدتبقدنلب

ملش ل ددنبمل ددنبوالب نتدد بأن ددنب بوالتددئفبنلبملش ل ددنبن ضددنبمدد بهددنخبهددلاب
الش صب   بن ضنبأش بكا   ب   لبالش صباللنصئلبأش ب نجئبح م بال ب

ئوبمحنلبنلبق   بمقتض نبلش ثئوببحال بكا  بوالط  ل بالتّب قتضّبكا  بال ث

بلدرب تندن باألبد نصبقدنلب بمئاد بم بق ل بواالا   ج بل ب ئدب ّبال نّجبوق لا
ب ّبق لبالش صباللنصئلبأش ب هلابالملن بالللبابئ نبمل  ب ت بائ.بأش بنلا

بكا   بلش صبآخئبمتنه باخئى.
 13 / 122وأيضا فال الشخص.  قوله :

سببلض نب قئ ئبالق بجّباوض بواخصئبح مبقنلب:بالباللننصئبل 
اول بب لب   لبأشاد بكا  د بل لضد نبمد بغ دئ ببداب الد  بقشا دنب دّبكلد بهد اءب

ددنب ئضددنن بأشدد ببغ ددئبكلدد بالمتددئوفبهددلاب   الددتغنّبمددنب ئضددنن بملشدد البأما

بخشب.
 19 / 122ميا وجه ثال .  قوله :

وال ج بالثدن ّبهد بق لد ب:بوالهدتغنن  بأند ببغ دئ بوقد ببدئح بالشدنّجب

بلالل م ببق ل ب:بون ضنب ن
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بالش صبم باللننصئبالخ.
 21 / 122 يل التقد  الياتي ما يبقي ، قوله :

بامنبم ص ل باوبم ص   .ب«من»قشم ب
 3 / 123ولتكافئهما.  قوله :

قئّ بصنح بالش اّقبه لاب:بالئابدعبنلبا دئادبالند عبال احد بمت ن ئد ب

.بلتمنثش نب ش سببلضد نباولد ببنللش اد بمد ببلد بوهدلابملند بق لد بولت ن ئ مدن
وقلل بالق بجّب ّببئح .بول  ب ئدبأش  منبأش بهلابالتقئ ئبنلبق لبهلاب

ال ج بغ ئبالالنب ب   ب  مابقمنباوّد ببلد باألجشاد بأشد بالشد اّقب بونمدنب

بمنبقئّ بالشنّجبالل م ب  بغ نّبأش  بومت  بغن  بالمتن  .
 5 / 123 ال يصح ، قوله :

ب بوال نق  ب:بالب صش .ب(ى)قمنب ّب
 8 / 123وبالعك  قد يعد .  قوله :

بن  بب ب حق قنبلق لبالمن  ب:بل قنءبنح همن.
 9 / 123 ويستحیا بقاء العلة ، قوله :

قمنب ق ىب ّبالمال ل بالثنلث بم بهدلابالتصدابق لد ب دّبكلد ب:بوالب جد لب

ببقنءبالملش لببل  بوالبجنلب ّبالمل ا.
 13 / 123والفاعا منا يفتقر الى تصور جا ي.  قوله :

بالب ن لمبمن ببّءبم صاصبجز ّبوّاجعب ّبكلد ببألل ّا الئنلبال ش
بال ببئح بأش بالتصابالتنهعبواللشئ  بم بثنلمباالبنّا .

 13 / 123 ثم إرادة ، قوله :

وحد هنب:بثدرب شد قب بم دنلبق لد ب:بثدربب(ى)و الم باإلجمنعبن ضنبو دّب
بب ق.
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 13 / 123ثم حركة العضالت.  قوله :

 ب ّبالمقنىب ّببئح بأش بالتصابال دنمسبب ا بق سبهئا بح بالمطش

واللشدئ  بمد بثنلدمباالبددنّا بأند بقد لبالشدد خبوامدنبالحئقدن باالخت نّ دد ب
ب  ّباب اب تالن   بول نبم  نبأنلىبمجمعب ببمنبهلابلتظ ب:

اأشربالبل ل بالحئقن بم ندلبنّبل بمتئ   بابلد هنبأد بالحئقدن بهد ب

 ددد الب بواللقددداباللمشدددّبالقددد ىبالم ّقددد بوهدددّبال  دددنلباوبالددد هرب دددّبالح
ببت هاط منب ّباإل النل.

و ش  ددنبقدد وبالشدد قب ن  ددنب ن لددمبأدد بالقدد ىبالم ّقدد ب بو نشددل بالدد ب

ب قب ح بطش با منب ن لمبأد بادّاطبالم  مد ب دّبالشدّءبالشل دلباوبالندن عب
ادّاقنبمطنبقنباوبغ ئبمطدنب بو الدما ببد  وبيبوالد ببد قب حد بد دعبوغش د ب

 نوب ّبالشدّءبالم دئو باوبالضدنّبو الدما بغضد ن.با منب ن لمبأ بادّاطبمنن

ومغددن ئوبهددل بالقدد وبلشقدد ىبالم ّقدد بظددنهئوبوقمددنبالبالددئ  سب ددّبالقدد ىب
بالم ّق بالح  ا   به بال هرب نلئ  سب ّبالق ىبالمحئق به بهل بالق و.

و ش  نباالجمنعبوه باللزىبالللب نجدزىببلد بالتدئددب دّبالتلدابوالتدئطب
ال ئاهد .بو د لبأشد بمغن ئ د بلششد قبقد لباال الدنلبوه بالمالما ببنالّادوبو

مئ دد ابلتنددنولبمددنبالب شددت   ب بوقنّهددنبلتنددنولبمددنب شددت   .بوأندد بوجدد دبهددلاب

االجمنعب تئجا باح بطئ ّبالتلابوالتئطبالشل  ب تالنوىب ال ت منبال بالقندّب
بأش  من.

و ش  نبالق ىبالمن ثا ب ّبم ندئباللضابالمحئق بل أضنء.بو  لبأشد ب

ئ  نبلالن ئبالم ندئبق لباال النلبالمشتنقباللنلىبغ ئبقندّبأش ب حئ  بمغن 
وهددّبالم ددندئب نأضددن  ب بوقدد لبالقددندّبأشدد بكلدد بغ ددئبمشددتنقبوالبأددنلى.

القئ   بلشحئقدن بو لش دنب شدن جباللضدابواّهدنل نبو تالدنوىبالتلدابوالتدئطب

ببنلنال  بمل  ن.با ت ّ.
 ب   دنبهدّبالم دندئبب نلب:بم ندئباللضابهّباألأصن بوالق ىبالمن ثد

بالقئ   بلشحئقن .
 19 / 123فحصلت اإلرادة الخ.  قوله :

 نلبقشتباال النلبق ب ئ  بوالب شتنقبقمنب ّبمّادوب ننولبالد اءبال شدعب ب
 نلج ا بنلبالمنتّبهننطبالش  وبالبالش قبمطشقنب نلبم باأتق بالنتعب ن لدمب

بم باأتقند بب قبأقشّبالبمحنل بوالبلرب الربب  و.
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 1 / 124والحركة الى مكال الخ.  له :قو

هلابال  ىبل  عبا ئادب ت هرب ّبالمقنىبوه بنلبص وّباال لنلبالجز   ب

أدد باال الددنلبالب ت قددببأشدد ب صدد ّا بواّادا بجز  دد .بمددث بمدد ب صدد ّب
الحئقدد بأشدد بمالددن  ب نشددئبمّادوبمتلشقدد ببقطددعبجم ددعبالمالددن  بمدد بغ ددئبنلب

لمالددن  بحتدد ب تلشدد بب ددنباالّادا ب تصدد ّبالمتحددئطبالحدد ودبالجز  دد بمدد با

بالجز   .
واأشدربالبهددل بالمالدد ل باللنبددئوبوبددئح نبخ صد بمددنب ددّبآخددئبالددنمطب

الثنلدددمبمددد باالبدددنّا بوبدددئجبالمدددن  بأش ددد ب ئاجدددعبالددد ب صدددشّبال دددنمسب

بواللشئ  بوالتنهعبواللشئ  بمن .
 15 / 124ويشترط في عدق التأثیر على المقارل الوضع.  قوله :

اءبالبالمقددنّلبقشمدد بأشدد بالجددن ّوبصددش بلشصدد ق.بوالمقددنّلبب الددئبالددئا

لشمددندوبوكلدد بالمقددنّلبهدد بالصدد ّبالقن مدد ببددنلم ادبواألأددئافبالحنلادد ب ددّب
األجالنىبوالمقنّلبمقنبابالمتنّقب ّباصط جباهابالملق لبقمنبهد   ّب دّب

نولبالمقصددد بالثدددن ّ.بوال ضدددعبمئ ددد عبالب شدددئطبال ضدددع.بواأشدددربنلبمدددنب

عب بمندالبالبمحنل بأللبق امد ببمد ادباألجالدنىب  د ثئب شتئطب ّب نث ئ بال ض
البلمندا  بوجئم بثربلصقئ ب نألقئ بمند بأشد بوهدل ب ب دنلبالندنّب الد ا ب نوا

دنبمدنب بوهدل ن.بونما و ضّءبأش بهدلت نبوالشدمسبقدلل بالب  شادببهللاب تالدنبمالا

لدد سببمددندالب دد ب شددتئطببدد بولدد باالحنطدد بقددنلمجئدا .بثددربالبالمتددنّقبامددنب
لباللقابوالثن ّبالنتسب دنلنت سبمجئدب بلا  بو لش ب باوبمجئدببلا  ب قطباالوا

التش   بواال الن   ب ّبالنش وباالول بل التببغن ا بأد باألجدئاىبواألجالدنىبوالب

لرب   بمند ا .بوجمش باالمئبنلبالق ىبالمتلشق ببنألجالنىبامنبمحتنج ب ّبكا  نب
تنج بمل  نبالب ّبكا  نببداب دّب لش دنبمل  نبقنلق وبالننّ  بوالمن  ا بمث ب باوبمح

لبمدد ب قددنلنت سبمطشقددنبوهدد   ّبال حددمبأدد بالجدد هئبالمتددنّقب ددّباولدد باالوا

بالمقص بالثن ّ.
ثربقنلبالص ا بنلب جلابالمال ل بالحند  بأشئوبوالشتنلببلد هنبمالد ل ب

بواح و.
 16 / 124يشترط في عدق التأثیر.  قوله :

دد ّ بالمصددنابب ددّب قئ ددئبالشددنّجبهددل بالمالدد ل بب هددئهنبمش ا صبمددنبقددئا

ببئح بأش بالتصابال نمسبأشئبم بهندسباالبنّا .
 3 / 125التي باعتبارما.  قوله :

بقشم بالم ص لبصت بلش شمن بالث ثبوالضم ئبّاجعبمل  ن.
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 13 / 125 او عدد تلك االعما  ، قوله :

بهلابه بالصنببالثنلمباآل ّبكقئ .
 14 / 125 نه ،اما مع وحدة العما واتصا  زما وقوله :

ل. بهلابه بالصنبباألوا
 15 / 125 او مع فرض االتصا  ، وقوله :

هلابه بالصنببالثن ّ.بوالمئادبم ب دئفباال صدنلب دّباللمدابا د بالب

ب ل دبل بالبالملت ئب ّبهلابالقالربه بامت ادبالزمنلب قط.
 / 125والثاني قوى يفرض عدور عما ما منهالا علالى االتصالا .  قوله :

21 

لبوالثنلدمبح دمباأت دئبالبم بغ  ئباأت نّبوح   بوقثئ  بقمنب ّباالوا

لبوالثددن ّب دّبالثنلددم. لب دّباالوا بقدد ب دّبالمقددنىبقد ىبوهدد بالبالشددنّجب االوا
جلابالتننه بأطتنبأش بال ضعبوهلابال  ىببظدنهئ ب قتضدّب  قدببالتد ث ئب

أش بالتننهّبو   بدغ غ بقمنبقنلبالشئ بب:بالظنهئبم بهلاباللطدبب  قدبب

ث ئبالق وبالجالمن  ا بأش بالتننهّبقت قت بأش بال ضعبل  بالظنهئبقمدنبهد ب  
بالمت  ىبم بق م ربنلبالت ث ئبمت قببأش بال ضعبومالتشزىبلشتننهّ.

وقددنلبالمدد ل باهددمنأ اب ددّب لش قتدد بأشدد بالشدد اّقب ددّبب ددنلبق م ددرب

ب ومالتشزىبلشتننهّبمنبهلابلتظ ب:  شدزىبالبالب ت قببالت ث ئبأشد بالتندنهّبومالا
 حق ب ننهّباألثئبق اب حقد بالتد ث ئبوهد بمالدتشزىبلتحقد بالتد ث ئببلد ب حقد ب

باألثئبو حق باألثئبق اب حق بالت ث ئبوه بمحنل.

ل  بصنح بالش اّقبهش به  ابالشنّجبالل م ب قنلبمنبهل بخ ص ب
بمقنّلبم ثئبمنبلرب لشرب ننهّباثئ بلرب ح ربب   بمد ثئبكلد باألثدئب مقنل ب:بقاا

لباألثئبغ ئبمتندن ب جدزىببد لبالمد ثئبمجدئدبمتلشد ببدلل بالمقدنّلبثدربول بقن

كقدئ ب تح دئواب دّباللطدب.بوالب  تد ب بنعبأشد بالقد ىببدن ا ربلدرب تتطند ابمدن
بأش  بحال بّو ت بوج دوبدقت ب ّبب نلباللطب.

 5 / 126يتفاوت مقابله.  قوله :

بحال بنلبمقنبابالم  نبوه بالطئهباآلخئب ّبالشئجب ب  شزىبالتننهّب
بالتتنو .
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 10 / 126 اّما ايّو  ، قوله :

بالبالقالئ  .
 10 / 126من الحركات.  وقوله :

بب نلبلمنب ّبق ل بمنبالب تننه .
 10 / 126عن القوتین.  وقوله :

صدددش بلشصددد وّب دددّبق لددد بصددد وّبمدددنبالب تندددنه .بوالق  دددنلبالقالدددئ  ب

بوالط  ل  .
 لبمدنبالب تندنه ب دّبثربالبق ل بمحنلبلمدنبمدئب ب دنظئبالد بق لد ب:ب   د

بصئ حنب ّبهلابالملن ببّءبغ ئب بمنبمئا الش وبواقلنبالب ّبلمنلبالخب بومالا

كقئ باالصننهبالث ث بوق ل ب:بالب م  بوجد دبقد وبجالدمن   ب قد ىبأشد بمدنب
ب تننه بوه بالب قتضّبحج بل ب قطبدو  من.

 لدددربالبال  ندددنهّب دددّبالشددد وبظدددنهئبالددد ط لب بولدددلل بلدددرب شدددتغش اب

بحتجنجبأش  بواقنم ابالحج بأش بال  ننهّببحال بالم وبوالل و.بنال
نبلظ  ّب نببحال بالش وب ش سببمقص دبمما وقنلبصنح بالش اّقب:بواما

نبلل ىب الند بوكل باكابقنلب جد لبا ت دنءبلمدنلبالحئقد ب دّبالقشد ب بط   بومما

بال بح مبالب م  ببنالم نلبال ق أّب نص ت بو جز ت .
  ّببط   ب بوامنبالش بالثن ّب مجئدب ئفبنق لب:بوالص ا به بظ

غ ئبملت ئبوالب ت هرباح بنلب   لب ّباألجالنىبق وبجالمن   ب ق ىبأشد بمدنب

الب تننه بب وبوهلابالتئفبالم ه ىبخنّجبأ بال حمباللشمّبّنهن.بوللل ب
لرب قربالش خب ّباالبنّا بالحج بأش بالتننهّب ّبالش اوبوقدنلبال  اجد ب دّب

قمنبن  بب بالشنّجبالل م ب دّبهدلابـببكقئباالصننهبالث ث بئح بأش  ببل ب

:بوقنلبمئادبالش خبمنب  تشبب ّبالن ن  بوال   ن  ببحال بالم وباوبـببال تن 
الل وب قط.با ت  بوا منبقنلبمئاد بمنب  تشدبب   مدنباللبال  ندنهّب دّبالشد وب

بظنهئبال ط ل.
 12 / 126حركات ال تتنامى.  قوله :

ب حئط.بمنص  ببق ل 
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 12 / 126ثم حّرك بتلك القوة جسما اعغر الخ.  وقوله :

جنء بالل نّوب ّبغ ئبواح وبم بالنالخبالمط  أ بوغ ئهنبه دلاب:بثدرب

حئقتب ش بالق وبجالمنباصغئب ببت   مبالتلابوحدلهبالجدنّوبوهدّبمحئ د ب
ب بدغ غ بوالصح ح بمنباختئ نهن.بوأ نّوبالش خب ّباالبدنّا به دلاب:بثدرب

طباصغئبم بكلد ببتشد بالقد و.بوأ دنّوبال  اجد ب دّببدئح ب ئضننبا   ب حئا

أش  نبه لاب:باكابحئطبجالرببق   بجالمنبآخئبم بم د نبمتدئوفبحئقدن بالب
طبجالمنبآخئببد   نببنلجالدرب   ن  بل نبثرب ئضننبالبكل بالجالربالمحئطب حئا

لب ددّبالط  لدد بواصددغئبمندد ببنلمقدد اّببتشدد بالقدد وببل ن ددنبمدد بكلدد بالم دد نب االوا

بلمتئوفبالخ.بو ظن ئبهلابالتحئ بب ّبال تن بقث ئوبج اا.ا
 15 / 126ميا رلف.  قوله :

اأشربالبالمصنببالمن  بهش ب ّباقنم بهلابال ئهدنلبمالدش بالشد خب دّب

ب االبنّا بوبل ب قئ ئبالحج ب دّبالشدئجبقدنلب:بواأشدربالبهدلابال ئهدنلباأدرا
ددنباهددتلمش بالشدد خب ددنلبالحنصددابمندد بنلبالقدد وبا لغ ددئبالمتننه دد بلدد بم خددلابمما

حئقتببنلتئفبجالدم  بم تشتد  بل جد بنلب  د لب حئ   دنبم نهمدنبمتتنو دنب

و شزىبمن بق   نبمتننه  ببنلق نسبالد باحد همنببلد بنلب ئضدتبغ دئبمتننه د ب
مطشقدنبهددلابخشددبب ددنكلبالقدد وبالغ ددئبالمتننه دد بهدد اءبقن ددتبجالددمن   باوبغ ددئب

بنلقالدئبوالشد خبخصاصد ببجالمن   ب متنعبنلب   لبم نبئوبلتحئ د باالجالدنى

بنلق وبالجالمن   بأللبغئض ب ّبهلابالم ضعبه ب تدّبال   ن د بأد بالقد ىب
بالجالمن   .با ت  .

ب بم خددلاباللبالقدد وبالغ ددئبالمتننه دد ب لددرا اقدد لب:با مددنبقددنلبال ئهددنلباأددرا

الجالمن   بوغ ئبالجالمن   ب بوق ل ب:به اءبقن تبجالمن   باوبغ ئبجالمن   ب
بخلا.ب نلبل    باأربم 

 16 / 126ومامنا سؤا  ععب.  قوله :

الالن ابه بالت ئبالئاللب ّبكل بالمقنىب بهلابالال البوالج ا بوا ئادب

التشم لبوج ا بالش خبواال ئادبأش  بقشا دنبمدلق ّوب دّببدئجبالمدن  بالمحقد ب
الط هّبأش بالتصابالتنهعبأشئبم بالنمطبالالندسبم باالبنّا .بوّاجعب

ب1طبب1جب)األخ ئبم بالمئحش بالثنمن بم باألهتنّب ّبكل بن ضنبال بالتصاب
بقد ىبال  اجد ب دّبب(.259صب والال البقنلبّا جنبق ابالت ئبقمنبهد ب دصا

المقنىبح مبقنلب:بواالأتئافبالمش  ّبالادللباوّد بالتنضدابالشدنّجبأش د ب

ببتج  زبنلب   لبالتتنو ب ّبالتحئ    
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ببنلالئأ بوال طءبالخ.

ق ىبالمن  بمد باالبدنّا ب:بو  د ب ظدئبأللببثربمنبقنلبالشنّجببل ب قا
اخلبالق وببحال باالأت نّ  بالب نن ّبوق عبالتتنو ببنالأت نّبالثنلمب بلد سب

قمنب ن غّباللبكل بالنظئبمجئدب ئفبغ ئبملت ئب ّبال حدمباللشمدّبوقمدنب

قشننبآ تنبالبال  ننهّب ّبالش وبظنهئبال ط لبولدلل بلدرب شدتغش اببنالحتجدنجب
نلبال  اج بقنلبالبهلاباالأتئافبالبالال البالصل بمن  عبأللبأش  بأش ب

المئادببنلق وبالملق ّوبهنهننبهّبالتّبالب  ن  بل نببنأت نّبالم وبواللد وبدولب

ب نظئبال بمدنبقنلد ب دّبالتصدابال دنمسب الش وبأش بمنبمئ.بوق ل بأش بمنبمئا
 بوال   ن د بأشئبم بالنمطبالملق ّبوقنلبهننطب:بقنلبمئادبالش خب ّبالن ن 

بحال بالم وبوالل وب قط.بوق  ب قطبالخئاجبمنببحالد بالشد اوبوكلد بقمدنبقشندنب

بلش وبظ  ّببط   بوللابلرب  حث ابأن ببنظئبأشمّ.
 23 / 126لی  لها كا موجود.  قوله :

البل سبل دنبمجمد عبم جد دب  شمد بقدابمئ  أد بأشد بن ا دنباهدربلد سب

وبال  اجدد ب ددّببددئح بأشدد ببملندد بالمجمدد عب بوم جدد دبصددت بل ددن.بوأ ددنّ
نبلرب  د بل دنبمجمد عب االبنّا ب ّبالمقنىبه لاب:بّدابالش خبأش  ربب لبقنلبلما

بم ج دب ّبوقتبم باالوقن .
 7 / 127والوبیعي.  قوله :

ب بملط هبأش بالقالئل. بمنص  ببق ل بأللا
 7 / 127في ا تحّركا.  وقوله :

ب ال  ب قن. ت  نب:بومكابب( )قمنب ّبالنالخبقشا نبمالا ب حئا
 9 / 127ميا بیال الستحالة القسم الثاني.  وقوله :

ّبال ئهددنلب ددّببددئح بأشدد باالبددنّا ببهددئ ق سال  اجدد ب مدد ب)قددئا
بلد بب دنلب م  د بثد ثبمقد من با د بب(م بالنمطبالالدندسب23ال بب20التصاب

بب نبالش خب ن غّبالت بائب   ب   بال بالمئاد.

  د بمقتضد نبلتحئ د بوالباالول بالبالجالربم بح مبهد بجالدربلمدنبلدرب
لمنعبأن ببابقنلبكل بلق وب حشاد ب دنكلبق  دئ بوصدغ ئ باكاب ئضدننبمجدئد  ب

بأ ب ش بالق وبقن نبمتالنو   ب ّبق  لبالتحئ  
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بل نلبالجالربم بح مبه بجالربمن لنبأن . بومالا

قددتبجالددم نبوالب الثن  دد بنلبالقدد وبالجالددمن   بالمالددمنوببنلط  ل ادد باكابحئا
بلرب   بالط  ل بط  لد بلدلل بمحنل ب   لبكل با لجالربخنل نبأ بالملنوق بواالا

الجالرب  ب ج لبنلب لئفببال  بق ئبالجالربوصغئ ب تنو ب ّبالق  لبلمنب

ب ّبالمق م باالول ببابالبأدئفب تدنو ب  د ببالد  بالقد وب ن  دنب  تشدبب مئا
بنخت هبمحشا نبأش بمنبه   ّب ّبالمق م بالثنلث بوهننطب الدت   بالبالتتدنو ب

منبقنلب ّبالحئقن بالقالئ ا ببال  بالق ابابالبغ ئب   ب ّبالط  ل ببحال بق

بالت اأابالبغ ئ.
الثنلثددد بالبالقددد ىبالجالدددمن   بالمتشدددنب  ب  تشدددبببدددنخت هباألجالدددنىب

و تننه ببتننه بمحنلا نبالم تشتد ببدنل  ئبوالصدغئبال  دنبحنلد ب   دنبمتجز د ب

ببتجز ت ن.
طبب نق لبم  بالب ج لبالب   لب ّبجالربم  االجالدنىبقد وبط  ل اد ب حدئا

كل بالجالربحئقن بب ب  ن  بوكل بأللبق وبكل بالجالرباقثئبواق ىبم بقد وب

بلض بل با تئدببنلمق م باألخ دئوب بولد سبل دندوبجالدم ب دّبالقد ّب د ثئب دّب
ق  بواحدد وببنلمق مدد ب ق  بوالمتحددئا منددعبالتحئ دد بحتدد ب  دد لب الدد  بالمحددئا

ل به  باالحت نجبال بهل بالمق م بوكل باالول بو ّبهلابالق لبابنّوبن ضنبا

الال  بهد بالبالملنوقد بلد بقن دتب دّبال   دئباقثدئبمن دنب دّبالصدغ ئبمدعبالب
القدد وب ددّبال   ددئبن ضددنبنقدد ىبمن دددنب ددّبالصددغ ئبل ن ددتب الدد  بالمحدددئق  ب

ب دددّبالمق مددد باالولددد ب ببددداب والمتحدددئق  بواحددد وبل ددد بلددد سبقدددلل بلمدددنبمدددئا

المحئقنلبم تشتنلببنلمق مد بالثن  د .ب دنلبالمتحئقنلب ّبح ربمنبالب  تشتنلبو
قتنبجالم  منبم بم  نبمتئوفبحئقن ببغ ئب  ن  بلزىبمن ب ننه باالقا. بحئا

ددنبث ددتبنلبصدد قبالتدد ث ئبأشدد بالمقددنّلبمشددئوطببنل ضددعب اقدد لب:بلما

والتننهّبالملق ّ  ب بونلبالق ىبالجالمن   بمطشقنب   لبم وبآثنّهدنبوقدلل ب
 نببحال بالش وبمتننه  ب  بب بنلب نت  باألمئبال بأ دبآثنّهنبمتننه  بقمنبن اب

بالمتنّق.
 7 / 128باستعدادات يكتسبها.  قوله :

هلاباالهتل ادبل سبكا  نبباب حصدابمد بج د باللد اّفبالطنّ د بوبد ب

ب حصابالقئ بوال ل بدولباالهتل ادباللا ّباالولبقنلبلشمندوبللا  ن.
 19 / 128وجاء فاعا لمحلّه.  قوله :

لجددزءبمضددن  بالدد بالتنأددابنلبجددزءبأشدد بلمحشادد .بوالتنأددابهدد بقشمدد با
بملطّبال ج دبوكل بأللبالص ّو
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بئ   بلشتنأابالللبه بالمتنّقبأش بمنبهش بمل  بالمشدنءبوبالدطبال د ىب  د ب

لبم باالبنّا بو ق ىباالبنّوبمل  . بالش خب ّبالنمطباالوا
م حدمبقشا دنبقنلبالق بجّب:بواأشربالبمنب قشنن بأد بالح مدنءب دّبهدلابال

نبقدنلبمن دئابل مدنبقمدنبهد جّءب م ب ئوعبال   ل بوالص ّوب بوالمصناببلما

قنلبالمننه بنلبالب لقئبهل بالم نحمبو لقئهنبأش به  ابالنتّبواال  نّبالب
أش بطئ  باالث ن بواالقئاّ.بوقنلبصنح بالش اّقب لئ ضنبلد ب:بالبهدل ب

هنهنددنبأشدد بهدد  اباالمدد ّبالمتتئأدد بأشدد بث دد  بال  دد ل بكقئهددنبالمصددنبب

الح ن  ب بوبملن با  بأش ب ق  ئبث    نبوأن بالقن ش  بب نب  د لبالحدنلبه دلاب
ب  بمنن نوبب ن نبوب  بمنبه   ّبم ب ت  بال   ل ب ّبهلابال تن .

 8 / 129والغاية علة بمامیتها.  قوله :

قئ دد بمدد بقدد ىبالشدد خب ددّبالتصددابالالددنبعبمدد بّابددعباالبددنّا ب ددّب

واللشد بالغن  د بالتدّبألجش دنبالشدّءبأشاد ببمنه ات دنب مبقدنلب: لئ دببالغن د بح د
بوملننهنبللش  باللش بالتنأش  بوملش ل بل نب ّبوج دهنبالخ.

البالغن  ببص ّ  نباللهن ا بوحص ل نب ّبأشربالتنأابأشا بللش اد باللشد ب
لب التنأش  ب بوهّبملش ل ب ّبوج دهدنبال دنّجّبلشملشد ل.بونّادبوبقد ل ربنوا

اللمابهلابالملن .بقنلبالش خب ّبمل  ن بالشدتنءب:بو لندّببنلغن  د ببالت ئبآخئ

باللش بالتّبالبجش نب حصابوج دببّءبم ن  بل ن.
والم ن  به بالملش لبال نّجّبوا منبقنلبم ن ننبل نبال  بالب  د لبحدنالب

ب   نبوالبمح بل ن.بولشلنّهبالئومّب ّبالمثن لب:

بظدددددنهئابآلببدددددنخباصدددددابم ددددد  باهدددددتب

بنبب دددددئبثمدددددئببددددد ببدددددنخبهالدددددتببنطنددددد ببب

 ب

بوددددددددئب  دددددددد دىبم ددددددددابوام دددددددد بثمددددددددئ

بقدددددد ب شددددددن  ىببنغ ددددددنلببدددددد خببدددددددجئ ب ب

 ب

لب  ددددددددددئبآخددددددددددئبآمدددددددددد بدّبأمدددددددددداب باوا

بخنصدددد ب  ددددئىبقدددد ببدددد دبوصددددبباللب ب ب

 ب

 15 / 129ومي ثابتة لكا قاعد.  قوله :

الضم ئبّاجعبال بالغن  بوالغن  بأئا تببن  نبأش بللش ا بالتنأش  ب  بب ب

هددل بالجمشدد بنلبالغن دد بب ددلابالملندد بثنبتدد بل دداب نأدداب تلدداببنلب  دد لبملندد 
ببنلقص باأن بالتنأاببنلقص بأش باصط ج



 523بب......................................................................................ببدارملا فشك

بالغن بالتنىبوالج ادبوالمش بالح بالبغئفبوالبغن  بل بمطشقدن.ب الح منءباللا

والتنأددابالددللب تلددابلغن دد بممددنبنلب  دد لبوجدد دب شدد بالغن دد باولدد ببدد ب   دد لب
 بنوبنلب نأش ت ب ترببتش بالغن  ب  شزىبنلب  د لببالتنأابمالت م بب ج دبالغن  

التنأاب نقصنب ّبأش ات بو الت ماببتش بالغن  ب نلتنأابلغن  ب ق ئبوهللابه حن  ب

الالْبتُْم أَنَّمالالا أَ )هدد بالغنددّب شدد سببتنأددابلغن دد بوغددئفبقمددنبن ادد بلدد سببلنبددمب فََحسم

ا  ب(.15م من لب)ب(َرلَْقناُكْم َعبَثا

لتصدابالالدندسبمد بالدنمطبالالدندسبمد بقنلبال  اج ب ّببئح بأش با

بمد ب االبنّا ب:بالغئفبه بغن  ب لاب نأاب  صدبببنالخت دنّب  د باخدصا
الغن دد .بوالقددن ش لببددنلبال ددنّلب لددنل با امددنب تلددابلغددئفبكه دد ابالدد با دد با مددنب

 تلش بلغئفب ل دبال بغ ئ بالبال بكا  بوكل بالب نن ّبق   بغن دنبوجد اداب ب

لابلغئفب  بب بم بنلب   لبكلد بالتلداباحالد ب  بنّبالش خبمل بنلبم ب ت
ب بم ب ئق بأللبالتلابالحال ب ّب تال بالبلرب   بنحال ببنلتنأابلرب م  بنلب

ب ص ئبغئضنبل بثربا تجبم بكل بنلبالمش بالح بالبغئفبل بمطشقن.
 17 / 129اما الحركات االسوقسیة.  قوله :

و دت بالطدنءبب ّباقئ بالم اّدب:باالهطقسببتت باأللببوه  لبالالد  

ب الدئب)وقالئبالقنهب:باأجم  بملننهنباالصابو الما باللننصئباالهطقالن ب

و ددّبالمنجدد ببتددت باأللددبب وهددّبالمددنءبواالّفبوال دد اءبوالنددنّ.ب(األلددب
لبوالثنلدمبوالئابدعبوهد  لبالثدن ّب وقالئهنبو دّبغ دنثبالشغدن ب:ببضدرباالوا

بلتظب   ن ّببملن باللنصئ.

 ب شل بب نباللئ بمنببنء بوهدلابالمثداباق لب:بال شم باكابقن تبأجم اب
هن ئبب ن رب:بأجمدّب نللد ببد بمدنببدئت.بوالغدئفباللمد وبالبالشدنّجبنّادب

من نبالحئقن بالط  ل  بمطشقنب ّبق نلباالّاد ا به اءبقن تبللننصئببالد ط ب

نوبلرب   بقمنب التتندبالتلم ربمد ب مث شد ببدنل ئبوجلشد بمقدنب بلشتنأداببنلقصد ب
ق لبالمن  ببل  بهلابواث تد ابلشط  ل ادن بغن دن ب بومد بقد لبواإلّادوب بوم ب

الشنّجبهننطبامنباث ن بالغن ن بلشحئقن بالط  ل  ب ق ب قد ى.ب ق لد ب قد ب قد ىب

ابددنّوبالدد بمددنبقنلدد ب ددّبهددلابالمقددنى.بو ددّبالشدد اّقبالبالح مددنءباث تدد ابل دداب
بهدلابالح  درب حئ  بو لابه اءبقنلباّاد انباوبط  ل نبغن د بوالمصدنببخدصا

ببنالّاد ن .
 1 / 130اما القوة الحیوانیة.  قوله :

ق  بالق وببنلح  ا  د بالخدئاجبالتش  د بوكلد باللبالقد وبالمحئقد بالتش  د ب
بل التبغن ت نبال ص لبال 
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بالمنت  ببابغن ت نبال واىبأش بالحئق بقمنبه   ّ.
 1 / 130 ومو قد يكول ، قوله :

بالبال ص ل.
 2 / 130 ، فهو اما ریر او عادة وقوله :

وحد هنب:بوهد بقد بب( )الب ش بالحئق بوالتلق ئببنأت دنّبال  دئ.بو دّب

ب   لبغن  بالشئق  .بوالنالخباالخئىب:بغن  بالش ق  .
 2 / 130 او عب  او جااف ، وقوله :

بئح بأشد بالتصداباالخ دئبمد بخدنمسباالبدنّا ب:بـببهئ ق سـببقنل

ب بملندن باألخدلبب ثدئوبمد بغ دئب  قد  ئبوقد ب طشد ببحالد بالجزاهبلتظ بملئا

االصددط جبأشدد ب لدداب  دد لبم دد ن ببدد قنب   ش ددنبمدد بغ ددئبالب قتضدد  ب  ددئب
قنلئ نضدد ب باوبط  لدد بقددنلتنتسب باوبمددزاجبقحئقددن بالمئضدد ب باوبأددندوب

قنلشل ببنلشح  بمدث بوهد ببنأت دنّبمد بالتنأدابقمدنبنلبالل دمب  د لببنأت دنّب

بم بالغن  .
 4 / 130على ما تقد .  وقوله :

بّبالمال ل باللنبئوبم بهلابالتصا. ق ىب 
 6 / 130وقد تكول مي بعینها.  وقوله :

بالب   لبغن  بالق وبالمحئق ببل ن ن.
 6 / 130 كمن طلب مفارقة مكانه والحصو  في آرر ، وقوله :

ب نجتملتبالغن تنلبالبغن  بالق وبالمحئق بوغن  بالق وبالش ق  .
 7 / 130 باطلة بالنسبة إلیها ، وقوله :

امددنببنلنالدد  بالدد بالقدد وبالمحئقدد ب نلغن دد بحنصددش بول الددتبب نطشدد بأللبو
بغن ت نبهّبال ص لبال بالمنت  .
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 8 / 130 وال حصلت الغايتال ، وقوله :

بالبغن  بالق وبالمحئق بوغن  بالق وبالش ق  .
 9 / 130فهو الجااف والعب .  قوله :

 بالشدتنءبالش خبجلش منباثن  بح مبقنلب دّبال دنمسبمد بهندهد بمل  دن

:بقددداب  ن ددد ب نت دددّبمل  دددنبالحئقددد بب(541صبب1طبب2جب) ددّباث دددن بالغن ددد ب

ق بالت   ش دد بوالب  دد لبالمتشدد ق ببحالدد ب و  دد لبهددّببل ن ددنبالغن دد بالمتشدد ا
الت ددئوب ب  ددّبالتدد ب الددم بالل ددم.بوقددابغن دد بل الددتبهددّب  ن دد بالحئقددد ب

  بهد بوم  ؤهنب ش قب   شّبغ ئب  ئلب  ب  ش بامدنبنلب  د لبالت   دابوحد

الم دد نبلحئقدد بالشدد قبهددمّبكلدد بالتلددابجزا ددنبولددرب الددربأ ثددنبالددخ.بوقددلل ب
ال  اج ب ّببئح بأش بالتصاباالخ ئبم بخنمسباالبنّا بجلش مدنباثند  ب

بوق ب ق ىبآ تن.
 12 / 130واثبتوا للوبیعیات  ايات الخ.  قوله :

قنلبالش خب ّبالتصابالتنهعبأشئبم بثنم باالبنّا ب:بمكاب ظئ ب ّب
دد باال مدد ّبو  مشت ددنبوجدد  بل دداببددّءبمدد باالبدد نءبالجالددمن   بقمددنالب  صا

وأشقنباّاد نبنوبط  ل نبللل بال مدنلبوبد قنبط  ل دنبنوباّاد دنبمل د باكاب نّقد ب

بّحم بم باللنن  باالول بأش بالنح بالللبه بب بأنن  .
وقنلبال  اج ب ّبالشئجب:بولشش خبّهدنل بلط تد ب دّباللشد ببد ا ب   دنب

بم عبال ن نن .هئ ن  ب ّبج

اق لب:بهل بالئهنل بق بط لتبمدعبأد وبّهدن اباخدئىبلششد خبمتئجمد ب
بنلتئ ال  بن ضن.بوقت  نبالش خببنهرب شم ل بابّبأ  بهللابالملص مّبالللبقنلب

باب به ننب ّبحق ب:باب بأ  بهللابمنّببمنزل بنّهطنطنل سبم با  ط ل.

بدنّا ب دّبوقدلابقدنلبال  اجد ب دّببدئجبالتصدابالالدنبعبمد بّابدعباال
ال حمبأ باللش بالغن   بمنبهلابلتظ ب:باأتئفبالتنضابالشنّجببن  رب ث ت لب

لص لنلبالط  ل  بأش بغن   بوالق ىبالط  ل  بالببل ّبل نب  ب م  بالب قنلب

 ش بالغن ن بم ج دوب ّباكهن  نب بوالبنلب قنلبا  نبم ج دوب ّبال دنّجباللب
نكلب شدد بالغن ددن بغ ددئبم جدد دوبوج دهددنبمت قددببأشدد بوجدد دبالملشدد ال ب دد

ببدنلب قددنلبلدد سب وغ دئبالم جدد دبالب  د لبأشدد بلشم جدد دبوالبخد صبأندد بمالا
بلص لنلبالط  ل  بغن ن .



 دارملا فشكبب......................................................................................بب526

والج ا بنلبالط  ل بمنبلرب قدت بلدلا  نببد ئنبقد   بمدنبمدث بالب حدئطب

الجالربال بحص لبكل بالشدّءب  د لبكلد بالشدّءبمقتضدنهنبامدئبثنبدتبدالب
ّءبل نببنلق وبوبل ّبمنبل نببد بق دابوجد د ببنلتلداب  د بأش بوج دبكل بالش

باللش بالغن   بلتلش ن.با ت  .

ببقن  دنبو لدئجب اق لب:بالحد بالبالط دن عبل دنبغن دن بوقدابط  لد ب حد ا
ال بقمنل نبوال داب الدل بالد بغن د بالغن دن بوم د نبالم دندئبهللابّ باللدنلم  ب

بو لربمنبقنلبصنح بالح م بالمنظ م ب:

ب ددددددددددد بمالددددددددددددتت عبقددددددددددداببدددددددددددّءبغنو

بحتددددددددددد ب  اأدددددددددددابهدددددددددددّبالط دددددددددددن عب ببب

 ب

و دّباالهددتنّبنلبهللاب لدنل بقدد بجلددابل اجد بح متدد ب دّبط ددعبالنتدد سب

مح  بال ج دبوال قنءبوجلاب دّبج شات دنبقئاهد بالتندنءبواللد ىبوهدلابحد بأللب

ط  ل بال ج دبخ ئبمح بو  ّبصئهبوبقن  بخ ئ  بال  ئبو  ّ  بالند ّب
لبم بثن   ب تسبالشتنءببابا ندبالشب(163صبب1طبب4جب)  خبالملظرب ّباالوا

بال واىبامئب ن  بم باالل بأش بقاببّءب بح ا ب(.294صبب1طبب1جب)نلا

اق لبوممدنب ندندىببد أش بصد   نبنلبالط  ل دن بن ضدنبل دنبغن دن بهدّب
وحدد وبالنظدددنىبالحنق ددد بأددد بوحددد وبالصددنعبوالتددد ب ئبال الاددد بأشددد بنلبالح دددنوب

بو نت ّبا بال ج دبالمطش بالحد بالق اد ىبوالشل ّبهنّ  ب ّبال اا ألمئبمل بنلا

بالقن ربب ب لبواآلخئبوالظنهئبوال نط بوالبال ش به بالم ج دبالمق ّا ه باألوا
ق نىبالتلاببتنأش بوال  ىببمت شامد بونلبمدنب دزلبمد بالم جد دا بمد بالصدقعب

الئب بّبمنب زلبب ش ت ببابمش    بب د  بهد حن  بو لدنل .بوأش د ببنلتد بئب  مدنب

بأش  بم بمنط بال حّبوب نلبالالن ب ئاجم ب:ب تش  
ب   ىب ىبوالللبق ّا ب(.4بوب3االأش ب)الللبخش ب ال ا

ب(.51ط ب)قنلبّبننبالللباأط بقاببّءبخشق بثربه ىب

و دددّباالّفبقطدددعبمتجدددنوّا بوجندددن بمددد باأندددن بولّعبو   ددداب
دداببلضدد نبأشدد ببلدد ب ددّب صددن البوغ ددئبصددن الب الددق ببمددنءبواحدد بو تضا

ب(.5ّأ ب)آل ن بلق ىب لقش لباالقابالب ّبكل ب
ال ددن بالالددندسبوالث ثدد لبمدد ب  ح دد بالصدد وقب ددّبالددئدبأشدد بالثن  دد ب

:بمدنببالال ىأش  والز ندق ببنهنند بأ بهشنىبب بالح ربقنلبقشتبألبّبأ  بهللاب

قددنلب:با صددنلبالتدد ب ئبو مددنىبالصددنعب بقمددنبقددنلبب؟الدد ل ابأشدد بنلبهللابواحدد 
ببأزوجا ببهللابلتال  ن.:بل بقنلب   منبآل  باالا

و ددّب  ح دد بالمتضدداب:ب ددنبمتضددابالباهددربهددلاباللددنلرببشالددنلبال   ن  ادد ب

الجنّلبالملئوهبأن هربق هم سبو تال ئ بالز ن .بوقدلل بهدمت بالت هدت ب
وم بادأد بالح مد ب  دن  اب الدما   بب دلاباالهدربمالبلمدنبّنواب  د بمد بالتقد  ئب

هدما  بل ند بل   دئوابا د بوالنظنىب شرب ئض ابنلب الم  ب ق  ئابو ظنمدنبحتد ب

ب2بحدنّبجب)معبمنبه بأش  بم بالص ا بواال قنلبأش بغن  بالحال بوال  دنءب
ب(.45صبب1طب
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 13 / 130 فقد تقد  البح  فیه ، قوله :

 دّبهددل بالمالدد ل بح دمبقددنلبآ تددنب:بامددنبالحئقدن باالهطقالدد  ب قدد باث ددتب

باألوا ابل نبغن ن بالخ.
 14 / 130 اما قو  ،واما العلا االتفاقیة فقد نف قوله :

بمدنب بمم  ب شد بهد  بواال تدنقب دّب ظدنىباللدنلربمنتدّبوقداا الح بالبقاا

بنلباللنم ب الما لب ندّبال ج دباوب  ت هربا  با تنقّب   بح بوج بوج د بمالا
الللبه   بمج  لبل ربا تنق نبوالنندّبل به  بوالشّءبمنبلرب ج بوجد د بالب

ىبأن بالب  جد .بو لدربمدنبقدنلبالمت لد ب تحق بقطبومنبلرب نببجم عبا حنءبالل 

ب:ب(122صب)الال زواّلب ّبالح م بالمنظ م ب

بلدددددددددد سب ددددددددددّبال جدددددددددد دباال تددددددددددنقّبو

باكبقددددددددابمددددددددنب حدددددددد ثب  دددددددد بّاقددددددددّب ببب

 ب

بللشددددددددددددابب ددددددددددددنبوجدددددددددددد د بوجددددددددددددد ب

ب قدددددددددد لباال تددددددددددنقبجنهددددددددددابالالدددددددددد  ب ب ب

 ب

وقنلب ّب لش قت بأش  ب:بق لننبول سب ّبال ج دباال تنقّبّدابأش بالقن اب

نقب  زأربلال ءبظنا بنلبالمطئبمدث بلضدئوّوبالمدندوبقدن  باكابالشدمسببنال ت

ب دددئ بمددد بال حدددنّبواالّاضدددّبالئط ددد ب دددنكاباّ تدددعبال  دددنّبووصدددابالددد ب
الزم ئ ئببئدبوصنّبمنءبو زلبضئوّوب ن ت بالب تحق بمصنل ببدت بمد ب

غ ئبقص بولرب لشربهلابالجنهابا  بالب قعببّءب ّباللنلربولد بقدنلباحقدئبمدنب

بالقدد ىب تصدد ّب بنلبقدداا بدد ولبأشددربهللابواّاد دد بوق ّ دد بالمح طدد بوقدد بمددئا
ئهنب ئب مد بالدللب الد ا والم ندئبمجنلّبمش ت بوق ّ  ب ب   بالبالشمسب   ا

هدنبالدد بالجند  بوالشددمنلب و د  ئهنبو الدد ائهنبوالدنتسبالمتلشقدد بب دنبالتددّب جئا

و تلددابالتصدد لباالّبلدد بمدد بامددئبمدد بهدد بو جشادد بمدد بأش دد بوبندد ّبمدد ب
ب. التضّء

وق ل ب ق لباال تنقبجنهابالال  ب ب نظئبال بأ دنّوبالمحقد بالط هدّب

 ّببدئح بأشد بمنطد باالبدنّا ب دّبالتصدابالم حد ثب  د بأد باللئضدّب
ال لىبغ دئبالمقد ىب بح دمبقدنلب:باللىبالشدّءببحالد بالشغد بهد بمدنبالب نتد ب

الشدّءبأند بوهدد بممدنبداخداب  دد باوبخدنّجبأند بواالولبهدد بالدلا ّبالمقدد ىب ب

 ّبه بالمصنح بال ا رب نلبالمصنح بمن بمنب صنح  بدا منب بومن بمدنبوالثن
نبالب   لببح مب م د بالب لشدرباوبالب  صنح بوقتنبمنب بوه  بالمصنح  بمما

   لب بواالولب نال بالد بالشدزوىب دّباللدئهب بوالثدن ّب نالد بالد باال تدنقب

بنلبالجنهداببالد   ب نالد  بالد  اال تدنق.بب نلباال تدنقبالب  شد بأد بهد  بمدنبمالا
ب(.1طبب18صب)
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و حدد  بمددنبقددنلب ددّبآخددئببددئجبالتصددابالتنهددعبمدد بالددنمطبالثددن ّبمدد ب

االبنّا ب ّبب نلبق لبالش خبوهتلشربالباال تنقب التن بال باهد ن بغئ  د ب:ب
اال تنقبل سبأش بمنب ظ با  بالب التن بال به  ببابه بالللب التن بال به  ب

ب(.1طبب53صب)اال تنقبغئ  ب ن ّبوج د بوالب تتط بل ب  نال بال ب

اق لب:ب تص ابال حمبأ بكل ب طش ب ّبالنمط  بالئابعبوال نمسبم ب
االبنّا .بثرب ج بأش  بالتم  زبب  باال تنقبالللب ق لبب بالمنطقدّب بوبد  ب

ق لبالح  ربم بنلبمنب  ج ب ّبال دنّجبلد سببن تدنقّ.ب دنلمنطقّب  حدمبأد ب

 منبلزوىب ق لبملبالقض  با تنق  بالشزوىبب  بالقض ت  بوأ م نب منبلرب   بب ن
نبالتشالتّب  ح ربب لب قق ل باكابقن تبالشمسبطنلل بقن تبالحمنم بطن ئوبونما

بواحدد بمدد بطئ ددّبالقضدد  ب ددّبالنظددنىبال جدد دلبوجدد بوجدد د ب  جدد ب قدداا

ئ. ب ت صا
واأشربنلبلم ال دنبم د  بالحقدن  باالمدنىبالصدندقبصدش ا بهللابأش د ب دّب

ضددداب ن غدددّبنلب تشدددئهببت دددئطب قشددد ب بقدددنلبالمقدددنىبق مدددنب دددّب  ح ددد بالمت

ب:ب(47بوب46صبب1طبب2بحنّبجب)بالال ىأش  
 نمنباصحن بالط دن عب قدنل ابنلبالط  لد بالب تلداببد ئنبلغ دئبملند بوالب

أمنب  د ب مدنىبالشدّءب دّبط  لتد بولأمد ابنلبالمحند ب شد  ببدلل ببف تجنول]

األبد نءببد بب ق ابل رب م بنأط بالط  ل بهل بالح م بوال قد هبأشد بحد ود
ب؟مجنولوبل نبوهلابق ب لجزبأن باللق لببل بط لبالتجنّ 

 نلباوج  ابلشط  ل بالح م بوالق ّوبأش بمثنلبهدل باأل لدنلب قد بنقدئواب

بمنبا  ئوابأللبهل بهّبصتن بال دنل ب بوالبا  دئوابنلب  د لبهدلابلشط  لد ب
ب  لابوج بال ش ب  تببب لبالتلابلش نل بالح  ر.

 منءبطن ت با  ئواباللم بوالت ب ئب دّباألبد نءبولأمد ابوق بقنلبم بالق

نباحتج ابب بهل باال نثبالتّب ش بغ ئب نلبق   نببنللئفبواال تنق.بوقن  ابمما
مجئىباللئهبواللندوبقنال النلب  ل ب نقصنباوبلا  اباص لنبو   لبالم لد دب

ق  ئبمش هنبم  البال ش ب جلش ابهلابدل  بأش بالبق لباألب نءبل سببلم بو 

بباببنللئفبق ببمنبا ت بنلب   ل.
وقدد بقددنلباّهددطنطنل سبّدابأشدد  رب قددنلب:بالبالددللب  دد لببددنللئفب

واال تددنقبا مددنبهدد ببددّءب ددّبالتددئطبمددئوبمددئوبألأددئافب لددئفبلشط  لدد ب

 تز ش نبأ به  ش نبول سببمنزل باالم ّبالط  ل د بالجنّ د بأشد ببد ابواحد ب
بجئ نبدا منبمتتنبلن.

ننهبالح  البنلب جئلباقثئبكلد بأشد بمثدنلبوا تب نبمتضاب ئىباص

ومن دنجبواحد بقنال الدنلب  لد بولد ب د البوّجد لبوخمدسباصدنبعبقمدنبأش دد ب
الجم  ّبم بالننس.ب نمنبمنب  ل بأش بخ هبكل ب ن  بللشا ب   لب دّبالدئحرب

باوب ّبالمندوبالتّب نش بمن نبالجن  بقمنب لئفب ّبالصننأن بح  ب تلم 
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ت ب  ل قبدولبكل بأن  ب دّباألداوب بنوب دّباآللد بالصن عبالص ا ب ّبصنل

التّب لماب   نبالشّءب ق ب ح ثبمثابكل ب دّباوالدبالح د البل هد ن بالتدّب
هنبو الدشرباقثئهدنب  د  ّبهد  انبالب وصتننب    ّبال لد بلا د ابنوب نقصدنباوبمشد ا

أشادد ب  دد ب  مددنبنلبالددللب حدد ثب ددّببلدد باالأمددنلباالأددئافبللشادد ب  دد بالب

 دنبجم لددنباالهمدنلبوأد ىبالصددن عب بقدلل بمدنب حدد ثبأشد ببلدد ب  جد بأش 
األ لددنلبالط  ل ادد بللددن  ب دد خابأش  ددنبالب  جدد بنلب  دد لبجم ل ددنببددنللئفب

بواال تنق.

 ق لبم بقنلب ّباألب نءبنلبق   نببنللئفبواال تنقبم بق دابنلببد ئنب
بمن نب   ّبأش بخ هبالط  ل ب لئفبل بخط بوخطا.

ق دابل درب:بلد لشربا د بب؟هدلاب حد ثب دّباألبد نءب نلبقنل ابولربصنّبمثدا

ل سبق لباألب نءببنضطئاّبم بالط  ل بوالب م  بنلب  د لبهد ا بقمدنبقدنلب
قن ش لببابه ب ق  ئبوأم بم بخنل بح  رباكبجلابالط  ل ب جئلباقثدئبكلد ب

أش بمجئىبومن نجبملئوهبو زولبنح ن نبأ بكل بألأدئافب لدئفبل دنب

 بمد بئوب ق دئوبالد بابد اءبال دنل بوق ّ د ب دّب  الت لببلل بأش با  دنبمصدئ 
ببش غبغن ت نبوا منىبأمش نب  نّطبهللاباحال بال نلق  .

اّهطنطنل سببمنب طد ب  د بمد بلالدنلببالال ىأش  اق لب:ب  ج اباالمنىب

بملّاءباللشربوكو  ببمنبنوهرب اللصم بحج بأش بالمتقشت  بالل  بل سبل ربمالا
نّوببنلال ءبوا ب   رب ت ه رباألما ال لاءب   الءببملدزلبأد بهد  ابال ال د بومالا

دداباللشددربواللددنلر.بوقتدد ببنّهددطنطنل سب  ددئابنلب بهللاباالأظددرب  جا ّا   ددلابولدد

حج بهللابأش بخشق ب ط ببنهم ب  ج  بواّ ض به ئ  بالالن ا بالمض ئ بب   ب
قنلب الش بالننسبال ببنّ  ربم بطئ  بوح وبالصنعبوالت ب ئبو  قظبأق ل رب

قّبالب  دد لبجنّ ددنبدا مددنبمتتنبلددنبومددنبهدد بهددنا بدا مدد بالب  دد لبوالببدد لباال تددن

لب  د ب حدتب د ب ئبالمش د  ب  ددنلباألصدابمدنبهد بق دابالط  لد بو  ق ددنب  حد ا
بوبل هن.

ب(1طبب14صب)قنلباللنلرباألوح لبمحم بال  شمّب ّبمح   بالقشد  ب

:ب ددئوىبالبأمددئوببدد باللددنصبقدد ىبمدد باالهدد ن ّ  بأشدد بهدد   نبّهدد لبهللاب
دنبّنىبوآل أش  هللا صش  قدنلب:بّن دتبق مدنب تطشاالد لبو جتملد لبب؟ ال ل بأما

بحشقنبو لقئولبّج ب قنلبل باّهط طنل سبللن بهللا.

ملبب! قدددددنلبصدددددش ا بهللابو الدددددش من  بأش ددددد بوآلددددد ب:بمددددد ب دددددنبأمدددددئو
باّهط طنل سبقنلب   انب ج ش بق م .

ه ددلابقددنلبالدد  شمّب:بقددنلبالتنضددابالشدد ئلوّىب ددّب ددنّ خبالح مددنءب:ب

بهملنن .
ثددربقددنلبالدد  شمّب:باقدد لبو   دد بهددل بالئوا دد بمددنب قددابالالدد  بالطددنهئبكوب

المننق بوالمتنخئبّضدّبالد   بأشد ببد بطدنوسبقد اسبهللابّوحد ب دّبقتنبد ب
ب ئجبالم م ىب ّبملئ  بالح لبوالحئاىبم بأشربالنج ىبق ال
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قددلل ببد لبابدئخسبوبطش مد سبقن دنبمد باأل   دنءب بونلباقثدئبالح مدنءبقدن  اب

وا مدددنبالتددد سبأشددد بالندددنسبامدددئهربألجددداباهدددمن  ربال   ن  اددد بالبلمدددنبقن دددتب
اهمنؤهربم ا ق بالهمنءببل بح منءب   نلبالل  ب نال بمل  رب الندباالأتقندب

ابت  بأش بالننسبحنل ربوظن ابالباصحن ب ش باألهنمّبب جمل ربأش ب  دجب

بواح بم باالأتقند.
ح وبالصنعبوالتد ب ئبأشد بّدابواأشربالبالش خبهش ب ّبالشتنءبمالش بو

القن ش  ببنل  تبواال تنقبن ضن.بوق باب عبال حمبأ بكل بونجندب ّبالتصش  ب

الثنلمبأشئبوالئابعبأشئبم بالمقنل باالول بمن ب ّبالتئقبالقدن ش  ببنل  دتب
وهددلالبالتصدد لبمدد بب(33ـبب25صبب1طبب1جب)واال تددنقبو قدد بحجج ددرب

بالالنم  ب ّبالثن ّبمن منب:بغئّب ص لبالشتنءبج اا.بوم بقشمن  

وببنهددتم ادبالمددندوبأدد ب لبالالددن ش بأدد بال دئا ولدنمل بالنظددئب ددّبمثداب  دد ا
ب؟األّفب بوالجن  بأ بالنطت ببنهتم ادبالمندوبأ بالئحربهدابكلد ببنال تدنق

بو ج  بل سببن تنقّببابامئاب  ج  بالط  ل بو الت أ  بق و.

شثنن دنبالب ق داباالبهدل بوقلل بلنالنأ بن ضنبأش بقد ل ربالبالمدندوبالتدّبل
ب الص ّوبل نانب لشربا  نبلرب حصابل دل بالمدندوبهدل بالصد ّوبال  دنبالب ق داباالا

بهددل ب ددشتبهددل بالمددندوبل ددل بالصدد ّوبال ا ددنبالب ق دداباالا هددل بالصدد ّوببددابحصا

الص ّوب ن  بل سبال  تبا منبّه ب   بالحجئب بوطت بال شد بأللبالحجدئب
ب ببابهندنطبصدن ب  د لب الد باثقابوال ش بنخبا ل بصدن عبلدرب صدش بل دنبمالا

م ادابمنب تلش بهل بالنال  ب جنءبب نبأش بهدل بالنالد  بوالت مدابالصدندقب ظ دئب

وب وبا  تتبهن ش ببئا ص قبمنبقشنن بوه بنلبال قل بال اح وباكابهقطب   نبح  ببئا
اوبح ادد ببددل ئبا  تددتبهددن ش ببددل ئبو الددتح ابنلب قددنلبملباألجددزاءباالّضدد ا ب

وبو ئبا  ب ن  به ظ ئبنلب حئق نبوالمن   ب تح ئطببلا  نبو نتلب ّبج هئبال ئا

أد بم اضددل نبلد سبلددلا  نبوالحئقدن بالتددّبلدلا  نبملش مدد ب  جد بنلب  دد لب
 حئق نبا منبه ب جل بق ىبمالت نا ب ّبالح ادن بجنكبد ببدنكلبهللا.بوالبقن دتب

وببل ئو ئق  بم بولربالب ت ل ببجئوبمب؟االم ّب جئلبا تنقنب شربالب ن تبال ئا

ولربالب ت ئّبهل بالند ادّب»ب؟   بول ت لبقمنب ت ل بأن هرببنال تنقبأنزبن اا
بال بآخئبمنبا ند.ب؟باب  ق باأل  اعبمحت ظ بأش بنقثئ

بوقنلباللنّهبالئومّب ّبالمثن لب:

بهددددد مبونددددد ىبقدددددنّىبوجددددد ببدددددئبدهددددد 

بد ددددد  باىباهددددد  بقددددد بقدددددئ بخدددددئبدهددددد  ببب

 ب

 6 / 131ويل الموعوف بالعلة.  قوله :

بدل ابآخئ.
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 7 / 131 أو بعضها ، وقوله :

بأطببأش بقابواح بوقلل بق ل بنوبالمجم ع.
 10 / 131 وميال الضعیفال ، وقوله :

بنلبال ل  ل.
 10 / 131 ومو باطا ، وقوله :

بنلبكل باالقتضنءببنطا.
 11 / 131والمادة المركبة الخ.  قوله :

والصدد ّوبال الدد ط بوالمددندوبال الدد ط بق   ل ددن بال الددن طباللنصددئ  ب ب

قص ّبهل بال الن طب بوالغن  بال ال ط بق ص لبقابمن نبال بم ن  بالط  لّب

وللشا ددنبل ضدد ح نبلددرب ددلقئهنبالشددنّج.بأ ددنّوبالشدد خب ددّبالثددن ّبمدد باولدد ب
قق لندنبأد بالدزاجبواللتدصبقدنلبالمد ادبب(1جبب1طبب8صب)ط  ل ن بالشتنءب

باجبلشح ئ.و ّبالثنلمبمن نب:بواللتصبوالزب(.خـببقنلبالح ئ)
 11 / 131كاالنسانیة المرّكبة من اشكا  مختلفة.  وقوله :

ب نلصدد ّ  بالب  دد لبمئقا دد بوقدد ب البمدد بصدد ّباأضددن  نباآلل دد بواالا
مض ب ّبآخئبالمال ل بالئابلد بأشدئوبمد بهدلابالتصدابنلبالصد ّوبواحد و.ب

الص ّوبالمئق  بمثاب قنلبالش خب ّبالثن ّبأشئبم باول بط  ل ن بالشتنءب:

بوباال الن   بالتّب حصابم بأ وبق ىبوص ّب جتمع.ب ت بئ.ص ّ
 21 / 131ميه العلا الخ.  قوله :

بق بكقئبمثنالبلشتنأش  بال ش ا بوالجز   ب قطب بونمثش بال  اقّبغ ئبخت  .
 9 / 132على ما مع العلة.  قوله :

البوصدببمد لىبلشلشد بقمدنب د  ّب ددّبالمالد ل باآل  د بق لد بومد باللشدد ب
به بمل اب بوجلش بثن ّباالأت نّ  بهننط.باللئض  بمن
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 12 / 132وال يتحقق العمو  والخصوص في الصور.  قوله :

قنلبالش خب ّبالتصابالثن ّبأشئبم باول بط  ل ن بالشتنءب:بالص ّوب

ال نصا بالب  نلببالجز   بوه بمثابح بالشدّءبنوب صدابالشدّءبنوبخنصد ب
الجنسبلش نصد .با ت د بمدنباّد دنببالشّء.بواللنم ب  ب تنّقبال ش ا بوه بمثا

بم ب قابق م .

الظنهئبنلبمئادبالشد خبمد بق لد بالصد ّوبال نصد بالب تدنّقبالجز  د ب
واللنم بال ش ا ب بهد بنلباالقالدنىبب هدئهنبغ دئبجنّ د ب دّبالصد ّو.بوبل دنّوب

اخئىبالباألقالنىبالملق ّوبوهّبالباللشد بمطشقدنببالد ط بومئق د ب بوبدنلق وب

وجز  دد ب بوكا  دد بوأئضدد  ب بوأنمدد بوخنصدد بوقئ  دد ببنوببنلتلدداب بوقش دد 
وبل  وب بومشدتئق باوبخنصد بيبجنّ د بب هدئهنب دّبغ دئبالصد ّوبونمدنب دّب

الصدد ّوب نل ش دد بوالجز  دد بواللمدد ىبوال صدد صب   ددنبواحدد .بوالمددئادبمدد ب

التمث ابه بالبح ابالشّءبنوب صابالشّءباوبخنص بالشّءبقمنبالب  ج ب دّب
  لل بالص ّوبالجز   بقص ّوبهدلابال ئهدّببغ ئبهلابالشّءبالم ص ص

بجز   .بوق لد بوهد بمثدابالجدنسبلش نصد ب بولدرب قدابلشند عبأللب الب  ج بمالا
الجنسببنلنال  بال بالن عبل سبص ّوبل ببدابمدندو.ب نقد لب:بالبقد لبالشدنّجب

الل م بوالب تحق باللم ىبوال صد صب دّبالصد ّوب شد  بالب  د لبمشد ئاب

ا  بلمنبقن تبالص ّوبال نصا بوالجز   بوقلل باللنم بال بمنبقنل بالش خبم ب
بوال ش  ببملن ب  بحنج ببل بكقئباح همنبال بكقئباآلخئب ت ما.

وق ابم  بالب دئقببد  بالصد ّوباللنمد بوالصد ّوبال ش د بقدلل بالب دئقب

ب بوالغن د باللنمد بوال ش د ب ب ّا ب  بالمندوباللنم بوال ش ا ب بوالتنأداباللدنىبوال شد
بال باأت نّباللنم ببل بال ش  .ب  بحنج 

ول دد بالب  لدد بنلب  دد لبمددئادبالشددنّجبمدد بأدد ىب حقق مددنب   ددنبمددنبقنلدد ب

تدنلب ب صد بوجد دب دئدب بلض رب:بمد بنلبالتنأداباللدنىبوالغن د بوالمدندوباللنما
م صد صبمدد بنحدد هنب  دد لب ددنأ باوبمدندوبنوبغن دد بالبدد نءبقث ددئوبب دد هب

 صدد صب صددش بل   دد بصدد ّوبالصدد ّوب ن دد بالب م دد بوجدد دب ددئدبمن ددنبم

الب نءبقث ئوبواالبلزىبا حندباالثن  .بو ش  بنلب  د لبحمدابق مد بأشد بهدلاب
بال ج بنول بونلزى.

 18 / 132والعد  للحادث.  قوله :

ب:ب نلل ى.بوال نق  ب:بوالل ىبلشحندثببنل او.ب( )و ّب
 4 / 133على ما بیّنا الخ.  قوله :

ل.بب ا ب ّبالمال لت  بالثنمن بأشئوبوا لثنلث بواالّبلد  بمد بالتصداباألوا

بوه لقئ ب ّبالمال ل 
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باآل   بن ضن.
 5 / 134ما مو باق الخ.  قوله :

والنالخباالخئىبقشا ن.بمند بمدنبهد بقدنّبومند بمدنبهد بغ دئبب(.ى)قمنب ّب
بقنّ.

 1 / 135قد بیّنا ال العلة العرضیة تقا  باعتبارين.  قوله :

ا   بوأئض  .باالأت نّباالولبهد بب ا ب ّبالمال ل بالالنبق بأن بق ل بوك
ق ل ب:بوهّبنلب قتضّباللش بب ئنب بوالثن ّب ّبآخئبالشئجبوه بق ل ب:بوق ب

ب طش باللش باللئض  بالخ.

ثربأ نّوبالمت بنأنّبق ل ب:بوم باللشاباللئض  بمنبه بملد ب بم ا قد ب
بوال نق  .بوم باللشا باللئض  ب ببنال ئاد.ب(ل)لنال  ب

 1 / 138أل يكول الخ.  الممكن إما قوله :

حددئهبالتلئ ددببلشل دد .بوقدد ب قدد ىب ددّبالمالدد ل بالحند دد بواللشددئ  بمدد ب

التصدداباالولبمدد بالمقصدد باالولبق لدد ب:بوقالددم بقددابمن مددنبالدد باالحت ددنجب
بوالغن بحق ق  .بو ّبم اضعباخئىبن ضن.

 1 / 139او مقارل فاما ال يكول محال الخ.  قوله :

ندوبمد باقالددنىبالمقدنّلبلشمددندوب دد عباوّدبالق بدجّبأش دد ببد لبجلددابالمدد
حددزالوب ب ددنالول بنلب قددنلبنوبغ ددئبمتددنّقببدد لبق لدد باوبمقددنّل.بوقددلاب ددّب

اهتلمنلبالمندوبق ابنلب  ئجبم بالتقال رب نألول ب  خ ئب قال ربالجد اهئبالد ب

بالمتنّقبوغ ئ بأ ب قال م بال بالمندوبوالص ّو.
نوبمقددنّلبوصددنح بالشدد اّقب الاددئ به ددلاب:بامددنبمتددنّقبأدد بال ضددعب

بلش ضعبوالب  ت بنلبا ئادبالق بجّبالب ئدبأش بهلابالتتال ئ.

ثربقنلب ّبالش اّقب لئ ضنبأش  ب:بوا تبخ  ئببن  بأشد بهدلابالتقد  ئب
ن ضنبالب ج بنلب   لبالمئادبم بالمندوبه بالمحدابالمتقد ىببنلحدنلبل دئدبمدنب

بمندد بومدد بالم ضدد عبومدد ب تددسبالجالددربومدد  بكقددئ ب ددنلبلشمددندوبملندد باأددرا

ىبنالب ددئىبالبالط ا ددببقشا ددنب طشقدد لبلتظددّبالمددندوب األجددزاءبالتددّبالب تجددزا
بالمتق ىببنلحنلب والمندلبمعبنلبغ ئبالمشن   بالب ق ل لببنلمندوببملن بالمحاا

باب تال ئبالمتنّقببنلمتنّقبأ بالمندوبهننبغ ئبصح  بومالبلزىبق لبالجالرب

أش د بالمتدنّقببأش بمله بالمصنببغ ئبمندلببابم بالمجئدا باكب ص ق
بب لابالملن .با ت  .
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 قوله : على ميا التقدير.

 لنددّبأشدد ب قدد  ئب تالدد ئبالمتددنّقببنلمتددنّقبأدد بالمددندوب بوالمقددنّلب

ببنلمقنّلبل ن.
 وقوله معني اعم منه ،

بكل بالملن باالأربه بالقنبابالللب   لبكابوضع.
 وقوله : على ميمب المصنف  یر ماد  ،

لدد سبمئق ددنبمدد بال  دد ل بوالصدد ّوببدداببوكلدد بأللبالجالددربأشدد بّن دد 
بالجالربأن  به ب تسبالص ّوبالجالم  بقمنب   ّ.

 17 / 139 ويصدق العرض على المحا والحا  جا یا ، قوله :

البالبقش ددنب ددنلبالحئقدد بالقن مدد ببنلجالددربمحددابالالددئأ بوالدد طءبأندد ب
ددنبأندد بالح دد رب المددت شربقمددنب دد  ّب ددّبالمالدد ل بال نمالدد بمدد بهددلابالتصددابواما

مشن ّبالبالالئأ بمث بل الدتبأئضدنبقن مدنببنلحئقد ببدابهدّب صدابمقد ىبال

ل ن.بوم بالمحابمدنبهد بجد هئبوقدلابالحدنلبقنلمدندوبوالصد ّوبأند بالمشدنء.ب
  دد  بالمحددابواللددئفبأمدد ىبوخصدد صبمدد بوجدد ب مددندوباالجتمددنعبهددّب

ومند دنباال تدئاقب الحئق ب ن ا نبأئفبأشد بالجالدربومحدابلشالدئأ بوالد طء.

لبمحابل سببلئفب بوالثن   بأئفبل سببمحا.ببالجالربوالالئأ   نلباالوا
وقلابب  بالمحابوالحنلبأمد ىبوخصد صبمد بوجد بقمدنبالب  تد .بوالحدنلب

بنلب   لبأطتنبأش بالمحدابقمدنب صد بالب  د لبأطتدنبأشد باللدئفب  ص ا

البو صددد قبالحدددنلبن ضدددنبأشددد بالمحدددابجز  دددنبالبقش دددن.بواختدددنّبصدددنح ب
بالحنلبواللئفبق بمئ ب  شزىبالت ئاّ.الش اّقبالثن ّباللبالنال  بب  ب

 18 / 139وقد يكول عرضا.  قوله :

بقنلحئق ببنلنال  بال بالالئأ بوال طء.بوالمحابنأربم بالم ضع.
 3 / 140والجومرية والعرضیة من ثواني المعقوالت الخ.  قوله :

لبالملقدد ال بمنحصددئوب ددّباللشددئب:باحدد اهنبمق لدد ب جلددابالملشددرباألوا

بنسبال  اأ الج هئبح مبا  بج
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ال مال ب بوالتالعبال نق د باألأدئافبالتالدل بالمشد  ّو.بول د ببلضد ربقدنب ب

ه  لبالالدنوجّبصدنح بال صدن ئب بوالشد خباالبدئاقّبوغ ئهمدنبقدابنخدلب
ننب قاب ش بالملاه . بمله نبوالب  ما

وامددنبمددنبكهدد بمل دد بالمصددنببمدد ب تددّبجنالدد  بالجدد هئبواللددئفبلمددنب

لبمد ب حت منببندلات بالث ث ب نوّدبأ ش  نبب هئهنبب لبمنبكقدئ ب دّبالد ل اباألوا
احت نجباث ن بقث ئبم بالج اهئبقدنلنت سبالننطقد بوالصد ّبالن أ د ب بوقدلاب

 ّباث ن بأئض  بقث ئبم باألأدئافبقنلمقدند ئبواأللد البواألضد اءبمدث ب

ال بوهطبالب ظئبواهت اللبول بقن نبجنال  بلمنب حت منبلمنباحتجننبمل د بأللب
بلدد بقددنلبالشددّءبكا ددّبالشددّءب   دد لببدد ا بالث دد  بلددلل بالشددّءبيب  دد ب ددترا

بمتص ّاببنل ن بول ب ص ّببنل ن بالبألم  بنلبالب حتنجبال بوهطباص .

وب لبمنبا  بب ب ّبال ل ابالثن ّبم با  منبمق اللبأشد بمدنب حت مدنبمد ب
األ  اعببنلتش   بأللببلد با د اعبالجد هئبقدنلمجئدبنولد ببنلج هئ د بمد ب

وبمث ب بوقلل باللئفببلضد بقغ دئبالقدنّبنولد ببنللئضد  بمد بآخئبقنلمند

ال ل بقنلقدنّبوالدلا ّبالب  د لبمقد الببنلتشد   بيب  د بالب دتربأللبالتشد   ب
 نشبم بال ج دب نلبالجد هئبمد بح دمبال جد دباقد ىبواقد ىبمد بآخدئ.بونمدنب

بشحنظبالج هئب ش سب   ب ق  ربو  خ ئبأللبملن بالج هئبه بالم ج دبالب ّب

ض عبن  بمنه  ب شزم نب دّباالأ دنلبمكابوجد  بنلب  د لبوج دهدنبالب دّبم 
م ض عب بالبا  بقدنلبالم جد دببنلتلدا.بمثدابمدنب قدنلب د لبضدنح بنلبمد ب

بن  بأن بالتلج بنلب ضح ب  بّ  بن نباكابقشننب ّببّءبم ج دبنوبمل وىب

بهددلاب  جدد بن دد بمنه دد باكابوجدد  ب ددّباألأ ددنلبقن ددتبالب ددّبم ضدد عب بونلا
بأشدد بط  لدد باألبدد نءبال ملندد بمقدد ىبلددلل بالشددّءبوكا ددّبلدد بوالجددنسب دد لا

ومنه ن  نبب  هباللئفبول بأ ائ نبأن ببن  بمنه  بمد ببد   نبال جد دب دّب

الم ضدد عبقددنلبهددلابالملندد بالب دد لبأشدد بط  لدد باألأددئافبوحق قت ددنب ددنلب
ملندد باللددئفبهددش بالق ددنىببنتالدد بو الدد ت بالدد ببددّءبآخددئبوهددلابمددنب شحدد ب

ه دد باألأددئافبوالب دد لبأشدد بمنه ت ددنبمددث بالباللددئفبالب دد لبو لددئفبمن

أش بط  ل بال  نفبوالال ادبوغ ئهنببابأش بالبلد ب الد  بالد بمدنبهد ب  د ب ب
وأش با  بكا ّب قتضّبهل بالنال  بقمنبا ند بالش خب ّبمنط بالشدتنءبوالدنمطب

بالئابعبم باالبنّا .

هئبهد ىبالمالدتغن بونمنبمنبن  بب ب ّبالثنلمبم با انبالب لقابمد بالجد 
أ بالم ض عب بوم باللئفبالمحتنجبمل د بوهمدنبمت  مدنلباضدن  نلبومثداب

بأئض انبيب   ب دّباللدئفبصدح  بالبقد ىب  د ب ب كل بالب م  بنلب   لباالا

ونمنب ّبالج هئب  .بوكل بلمنبقشننبم با نب تص ّبم بالجد هئبمنه د ببد   نب
ملن به بحق ق بالج هئباكابوج  ب ّبال نّجبالب   لب ّبم ض عبوهلابال

ّبم بالج هئبوجد بمد بوج هد ب وقن  ب بواالهتغننءبأ بالم ض عبالمتص ا
ب وأنّفبم بأ اّض .ب ت  ا بل بالب تدّبالجنالد  ب دّباللدئفبصدح  باالا

لددد  بأشددد  لب بوالجددد هئبجدددنسبواالدلاددد بالث ثددد ب دددّب ت ددد ب البالددد ل ش  باالوا

بمئدودو.
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 قوله : لتوقف نسبة إحدامما على وسط.

بلبأش بدل اب بأللبال هطبمنب قنّلبق لننبأل  .ن
 7 / 141وال بینها وبین  یرما.  قوله :

وح هنب:بوالبب ن نبوب  بأئض ن.بوامنبالنالدخباالخدئىبقش دنبب( )و ّب

ب نلل نّوب:بوالبب ن نبوب  بغ ئهن.
 10 / 141مع كونها في  اية البعد عنها.  قوله :

التضددندبالحق قددّبمقنبددابهددلابهدد ب قنبددابالضدد   ببحالدد بالتحق دد بالب
بالمش  ّلبوق ب ق ىبال  ىب ّبكل ب ّبالحند  بأشئوبم بثن ّباألول.

 19 / 141ومو التنافي في المحا مولقا.  قوله :

الب قنبدددابالضددد   ببحالددد بالشددد ئو.بوقددد ب قددد ىبالتدددئقببددد  بالمحددداب
لبهلابالمقص . بوالم ض عبآ تنب ّبنوا

 11 / 142وكال  ابي ماشم في التألیف.  قوله :

بنبنبهنبربكه بال بنلبالت ل ببأئفبواحد بقدن رببجد هئ  ب دئد  ب الا

بوالبهلابه بالم ج بلصل ب باال ت نطبب  بنجزاءبالجالر.
 11 / 142وبعض ايوا ا في االضافات.  قوله :

الب ددّباالضددن ن بالمتشددنب  باألطددئاهبقنلتقددنّ بوالتجددنوّبواالخدد وب

بو ظن ئهن.
 14 / 142لخ. انقسا  المحا ال يستلا  ا قوله :

وبالجز  ددد ب ددد ب ندددن ّبق لددد باآل دددّب:بواأشدددربالب قضددد  بم مشددد ب دددّبقددد ا

باألأئافبالالنّ  بالخ.
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 21 / 142واعلم ال ايعراض السارية الخ.  قوله :

األأددئافبالالددنّ  بهددّبالتددّب ق ددابالقالددم ببن قالددنىبمحنلا ددنبقنلالدد ادب

ب جددد .ببوال  ددنفب بوالمنقالدددم ببنلمقدد اّبقدددنل ط.بوهددل بداخشددد ب ددّباالولددد 
والحقن  بالمنه دن بوالب  تد بأش د بالبمنه دن بالمئق دن بالب ق داباال قالدنىب

ببنأت نّبمحنلا نب ض بأ بال الن ط.
 4 / 143والموضوع من جملة المشخصات.  قوله :

اأشددربالبهددلابالح ددربغ ددئبم ددتصببددنللئفببدداببددنمابلشصدد ّوبن ضددنب

ربوأ ىب ئق  بم ببنلنال  بال بالمندوبل  بالمصنببلمنبكه بال ببالنط بالجال

بهلابالح رببنللئفبقمنبا ند ب ّب المندوبوالص ّوبقمنب   ّبأ بقئ  بخصا
بالش اّق.

بل نلب  أ ب ّبب ص ب بالبل نلب  أ بمنحصئاب وق لبالشنّجب:بواالا

 ّبب ص .بو ّببل بالنالخب:بل نلب  أد بمنحصدئاب دّبب صد .بوالمدت ب
ب(.ىب بقب بش)مطنب بلنالخب
 7 / 143 بموجده ومشخصه : قوله :

بوح هنب:ببم ج  بو ش ص .ب(ى)و ّب
 9 / 143 الى محا متوسط ، قوله :

:بملدد بمحدداب ت هددط .بوال نق دد بالدد بمحددابب(ىب بق)الب ت هددط ب بو ددّب

بمت هطبقنلشئجببنال تنق.
 10 / 144ولحركة الموضوعین.  قوله :

 لند بن ددنبلد ب ئضددننبخمالدد بجد اهئبن ددئادبمتالددنو  ب ب ئقد بخددطبمدد ب
وضعباآلخئالبأش ب  قبطئ  د بثدرب حدئطبالم ضد أنلبالد بث ث بمن نب بو

بال هطب بال بآخئبمنب ّبالشئج.
 4 / 145فال تحرك القريب من القوب.  قوله :

ا مددنبقددنلبالقئ دد بمدد بالقطدد بأللب قطدد بالقطدد بمدد بح ددمبهددّبقطدد ب

بهنقن بالب تص ّب   نبالحئق 
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ت اّ  بل ن دتبمطشقنبالباالهت اّ  بوالباالهتقنم  .بول ب ئضتب   بحئق باهد

قن ددتبب(ى) قطد باخدئىبهددّبالقطد بو د وّبهددل بح ل دنب بثدربملبالل ددنّوب دّب
 ددّبالمددت بوالشددئجبقش  مددن.بو ددّبالنالددخباالخددئىب:بالتت دد بب«مدد بالتت  دد »

بمطشقن.
 15 / 145يل الدا رة القوبیة  قوله :

الدد ا ئوبالقط  دد ب ددّبالمقددنىبمددنب دد بجن دد بالقطدد بوالبقن ددتبمجددنوّوب
ب ب ت صئ.وممنه بلشمنطق 
 5 / 146وال يلا  نفیها مولقا.  قوله :

بب ولبقشم بمطشقن.ب(ى)و ّب
 1 / 148الى بقیة ايجسا .  قوله :

بالببق  باألجالنىبالتّبقنلبالتئفبا  نبم لت بم باجزاءبغ ئبمتننه  .
 3 / 149يساوى طباع كا واحد منهما.  قوله :

بمدد بالط  لدد ب  شددمابالتشد بن ضددن.بوكلدد بأل لبالط ددنعب قددنلبالط دنعباأددرا
ببمدنب صد ّب ل د بل داببدّءب بوالط  لد بقد ب  دتصا لمص ّبالصت باللا   باألوا

أن بالحئق بوالال  لب  منبه ب   بنوالبوبنللا بم بغ ئبمّادوب بوق ل ب:ب ّب

بهلابالم ضع.ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 8 / 149لما عّح علیه.  قوله :

بب(ص)و ّبب(.ىبلبشبقبد)قمنب ّب بأش  .وح هنب:بقمنبص ا
 11 / 150له مادة واحدة.  قوله :

بهّب  ب  صبببنل حد وبوال ثدئوببدلا  نب المندوبم بح مبهّبل التبمالا
بباببت عبالص ّوب  ب ئدباال ئاد.

 8 / 151ومكال المركب الخ.  قوله :

 ددنظئبالدد بأ ددنّوبالشدد خب ددّبالتصددابال ددنمسبمدد بالددنمطبالثددن ّبمدد ب

 قتضدد  بط لدد بولشمئقدد بمددنبباالبددنّا بح ددمبقددنلب:بولش الدد طبم ددنلبواحدد 
ب قتض  بالغنل ب   بامنبمطشقنبوامنببحال بم ن  باوبمنبا ت 
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بوج د ب   باكاب النو بالمجنكبن بأن ب  ابجالربل بم نلبواح .
 9 / 151 ال تركب من جومرين ، وقوله :

قنل  ددنّب ن ادد باجددزاءبصددغنّبمن  دد بقث ددئوبم تشطدد ببددنل  اء.بوقنلدد خنلب
قث ددئوبم تشطد ببددنل  اءب ببددابوقدابواحدد بمن مددنب ن د باجددزاءبصدغنّباّضدد  ب

مئق بم بث ث بوالجزءبالثنلمب   منبهّبالننّ.بثربل ب ئفب حق بالمئقد ب

م بج هئ  بنوبم بث ثد بمدعبالتالدنولبوالتمدن عبوقدببالمئقد بح ثمدنبا تد ب
بهلابالملن به بمئادبالشنّجبم بال هطب ت ما. بوج د ب   .بوللاا

بالتصابالملق ّبم باالبنّا به لاب:وأ نّوبالمن  ب ّببئح بأش ب

المئق بامنبنلب   لبنح بنجزا د بغنل دنبأشد بال نق د ببدنإلط قب بنوبالب
   لب بوالثن ّبالب  ش بممنبنلب   لباألجدزاءبالتدّبنم نت دنب دّبج د بواحد وب

قنألّفبوالمنءبمث بغنل  بأش باألجزاءبال نق  بوح نئلب  د لب شد باألجدزاءب

 د بالم دنلب بنوبالب  د ل.ب نلمئقا دن ببحالد بهدل بملنبغنل  ببحال بطشد بج
لبمددنب قتضدد  بالغنلدد ب ددّبالمئقدد ب القالددم بث ثدد باقالددنىب:بوم ددنلبالقالددرباالوا

مطشقنب بوم نلبالقالربالثن ّبمنب قتض  بالغنل ب   ببحال بم ن د باكبالبغنلد ب
   بمطشقنبل  ب   بغنل ببنالأت نّبالملق ّب بوم نلبالقالربالثنلمبوه بالللب

غش ب   بجزءبالبأش باالط قبوالبمعبالغ دئببنالأت دنّبالمدلق ّب  د بمدنبالب 

ا ت بوج د ب  د بو  د لبكلد بأند ب الدنولبالمجنكبدن ب  د بأد بالم دنلبالدللب
ا تدد بوجدد د ب  دد ب ددنلبكلدد ب قتضددّببقددنء بثمدد بقنلح  دد وبالتددّب جددلب نبقطددعب

بمتالنو  بم بالمقننط سبأ بج ا   ن.
 15 / 151 قیا في تعريف الشكا قوله :

الش ابأن بالم ن ه  بهد بمدنبنحدنطببد بحد اباوبحد ودب بقمدنب دّبصد ّب
ول ن بأن بالتحق  بم بال  ت ن بالم تصد ببدنل رب المقنل باالول بم باالص ل.

بالمتاصابوه به ئ باحنط بح اباوبح ودببنلشّء.
 22 / 153فالمقد  مثله.  قوله :

بالملت ئوبب باهتثننء.بونم نبمنب ّبالمط  أد بقمنب ّبجم عبالنالخبالالتا
مدد بق لدد ب:ب ددنلمشزوىبمثشدد ب ب    دد ب صددح  بق نهددّبنوج دد بق لدد ب:بلددزىبنحدد ب

باألمئ  .
 17 / 154وكانت الجهة مال مة.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.



 دارملا فشكبب......................................................................................بب540

 3 / 155با متنامیة.  قوله :

بوه باهربم نلب بوغ ئهنب:بباب  ن ت .ب(ى)قمنب ّب
 11 / 155والوبیعي منها فوق وسفا الخ.  قوله :

ولرب تلئفبب لبمح ادبهمنبمنبه .بواأشربنلبقث ئابمن ربكه  ابالد بنلب

محدد ادبالج ددن بهدد ب نهددعباال دد طبالم هدد ىببددنألطشسبوملدد لبالن ددنّبو شدد ب

اال  طبن ضنب بوبلض ربقملنصئ ننبال با  باألّفبوال حمبأش بالمدله ب
م لتددن باألولب طشدد ب ددّبالددنمطبالثددن ّبمدد باالبددنّا ب بوأشدد بالثددن ّب ددّب

ننبال ّودب ّبال حمبأ بكل . بالملنصئ  ب بوالب  ما
 6 / 156وتشتما على سبعة متحیرة الخ.  قوله :

ه لاب ّبجم عبالنالخبالتد بأند  نبوالصد ا بأشد بهد ل بهد نّوب ببد لب
بالب الد  بواحد وبقن دتبخمالد بمتح دئوبم دنلبهد ل ب أش به ل بمتح ئوب باالا

لمتح ددئوبخمالدد ب بول الدددتبمتح ددئوبول ن ددنبصدد ا ببحالدد بالصدد ّوبأللبا

بصدد ا ببحالدد بالملندد بأللب شدد باأل دد طب شددتمابأشدد بهدد ل بهدد نّوبوالددبب
و  ببوأشئ  بق ق نبث ابدتب بالبأشد بال مالد بالمتح دئوبو شد بال  اقد ب ب

ب    بالنا دئال.بو صد ىببلد بلتصدح  بالل دنّوب قد بغتدابأد ب حئ دبب ومالا

بالملن .بوال مال بالمتح ئوبهّبال نسبالج اّبال ناس.
 2 / 158واستدلوا على  لك بال االفالك الخ.  قوله :

هل بالل نّوبال بق ل ب:با تت باللم منباأنّبالثقابوال ت ب بالب  ج ب ّب

والظالامر  (ق)المخووطة المعتبرة عندنا ومي نسالخة  ال  بملت ئوبم بالنالخب

قد بنصدنبت نبهد ا  بمد بنولبهدلابب( )انها تعلیقالة ادرجالت فالي الكتالاب ونسالخة 

بالئابعبوقت تبثن  نبم بالنالخبالئا ج .التصاب

واأشدددربنلبالمتت دددئ  ب دددّبخشددد بالالدددم ا بواألّفباث تددد ابب   دددنم رب
الئص ن با  قنبمجالم بلتنظ ربحئقن بال  اق بوللابقنل ابا انبالب ث تب ض ب

 ددّبالتش  اددن بوأندد بالتحق دد باللددنلربالتش ددّبالب حتددنجبنوالبالدد باث ددن بالتشدد ب

هدد بمدد اّبال  قدد بو ددئفبالتشدد بمجالددمنبلالدد  ل بالمجالددرببددابالتشدد بأندد  ب
التلش ربوالتلشاربوال حمبأ بأ دباأل  طبا منبه ببحمبّ نضدّبه د ىبادّجب

ب ّبال  ىبوالتشالت بوقصنّى
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منب ث تبالط  لّب ّبالمقنىبه بمح ادبالج ن بالللب ل ا بالج ت  بالط  ل تد  ب

بنلب قنلبالب ئفبالتش بالمجالاب ربا تش بم ب لئ دببوهمنب  قبوهتابالش ربمالا
التشالددت بب   ددنبأشددرببدد ح الباألأ ددنلب ددنلبالت شالدد هب تطدد ببددنخت هباال دد طب

أش باخت هباوضنعبال  اق بوحئقن  نبالم تشت ب ت بئ.بوق ببالدطننبال د ىب

 ددّبالتشدد بأندد بالط  لددّبوالئ نضددّب ددّبالدد ّسبالثددنم بأشددئبمدد بقتنبنددنب
بالم ه ىبب ّوسبملئ  بال قتبوالق ش ب ئاجع.

قنل بالشنّجبالل م بم بنلبق لبالث ابتب ّب ش بواح بغ ئبملش ىببومن

 ب نلص ا بنلبق   نب ّب ش بواح بم ب ئفباللدنلربال  د لبال د بالب حتدنجب
ومد ب دئفبق   دنب دّب شد ب ال باقثئبم بكل بوالب ث تب ض ب ّبالتش  دن .

بواح ب نتظربب بامئبحئقن  نب ن ا نب تحئطب ّبقدابهد ل  بهدن بدّجد بواحد و

 ش   .ب لربالبلشح  ربالئ نضّبالئصد لبالم لد لبابدّبالقنهدربغد ىبحالد  ب
بد بالمدد ل ب ددت بمحمد بال ئب  دد بالج ندد ّلبصدنح بالددز جبال  ددندّلبب ن ددنب

ب قشد بوبدئح بالد ب أش بالتتص اب ّبحئقن  نبالم تشت ب دّبكلد بالدز جب نجدئا

ب(.565صب)االطنن بوالببئتب ئاجعبمل  ب
 ددّبق لدد بالمددلق ّبالدد بمددنبقنلدد بالشدد خب ددّبثددربالبالشددنّجبقن مددنب ددنظئب

التصابالالندسبم بالت بالثن ّبم بط  ل ن بالشتنءب:بأش با دّبلدرب ت د ا بلدّب

ب ن ددنبواضددحنبالبال  اقدد بالثنبتدد ب ددّبقددئوبواحدد وب باوب ددّبقددئا ب نط دد ب
ببنقننأن بوأال بنلب   لبكل بواضحنبلغ دئى.ب صب)بلض نبأش ببل بمالا

ب(.1طبب1جبب175
 5 / 159ما مركا العالم. ومركا قوله :

هنهنددنبل ددندوب ددّبالنالددخبالمط  أدد ببلدد بق لدد بومئقزهددنبمئقددزباللددنلرب

 قئ بم بهت بأشئبهطئابول  بالنالخبالم ط ط بقشا دنبخنل د بأن دن.بوا مدنب

هددّب لش قدد بادّجددتب ددّبال تددن ببدد باّ  ددن .بوالببدد سببنقش ددنبهنهنددنب تم مددنب
بلشتن  وبوهّبمنب شّب:

بغ ددئ.بب ددنلبكلدد بنلباللنصددئ ن ب جدد ب   ددنبومئقزهددنبمئقددزباللددنلربال

ق ىبم  ا وب ح بالتلابنلبق ت ن ب جلابم ض أن  نبملد وبلشتد ث ئب دّببدّءب
آخئبمثابالحئاّوبوال ئودوبوالطل ىبوالئوا  ب بوق ىبم  اد وب حد باال تلدنلب

الالددئ عبنوبال طددّءبنلبق ت ددن ب جلددابم ضدد أن  نبملدد وبلشتدد ثئبأدد بالغ ددئب

مثددابالئط بدد بوال   هدد بوالشدد  بوالصدد ب بوغ ددئبببحالدد بالالددئأ باوبالدد طء
كلدد .بثددرب تشددننب  جدد  نهنبقدد ب  شدد بأدد بجم ددعبال  ت ددن بالتلش دد بمالبالحددئاّوب

وال ئودوبوالمت هط بالتّب الدت ئدببنلق دنسبالد بالحدنّب بو التالد  ببنلق دنسب

ال بال نّد.ب ن نب ج بجالمنبخنل نبأ بالش لب بوجالدمنبخنل دنبأد بالطلدرب بولدرب
ب ج بجالمن
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خنل نبأد بالحدئاّوبنوبال دئودوبنوبالمت هدط .بوقدلل ب تشدننب  جد  نهنبخنل د ب

بالئط ب بوال   ه بوالمت هط بب ن منب ب لشرب أ بجم عبال  ت ن باال تلنل  بمالا
ب لاباالهتقئاءبالباللننصئبال الد ط بالب  شد بأد باحد لبال  ت اتد  بالتلش تد  ب

  باال تلددنل ت  بالبالئط بدد بنلبالحددئاّوبوال ددئودوب بوالبأدد باحدد ىبال  ت تدد

وال   ه .بولمنبقن تبااللدواجن بالمم ن بالثنن  د بغ دئبلا د وبأشد بنّبلد ب:ب
الحددئاّوبمددعبال   هدد ب بوالحددئاّوبمددعبالئط بدد ب بوال ددئودوبمددعبالئط بدد ب ب

وال ئودوبمعبال   هد بقن دتبال الدن طبالم ضد أ بلتشد بالمزدوجدن بنّبلد ب:ب

الندنّب بوالم ضد عبلشحدئاّوبوالئط بد بالم ض عبلشحئاّوبوال   هد بوهد ب
وهدد بال دد اءب بوالم ضدد عبلش ددئودوبوالئط بدد بوهدد بالمددنءب بوالم ضدد عب

بلش ئودوبوال   ه بوه باألّف.

والد ل ابأشدد با  دنبقددئا بهدد با  دنببالددن طبوقدد بأشمدتبنلبالشدد ابالددللب
ب قتض  بال النط به بال ئى.با ت تب ش بالز ندو.

 7 / 159ر الخ. ويل رسوف القمر ا ا اعتب قوله :

ددش لبمقددند ئباطدد البالدد  د.بوهددلاب ولددلل بقددن  ابب الدد هبالقمددئب حصا
الطئ دد ب ددّب حصددد ابالطدد لبقدد بن ددد ببدد بمدد بالمتددد خئ  بصددنح بالدددز جب

ونمدنب دّبب(80صب)ال  ندّلب ّبال ن بال نمسبأشئبم بالمقنل بالثنلث بمند ب

جالددطّبال دنجبالمتقدد م  بوصدحت ربالنج م دد بال    د ب  ث ددئبكقدئ .بمن ددنبالم
االه مّبقن  لبابّبّ حنلبال  ئو ّب غم  بهللاببئحمت ب نلبال ن باألولبم ب

المقنل بال نمال بمن ب ّبب دنلب صدح  باطد البال شد الببنل الد  ن بوقد ببالدطب

الق لب   بونحال بونجندبوا ندبوهلاباالثئبالق  رباللظ ربلدرب جد بلد ببد   ببداب
بأ   ب ّبم ض أ .

ّب حص اباط الباآل نقبجنّب ّبخال هبواأشربنلبالطئ  بالملق ّب 

القمددئب قددطب بوالب م دد ب حصدد ش نبمدد بقالدد هبالشددمسبأللبقالدد   نبلدد سب
بن محددنءب  ّهددنبواقلددنببدداببح ش لدد بالقمددئبب ن ددنبوبدد  باألّفبولددلاب  تشددبب

ال ال هببدنخت هباآل دنقببالد  باخدت هبالمنظدئباخت  دنب تتد ب دّبا د بنلب

 الببجز  نب بنوبلرب ن البباص ب ن الببالشمسبقش نب بو ّبا  بآخئبالب ن
يبب  هبالقمدئب دنلبا  الدن  با محدنءب د ّ بواقلدنبل ق أد ب دّبظداباألّفب

وأ ىبام نلبقال  بالن ّبم بالشمسب مت ب حق بخال هبالقمئب ّبا  بقن تب

ثدرب اآل نقباالخئىبأش به اءب ّبّؤ ت بأش بالتتصد ابالدللببد ا ب دّبمحشاد .
مددنب ددئىبمدد بظدداباألّفبأشدد ببالبمدد بادلادد باّهددط بأشدد بقئو دد باألّف

صتح بالقمئبح  بال ال هب نلبالظداب دئىبمد وّابوظدابال دئوب قدطبمد وّب

ب نألّفبقئو.
و ّبالمقنىبادل باخدئىبكقئ نهدنبمدعباإلبدنّوبالد بمصدندّهنبوم خدلهنب

ب ّبقتنبننبالم ه ىبب ّوس
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ملئ دد بال قددتبوالق شدد ب ئاجددعبالدد بالدد ّسبالالددندسبأشددئبمندد ببدداب ددّبأدد وب

بهن ئبدّوه بن ضن.م اضعباخئىبم ب
 9 / 159والسا ر على رط نصف النهار الخ.  قوله :

دددش ابمالدددنح باألّفبأشددد ب اقددد لبوبدددلل باالّ تدددنعبواال  تدددنفبحصا

م بدّوسبملئ  بب101صب)التتص ابالللبكقئ ن ب ّبال ّسبالملق ّبآ تنب

ب(.1ال قتبوالق ش بطب
 11 / 159واي وار واينجاد الخ.  قوله :

ّفبنوهندهددددنبوا جندهددددنبالب  ئج ددددنبأدددد بوكلدددد بأللب ضددددنّ سباأل

االهت اّوبحالنباكبالب ال  بمحال ه بل نبال بجمشت نبق  ض بم بح  د بالزقدتب
بدابقدنل ابالب الد  ب شد ببب نبح ان ببل ئب د ب قد جب دّبق   دنبقئو د بالشد ا.

التضنّ سبال بقئوباألّفباصغئبب ث دئبمد ب الد  بالشدل ئبالد بال  ضد باكب

ربالج نلبال بقطدئباألّفبقنالد  بهد عبأدئفببئهن ابالب ال  باّ تنعباأظ
ببل ئوبال بقئوبقطئهنبكّاعبقمنبب ا ب ّبمحشا .

وبئه بالمت خئولبن ضنبال بنلباّ تنعباأظربالج نلبالب تجدنولبجدزءب

م به لمن  بجزءبم ب صببقطئباألّف.ب لربالبالمت خئ  بكه  ابالد بالب
ببالد  باألّفبل التبب ئوب نما ببابب    ببنل ئوبب ش نب ّبالحق ّا  قد ببدشجم

 طنم بطئ   ن.بوالم نحمبأ بكل ببط ل نب طشد ب دّبالد ّسبالمدلق ّبمد ب

بدّوسبملئ  بال قتبوالق ش .
 2 / 160كما يعقد اما الحیا الخ.  قوله :

اهددابالح ددابهددرباّبددن باالقالدد ئبالبطدد ا بال  م ددنءبواألجالددندبهددّب

ا .بوا  مدددنباالجالددنىباللا  ددد ببحالددد بمصدددطشحن باصددحن بالح دددابنلبالتشدددزا

بالجالد بهد ب بالرزخ بالین الوالرفین لالی   ل ائولبأن نببنالجالندبالباألجالنىبأللا

 بوالببشطن دد بمددنب  قدد ب بقمددنب ل ددئباّبددن بالملقدد لبأدد بببغالظالالة مالالا دونالاله

التمث  ب ّبال  نلبالمتصدابوالمنتصداببنألجالدندب بوبلضد رب ل دئولبأد ب

ال ددن ربباألبدد الباالخئو دد بمطشقددنببنالجالددندب بوبلضدد ربقددن ش لببددنلبملددئاج
دنب   ا دتببوهشروآل أش  هللاصش  قنلبجال ا  ن.بوبنلجمش بلمنبقن تبالتشزا بمما

مد باللننصددئبوهددّبمئق ددن بمل   دد بكوا بنمزجدد ب بول ددنبن ضددنباهددتحنال ب
نبهّببنلتلابأ ئوابأن نببنالجالندب  ّبكا   ببنلنال  بال ببل هنبقمنب نلطببمما

بهّبكا   ببنلنال  بال بق ش ن.
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ال  م ددنءبواهدداباللصددئب ق لدد لبالشدد مّ.بوهددّبقشمدد ب ئ الدد  ببواالقالدد ئبهدد 

 دتشتظبقث دئاببنل دنهبوالببCول دنب دئوعبلغ  د بقث دئوبوحدئهببChimicاصش ن
ببل هنب تشتظببنلش  .بhقنلبمعبحئهب

ومنب لا بب نب ش باألجالدندبمد بالز  د بوال  ئ دتبوالن بدندّبوغ ئهدنب

جببددلل ب ابدد بالتنددنّلب ددّب الددم ب ددّباصددط جباهددابال  م ددنءباّواحددن.بصددئا
والشددنّجبالل مدد ب ددنظئب ددّباغشدد بهددل بب(1طبب209صب)مصدد نجباال ددسب

الم نحدمبالد بقشمدن بالمدن  ب دّببددئح بأشد بقتدن باالبدنّا .ب ئاجدعبالدد ب

ببئح بأش بالتصاباللشئ  بم بالنمطبالثن ّبمن ب ّبالمقنى.
 10 / 160مي الفلك االثیر.  قوله :

 طش بأش بالتش بن ضنبباباقثئبباالث ئبهّبالننّبال نلص بالصئ  .بوق 

والشنّجبق باطش بالتش بأش بقئوباالث ئب بوقد باطشقد ب اهتلمنل ب ّبالتش  ن .

بأش  نبغ ئ بن ضن.
 15 / 160 كما في اعو  الشعا ، قوله :

 نظئبال بأ نّوبالش خب ّبالتصابال نمسبواللشئ  بم بالنمطبالثن ّب

منبوّاءهنبا منب   لبكلد بل دنباكابم باالبنّا بقنلب:باأشربالبالننّبالالن ئوبل
أشقتبب ئنباّضد نب نتلداببنلضد ءبأن دنبولدلل باصد لبالشدلابوح دمبالندنّب

بق   بهّببتن  بالب قعبل نبظابو قعبلمنب  ق نبظابأ بمص نجبآخئ.
 16 / 160النهم لما رأوا الشهب الخ.  وقوله :

الشد  بوالن دنلطبل الدتنببمتحددئقت  ببداب ظد بمدد ب حد بحد وث منبن  مددنب
ّ بالمددن  ب ددّببددئح بأشدد بالتصدداب متحئقتددنلبوب ددنلبحدد وث منبهدد بقمددنبحددئا

الملق ّباخ ئابم باالبنّا بنلبالمت شاابال نبسبالمتصلا بالقتالن بالحئاّوب

بال دنبسباقثدئبحتظدنب اأنّبال خنلبالمئ تعبمد باألّفبا مدنب لشد بال  دنّبأللا
ببنلتلداببلش  ت ا بالتلش ا بونب ابم ئاطنب   نبللل ب ب نكاببشغبالج اب ّا األقصد بالحدن

ل لدد  بأدد بمجددنوّوبالمددنءبواألّفبوم نلطدد باب ئ  مددنبوقئبدد بمدد باألث ددئب

ابتلابطئ  باللدنلّبنوالبثدربكهد باالبدتلنلب  د بملد بآخدئ ب دئنىباالبدتلنلب
ممتدد ابأشدد بهددمتبالدد خنلبالدد بطئ دد باآلخددئبوهدد بالمالددم ببنلشدد ن ب ددنكاب

  ا بلل ىباالهتضنءوباهتحنلتباألجزاءباألّض ا ب نّابصئ  بصنّ بغ ئبمئ
با  نبطتئتب ش سبكل ببطت ء. ب ظ ا

بأش بنلبالننّبقئو د ب  لربالبح وثبالن نلطبوالش  بأن بالقط   ب  لا

ا. بالش ابصح ح باالهت اّوب ح   نبو قل ئاب ت ما
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 11 / 161بشيء من النار.  قوله :

 ّبالنالخبالمط  أ بل ندوباهطئبهنهننبوهّب لش ق بادّجتب ّبالمدت ب

بب نب تم منبلشتن  وبوهّبهل ب:ب   ّ
الط قددد باالولدددد بالمجددددنوّبلددد ّفب بالمتالدددد  بلمجددددنوّوباألّفب ب

المشلشل ببشلنعبالن ئ.بوهدّبب نّ د بحدنّو.بوال  دنّبهد بالمت شدابالئطد ب

وهددد باجدددزاءبمن  ددد باقتالددد بحدددئاّوب تصدددنأ  بألجش دددنبوخنلطدددتبال ددد اءب
 باألّفبالدللبالم ص بلد ّف.بالط قد بالثن  د بوهدّبال د اءبالمت نأد بأد

ا قطعبأن ب  ث ئبالشلنعبل ل  بأ باألّفبوهدّبب نّ د ببدنّدوب بو قدنلبل دنب

الط قدد بالزم ئ ئ دد بوكلدد ببالدد  بمددنب  نلط ددنبمدد باالب ددئو.بالط قدد بالثنلثدد ب:ب
ال د اءبالصدئه.بالط قدد بالئابلد ب:بط قدد بدخن  د ب دنلبال  ددنّبوملبصدل ب ددّب

قدد بواقدد ىب تدد كابلشدد اوبال دد اءبل دد بالدد خنلب جددنول بو لشدد  بأل دد باخددببحئ

بالحئاّوب بوال خنلبه بالمت شابال نبس.با ت تبالز ندو.
 5 / 162النهم جعلوا العناعر متعادلة.  قوله :

بالبمتلندل ب ّبالحجر.
 7 / 162فوق ايرض او تحتها.  قوله :

المئادبم بالتحتبج   نبوبنطن نبوللابقنلباصغئبمد باألّفبأللبمدنب
ب ّببط بالجالربنقابمن .

 17 / 162ولما سقط على االستقامة الخ.  وله :ق

بابه بقدلل بالب الدقطبأش  دنبأشد باالهدتقنم بأشد ب قطد بّمدّبالحجدئب
من نبال ب  ق.بوقئ  بم بهلابالمن جبحئق بالتن  ولبأش بال ج بالللبا تقاب

بدد ب  ق لدد بوأمدداببدد ب ددّبمئصدد ببددنّ سبوب ددنلب تصدد ش ب طشدد بمدد ب حتدد ب

 بمدد بقتدد بالتدد بمن ددنبقتددن بالالددمنءبوغ ددئب(1طبب30ـبب27صب)اال دد طب
ب(.طببنّ سب16ـبب13صب)بنلتئ ال  ب  ل ببالتنسببئژ ب

 2 / 163الخام  في طبقاتها ومي ثالث.  قوله :

أ ددنّوبالشددتنءب ددّبالمقددنىبه ددلاب:ب  شدد  بلددلل بنلب  دد لباألّفبثدد ثب

ط قدن ب:بط قد ب م ددابملد بمح ضدد باألّضد  ب بو غشد  نبط قدد بم تشطد بمدد ب
ب   بوه بط  ب بوط ق بمن شت بأ بالمنءاألّض  بوالمن
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جتاببوج  دنبالشدمسبوهد بال دئبوالج دابومدنبلد سببمن شدبب قد بهدنجبأش د ب

ب(.227صبب1طبب1جب)ال حئب
وأ نّوبالتنضابالئومّب ّببئح بأش بالمش صب ّبال  ئ بلشجغم نّب

به لاب:

ا حصنّباللننصئب ّباألّبل بمالتتندبم بالدواجدن بال  ت ادن بالتلش د ب
لنل ا بأش بمنبكقئب ّبالط  لّبل  بالتل  ابأش باالهتقئاء.بوهّب العبواال ت

ط قدددن ب دددّبالمشددد  ّبأنددد بالجم ددد ّبقدددنال  طب:بط قددد باألّفبالصدددئ  ب

المح طدد ببددنلمئقزب بثددربالط قدد بالط ن ادد ب بثددربط قدد باألّفبالم نلطدد بالتددّب
لب   ددنبالملددندلبوقث ددئبمدد بالن ن ددن بوالح  ا ددن ب بثددربط قدد بالمددنءب ب ثددرب ت دد ا

ط ق بال  اءبالمجنوّبلصّفبوالمنءب بثربالط ق بالزم ئ ئ ا بال دنّدوببالد  ب

منب  نلطبال  اءبم باألب ئوبوأ ىباّ قدنءبا ل دنسباألبدل بمل  دنبوهدّبمنشد ب
الالح بوالئأد بوال دئقبوالصد اأ ب بثدربط قد بال د اءبالغنلد بالقئ د بمد ب

المئ تل بمد بالالدتاببال ش صب بثربالط ق بال خن   بالتّب ت ب ب   نباألدخن 

لب   ددنبكوا باألك ددن بوالن ددنلطبومددنب شدد   منبمدد باألأمدد وبو ح هددنب و ت دد ا
بوّبمنب  ج بمتحئق ببحئق بالتش ب ش  لنبل ب بثربط ق بالننّ.

ومددن ربمدد بقالددربال دد اءببنأت ددنّبم نلطدد باألب ددئوبوأدد م نببقالددم  ب:ب

ّ تنأ نبال بح اباح همنبال  اءبالشط ببالصن ّبم باألب ئوبأل ا نب نت ّب ّبا
بالب تجنول بوه بقئ  بم به ل بأشئب ئه ن.

وثن   منبال  اءبال ث ببالم ش طببدنألب ئوبو الدم بقدئوبال  دنّبوأدنلرب

بالئ ددنجبوالقنبشدد بلشظشمدد بوالندد ّ.ب النالدد ربوقددئوبالش ددابوالن ددنّبمكبهددّبم دد ا
البوالزّق بالتّب ظ با  نبل لبالالمنءبا منب ت  اب   ن.بوب لاباالأت نّب م  ب

ب(.1طبب18صب)  خلبالط قن به لنبقنلالمنوا .ب
 19 / 163واجااء مي حنوة.  قوله :

و ّبغ ئبواح وبم بالنالخبالملت ئوبن ضنبواجزاءبهّببحم بب لبق ل ب

واجزاءبهّبحنط .بوق بكه باصحن بال ش طبال بنلبمندوبهل بالمحال هن ب

له الخواجة في قاالباأ نلبالم ج دا بهّب ش باألجزاءبالم تشت ببنلن عبقمنب

الثن ّبأشئبم بخنمسباالبنّا .بوقدنلبن ضدنب دّببدئح بأشد ببشرحه على

التصابالثنلدمبواللشدئ  بمد بثدن ّباالبدنّا ب:بملبا  الدنغ ّسبواصدحنب ب

البقدن  ابـببالقن ش  ببنل ش طبقدن  اب ن دئولبالتغ دئب دّبال  ت د بو دّبالصد ّو
لد بالب  جد ببدّءبو زأمد لبالباالّقدنلباالّبـبب ن ئولباالهتحنل بوال  ل

من نبصدئ نببدابهدّبم تشطد بمد ب شد بالط دن عبومد بهدن ئبالط دن عبالن أ د .ب

وا منب الدم ببنلغنلد بالظدنهئبمن دنبو لدئفبل دنبأند بم قدنوبالغ دئبنلب  دئلب
من نبمنبقنلبقنمننب   نب  غش بو ظ ئبلشحسببل بمنبقنلبمغش بنبغن  دنبأند بالب

بقنلبأش با  بح ثببابأش با  ببئلبو  م ب   نبمن
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ببنّلاب  ص ئبمغش بنبوغن  نببل بمنبقنلبغنل نبوظنهئا.

وب لا  ربق ىبلأم ابالبالظنهئبل سبأش به  اببئولببدابأشد بهد  اب
 ت كبم بغ ئ ب   بقنلمنءبمث ب ن ا با مدنب تالد  ببنتد كباجدزاءب نّ د ب  د بمد ب

بالننّبالمجنوّوبل .

لرب الدتحابحدنّاببوالمله نلبمتقنّبنلب ن  منب شتئقنلب ّبنلبالمنءبمث 
ل  بالحنّب نّب  نلط بو تتئقنلبب لبنح همنب ئىبالبالننّببئل بم بداخداب

بالمنءب بوالثن ّب ئىبا  نبوّد بأش  بم بخنّج .

وا مددنبدأددنهربالدد بكلدد بالح ددرببنمتنددنعبقدد لبالشددّءبأدد بالببددّءب ب
بوامتننعبص ئوّوبالشّءبب ئنبآخئ.

 3 / 164فتكسر عرافة كیفیتها.  قوله :

:ب ت الددئبمددنب  دد بق ت ت ددن.بوال نق دد بقشا ددنب:ب ت الددئبصددئا  بب( )و ددّب

والضددم ئب دّبق ت ت دنبّاجدعبالد باألهطقالددن .بوالب ق ت ت دنب بقمدنباختئ دن .
قددنلبّاجلددنبالدد بالمددندوب  نالضددمنّبالب  الددئبهددل بال  ت دد بصددئا  بق ت دد ب

بالص ّوبالتّبحنلا ب ّبالمندو.
 20 / 164نقا الشیخ الخ.  قوله :

ب205صب)ابالالنبعبم بالت بالثنلمبم بط  ل ن بالشدتنءب قش ب ّبالتص

ب(.1طبب1جب

وقدد بكهدد بصددنح باألهددتنّبالدد بكلدد بالمددله بالددللباهددتغئب بالشدد خب
ب4جبب6صب) ئاجعبال بالتصاباالولبم بال ن بالثن ّبم بقتن بالنتسبمند ب

وقلل بال بالتصابالتنهعبم بالت بالالندسبم بالج اهئبواالأدئافبب(.1طب

وقلل بال بالتصابالئابعبأشئبم بالت بالالندسبب(194صبب1طبب2جب)من ب
و تصد ابكلد ب طشد ب دّبالتصدابال دنمسبأشدئبمدد بب(.202صبب2جب)مند ب

ب(.206صبب2جب)كل بالت ب

وخ صد بقدد ىبالشد خب ددّبالشدتنءبوغ ددئ بمد بطن تدد بالمشدنءبمددنبكقددئ ب
ب من نّب ّبالتحص ابم بنلبالج اهئباللنصئ  بثنبت ب ّبالممتزجببص ّهنب

وب ّبق ت ن  نب قطبوق ببالب   لبثنبتد ب  د بوالمئقد با مدنبهد بمئقد بمتغ ئ

بل ددنلببالدد طنبالب ق دداباألبدد ابواألضددلب.بونمددنب أدد باجددزاءب  دد بم تشتدد بومالا
ب693صب)ق ت ن  نبول احق نب ت  لبق ب  هاطتبو قصدتبأد بحد ابالصدئا  ب

ب(.1طب
 4 / 165وابوله الشیخ بال  لك يكول كونا وفسادا ال مااجا.  وقوله :

:بالبامتزاجن.بومتندهمدنب دّبالمقدنىبواحد .بوأند البالتصدابب(ىبق)و ّب

ب ّبالشتنءبقنلب:ب ّبابطنل
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مله بمح ثب ّبالمزاج.بومنب دّبالتصدابمد بأ دنّا بالشد خب دنّوب ننهد ب

و ل  ئبال  اج ب ّببئجباالبنّا بوالق بج ب المزاجب بواخئىباالمتزاج.
ب.وصنح بالش اّقب ّببئجبالتجئ  به بالمزاج

 16 / 165وكا من كال مااجه اقرب الخ.  قوله :

بمن بمدنبا دندبال  اجد ب دّببدئح بأشد بالتصداباألخ دئبمد بالدنمطب وا را

قنبثرب ت لد ببمدنب شد ئبمل د ب دّب الثن ّبم باالبنّا بو   ّبب  م بالالنمّب  ئا
بالمقنىبلنتنه بال حمبأ بكل بالمطش باألهن .بقنلبق سبهئا ب:

  ت ددن بواهددتقئاّهنبأشدددّبق ت ادد بمت هدددط باأشددربنلبا  الددنّب ضدددندبال

وح ا  ا ب ال  بمنبل دنبالد بم د   نبال احد .بوبالد   نب الدتح بأللب تد  بأش  دنب
ص ّوبنوب تالنب حتظ نب  شامنبقدنلباال  الدنّبا دربقن دتبالنالد  باقمدابوالدنتسب

بالتن ض ببم    نباب  .با ت ّ.

 ب ّباق لب:بق م بالالنمّب ّباأت البالمزاجبح ربمح ربواصابّص 
النتسبالم تت  بالتدّبهدّبالمئقدزبوالقطد بومدنبهد اهنبمد بالنتد سبوغ ئهدنب

  وّبح ل نب منبقنلباقئ بمن نب   بكوبمزاجباأ لب   لاباالقئ ب دنالقئ ب
 بوأش بخ   باالبل ب نألبل .بوب دلابالمطشد باألهدن ب قد ّبنلب ت درباهدئاّاب

وا   بمد بنلبالنتد سب ّبأشرباإل النلبال نماباالمنىبومنبجنءب ّبالج امعبالئ

بالم تت  بمكاببنءوابنلب لشم ابأشم اب ت بائبح بالت بئ.
ثرباأشربالبالت حا بن ضنبه بم طب لقشننبالحقن  بأللبالتلقابه بالت حا ب

والتلشا به بالتتئقب بوالتلقابالب تحق بمعبالتلش بوللابقنلباصحن بالت ح د ب

 د ّق نبأشدّب حد ب ل ان دنببنلبحقن  باألب نءب ّبالحضئوباللشم  ببالد ط ب د 
بم بح مبنح  اتننبقمنبا ند ب ّبمص نجباال سب ب(.1طبب9صب)   نبمالا

 22 / 165  لك المااج الخاص ، قوله :

بالن أّ. بالبكل بالمزاجبال نصا
 8 / 167في تنامي ايجسا .  قوله :

اق لبنمدنب ندنهّباالبلدندبالجز  د بالباألجالدنىبالجز  د ب  د بقئ د بمد ب
ننهّبقئوباألّفبوغ ئهنبم باللننصئبوال  اق .بونمدنب ندنهّباألول ن بقت

باالبلندببملن بنلباللنلربالجالمن ّب نت ّب ّ
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جم عبالج ن بال بمح ا بمح ادبالج ن بوبل  بالبخ ءبوالبم ءب  ولباث ن  ب

خئطبالقتند.بواالدلاد بالتدّبكقئوهدنبقشا دنبم خ لد .بو شد باالدلد بهدّبال ئهدنلب
وبئهدددنلبالتط  ددد ب بوال ئهدددنلبالدددللباقنمددد بالالددد  بالالدددشمّب بوالتئهدددّب ب

الالدددمئقن لب بوال ئهدددنلبالددد ىبالتدددّب بوالدددللباقنمددد بصدددنح بالتش  حدددن ب ب

ّ  ددنبوب انددتبوجدد  بأدد ىب وبئهددنلبالت شدد صب بوبئهددنلبالمالددنمت .بوقدد بحئا
 منم ات نب ّبالم أ ب ّبقتنبننبالم ه ىببنلبب  تد بو  تد ب نطش  دنبمد بالن تد ب

ب بوالالتمن  بمن .الثنلث بوالثمن  
 2 / 168بالتنامي.  قوله :

بصش بلق ل با صنهبال طب بوه بب نلبب ب ّبق لبالمن  .
 13 / 169وقیا أل النظا  الخ.  قوله :

اق لبكه بالنظنىبال بنلباألجالنىبمتج دوبآ نب آ نبقدنألأئافبقمدنب دّب

 ق ب ت  بالنظنىببنلق لبالح بنأنّبب(.طبقالطنطن  ب447صب)بئجبالم اقبب
الق لببحئق بالج هئبأللباألأئافبهّبالمئ   بالننلل بلشج هئب نكابقن دتب

متج دوبآ نب آ نبقن تبم ض أن  نبمتج ادوبن ضنبوهل بحجا بم بحجدجباث دن ب

بالحئق ب ّبالج هئبقمنبقنلبالح  ربالال زواّلب ّبالح م بالمنظ م .

بج هئ ددددددددددددددددد بلددددددددددددددددد  ننبواقلددددددددددددددددد و

ب نبلدددددددد  ببب بمكبقن ددددددددتباألأددددددددئافبقدددددددد ا

 ب

نىبل التبب نق  ببنل ئهنلب  ّبمتج ادوبآ نب آ نب  بب ال نبم بجنمعب نألجال

حن ظب جمعبنجزاءهنبو حتظبص ّهنبأش باال صنلبوال واىبقمنب ق ل بالقن اب
باصدد بمتنّقددنبولدد ال ب بتجدد دباألمثددنلبن ضددنبوكلدد بالجددنمعبالحددن ظبلدد سبمالا

قددتبالصدد ّبوال  ئددن بالقتضددنءبالحئقدد بكلدد .  الضددمحشاتباألجالددنىبو تئا

بم بب ندوبالحسببنهتمئاّباألجالنىبوالب وادأنءبالضئوّوب ّببقن  نبل سبمالا
ب صش بالحسبوب ند  ببنل قنءبلشتل  ابأش  بوال ث قبب .

وقنلباآلم لبقمنب ّببئجبالم اقبب:ب ح ب لشرببنلضدئوّوباللقش د بمدنب

الببنه  ن ببنألمسبم بالج نلبالئاه ن بواالّض  بوالالمنوا به بأ  بمنب
ال  ىب بوقدلاب لشدرببنالضدطئاّبالبمد ب ن حندن ببدنل  ىبهد بأد  بمد ب شنه  ب

با ت  . ختمنن بمل ب بوالباوالد نبوّ قنء نباآللبهربالل  بقن  ابملننبم بق ا.

واق لب:بالتل  ئببنلضئوّوباللقش  بمح بادأنءبوالحد بنلب قدنلب حد ب
ب لشرببنلضئوّوبالحال  .
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 18 / 170وعلیها مبنى القواعد االسالمیة.  قوله :

البوه بم ن بق اأ بجم عباألد دنلباالل  د باللبالد   بأند بهللاباالهد ىب

ب ّبح وث نبآ نب آ نبأل  بهد حن  بو لدنل بدا دربالتضدابأشد بمدنبهد ا ب والبب ا
بشئ لبجم عباهمن  بالحالن بوصتن  باللش نبقمنبنخ ئبأ ب تال ببن  بقاب د ىب

ابد ابال د بالحد باألحد لبه ب ّبب ل.ب  ب لط داب دّباهدربمد باهدمن  بالالبو

الصم لبالغنّبالمغنّب  بحنلد با تظدنّبلد ب دّب لدابمد با لنلد بوا تدنءبح درب
اهربم باهمن  بالمنتشئ بمد بكا د ببداباالهدمنءبأد  بالمالدما بقمدنبا  دنبغ دئ ب

ب د ىبهدد ب دّببدد لبواكابقدنلبهد ب ددّببد لب  هددمنؤ بغ دئبالمتننه دد بالالب وقداا

ا نبل دلابومدنبقنادنبلن تد لبلد بالبنلبهد ا نبواب اب ّببئ   ر.بالحم بربالدللبهد 
بهللا.

 1 / 172واما تنامي جا یاتها.  قوله :

والضددددم ئبّاجددددعبالدددد باألجالددددنىبوكلدددد باللبب( ب بقب بل)قمددددنب ددددّب
المصنببب  بح وثباألجالدنىبمد بج د بأد ىبا ت نق دنبمد بجز  دن بمتصدت ب

 د  ب ندنهّبب صت  باح همنبق   نبمتننه  ب بوثن   منبق   نبحندثد .ب مدنبلدرب ت

الجز  ن بوح وث نبلرب ت   بح وثباالجالنىب  خلبالمصدنابب دّبب ن  مدنب  د نب
بحدد وثبالجز  ددن بمددعبالب ئ  دد بالل ددنّوب  جدد ب قدد  ربب ددنلب ننه  ددنبأللب

الب  شد بـبب لندّبالجز  دن ـببالح وثبم خ كب ّبب نلبالتننهّب ب قدنلب:ب ن  دن

 دنلب ندنهّبالجز  دن بم بالحئق بوالال  لبوقابمن منبحدندث.بثدرب صد اىبل 
 قنلب:بوامنب ننهّبجز  ن  نبالدخ.ب  دنلب ن غد ب دّبالشدئجبنلب قدنلب:بلمدنببد  ب

ح وثبالجز  ن ببئعباآللب دّبب دنلب ننه  دن.بنالبالبالشدنّجبقدئنبجز  ن  دنب

أش بالتثن  ب نّجعبالضم ئبال بالحئق بوالال  لبوالنالنخبقت  ابالمت بأشد ب
ب ئى.من ال بأش بص ّوبالتثن  بوه بقمنب

ثربالمئادبم بق ل ب:ب  ج بل ندوبالمتصببب ح اهمنب به بالاللبا صبب

بنإلضن ت  بالبالال  قبوالشح قباوباللش  بوالملش ل  بقش  منب بوالندنقصبهد ب
بالاللبا صبببنلال  بمث بوح  ب بوالزا  بمنبا صبببنلال  بوالشح قبملن.

 10 / 172فال االولى أزيد من الثانیة.  قوله :

ملش من  ب لنل بومق وّا  بغ ئبمتندنه ت  ببنلتلدابأل د بصدم بالح بالب
غ ئبمتنن ب  لل بملش من د بومق وّا د ب د ب جدئىبالنالد  ب   مدنب د ب تطدئقب

ئ. بالز ندوبوالنقصنلب   منب ت صا
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 11 / 172الثال  التوبیق ومو الخ.  قوله :

ب دددّبالتندددنهّبهددد بنلبجم دددعباأ دددنلبالم جددد دا ب اقددد لب:باألمدددئبالم دددرا

حقق ب ّبال نّجبمالتن وب ّبوج دا  نبال بالغنّبال اجد ببنلدلا ببنلتلدابالمت
وهلابملن با ت نؤهن.بواهتنندهنبال ج دلبال بال اج بقنلبأشد بولالبق لد ب

ه حن  بل ش م ب:با نبب اطبال لىب دنبم هد .بوالحئقدن بالمنضد  بل الدتبأشد ب

 شمد بالبدواىب نأش  بل ج دهنبواألمدئباّ دعبمد بالم نحدمباللند د .بقنلدتبالمت
الشددّءبمددعبالشددّءب قتضددّبمالددنوا  منبوأدد ىباول  دد باحدد همنببنللش ادد بوهدد ب

ممن عب نلبالشلنعبالمحال سبم بالن ائبالبالنا ئبمن بوه بمل ب  وىبب وام ب ب

وقلابحئق بال ن ربمعبحئق باالص عب صلب  وىبنثئباق ىبالم ثئا بومدنبلد ب
بأدد  التدد ث ئب لط ددا.بثددربقدد لببقددابالتدد ث ئب ددّبالحق قدد بقددنلباولدد .بوال شدد ا

بحدندثبمت قتدنبأشد بحصد لب الحئقن بدا م بالل  بالب شزىبمن بنلب   لبقداا

منبالب تننه ب  قنلبالبقابمنبقنلبقلل ب  ب حصا.بوكل بنأنّبأد ىبالشدزوىب
أللبالمت قببأشد بغ دئبالمتندنهّبوجد داب شدزىبمند بأد ىبحصد ل ب بالبأشد ب

األمددئبهدد بالن دداببملندد ب  ح دد  ببغ ددئبالمتنددنهّبمأدد ادابلدد .بواألهددربمدد بكلدد 
هدد حن  .بوّن نددنبالتلددئفبب احدد وبواحدد وبمدد ببدد   ربوالددئدبأش  ددنبم ج ددنب

بل ه ن ب نألأئافبأن نبا ال ببنلتلش ق بأش بال تن .
 14 / 173 احد مقدوريه ال يمر عند بعضهم قوله :

وكل باألمئبه بال اأّبوالمئجا .بو ّبب( ب بقب بشب بلب بد)قمنب ّب
خب:بنحدد بمق وّ دد ببدد بداعبومددئجا بأندد ببلضدد ربوالمظندد لبنلببلدد بالنالدد

:باح بمق وّ د بالبلمدئجا بب(ص) تال ئباألمئبجلابم ضل ب ّبالمت .بو ّب

خبل.بوق لد ب:باللبأند بوجد دبالمد ثئبـببأن ببلض رب بو ّبهنمشد بالبألمدئ
بالتنىب ج بوج دباألثئب ببن تنقبالنالخبقشا ن.

 3 / 176على امتناعه. اما العقا فلم يثبت دلیا  قوله :

بباباالدلا بالئص ن باللقش  بوالنقش  بقن م بأش ب حقاق بوج دا.
 3 / 177ال المعلو  االو  مو العقا االو .  قوله :

الملشد لبهد بالم شد قبوقد باأت ددئب دّبال شد بالتقد  ئب  ن غدّبنلب تددئقب

ل بو م زب ّبهلابالمقنىبب  باوا



 دارملا فشكبب......................................................................................بب552

لبمددنبخشدد .بامددنبالصددندّب االولب  دد ب دد ّبمئبدد شبوّقبمددنبصدد ّبوبدد  باوا

لبالدد بآخددئب منشدد ّبأش  ددنبجم ددعبال شمددن بالن ّ دد بال شق دد بمدد باللقدداباألوا
ال ش .بوال حمبأ بكل ببنلتتصد ابواالهدت تنءبم قد لبالد بمحشاد .بوللدابمدنب

 ّبّهنلتننبالتنّه  بالم ه م ببنل ح وب ّب ظئبالح  ربواللنّهب ج   ب ّب

بالمقنى.
 5 / 178مشروطة بأسرما.  قوله :

ب:بمشئوطب  ث ئهن.ب(صب بقب بلب بش)و ّبب(ىب بد)قمنب ّب
 20 / 178حركات السماوات ارادية.  قوله :

قنلبأزبم بقن داب:باكبقدنلب  هدببألب د ب دنبابدتبا دّبّن دتبنحد بأشدئب
والالدنج ولبصد غ بب(6  هدبب)ق ق نبوالشمسبوالقمئبّن دت ربلدّبهدنج   ب

بلدد  بمدد بالصددح ت بال نمشدد بجمددعبلددلولباللقدد ل.بو ددّبالدد أنءبالثنلددمبواالّ

اكاب ظدئبالد بال د لب:با  دنبال شد بالمط دعببالالد ىأش  الالجند  بوه بدأن د ب
بال ا  بالالئ عبالمتئددب ّبمننللبالتق  ئبالمتصئهب ّب ش بالت ب ئبالخ.

 13 / 179الحركات في الجهة.  قوله :

:بالحئقدددن بوالج ددد بو دددّبغ ئهدددنب:ب دددّبالج ددد .بوهدددلابهددد بب(ى)و دددّب

بالم تنّ.بالص ا 
 5 / 180 با االيول قوله :

بـبى)ونمددنب ددّبب(ى)قمددنب ددّبغ ددئب  نلل ددنّوب:ببددابـببوهددّباقدد ىبالنالددخ(

االلد ال.بوالمدئادبمد باال د لبام ند باال د طبالتدّبهدّبغ دئبام نت دنبالتلش دد .ب
وقنلبالش خب ّبالتلش قن ب:بهل باالوضنعبواأل  لبقش نبط  ل د بلشتشد .بوقدنلب

:ب  دددل بالحئقددد بالب شددد  بهدددن ئبب(615صبب1طبب2جب) دددّبمل  دددن بالشدددتنءب

الحئقن بال بق ل ب:بال  نب تسباهت قنءباالوضنعبواأل  لبأش بالتلنقد بالدخب
  شمن  ب   منب   ا باأل  لبب(46صبب1طبب1جب) بو ح  ب ّبط  ل ن بالشتنءب

ب ّبال شبب ببابالمحق به باأل  لبالباالل ال.
 7 / 180كما  مقصود له.  قوله :

بواح وبم بالنالخبالملت ئوب:بقمنلبمتق دبل .بو ّبغ ئ
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 21 / 180قا  وقولهم ال علیة بین المتضا فین.  قوله :

ب:بقنلبالبأش  بب  بالمتضن ت  .بوظنهئبالشئجب  ا ق ن.ب(ى)و ّب
 4 / 181واالو  ومو ال يكول الحاوى علة في المحوى.  قوله :

ب.بأش بلشمح ى.بن تنقبالنالخبقش نب بواهش  بال  ىب قتضّبنلب قنل
 21 / 181واما النف  فهي الكما .  قوله :

اقدد لب ننهدد بالمقددنىبالئجدد عبالدد بّهددنلتننبالم هدد م ببل دد لبمالددن اب

نببئلبمد بقشدربالدئاقر. وهدّب نشدل بالد بهدت بوهدت  بأ ندنب دّبقداب النتسبمما
أدد  ب ن مددئبحقددن  ب  ّ ادد ب ددّبملئ دد بالددنتسبو ئجدد بنلب  دد لب نمدد بالتن دد وب

لب قعبم قعبق  لباّبن بال حمبوالتنق  بوهللابهد حن  بولدّبألهابالتحق  بون

بالت    .
 3 / 182الي  يحصا من اجتماعهما.  قوله :

ه لاببن ئادبالم ص لببنط نقبالنالخبوق لبالص ا بالل  بأش بالتثن  ب

صبب1طبب1الشددتنءبجب)البالجالدربوالددنتسبالددل  ب حصددابمدد باجتمنأ ددنبالددخب
ب(.278

 10 / 182و یر توسوها.  قوله :

وكلدد بقلشددربالددنتسببنتالدد نبوبآال  ددنبمدد بالقدد ىبومحنلا ددنب بوادّاق ددنب

بالحقن  بالمئهش بوال ش ن بالمطشق .
 15 / 182وعلیه ثالثة أوجه.  قوله :

بأش  ب بنوب ح همن. بأش  ب باوب  لا ببن تنقبالنالخبقشا ن.بنلب الت لا
 19 / 182وفي ميا الوجه نظر الخ.  قوله :

التصابال نمسبم ب تسباالبنّا باوّدبهدلابوالمن  ب ّببئح بأش ب
بالنظئبثرباجنب بأش 
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اهش  بالح م بالمشن   .بوالشنّجبالل م ب نظئبال بق م بهننطب ئاجعبال ب

بالل  بال نمال بأشئبم بأ  لبمالن ابالنتس.
 / 183فال الالم  ا ا ادرك شیئا ال بد وال ينفعا عن الملموس.  قوله :

10 

جم عبالنالخبوقنلبالص ا ب:ب  بب ابونلب نتلابه لابجنء بالل نّوب ّب

بأللب ّبمكابملن بالشئط.
 19 / 183ال اإلنسال قد يغفا الخ.  قوله :

الببددئتب ئاجددعب ددّبكلدد بالدد بالدد ّسبالئابددعبوال مالدد  بمدد بقتنبنددنب

باب ج   بكل بال تدن ب دّبب(1طبب172صب)الم ه ىبب ّوسبملئ  بالنتسب

بمبم بالتجئ  بوبئح بغن  بالج وى.مالن ابالنتسبالم ّدوب ّبهل بالم نح
 18 / 184والحلیمي.  قوله :

هلابالئجاب لقئب ّبال حمبأ بالملندبالجالمن ّبم بهلابال تن بن ضنب

والنالخبالمط  أ بأنّ  بأد باهدم بوغ دئبواحد وبمد بالم ط طد بالم ثد قب
ب نبواجد وبا دن بوقدلل بالئاغد ب دّبالم ضدل  بل د بلدرب ظتدئببدنلحش مّب دّب

ب ئاجربالئجنل.بغ ئبواح بم 

طبب168صب)وللابالحش م بهد بالح  مد بو دّبالت ئهدتبالبد بالند  رب
:باب بأ  بهللابمحم ببد باحمد ببد بابدئاه رببد بقدئ شبالح  مد .بوقدنلبب( ج د

بنخ نّ نبق بهمعبم بجمنأ .بالخ.
 19 / 184واستد  على تجردما بوجوه الخ.  قوله :

لشم د ب نت دّبالد باقثدئبق بجملننبادل ب جئدهدنباللقش د بمد بمصدندّهنبال
م به ل  بدل  بأد وبمن دنب نطقد ب دّب جئدهدنبال ئلخدّب بوطن تد بمن دنب دّب

 جئدهنباللقشّب بوبلض نب ّب  قبطد ّب جئدهدن.بثدربق لد بالهدتحنل بحشد لب

المجئدب ّبالمندلب بقدنلبأشد بممشد بالمشدنءبوالمت شمد بواألمدئبابدمخبمد ب
  .بوه لابقث ئبم بالتل  ئا بالحش لبواّ عبمن بقمنبحق ب ّبالح م بالمتلنل

اآل  دد بمدد بالحددنلبوالمحددابواللددئوفبواللددنّفبوالملددئوفبنوبالق ددد لب

بوالقنبابوالمق  لبو ظن ئهن.
 18 / 185وفیه نظر للمنع الخ.  قوله :

و ددّب ظددئ ب ظددئباللبالح ددربلددرب جددئبأشدد بصددئهبالتلشدد بحتدد ب ددئدب

باأتئاض ببابالتلش بالللب   ل
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الملش ىب  شزىبأش بهدلابالب  د لبالجدزءبمالدنو نبباللشرببنلجزءبأشمنبب ابكل 

بلش ابب بق ى.
 2 / 186 الل التعقا قبو  قوله :

:بأللبالتلقابق  لبالتلا.بوالنالخباالخئىب:باللبالتلقابق د لبب(ى)و ّب

بالب لا.بثربالب ظئبالشنّجبمنظ ّب   ب ت بئ.
 20 / 186متوسوة  قوله :

ق لد باآل دّب:بالتدّب لدئفبوالنالخباالخئىب ت هطبوب(ىب بش)قمنب ّب

 حصدداب بم دنلب لددئف.بول دد بهدد نقبب(.ى)ل دنبالتلقدداب بجددنء بالل دنّوب ددّب

بال  ىب ّبالمت بوالشئجببقئ ن باللنّفبوالملئوفب  ا  بالم تنّ.
 15 / 187،  متحدة في النوع قوله :

بابالتحق  بالبالنتسب ّبالنش وباالول ب  عبو حت نبا ئادب بو ّبالنش وب

بو حت نبا  اعب ت صئ.باالخئىبجنس
 3 / 188 .يصّح جعلها قوله :

بجمل ن.ب(.ى)قمنب ّب بو ّبغ ئهنب:ب ص ا
 20 / 188النفوس البشرية حادثة.  قوله :

بالتحق  با  نبحندث ببح وثباألب البالبمعبح وث ن.
 3 / 189وقا  افالطول انها قديمة.  قوله :

هدتل دبمل د ببلد ببوالح بالبمئاد بم بق م نبق ىبم  أ نبومنشئ نبالدلل
ا قطنأ نبأ بال   نبقمنب دّبالتصدابالالدنبعبمد بالطدئهبالثدن ّبمد بالمئحشد ب

وّاجددعب ددّبكلدد بالدد بالدد ّسبب(319صبب1جبب1طب)اللنبددئوبمدد باألهددتنّب
ب(.1طبب42صب)الثنلمبم بقتنبننبا حندباللنقاببنلملق لب

 5 / 190فال كا انسال يجد  اته  اتا واحدة.  قوله :

الالْن قَْلباَلالْینم فمالالي َجْوفمالالهم ) لددنل ب:بقمددنبقددنلبهدد حن  بو ب(مالالا َجعاَلالَا هللاُ لمَرُجالالٍا مم

ب(.5األحزا ب)
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 10 / 190النف  ال تفنى بفناء البدل.  قوله :

بهلابالح ربالمح رب ت ج بادل ب جئدهنبمطشقن.
 8 / 191وااّل بوا.  قوله :

بوح هنب:بومالبل طا.بوالنالخباالخئىبقمنباختئ ن .ب( )و ّب
 9 / 191از التناسخ. الى جو قوله :

ّ دن ببلد لبالت ادنفبأشدد ب القد لبالحد بالمحقد ب دّبالتننهدخبهد بمدنبحئا

بوب637االطدد قب ددّبقتنبنددنبالمالددم ببددنلبب  تدد بو  تدد ب ئاجددعبالدد بالن تتدد  ب
بمن .ب849

 19 / 191في كیفیة تعقا النف  وادراكها  قوله :

ّ ددنبال حددمبأن  ددنبهدل بالمالدد ل بمدد بنغمد بالمالددن ابالح م دد .بوقد بحئا
والتحددصبأدد بم ن   ددنب ددّبالدد ّسبالتنهددعبأشددئبمدد بقتنبنددنبالم هدد ىببن حددندب

باللنقاببنلملق ل.
 4 / 193على تناسب في اقواره.  قوله :

الب دددّبابلدددند بالث ثددد بمددد بالطددد لبواللدددئفبواللمددد بأشددد ب ننهددد  ب
بالط  لّ.

 11 / 193وسیأتي بیانه.  قوله :

ب.وه بق ل باآل ّببل  بهلابوالمص ّوبأن لببنطش 
 18 / 193 لیتم اال تياء ، قوله :

ب ت  نب:بل تربالغلاء.ب(ى)م بالنالخبال مسب بونمنبب(ى)قمنب ّبغ ئب
 7 / 194 مدارله ، قوله :

جمددعبالمدد خابوالضددم ئبّاجددعبالدد بجالددربآخددئ.بوال شمدد بحئ ددتب ددنّوب

ببم اخش ب بواخئىببمت اخش .
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 10 / 194والمصورة عند  باطلة.  قوله :

هدل بالمالد ل بمدلق ّب دّباللد  بالثن  د بوالث ثد  بمد بالتحق  بالتدنىب دّب

بأ  لبمالن ابالنتسب ئاجع.
 5 / 195وفي تعدده نظر.  قوله :

قت ب ّبهنمش نبأش بص ّوبالنالد  ب:بوهدّبمتلد دو.بو دّبب( )و ّب

بددنلل سبنأنددّبجلددابق لدد ب:بو ددّب لدد د ب ظددئب ب الدد  ب بوقدد لبمددنب ددّبب(د)
ب.الشئجب التشربمن بصح بق ل ب:بوهّبمتل دو

 15 / 195الى وعو  الهواء المنفعا ، أو  ى الرا حة.  قوله :

بن تنقبالنالخبقشا نبقمنبه بصدئ  بالشدئجبن ضدن.بومدنب دّبالمط  أد ب:ب

ب   بوهر.ب«المنتلابم بكلبالئا ح »
 21 / 195يهیّج الرا حة.  قوله :

ب بوال نق  ب:ب تت .ب(ى)قمنب ّب
 5 / 196عند تأد  الهواء.  قوله :

 ت  نب:بأن ببندلبال  اء.بو ّبالنالخبالمط  أ بأن بب(ى)نبمالبالنالخبقشا 
ب ل لبال  اء.
 8 / 196مع امتناع بقاء الشكا.  قوله :

الببدد اب مدد جبال دد اءبوه ئدد بالصدد  .بوق لدد ب:بل ددلاب دد ّطبالج دد ب

و تدد خئبالالددمنعبأدد باالبصددنّب باهددت اللبأشدد بنلبالصدد  بلدد بوجدد دب ددّب
ئبالئاللبلملتق بنلب لتق بنلبالصد  بال نّج.بو ّبالم نحمبالمشئق  بلشت 

البوج دبل ب ّبال نّجببابا منب ح ثب ّبالحسبم بم مال بال  اءبالمتم جب
ب1طبب1جب)يبوهلاببنطابال انبقمنبادّقننبالص  بادّقندنبمدعبكلد بج تد بالدخب

ب(.306صب

واأشربنلبصتتّبالقئ بوال ل ب ّباألصد ا بامدئالبملن  دنلب دندّاطب
بأش  بالنتسبا نهمنب  لا
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 جئدهدددنبأددد باالح دددنلبوهدددن ئباوصدددنهبالمدددندوبقمدددنبحئّ دددن ب دددّبّهدددنلتننب

المصن أ ب دّببدئاه  ب جئدهدنب بوجمشد باألمدئب دّبالمقدنىبمدنبا ندهدنبصد ّب
المت ل   ب ّبالتصابالثدن ّبمد بال دن بالئابدعبمد بالجد اهئبواالأدئافبمد ب

م بنلبالتحق  بنلب قنلبنلب لش بالدنتسببنل د لبب(32صبب1طبب2جب)األهتنّب

  ج ب لشاق نببمنبا اصابب بقدنل  اءبالمجدنوّببح دمبق   مدنببدّءب لشقدتببد ب
الدنتسب لشقددنبولد ببددنللئفب  شامدنبحدد ثب  دد ببدّءبممددنب م د بلشددنتسبادّاقدد ب

بشدّءبمدد بالحدد اسبمد بال  ئددن بوالمقددند ئبواالبلددندبب ن دنبوالج دد بالتددّبل ددنب

بوغ ئهنب ندّقتبالنتسبل بقمنبه بأش  .
  د بهد بنحد بال دئاه  بأشد بنلبالدنتسبالننطقد باق لب:بهدلابالتحق د باال

 ص ئببل ب  نمش نبالج هئلبأنّ  بأ بالم ادبوهد بقد ىبهدنىبهدنم ب لقشد ب

م بقنلبل بقش .بوق بحئّ ن ببنلتقئ ئباألب  ب ّبال ّسبالثمن   بمد بدّوسب
ملئ  بالنتسبوامنب ظئبالشنّجبالل م ب ت  بنلبالص  بالمالم عبم بوّاءب

بقنءبالش ابأش بحنل .الج اّب  لبأش بب
 9 / 196ومنه البصر.  قوله :

 ّبالنالخبالمط  أد بل دندوبقن دتب لش قد بادّجدتب دّبالمدت بأشد بهدل ب

الصدد ّوبومندد بال صددئبوهددّبقدد وبم دأدد ب ددّباللصدد ت  بالمجدد  ت  بالشتدد  ب

 ت ق ددنلبو تتنّقددنلبالدد بالل ندد  ببلدد ب  ق  مددنببتشدد بو تلشدد ببنلددلا ببنلضدد ءب
بوالش ل.

 13 / 196راجع فینا الى تأثّر الحدقة. ومو  قوله :

بوه بّاجعب   منبال ب  ثئبالح ق .ب( )و ّب

 15 / 196بقوله فینا. ـ  هللاّحم ـ  ولهيا قیده المصنف قوله :

اق لب:ببابالب ص ب  ننبأش باالطد قبن ضدنبال ادنب  صدئب دّبمننمندنببداب

ندنبمدعبا د بالب ّب قظتننب ّباح الننباألخئىبابصنّاباّ عبواب بممدنب دّب قظت

ب تحق ببت ثئبالح ق ب لش بهلاباقئنبواّق .
 19 / 196شروط االدراك سبعة.  قوله :

الباالدّاطبال صددئلبول دد باالبصددنّب ددّبالئؤ ددنببدداب ددّبقث ددئبمدد ب

باح الننبحنل بال قظ بن ضنبالب شتئطب   بواح وبم ب ش بالشئا ط.
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ب..ب.بالثن ّ..بثربجنء بالنالخبقش نبه لاب:ببئا طباالدّاطبه ل ب:باالول

بدئوطباالدّاطبهد ل ب:باالولبالدخ.بنوببدئا طباالدّاطب الثنلم.بوالص ا ب:
ب.بالثنلث بالخ...ب.بالثن   ..به عب:باالول 
 12 / 197بخروج الشعاع.  قوله :

األمئباألهرب ّباالبصنّبالب لشربالبالمقص دبم بخئوجبالشدلنعبأند ب

بددنلل سبقمددنبابددت ئب ددّبقن ش دد بخددئوجبالشددلنعبمدد بالمئ ددّبالدد بال صددئبالب
صددحببالمتدد خئ  بوّاجددعب ددّبكلدد بالدد باللدد  بالث ثدد  بمدد بأ دد لبمالددن اب

بالنتس.
 15 / 197في الرطوبة الجلیديّة.  قوله :

الئط بددد بالجش   اددد بهدددّبّط بددد ب  ادددئوب شددد  بالجش ددد ب بمالدددت  ئوبغ دددئب

بصح ح باالهت اّوبوب نب   لبال صئ.
 23 / 197الشعاع ا ا ررج.  قوله :

لق بج ب ّبالمقنىبه لاب:بالشلنعباكابوقعبأش بصدق ابقدنلمئآوبأ نّوبا
مث ب نل سبمن بال ببّءبآخئبوضل بم بكل بالصق ابق ضدل بممدنبخدئجب

بأن بالشلنعب زاو  باال ل نسبقزاو  بالشلنعبأش بمنبكقئب ّبالمننظئ.
 1 / 198بالمرآة.  قوله :

 د ىباصدحن بوال نق  ب:ب ّبالمئآو.بول  باالول با الد ببب(.ل)قمنب ّب

بالشلنعبم بالثن   .
 21 / 198بنواسیا.  قوله :

ّوب:ب تصد ابال حدمب و قنلبل نبال  نلبن ضن.بواالط انءب الم   نبالمصد ا
ب طش ب ّبأ  لبمالن ابالنتس.

 9 / 199 ليلك فال بد ، قوله :

بوال نق  ب:بقلل ب  بب .ب(.ص)قمنب ّب
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ب5 /ب199بمتت ئوب بق ل ب:

مت ددئو.بالمت دئوبصددت بلشقد وبالننطقدد بب(لبقبصبد)و دّبب(ش)قمدنب ددّب
م بح دمبا  دنباهدتلمشتبالقد وبالمتصدئ  ب بوالمتت دئوبصدت بلشمتصدئ  بمد ب

ب ش بالح ث  بقنلمت  ش .

ثربالبالمتلقئوب ّبالمقنىبق بجنء ب ّبغ ئبواح وبمد بالنالدخبالمدلقئوب
بم بأ  لبمالن ابالنتس.ب22 ب ئاجعبال بالل  ب

 19 / 199ه. والمبرسم ما ال تحقق ل قوله :

الم ئهربأش به ئ بالمتل لبملئا بمد بقشمتد  ب نّهد ت  بمحد اهمنببدئب

بملن بالجن بواالخئىبهنىببملن بالمئف.بو ّبال ئهنىبم ببحئبالج اهئب
لش ئولبقنلب ت سبا  بق بخنلببجم  ّبالق ىب ّب لئ ببهلابالمئفب دن  رب

ملتئفبالللبا تق ابأش با  بوّىب ّبالحجن بالحنجزب تال بوه بالحجن بال

ب  بالقش بوالمل و.بو ّببلد بالنالدخبالم ط طد بالمالئهدربم دنلبالم ئهدرب
بواصش بم بالالئهنىبقنل ئهنى.

 9 / 200والومم المدرك للمعاني الجا یة.  قوله :

والحدد بنلباألمددئب ددّباالدّاطب ثش ددمبالب ئب ددع.بوالدد هربأقددابهددنقط.ب
أللدبب  تد بو  تد بوال حمبأ ب حق  بهلابالمطش باالهن ب طش ب دّبقتنبندنبا

بمن .ب515 ئاجعبال بالن ت ب
 والح  يدرك الصور المحسوسة. قوله :

بنلبالحسبالمشتئطب  ّق ن.
 19 / 200بعضها مع بعض.  قوله :

و ّببل بالنالخببلض نبب ل ب بول  بالص ا به بمدنباختئ دن باللب

بالتئق  بل سببمزجّببابا ضمنمّب ت بائ.
 18 / 203وامكال وجود العاد.  قوله :

لب بأش بالمتصابوالل دباالوا بالمنتصاب بوالمق ّا واللندب طش بأش بال را

به بالللبالب ل ا بغ ئبال اح ب 
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والمئق به بالللب ل ا بأ دبآخدئبقمدنب دّبصد ّب نهدل باالصد لبوالظدنهئب

با  باّادبملنن باألأربقمنبه بالمالتتندبم بق ىبالشنّجبن ضن.
مط قد بأشد بلتظد بو شدمش نب ببثربالباص لبالنالخبالملت ئوبالتدّبأند  ن

 ننقصدد بهنددن.ب نلضددم ئبّاجددعبالدد بب(ى)ونمددنبب( بدبصبقبشبل)قمددنب ددّب

الجالدددربوالالدددط بوال دددطبوالزمدددنلبواللددد دب بو دددّبغ ئهدددنبجدددنء بالشتظددد ب
بو شمش منب ب نلضم ئبّاجعبال بال ما  بالمتاصابوالمنتصا.

 11 / 204او عارضها.  قوله :

ن تب لش ق بادّجتب ّبال تدن بو ّبالمط  أ بل ندوب قئ بم بهطئبق

وهّبهل ب:بقنلجالربالط  لّبالللبه بملدئوفبلش دربالمتصداب بوقنلملد ودب
بالللبه بملئوفبلش ربالمنتصاب بنوبأنّض نبقنلال اد.

 16 / 204فیهما يولهما.  قوله :

:بمن مددنبألول مددن.بول دد بالشددئجبب(لب بدبصبش)و ددّبب(ق)قمددنب ددّب
ق لد بالثدن ّبمد بالقالدم  بهد بالمنتصدابم ا  بلش جد باالولباللبالمدئادبمد ب

واللئضّب بوالمئادبم بق ل ب:ب ّبالقالم  بملدنبهد بقالدمنبال دربنحد همنبممدنب

بمتصابومنتصاب بوثن   منب:بممنبكا ّبنوبأئضّ.
 5 / 206يل علم التعالیم.  قوله :

لبمنبقدن  اب تلشم  د بهد بأشدرب البأشربالئ نضّبه منبال ن ه .ب ن  رباوا

ىبالت ئبو ل ابل بو ق م بأش بال هطبو حتظ بمد باال حدئاهبال ن ه بال  ب  ق ا

قدنلبابدد بخشد ولب ددّبمق مدد ب والشدططبوهددلاباللشدرب لددرباللد لبلتلدد  ابالت ددئ.
 نّ  دد بو لددربمددنبقددنلب:باأشددربالبال ن هدد ب ت دد بصددنح  نباضددنءوب ددّبأقشدد ب

بواهتقنم ب ّب  دئ بأللببئاه ن دنبقشا دنبب ند باال تظدنىب بجش د بالتئ  د بالب  دند

الغشطب  خاباق الت نبلتئ    نبوا تظنم نب   ل بالت ئببممنّهت نبأ بال طدنءب ب
و نش بلصنح  نبأقابأش بكل بالم  ع.بوق بلأم ابا  بقنلبم ت بنبأش ببدن ب

ـببهللاّحم رـببا  ط لب:بم بلرب   بم ن هنب  ب  خش بمنزلنن.بوقنلبب  خنن

نب لبلشث  بالللب غالابمند ب ق ل لب:بممنّه بأشربال ن ه بلشت ئببمثنب بالص
االقلاّبو نقا  بم باألوضنّبواالدّالبوا مدنبكلد بلمدنبابدئ نبمل د بمد ب ئ   د ب

ب(.طبمصئب486صب)وا تظنم .با ت ّب
 16 / 206والتبد  الخ.  قوله :

الغئفبنلبالجالربالتلش م بوالالط بوال طبوالزمنلبواللد دباأدئافب

ب  ب   لبواح بمن نبجزء
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لددّبال دد بجدد هئ.بوال ئهددنلباالولبلدد ولبوه ددلابأشدد بلمنه دد بالجالددربالط  

التئ   بنلبالت  لبمعببقنءبالحق ق ب لطّبأئض  بالجالربالتلش م ب بوا تقنّب
والتقد ىببد بالبـببالد بق لد ب:ـببالتلش مّبالد ببئهدنلب لطدّبأئضد  بالالدط 

وحدد هنب:بوالتقدد ىببدد ب بب( )التقدد ىببددنللئفب لطددّبأئضدد  باللدد د.بو ددّب

ش نب:بوالتق  رببد .بووج  مدنبظدنهئ.بول د بقد لبالشدنّجب:بوالنالخباالخئىبق
ظدنهئب دّباالولبالبلدربـببونمنبالل دب    بمتق ىببنآلحدندبأشد باط دنقبالنالدخ

نبصئ حنبأش  . ب   ب صا
 13 / 207وااّل فاالنقسا .  قوله :

بلزمددد باال قالدددنى.بول ن دددنبب(ص)قمدددنب دددّبالنالدددخبقشا دددنبمالب  ت  دددنب:بواالا
بهمّبم بغ ئبلزوىبوضئوّو. صح  بق نهّبو صئهبو

 18 / 207وال فناء عرفا.  قوله :

باالول ب:بوالب ت نبصئ ن. بو ّبالنالخبالالتا
 4 / 208واما الثال  فال الجسمین.  قوله :

و ّبأ وب الخبملت ئوب:بوأ بالثنلمبنلبالجالم  ب بول  به نقبالل نّوب

ب قتضّبمنباختئ ن بم ب الخباخئى.
 11 / 208باعتبار عدد ابثار.  قوله :

ببنأت نّبأ دباآل ن ب بوالبملن بلر ن ب ّبالمقنى.ب(ى)و ّب
 17 / 208تخّصه جملتها  قوله :

بجمشت ن.ب( ):ب حصئبجمشت ن.بو ّبب(ى)و ّب ب  صا
 13 / 210فالتي تحیط بها.  قوله :

نلباألجددزاءبالتددّب حدد طبب ددنبالددخ.بوق لدد باآل ددّب:بوالددللب قطددعب بوقددلاب

لبقنلبقلل .بوأ نّوبالنالخبمضطئب .بوأ نّوبوالللب نتصابالبالجزءبالال

بالق بجّب ّبالمقنىبم ا ق بلشم تنّب بوصنح 
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الشدد اّقب قددابأ ددنّوبالق بددجّبن ضددنبحئ ددنببحددئه.بقددنلب:بلأددربجمددعبمدد ب

األوا ابنلبهل بال  ت ن ب تسباألب نلبقنل اب:بالباالجالنىب نت ّب حش ش دنبملد ب
الدنىبالتلشد ب بولأمد ابنلب شد باجزاءبصش  بقنبش بل  قالنىبال هم بدولباال ق

األجزاءبمت نلت باألب نلب نألجزاءبالتّب ح طبب نبنّبعبمثشثن ب   لبمتحد وب

بمن نببنلحئاّو.بواألجزاءبالتّب ح طب األطئاهبمتئق بال صنلباللض ب تحسا
بمن دنب ب نبهتبمئبلن ب   لبغش ظ باألطئاهبغ ئب ن لوب دّباللضد ب دتحسا

ىب نلبالجزءبالللب قطدعباللضد بالد بنجدزاءببنل ئودو.بوقلابالحنلب ّبالطل 

صددغنّبو  دد لببدد   وبالنتدد كب  دد بهدد بالحئ ددبب بوالجددزءبالاددللب ت قدد بهددلاب
التقط عبه بالحش .بوقلابالق لب ّباالل الب نلبالجزءبالاللب نتصابمن ببلنعب

متددئقبلش صددئبهدد باألبدد  ب بوالددللب نتصددابمندد ببددلنعبجددنمعبلش صددئبهدد ب

طبهل  بالن أ  بم بالشلنعباألل البالمت هط باأله دب بو تحصاابم باخت 
بب  بالال ادبوال  نف.

 13 / 212 وتسمى الحرارة الغرياية ، قوله :

بالغئ ز  ب ّبق نلبالغئ   .بو قنلبلشغئ ز  بالئوجبال  نّل.
 17 / 214فتوجد میال مشوبا ب ثار الضعف.  قوله :

اآل   ببلد ب:ب ت ج بم  بمالت  نبب لاءبالضلب.بوأ نّ  بب(ىبص)و ّب

اببنلملنوق ب بحئ دتبه دلاب:بمحت  دنب بو دّب بضعباهطئب:ب نكاب ئضنن بممن ا

بلض نبممن أنبو ّببلض نبمالدت  نب بو دّببلضد نبب شمدن باخدئىبو ظدن ئب
هددلابالتحئ ددبب ددّبال تددن بقث ددئوبجدد ا.بوقددلاباالضددن ن بالتددّبهددّبملحنقددن ب

ب ددنبنجدد ّببالح ابدّببنل تددن ب بوقدلاباألهددقنطباالخددئىبّن ندنبأدد ىبالتلدئف

بونول .
واأشربالبأ نّوبالمحق بالط هّب ّببئح بأش باالبدنّا بالمط د عب

الئا جبم ا ق بلمنباختئ نهنبح دمبقدنلب د ببدئجبالتصدابالالدندسبمد بالدنمطب

الثددن ّب:ب ددنكابطددئنبأشدد بجالددربكلبم ددابط  لددّببنلتلددابم ددابقالددئلب قددنوىب
 بمق د ّوبالال  نلباأنّبالقنهئبوالط  ل ب نلبغشد بالقنهدئبوصدنّ بالط  لد

ح ثبم ابقالئلبوبطابالط  لّب بثرب  خلبالم ا عبال نّج  بوالط  ل  بملدنب

 ّبم نن  بقش  بقش  بو ق ىبالط  ل ببحال بكل ب بو  خدلبالم دابالقالدئلب دّب
اال تقنصبوق وبالط  ل ب ّبااللد ندبملد بنلب قدنوىبالط  لد بال دنقّبمد بالم داب

الط  لدد بم ش ددنبمشدد بنببآثددنّببالقالددئلب   قدد بالجالددربأدد  ربالم دداب بثددرب جدد اد

الضددلببال نق دد ب   ددنبو شددت بالم دداببددزوالبالضددلبب   دد لباألمددئببدد  بقدد وب
الط  ل بوالم ابالقالئلبقئ  نبم باالمتزاجبالحدندثببد  بال  ت دن بالمتضدندوب

ب(.طبب خبّضنب49صب)
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 ميا اشارة الالى الالدلیا علالى وجالود المیالا الوبیعالي فالي كالا جسالم ، قوله :

214 / 21 

لرب   بالق لببق وبجنكب باألّفبحنقمنبأش د .بوقد بكهد بثنبدتببهلابل 
ببد ب وبمد بأشمدنءبصد ّباالهد ىبالد بالقد لببتجدنك باألّفبقمدنب دصا ب بقئا

المت ل بالال زواّلب ّببئجباالهمنءبح مبقنلب ّببئجبالتصابالالندسبم ب

وقدنلب  نبم باهتقئ باالّض لببنك د ب:بالال ىأش  الج ب بال   ئبأن بق ل ب
البه  بم اباألجزاءبالثق ش بمد بجم دعبالج ا د بالد بـببب بقئوب:به   بثنبت

طشد بقدابجدزءبم ضدلنب  د لب  د بقئبد بمد بجم دعباألجدزاءبقئبدنبـببالمئقز

متالنو نباكبأن  بم ابالم ّوبال بالالتابل سبل    نبطنل  بلشمئقزببنللا ببداب
قتب ّبأللبالجنال  بمنش باال ضمنى.ب قنلبل ب ئفبالباألّفب قطالتبو تئاب

ج ا  باللنلربثرباطشقتبنجزاؤهنبل نلب ت ج ببلض نبال ببل بو قببح مب

  مددنبقشنددنبدّ ددتبنلبمددله ب  دد   ب ددّبالقدد وبب(1طبب53صب) ت  دد ب  ق  ددنب
د ب الجنكب بلصّفبل سببمله بب  عبلرب   بق ابولرب له بمل  باح بوه بمما

.بواقثدددئباآلّاءبالغئب ددد بالئا جددد بال اّجددد ب ددد ّباصددد لب طددد ببددد بولددد سبمالا

بولدد باصددابّصدد  ب ددّبالصددحبب المالددن اباللشم دد بقن ددتبه ددلابومددنبمن ددنبمالا
ددنب ددّبا دد   رب دد قش لب لم ددربو شدد ئولب بالبالنددنسبلغتشددت ربأما االهدد م  بمالا

باألغ نّ.
 14 / 215وقا  ابو علي ال الثقا.  قوله :

به باب بأشّبالج ن ّبالملتزلّ.
 18 / 215ومو المختلف.  قوله :

والنالخباالخئىب:بالمجتش .بوق ب ق ىبكقئبالم تشبب دّبب(ىبق)قمنب ّب

بهل بالمال ل بغ ئبمئوب بوه   ّبن ضن.
 1 / 216الى محا ال  یر.  قوله :

الب حتنجباالأتمدندبالد بمحدابواحد ب بنمدنبالد بمحداب ش   د بأئضدنب ب

ونمنبال بمحابواح ب  متننعبحشد لبأدئفب دّبمحشد  ب بوالق دنسببنلتد ل بب

بنىبحتظ .وهر.بوم ا ل بمحش ب
 17 / 216فال المتحرك يوجد.  قوله :

و ّب الخباخئىبالمحئطبم نلبالمتحئطبول  بالح بب(دب بش)قمنب ّب

لبواألق البهّ به باألوا
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األق الباألّبل بأش باصط جبالمت شم  بوهّبالحئق بوالال  لبواالجتمنعب

بواال تئاق.بوه   ّبال حمبأن نب ّبمق ل باأل  .
 19 / 217   ور الجسم الضوء. انما يتخیا لعد قوله :

باللددد  بوهددد  لبالددد الب هدددل بهدددّبالل دددنّوبالصدددح ح .بواللددد ىببضدددرا

الم مشت  .بوالغ ّببتدت بالغد  بالملجمد بوالضد ءبمنصد  بأشد بالمتل ل د .ب

ه . بوق بحئا تبالل نّوب ّبالنالخبالمط  أ ببص ّبمش ا
غد ّببوأ نّوبالش خب ّبالشتنءبه دلاب:بقدنل اب  مدنبالالد ادب  ت  ادابللد ى

لبالتصدابالئابدعبمد بالمقنلد بالثنلثد ب)الجالربوأمق بالض ءبواإلبتنهبملنب نوا

ب(.1طبب1جبب313م ب تسبالشتنءب بصب
 21 / 219 واما سبب ومم اولئك قوله :

بن تنقبالنالخبقش نبوهد ب دنظئبالد بالد بق لد ب:بوهد  بغشطد بمدنب تد هرب

بم بق   بمتحئقن.
 10 / 220والظلمة عد  ملكة.  قوله :

:بهدد حن  ب الددمعبا تددنسببالالدد ىأش  قددنلباالمددنىبهدد  بالالددنج   ببول دد 

الح تنلب ّبقل ّبال حنّ.به حن  ب لشربوللبالالدمنوا .بهد حن  ب لشدربوللب

هد حن  ب لشدربوللبالشدمسبوالقمدئ.بهد حن  ب (.خبلـبباألّضد  )األّف.ب
 لشربوللبالظشم بوالن ّ.بهد حن  ب لشدربوللبالتدّءبوال د اء.بهد حن  ب لشدرب

و.بوللبا ّا الصدح ت بالثن  دد بالالدجند  بممدنبجملدد ب)لدئ  بقدربهدّبمدد بمثقدنلبك

باللددنمشّبّضدد البهللاب المحدد اثبالثقدد بالجش ددابصددنح بال هددن ابالشدد خبالحددئا
ب(. ّبالتال   بالال ىأش  مصئ.بوقنلبم بدأن  بب1طبب277 لنل بأش  بصب

 15 / 220 .ال على انه وجودية مولقا قوله :

باالصددد ش بومدددنب دددّبوهدددّبالل دددنّوبالصدددح ح  با ت قدددتبالنالدددخبالالدددتا
مصدحت بجد ااب بوقدربل دنبب«البأش با تتنءبق   نبوج د د بمطشقدن»المط  أ ب:ب

بم ب ظ ئب ّبال تن باأئضننبأ بالتلئفبب نبخ  نبل ه ن .
 1 / 221الصوت جومر.  قوله :

ببن تنقبالنالخبالالتباالول ب:بالص  بج اهئ.بأش بص غ بالجمع.
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 21 / 221البعد. يد  علي القرب و قوله :

ب ق اىبق مننب   من.
 3 / 222إ ا سمعنا لفظة زيد.  قوله :

:بمكابوضدلننبلتظدد بل د بوالتئق  ددن بال مالد بهددّبغ دئبقشمدد بب(ى)و دّب

ب زدب بد زب بلدلب بدللب ب  ل. ل  بم بحئوهبل  بوهّب:
 18 / 222تنقسم الحروف الى قسمین.  قوله :

المصدد   بنوبالصددنمت بهنهنددنب ن غددّبالت جدد بالدد بالتم ددزببدد  بالحددئوهب
 ددّب وبدد  بمددنب ددّباللشددرباالّثمددنط قّب بأللب ددّبكلدد باللشددرباصددط حنبآخددئ

الصنمت ب ت  ب الم بنّبل بأشئبحئ نبصنمت ب جمل نبهل بال شمن باالّبعب:ب

بوآثدنّابملج د بوّاجدعب اح ب بّهصب بطل اب بم ه .بوكقئوابل نبخ اصا
ب(.33صبب1طبب2جب) ّبالمقنىبمل باألهتنّبن ضنب

 9 / 223وال يعقا  یره.  قوله :

َوَكلَّالَم )مد بق لد بهد حن  ب:بـببّدابأش باألبنأئوباأشربن منباالوا ابكه  ا

ا  ال بالق لببنلبهللابمت شربوالقئآلبق ىبهللاب بثربال بـببو ح  ب(هللاُ ُموسى تَْكلمیما

باألمئبمل ب نلبا تد ابنلبالقئآلبق  ر.بمج البلشقئآلبثرباقتتنهرباألبنأئوب ن جئا

ددنبقددنبش اب بلما بمدد بقددنلبب شدد بالقددئآلبالبح وثدد ب  دد بم دد عببددابقددن ئ.بثددرا بدد لا
االأتئاضددن بال ث ددئوبمدد باّبددن باللقدد لبالقددن ش  ببدد لبالقددئآلبم شدد قبالب

حندثب مالا  ابلتث  تباأتقندهربوا تنك بّدابأشدّبالملتئضد  بأشد  رببدنل  ىب

ىبقد  رببدنلملن باألولب بالنتالّ.بوقنل ابالبال  ىب تالدّبولتظدّبوالقدئآلبقد 
نب ل.بثربلما ىبالح وثبدولباألوا بأش  بوهلابمتصئا والثن ّبالم ش قبالحندثبدالا

ب ح بم بال  ىب مالد  اب واج  اباأتئاضن بالق لب ّبال  ىبالنتالّببن  بنلا

بن دد بقدد ىبلدد سبب  ددئبوالبنمددئبوالب  ددّبوالب دد خاب  دد بمددنفبوالبحددنلبوالب
ل  ىبالشتظدّبوالباح دنىبال د ىبال  دنلّ.بوقد باهتق نلبوالبغ ئهنبم باح نىبا

داب دّباث دن بال د ىبالنتالدّببقد لباالخطداب  مال بالت ئبالئاللب دّبالمحصا

ب:ب(طباآلهتن  ب126صب)
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ب

بالبال دددددددددد ىبلتددددددددددّبالتدددددددددد ادبوا مددددددددددن

بجلدددددددابالشالدددددددنلبأشددددددد بالتددددددد ادبدلددددددد   ببب

 ب

ددابّدابأش دد ب:ب وقدنلبالمصددنبباأندّبالمحقدد بالط هدّب ددّب قد بالمحصا
لبب لابال  تبّق  بوه ب قتضّبنلب قنلبلصخئسبمت شربل    بب دل باالهت ال

الصددت .بوقددنلب ددّبالنقدد بن ضددنب:ب قدد بصددنّ بمالدد ل بقدد ىبال دد ىبالدد بنلبقددنىب

اللشمنءب بوقل وابوضئ بال شتنءباالقنبئبألجش نببنلال طببداببنلالد ببم تن د ب
ب دلابأش بهلابال  تبالللبقنلد باألخطدابواالأجد ب  ت دئهربمد ب د ب بالقد لب

باألمئبالمحنل.

ددش ببدد لبقدد ىبهللاب لددنل بقدد  ربوهدد بامددنىب بالت ددئب ددّبمحصا وقدد بنصددئا
باالبنأئوبومئادهربم بال  ىبهلابه بالنتالّ.

وقددنلببددنّجبالمقنصدد ب:بوأشدد بال حددمبوالمنددنظئوب ددّبث دد  بال دد ىب

النتالّبوق   به بالقئآلب ن غّبنلب حمابمنب قابم بمننظئوبابّبحن ت بوابّب
بّن  منبأش بنلبم بقنلبب ش بالقئآلب   بقن ئ.  هببهت باب ب ئبثرباهتقئا

و ّببئجبالق بدجّب:بالحننبشد بقدنل ابق مد ب لدنل بحدئوهبواصد ا ب

 ق مددنلببلا دد بوا دد بقدد  ربوقدد ببددنلغ اب  دد بحتدد بقددنلببلضدد ربج دد ب:بالجشدد ب
بوالغ هبن ضنبق  منلب ض بأ بالمصحب.

 باألبدلئلب:بال دنّلبو ّبالمشابوالنحابلشش ئهدتن ّب:بقدنلبابد بالحالد

 لددنل بمددت شربب دد ىبوق مدد بواحدد بوالل ددنّا بوااللتددنظبالمنزلدد بأشدد بلالددنلب
دالال بأشددد بال ددد ىباالللدددّبوال اللددد ببالالددد ىأش  رالم   ددد بالددد باأل   دددنءب

م ش ق بمح ث بوالمد ل لبقد  رباللدّبوالتدئقببد  بالقدئاءوبوالمقدئوبوالدت ووب

 نلدلقئبمحد ثبوالمدلق ّبقد  ر.با ت دّبوالمتش بقنلتئقبب  بالدلقئبوالمدلق ّب
ب(.طبمصئب1جبب96صب)مش صن.ب

 نلباّادبأشم بال ال طباألح لبالقئآ ّبب؟ منب لنّببق ل ب:بوق م بواح 

الجملددّب شددرب جلددابال دد ىبقالدد رباللشددر.بثددربمددنب لنددّب ددّبق لدد ب:بوالل ددنّا ب
لد بوااللتنظبالمنزل بأش بلالنلبالم    .بواألمئباّ عبم بهل باألقنو دابوب

 ابنّا ننب ّبّهنلتننبالتنّه  بالمالمنوببدنلقئآلبواال الدنلب جد   ب دّبالمقدنى.

وبنلجمشدد بالباّادواببددنل  ىبالنتالددّبأشمدد باالللددّبالددلا ّبال الدد طباألحدد لب
ب دد ب القئآ ددّبالجملددّب بوبددنلشتظّبالتئقددنلبالم شدد قبال ت ددّبنوبالشتظددّبومالا

ب ن  وب ّبق ابوقنل.
 11 / 223سموه الولب والكال .  قوله :

بالثن  د بمن دنببلد بب(ى)قمنب دّب  بوالنالدخباالخدئىبخنل د بأد بالطشد باالا

ب(ى)قتنبت بم ابأش بوج  بخطبال ط ل.بول  بك ابالشئجب    بمنب دّب الد  ب

بح مب ق لب:بول سبالطش بمغن ئابل ن.
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 16 / 223 .ولی  الولب مغايرا لها قوله :

التقد بن ضدنبوقد بوهلابال حدمبأد بالطشد بواإلّادوب طدئقب دّباصد لب

ببالط ابال  ىب   منب ّبقت  ربغن  بال الطببابنلت اب   بّهن ا.
 12 / 225منها العلم ومو اما تصورا وتصديق.  قوله :

اللشربالمقالدربلشتصد ّبوالتصد   بهد بالحصد لّباالّ الدنمّبالبمطشد ب

اللشددر.بوال حددمبأدد باللشددربأشدد ببددل ب بمدد بنغمدد بالمالددن ابالح م دد بولنددنب
ب نبمت  وب ّبم ض أ ن.ّهنل ب   بللشاب

ثربأ اباللشدربمد بال  ت دن ب  د بمدنب  د باللبال  دببأدئفبواللدئفبالب

   لبم ثئاب ّبحق ق بالم ض عبوج هئ بواللشرب  دئجبالدنتسبمد بالظشمد ب
باباللشربمد بح دمبا د بب؟!ال بالن ّبو ص ئبأ ن نبون ا بلشلئفبهل بالش    

لالددل ب  دد بمدد بح ددمب جلددابوجدد دبالددنتسبق  ددنبو  ئج ددنبمدد بالضدد  بالدد با

بالب قددنلبمت  مدد بق ددبب تالددن ّب ب ال جدد دبخددنّجبأدد بالمقدد ال .بالش ددرباالا
ب تص ابال حمب طش ب ّبّهنلتننب ّباللشر.

 11 / 226وال بد فیه من االنوباع.  قوله :

باباألمئباّ عبم باال ط نع.بوق لبالشنّجب:بالب حق بل دنب دّبال دنّجب

 نلصد ّباللشم د بالمحققد بل دنب تالد ا بب بقث ئابمنب ئادبم بال نّجب تسباألمدئ
 ددّبمددت بالحقددن  بال ج د دد ببمئا   ددنبومدد اّج ن.بثددربالباهددت الل ربهددلابمدد ب

باح ىبال الال بأش باث ن بال ج دباللهنّبأش بملاقبالق ى.
 / 226في المحا المجرد القابا.  قوله :

الق دد لبواال ط ددنعبواالّ الددنىبو ظن ئهددنبّا جدد ب ددّبالالددن بالمشددنءب ب

مئبقمنبقشندنب د قبهدل بالل دنّا .بثدربالباللشدربصد ّوبأنّ د بأد بالمدندوبواال

واح نم نب  أنؤ باأربم بال اه بوالمت  ب ج بنلب   لبم بهن  ب نلنتسب
بوم ئج نبم بالنقصبوال منلبل النبم بهل بالنش وباالول بالط  ل ا .

 6 / 227مو مثا  المعقو  وعورته.  قوله :

لتلداب دنللشربهد بادّاطبالدنتسبصد ّوبالص ّوببملن بمنبهد بالشدّءببن

بالشّءبب لابالملن بوأطببأش 
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المثددنلبالصدد ّوبل ت دد بنلبالمثددنلببملندد بمددنبهدد بالشددّءببنلتلددا.بوّاجددعب ددّب

 تصدد ابكلدد بالدد بالتصددابالالددنبعبمدد ب تددسباالبددنّا بح ددمب قدد لبالشدد خب:ب
ادّاطبالشّءبه بنلب   لبحق قت بمتمثاش بأن بالم ّطب شنه هنبمنبب ب د ّط.ب

ل بب نلبال  اج ب ّبالشئجبح مب ق لب:ب قنلب مثابقلابأن بقلاباكابحضئبوا

منتص نبأن  ببنتالد باوببمثنلد .بوالد بالتصدابالتنهدعبمد بالدنمطبالالدندسبمند ب
بنلب ق لبالب مثابالنظنىبال شادّب دّب ح مب ق لب:بالب ج بملبطش تبم شصنباالا

ىبأش ب ئ    بالخ.باللشربالالنب بمعبوقت بال اج بال   ب ت  بمن بكل بالنظن

وال بالتصابالتنهعبم بالنمطبالثنم بمن بح مب ق لب:بوقمنلبالج هئباللقداب
د ب نلب تمثاب   بجش  بالح باألولبق ّبمنب م ن بنلب ننلبمن بب  ن  بالللب  صا

دابأ بالش  بالخ. بثرب تمثااب   بال ج دبقشا بأش بمنبه بأش  بمجئا

ابنلبمنببناعبالق ىبومعبالغ ّبوال  فب ّب ش بال شمن بال ن مش ب حصا
لب لدنل بمحدابالصد ّبواالّ الدنىب أش بالمشنءبب   ربكه د ابالد بنلبكا باالوا

لدد سبأشدد بمددنب ن غددّب ددنلبالتشددن عب ددئدبأشدد  ربلدد بقددنلبالمثددنلببملندد بالشدد  ب

بوالش ابو ح بهمنب ت بئ.
 10 / 227وال يمكن االتحاد.  قوله :

.بوقتنبنددنبدّوسب ا حددندباللنقدداببددنلملق لببدداباال حددندبمحقدد بولدد سبمالا

قن ددابا حددنءبالم نحددمبأندد ب ددّبالمالدد لت  بنلبمالدد ل با حددندبصدد ّوبالملقدد لب
بواللنقاب بومال ل با حندباللنقاببنللقابالتلنل.

 9 / 228في ميا الموضع.  قوله :

بوح هنب:ب ّبهلابالم ض ع.ب(ص)و ّبب(ىبشبلبد)قمنب ّب
 13 / 228حتى أل بعضهم تومم انه نف  االضافة.  قوله :

وه بالت ئبالئاللبوا  نأ .بقدنلبالت دئب:بلالدتبن تدّبنلباللشدربمد بنلب
مق ل بالبلرب   بم بمق ل باإلضن  .با ت  .باق لب:بل بهئابالت ئبأ بأشمد ب

بب؟بنتال ب  قنلبل بهاباللشربحنصابلنتال ببلا  نبنىبال   قدئببلد ىباالضدن  بأللا

كه بال بنلبابئهببب  بالشّءبو تال بالب تحق باضن  .بثرباللج با  بق ب
ال ضنأ باال الن   بهد باضدلببالمقد ال باالأت دنّل.بوا مدنبكهد ب دّباللشدرب

ال باالضن  بل ن  عبأن ببل بالش  طبالم ّدوبأش بق لباالدّاطبصد ّو.ب
و تصدد ابكلدد ب طشدد ب ددّببددئجبال  اجدد بأشدد بالتصددابالالددنبعبمدد ب تددسب

باالبنّا ب ّباللشر.
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شدئبمد بالطدئهباالولبمد بقنلبص ّبالمت ل   ب دّبالتصدابالحدندلبأ

واللج بم بهلابالمالما بب(288صبب1طبب1جب)المقنل باللنبئوبم باألهتنّب
ب بنإلمنىبق ببللاتبق م ب ّببن باللشربحت بصدنّبالشدّءبالدللببد بقمدنلبقداا

بو ض ش بقابكلب ضابوالن ّبالللب  ت لبب باإل النلبال بم    بوملند ب ّا ح

 بالتدّبالباهدتق لبل دنب دّب بأن  بم باضلبباألأئافبوا قصبالم جد دا
مددنب  مدداب ددّبق لدد ب لددنل ب ددّبحدد بالالددل اءب:ب دد ّهرب الددل ببدد  بنب؟.ال جدد د

َوَمْن لاَلْم يَْجعاَلام هللاُ لاَلهُ ناُلوراا ) منب  بائب ّبق لبهللابه حن  ب:نب؟.ا    ربوب  من  ر

ْن نُورٍ  يَن يَْعلَُموَل َوالَّ )و ّبق ل ب:بب؟.(فَما لَهُ مم يَن ال يَْعلَُمولَ َمْا يَْستَوم  الَّيم ب؟.(يم
لرب نظئب ّبملن بق لبّه ل بأش  بوآل بالال ىب:باال منلب  ّب قل  بهللاب دّبن

  ددلابوامثنلدد بق ددبب  دد لبحق قت ددنبحق قدد باإلضددن  بالتددّبالبب؟.قشدد بالمدد م 

ببحال ب حصاابحق ق بالطئ   . ابل نبخنّجنبوكهننبمالا ب؟!. حصا
 بالجد اهئبواالأدئافبمد بوقنلب ّبالتصابالئابعبم بالقالربالثن ّبم

وامنباللشدربـببال بق ل ب:ـبب:بقنلب  ئبالمننظئ  ب(39صبب1طبب2جب)األهتنّب

ـبب لنّبب ب  ئبالمندنظئ  ـبـببواالدّاطبمطشقنب ش سبقمنبلأم بهلابالنحئ ئ
أ دنّوبأد باضدن  بمحضدد ببد  باللدنلربوملش مد بمدد بغ دئبحنجد بالد بوجدد دب

ب شددرب  دد بمنقالددمنبالدد بالتصدد ّبوالتصدد   .بوالبن ضددنبمتلشقددنبصدد ّوب بواالا  ا

بنلمل وىبح  بأ م .بوالبن ضنبحصدابأشدربالشدّءببنتالد .باكبالباضدن  ببد  ب
الشّءبوالمل وىب بوالبب ن بوب  ب تال .ببدابالمدئادببدنللشربهد ب تدسبالصد ّوب

بالم ج دوبالمجئدوبالخ.
 5 / 229ومو عرض.  قوله :

ببابه ب  قبالمق ل بوج دا.
 18 / 230ومو تابع.  قوله :

وبملن بآخئباللشرب نبعبح مب لط باألأ نلبالثنبت بمنب طش د بقدابواحد ب

من نببنقتضنءبأ ن بالثنبتب  بدوّ.بوال حمبأن ب طش ب ّبأ وبم اضعبم ب
 بب200 بب179 بب104 بب17صب)بددئجبالق صددئلبأشدد ب صدد صبالح ددرب

ب(.1طبب83صب)و ّبمص نجباال سبب(1طبب270
 18 / 230موازيه.  وقوله :

وهدد بالصدد ا بأشدد بمدد الاوبق لدد باآل دد ب ددّبالمالدد ل بب(.ىبل)قمددنب ددّب

بالئابل بأشئوبم بالتصابالثنلم
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  ب ج لب م   بالظنلربم بالظشربم بدولبأ فب دّب»م بالمقص بالثنلمب:ب

:بم ال د ب بب( ).بو دّب354بن تدنقبالنالدخبقشا دن.بصب .«الحنلب  الىبظشمد 
و ددّببلدد بالنالددخب:ب :بم الا دد .ب(د):بم ال دد .بو ددّبب(ش)بددنلن لب بو ددّب

بمقنّ  .

ب(636صبب1طبب2جب)و    بالم تنّب ل  دئبالشد خب دّبمل  دن بالشدتنءب
ح ددمبقددنلب ددّبقمددنلبالددنتسبالننطقدد ب:ب تنقشدد بأنلمددنبملقدد البم ال ددنبلشلددنلرب

الم ج دبقشا .بوقلابق ل ب  بّابدعبالدنمطبال دنمسبمد باالبدنّا ب:بمثدابهدلاب

باال صنلبالللب  اللبالحئقن ب ّبالمقند ئ.
 8 / 231مو ما علیه المعلو  وال ما علیه العلم فرع علیه.  قوله :

:به ب نأش  بالملش ىبوالب نأش  باللشرب ئعبأش  .بوهّبب(ص)ول  ب ّب

بالب ت  بملن بمحصا بوالظنهئبا  نبمحئا  .
 11 / 232 فهي كلیات تلك المحسوسات ، قوله :

بوال نق  ب:بب  بقش ن ب ش بالمحال هن .ب(.ى)قمنب ّب
 4 / 232وباعوال  يفارق.  قوله :

بوال نق  ب:بو ّباالصط جب تنّق.ب( )قمنب ّب
 11 / 233 كر الشیخ ابو علي.  قوله :

 ّبالتصابالالندسبم بالمقنل بال نمال بم ب تسبالشتنءب ّبال حمبأ ب

ح ددمبقددنلب:ب نقدد لبالب صدد ّبالملقدد ال بب(.1طبب358صب)اللقددابال الدد طب

بأش بوج  بث ث بالخ.
 15 / 236والسهو عد  ملكة العلم.  قوله :

ب:بوالال  بأ ىبمش ت .بوال نق  بقش نبقمنباختئ ن .ب( )و ّب
 13 / 237 وآرر قسم يحدمما ، قوله :

ب:بو  خئ.ب(ل):بوبآخئ.بو ّبب(ىبشبصبد)الببملن بآخئ.بو ّب
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 18 / 239في كا واحد.  قوله :

 دد ب:ب ددّبقددابواحدد و.بولب(ى)الب ددّبقددابواحدد بمدد بالضددئو .بو ددّب

بالص ا بمنباختئ ن بقمنب ّبالنالخباالخئىبقش ن.
 10 / 241ويشترط أيضا حضورما.  قوله :

وكل بأللبطش بالمج  لبالمطش بمحنلب م ب طش بب ئنب  بب ابمد بنلب

ب  ّطبمن بنوالبب ئن.
 12 / 241العقلیال.  قوله :

:باللقش ن ببدنلجمع.بوالنالدخباالخدئىبقشا دنببنلتثن د بقمدنب دّبب(ىبل)و ّب

بلشئج.ا
 14 / 246فال تشابهت.  قوله :

نلب  لب شنب تباقالنىبالمحابالمالتتندوبم بق ل بالهتشزاىبا قالنىبالمحاب

با قالنىبالحنل.بوالمحابه بالق وباللنقش ب ّبالمقنى.
 22 / 249ال القدر مختلفة.  قوله :

وقلاب ّبالل دنّوباآل  د .بوهدّبجمدعبالقد ّوبقثق د بب(ىبصبلبد)قمنب ّب
بوغئه.بوثق ب بوغئ  
 10 / 250وتغاير الخلق.  قوله :

وحددد هنب:بو ضدددندبال شددد .بوالشدددئجب  ا ددد بال جددد باألولبب( )و دددّب

بالم ا  بلالن ئبالنالخبقش ن.
 2 / 251ولیست اللية رروجا عن الحالة الوبیعیة ال  یر.  قوله :

وهل بأ نّوبصدح ح باختئ نهدن.بوقشمد بغ دئبب(ىب بدبصبش)قمنب ّب

وهددلابالتصددح ببقدد ب طدددئقب ددّبقتدد باخدددئىبقمددنب ددّبالمط  أدد بلا ددد و.ب
قنألهددتنّبح ددمبقددنلب:بولأددرببلدد باالط ددنءبقمحمدد ببدد بلقئ ددنبالددئالىبالب

ب(38صبب1طبب2جب)الشلوبأ نّوبأ بال ئوجبأ بالحنلبالغ ئبالط  ل  بالخ.ب

ب بوقنلم نحمبالمشئق  
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لشت ئبالئاللبح مبقنلب:بلأربمحم بب بلقئ نبالبالشلوبأ نّوبأ بال ئوجب

 بالغ ئبالط  ل  ب بواأللربأ دنّوبأد بال دئوجبأد بالحنلد بالط  ل د بأ بالحنل
ب(387صبب1طبب1جب)وه  بهلابالظ باخلبمنببنللئفبم نلبمنببنللا بالخب

وأ دنّوباألهدتنّبمد خ كوبمد بالم نحدم.بول د بالل دنّوبمحئ د بوقد ب صددئهب

   نبمد بالبدّبد بلد ب دّب  درباهدنل  بالل دنّا باللشم د .بوالل دنّوب دّب الد  ب
ط ط بم بالم نحمبأند  نبه دلاب:بلأدربمحمد ببد بلقئ دنبالبالشدلوبأ دنّوبم 

أ بال ئوجبأ بالحنل بالط  ل  بوه  بهلابالظ بنخلبمنببنللئفبم نلبمدنب

بنللا .بالخ.بوأ نّوبال  اج بم ا ق بل ن.بو ال  بالتجئ  بالمنال ب بال بخدطاب
بال  اج بن ضنبم ا ق بلمنباختئ ن .

د ببد بثربق ب قابالت ئب ّبالمحصاب ابأ نّوبالئاللبه دلاب:بثدربقدنلبمحما

ب(.طبمصئب75صب)لقئ نبالشلوبأ نّوبأ بال  صبأ بااللرب
 11 / 251سوء المااج المختلف.  قوله :

أللبالمتت بنلبالمالت ىبصنّ بحئاّوبالحم بمتم ان ب   بقنلمزاجبل ب

ب(.38صبب1طبب2اهتنّبجب)
 6 / 253قات. يل ارتالف المتعلقات يقتضي ارتالف المتعل قوله :

باالولببنلتت بوالثن ّببنل الئ.
 1 / 254وتفتقر الى الرو .  قوله :

البالئوجبال  نّلبوهّبم بصت وباالخ طباالّبل بوالبجالربنلطدبب

بمن بوهّبالمط ا باالول بلشنتس.
 14 / 254مقابلة لتلك.  قوله :

.بوح هنب:بمقنبش بللل بنلبمقنبش بللل بالح ب(ى)البمقنبش بلشصح .بو ّب

وال ج باالولبمطنب بلل دنّوبالشد خبقمدنب دّب الد  بأت قد بمد بالشدتنءبأند  نب
ح ددمبقددنلب ددّبالتصددابالثددن ّبمدد بالمقنلدد بالالددنبل بمدد بقنط غ ّ ددنسبمنطدد ب

الشتنءب:بالصح بوهّبمش د ب دّبالجالدربالح د ا ّب صد ّبأند بألجش دنبا لنلد ب

بالط  ل د بوغ ئهددنبأشد بالمجددئلبالط  لددّبغ دئبمئ  دد ب بوهد اءب الدد تبالدد 
بال  لبقش بنوبمل بأض 
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واحدد ب بوهدد اءبقن ددتببنلحق قدد بنوببحالدد بالحددسب ددنلبالددللببحالدد بالحددسب

والمئفبحنل بنوبمش  بمقنبش بلتش ب  ب   لبا لنل بم ب ّهم ببحال بالحس.
بقابال ج  بقلل بباب   لبهننطبآ  ب ّبالتلا.بالخ.

 3 / 255والفاعا تخیّا الكما .  قوله :

بشتنأا.الت  اابمص ّبمضنهبخ ئبل
 17 / 256 یر متنامیة.  قوله :

و ّببل بالنالخب:بغ دئبمتشدنب  .بوال ج دنلبب(ىبصبلبدبش)قمنب ّب

بالباألولبمتلدد  بوالب  دد لبالقالدد بغ ددئبالمتننه دد ب  ت دد البملندد بصددح حنبمالا

أش بو ئبمالبغ ئبالمتشنب  بواظد بالب لش قد باق مدتبمقدنىبغ دئبالمتننه د بثدرب
ربالملندد .بوالقالدد بالمتشددنب  بهددّبالتددّب ق دداببدد لتبال ثددئوببددنل ث ئوبل الددتق 

الزوا ددنبالمتالددنو  ب بقمددنب ئبدد طببددلل باللنبددئبمدد بثن  دد بنقددئبثنوكوهدد  سب

بتحئ ئبالمحق بالمن  ب:باكابقن دتب دّبقدئوبدوا دئبمت ال د بوّهدمتبدوا دئب
بب قطنب نب نلبالقال بم بال وا ئبالمت ال  بالت ب  مدنببد  بالد وا ئب أظ م ب مئا

ب  .اللظ م بمتشنب
 7 / 258وللمضاف كايقرب وايبعد.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 18 / 258اجاب الشیخ ابو علي ابن سینا عن ميا الخ.  قوله :

طبب2جب)اجن بأن بالش خب ّبالتصاباللنبئبمد بثنلثد بمل  دن بالشدتنءب

أ ددنّوبالشدد خبالمنق لدد ب ددّب الددخبقشددببالمددئادب غددن ئبأ ددنّوبب(462صبب1
وهدلابال د ىبأشد ب»  .بوق لبالشنّجببلد ب قدابقد ىبالشد خب:الشتنءب ّبالجمش

 لطددّبا دد ب قددابق مدد بمدد بغ ددئب صددئهب  دد بب«ط لدد بغ ددئبمت دد بلشمطشدد  

و حئ ددئبآخددئب بول دد بأئضدد نبأشدد بالشددتنءب دد هربالبمددنب ددّبال شددببق  دد ب
 حئ ئبآخئبم بق ىبالش خ.بق ببقنلب ق ب   ّبهننببل نّوبالشد خبمد ب الد  ب

حن ح بأن  نبصحا نهنب دّباثندنءب  ّ الدننبم نهدنببمقنبشت دنبأشد بأد وب الدخبمصحا

م ط ط بقئ م بم ج دوب ّبم ت تننبالمحقئوبأشد بغن د بال قد بواال قدنلب دّب
باللماب  ّبمنب ش ب:

 ج بنلب ئجعب ّبحابهل بالش   بمل بحد ابالمضدنهبالمطشد ب نقد لب:ب

بالبالمضنهبه بالاللبمنه ت 
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الأ دنلب  د لببح دمبمنه تد با مدنبملق ل ببنلق نسبملد بغ دئ ب  داببدّءب دّبا

 لقاببنلق نسبمل بغ ئ ب لل بالشّءبم بالمضنهب بل د ب دّباألأ دنلبابد نءب
قث ئوبب ل بالصت ب نلمضنهب دّباألأ دنلبم جد دب دنلبقدنلبلشمضدنهبمنه د ب

اخئىب  ن غّبنلب جئدبمنبلد بمد بالملند بالملقد لببنلق دنسبالد بغ دئ ب دلل ب

نسبملدد بغ ددئ ب بوغ ددئ با مددنبهدد بملقدد لبالملندد بهدد ببنلحق قدد بالملقدد لببنلق دد
بنلق نسبال بغ ئ ببال  بهلابالملن بوهلابالملندّبلد سبملقد الببنلق دنسبملد ب

غ ئ ببال  ببّءبغ ئب تال ببدابهد بمضدنهبللا د ب شد سبهندنطبكا بوبدّءب

هدد باالضددن  ببددابهنددنطبمضددنهببلا دد بالببنضددن  باخددئىب تنت ددّبمدد بهددلاب
المضنهببلا  ب ّبهلابالم ضد عببالطئ  باالضن ن .بوامنبق لبهلابالملن 

  دد بمددد بح ددمبا ددد ب ددّبهدددلابالم ضدد عبمنه ددد بملق لدد ببنلق دددنسبالدد بهدددلاب

الم ضدد عبولدد بوجدد دبآخددئب بمددث بوهدد بوجدد دباالبدد وبوكلدد بال جدد دبن ضددنب
مضنهبل  بل سبكل بهلاب شد   بهدلابأنّضدنبمد بالمضدنهبلدللبالمضدنهب

اضدن  باخدئىببوقابواح بمن مدنبمضدنهبللا د بملد بمدنبهد بمضدنهبمل د ببد 

ب نل  لبمحم البمضنهبللا  ب بوال  لباب وبمضنهبللا  .با ت  .
اق لب:بالبالشنّجب ّبال حمبأ بالتقنبابوهد بالمالد ل بالحند د بأشدئوب

م بثن ّبالمقص باالولبقنلب ّب لئ دببالتضدن ببمدنبهدلابلتظد ب:بالمتقدنب لب

ابالتضدن ببالبقن نبوج د   ب نلبأقاباح همنببنلق دنسبالد باآلخدئب  د ب قنبد
.بال بق ل ب:ب ّب لئ ببالض   ب ّبالمش  ّب:بالبالض   ب..بقنالب وبوال ن و

 ّبالمش  ّب طشقنلبأش بقابوج د   بمتقنبش  بالب لقاباح همنببنلق نسبال ب

باآلخئ.بالخ.
وأشدد بهددلابالدد للب ن غددّبنلب قددنلبهنهنددنب ددّب لئ ددبباالضددن  ب حدد ب

همنب ّبأ نّوبالشتنءبوالشدنّجبأ نّا بالش خبم ب لقاب بوالملق لبو ظن ئب

بأ لبأن نبال بمق ل بو ظن ئهمنبقمنب ّبال تن .
 20 / 258يكول بحسب مامیته.  قوله :

بو ّبغ ئهنب:ب   لببح مبمنه ت .ب(.ى)قمنب ّب
 7 / 259فلیكن ميا عارضا من المضاف لي  المضاف.  قوله :

بو ّبأ وب الخبم ط ط بم بالشتنءبوقشببالمئادب:ب(.ى)قمنب ّب
امددت بب(ى) شدد   بهددلابأنّضددنبمدد بالمضددنهبلددزىبالمضددنه.بومددنب ددّب

ه. بواو  ببنهش  بالل نّو.بباب ن غّبالب قنلبه بمتل ا بولزىبمحئا
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 6 / 259في ميا الموضع.  قوله :

بو ّبغ ئهنب ّبهلابالم ض ع.ب(.ى)قمنب ّب
 16 / 259ولتقد  وجودما علیه.  قوله :

ب.بئ عبال ج دب نأاب ق اىبو ق ىب لابمنف
 10 / 260وتكثر عفاته.  قوله :

ببئ عبالت ثئبواضن ت بأطتنبأش بأ ىبالتننهّبالبلزىب  ثئبصتن  .
 15 / 260 ويخص كا مضاف مشهورى مضاف حقیقى وقوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.ب مضنهبحق ق ب نأا.
 5 / 261 كالمیامن والمیاسر ، قوله :

نلت نم بوالت نهدئ.بوالبأش به ئ باهربالتنأاب   من.بو ّب الخبق بحئا نبب

  ت بأش  بوج بالتحئ دبباللبال د ىب دّبالمضدنهبالمشد  ّلبوأدئوفب
باضن  بحق ق  .
 10 / 261الرابع ايين ومي النسبة الى المكال.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 4 / 263بالتبعیة.  قوله :

بوالنالخباالخئىبقشا نببنلت ئ ا .ب(ى)قمنب ّب ال  ب
 11 / 263رال الخ. ولهما اعتبا قوله :

الل نّوب ّبالش اّقبه دلاب:بول مدنباأت دنّالبمتقدنب لباحد همنببدنلنظئب

جبب376صب)ال بمنب قناللبل ب بوثن   منباأت نّبقابمن منببنلنظئبال باآلخئب
بول  ب الخبقشببالمئادب(1طبب2



 577بب......................................................................................ببدارملا فشك

قشا ددنبمط قدد بأشدد بمددنب قشنددن .بوق  دد بلددرب دد  ببنالأت ددنّباآلخددئبل اللدد باهددش  ب

بأش  .ال  ىب
 6 / 264 او رارجة عنه قوله :

بن تنقبالنالخبقش ن.بو ّبالمط  أ ب:باوبخنّج بأن بقنلنتس.بوالظدنهئب

بالبالمثنلباأنّبق ل ب:بقنلنتسب لش ق بادّجتب ّبال تن .
 7 / 266لدرو .  قوله :

والنالخباالخئىببنل نهبنلبق خ ل.بوقد لبالشدنّجبب(شبدبق)قمنب  ب

ىب نلبال ىبب«ب لاباالأت نّبب ج   واهت لبأش بوق عبالحئق ب»:ب م ا  بل ا

ل هت اللبوالتلش ا.بوالبق ابالبال نهب ن ّبلشتلش ابن ضنب ح بق لد ب لدنل ب:ب
مصدد ّبمجددئوّبمضددنهبملدد بب.«و صدد اع»وق لدد ب:بب.(َواْ ُكالالُروهُ َكمالالا َمالالداُكمْ )

باآل   ب بأطتنبأش بال خ ل.
 15 / 266 مع أل الخالء أو المالء في البابین واحد. قوله :

:بمدعبالبال د ءبوالمد ءب دّبال دنب  بب(ل)و دّبب(.شبدبقبص)قمنب ّب
معبنلبال  ءبوالم ءب ّبالمنء  بواح .بو ّب الد  باخدئىبب(ى)واح .بو ّب

مددعبالبال دد ءبوالمدد ءب ددّبالتدد ث ئبواحدد .بو ددّبالمط  أدد ب:بمددعبالبال دد ءب

ب(.569صبب1جببالم نحمبالمشئق  بلشت ئبالئالل)والمنءب ّبال نب  بواح .ب
 17 / 266لضرورة الخالء.  قوله :

 ت  دددنب:بلصددد ئوّوبال ددد ء.بومدددنب دددّبب(ص)قمدددنب دددّبالنالدددخبقش دددنبمالب

المط  أددد ب:بلضدددئوّوبامتندددنعبال ددد ءبوهدددرب بوالبقدددنلبأ دددنّوبالق بدددجّب
وملند ب و ح هدنبأ دنّوبصدنح بالشد اّقبن ضدنب:بضدئوّوبامتندنعبال د ء.

  ج بالب  تال بال دنقّبمقد اّاببلضئوّوبال  ءبالبال  ءب  ج بكل بال

باقثئبغ ئبط  لّ.
وأ نّوبالق بجّب ّب قئ ئبالد ل اباألولبه دلاب:بالبالقدنّوّوبالضد ق ب

نبق  نبوه ابّنه نب بأش بالمنءب  ب  خش نباص ب ب نكابمصاتبمصا الئنسب   ا

بأش دد بدخش ددنب ب بنالصدد عببح ددمبالب تصدداببئنهدد نبهدد اءبمدد بخددنّجبثددرب  دد ا
ئ لبالئبنبن بالط  ش باالأننقبالضد اق بالمنن دلبجد ااببمدنءبوب لابالطئ  ب مش

بمن دنببلد ب ال ّدب بومنبكلد بالد خ لبل د ءبحد ثب   دنببدنلب  دئجبالمدصا

بال  اءبو  ق بم نلبكل 
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باخدئجببلدد ب الد ل بال دنّجبخنل دنبالمتننأدد بأشد بّن  درب ببددابأللبالمدصا

تغابم ددنلبال د اءبواحد ثب دّبال د اءبال دنقّب  ش د ب   دئبحجمد ببح دمب شد
ال نّجبن ضنب بثرباوج ب ّبكل بال  اءبالمت ش ابال ئدبالللب ّبالمنءب  نثتنب

ب د خاب   دنب  صغئبحجم بوأندببط ل بمل بمق اّ بالدللبقدنلبلد بق دابالمدصا

بالمنءبضئوّوبامتننعبال  ء.
بأش بب(569صبب1جب)و ّبالم نحمبلشت ئب ب ت  ا :بالبالقنّوّوب مصا

نلب   لبق بوقعبال  ءبوه بمحنلب بوممدنبنلب  د لبالمنءب   خش نبالمنءب  منب

الجالربال ن  ب   نبق ب  ش اببنلقالئبالحنمابا دن بأشد ب  ش د بالم دنلبثدربقثتد ب
بددئدبالمددنءبنوب  ددنثبببط لدد ب ئجددعبالدد بحجمدد بالط  لددّبأندد بلوالبالالدد  ب

بالم ش ابا ن بخنّجنبأ بط ل بوكل به بالمطش  .

ل تدد بالمط لدد بابددنّبالدد بو ددّبالدد ل اببلدد ببدد  ن باوّدوهددنب ددّبا
ج اب ددنبصددنح بالمنظ مدد ب ددّبالح مدد ب ددّبالتلش قدد ببق لدد ب:ب  ت ددنثببهدد اءب

القدنّوّوبب دئدبالمدنءبنوبلتندن ئبهمدنباوببدد  بكلد ب  ئجدعبالد بال شدببو ت لدد ب

المنءباوبالمن عباآلخئبلمحنل  بال د ءبب د هبمدنباكابقن دتبغ دئبممص صد ب
ب(.نأش ب1طبب243صب)

 1 / 267قوار. في جمیع اي قوله :

بالب ّبجم عباالبلند.
 11 / 267ببوالل الكمول والورود.  قوله :

مقنبابال م لبه بال ئول.بووج بال ّودبظنهئبن ضدنبو دّبالشدئجبمدنب

 د لبأش دد .بوالنالدخبقشا ددنببدد ط لبال مد لبوالدد ّودبم دنلبال مدد لبوال ددئول.ب

 بالد بوالنالد  بالمنالد ببو ّببلض نبقشم بال ئولبم ت ب بأش بص ّوبخبل.
خطبال  اجد بن ضدنب:ببد ط لبال مد لبوالد ّود.بو دّبالم نحدمبالمشدئق  ب:ب

وأ ددنّوبال  اجدد ب دددّبب(.576صبب1طبب1جب)اصددحن بال مدد لبوالظ دد ّب

بئح بأش بالتصابالثنلمبواللشئ  بم بالدنمطبالثدن ّبمد باالبدنّا بقن دتب
ب(.547صب)بشتظ بال ئولبوال ّودب بو ق ىبال  ىب   منب

 20 / 268رتالف. يقتضي اال قوله :

و الدددددخباخدددددئىب:بمقدددددت بب(ىبقب )و دددددّبب(شبصبلبد)قمدددددنب دددددّب
ببد بالشدنّجب دّبب دنلبالمددت ب ل خدت ه.بول د بالصد ا بهد باالولبقمدنب دصا

بالتنلّبح مب ق لب:بنلبو ضندباالول  ب قتضّبالتضند.
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 7 / 271االجسا  الباقیة.  قوله :

صدد ا باالولبقمددنبوالنالددخبال نق دد ب:باالجالددنىبالثنبتدد .بوالب(ى)قمددنب ددّب

جبب ب ّببئجبالمت بالتنلّ. ب صئا
 2 / 272ويتضاّد لتضاّد ما فیه.  قوله :

و   نب:بو تضنداالبلتضندابمنب   ب بأش بالتثن  .بوللش نبب(ى)قمنب ّبغ ئب

ببنأت نّبالال     بنلب تضندابه  لبه   نبلتضندابمنب   .
 8 / 273 درجات متفاوته ، قوله :

به لاب ّبجم عبالنالخبم ب ت  نب:بدّجن بمتقنّب .ب(ى)الا
 15 / 274 وال يعلا الجن  ، قوله :

المئادببنلجنسب ّبالمقدنىبال د لبنلباأل د بقمدنب قد ىب دّبقد ىبالشدنّجب
مد بالبال د لبهد بب«ومد بال د لبط  لد بوقالدئلبواّادل»آ تنبب دنلبق لد ب:ب

الجددنسب ب ددنلبال دد لبأندد بالملتزلدد بهدد بالجددنسبال  اأدد باالّبلدد ب:بالحئقدد ب

بالال  لبواالجتمنعبواال تئاق.و
 9 / 275العارضین لها.  قوله :

ىبقبصبشب)و ّبأ وب الدخبم ط طد بمصدحح بملت دئوبب(ل)قمنب ّب

:باللنّضنلبل دنب بوقدلاب دّبأ دنّوبالشدنّج.بومدت بالشد اّقبوالق بدجّبب(د

والشددئجبالقدد  ربل صددت ن ّبوالنالدد  بالمنالدد ب بالدد بخددطبال  اجدد بقشا ددنب:ب
مقطد عب ن   دنبأشد بنلبالزمدنلب شحقد بالتقد ىبوالتد خئبباللنّضنلبل نب نلنلت

بللا  .
 17 / 277 كالتسلح ، قوله :

ببنلحنءبالم مش ب بوالملجم بم مش .

امنبأ نّوبالش خب قنلب ّبالتصابالثنلمبم بثن  د بط  ل دن بالشدتنءب دّب

ب نلبالمق ال بالتّب قعبالحئق ب   نب:بونمنبمق ل بالج وب ن ا بمل بهدل بالغن د ب
بأش بلر با حقق ن.بوالللب قنلب:بملبهل بالمق ل ب  لا
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 ال  بالجالربال بمنب شمش بو شزم ب ّباال تقنلب ب    لب   لبهل بالنال  بأشد ب

ال ج باألولبا منبه ب ّبالالط بالحنولبو ّبالم نلب  ب   لب   نبأشد بمدنب
البحئق ب ب(.47صبب1طبب1جب)اظ بللا  نبونوا

 6 / 278مو  ا يحترق.  قوله :

بكابقشم بواح وبملننهنببنلتنّه  ب:با ن ب باقن لب بآ  .به 

:بونمددنبهدد بكاب ن دد بب(القددنهئوب1طبب465صب)و ددّبط  ل ددن باّهددط ب
الجزءبم بالزمنلبالمالتق ابالقئ د بمد باآللبالحنضدئبغ دئبالمنقالدرب بمثدنلب

  قنلبل ب:به بكاب مضّب بالبال قتبالادللبهد بب؟كل بالب ق لب:بمت ب مضّ

ب بق بنله.مزمعببنلمضّب  
وم بالزمنلبالالنلببمنبل سبب ل  بم باآللب بمثنلبكل بنلب ق لب:بمت ب

ه بكابق بمض ت.بولالننب ق لب:بالبم  ن با ش  لبه بكابق ب   قنلبل ب:ب؟ مضّ

ب تحتب بأللب تح نبقنلببل  ابج اابم باآلل.
اق لب:ب  شم به بكاب   ن   بدخ ش ب ّبقشمن باللئ بالبن  دنبم لتد بمد ب

همنبه بوكابثرباهتلمشتبمتئدوبقمنب ظد .بو ح هدنبقشمد بهد ببملند ببقشمت  
هشمننبالئا ج ب ّبالصحبباللئب  ب ن  نب   ن   بن ضنبدخشتب ّبلغ باللدئ ب

بم بقشربالمتئجم  ب ّباوا ابااله ىب بالبا  نبم بوه بقمنب ظ بن ضن.

صبب1طبب1جب)وقنلبالش خب  بآخئبالمقنل بالثن   بم بط  ل ن بالشتنءب
ق ل ربه بكاب بوه بمنب د لبـبب لنّبااللتنظبالزمن   ـبب:بوم بهل بااللتنظب(81

أش بآلبقئ  ب ّبالمالتق ابمد باآللبالحنضدئبالب شدلئببمقد اّبال لد بب ن مدنب

بقصئاببل ّاب لت بب 
والش خبأق ب ّبالم ضعبالمدلق ّبمد بالشدتنءب صد ب دّبب دنلبااللتدنظب

وقددنلب ددّبمنطدد بالشددتنءب:ببدد ابالزمن  دد ب حدد ببغتدد بود لدد بوق  ددابو ح هددن.ب

ال شمدد بالتددّب ددّبالمالددتق اببل ندد ببدد ابال شمدد بالتددّبلشحنضددئب  قددنلبالبل دد اب
 مشّبالب ّبالحنلب بو مشدّبالب دّباالهدتق نلب ب دنكابحدنول ابل دندوبال  دنلب

قنل ابملبل  ابه بكاب مشّب نقتضد بالحدنلب باوبقدنل ابهد هب مشدّب نقتضد ب

باالهتق نل.
ا دن بن ضدنبغ دئبأز دزوب تدّبقتدن بالطد بالبد بوهل بال شم ب دّبالئو

أتن بونخ  ب باحم بب بالل نسبب بالمتضابقنلب:بح ثن باخّبالمتضدابقدنلب

:بلدد غتنّبأقددئ ب  ددند ببدد قت بحدد  بضددئبتنّب  شددغببطنددّبمدد ببدد وبمددنب
جنّ نب ب صئ بمل  ب قنلببالال ىأش  ضئبتنّب بوقنلباب بالحال باللال ئلب

تد بوهد بكاب ت د هبأش د ب قدنلباهدق  بمد بدواءب:بالبابنّبأ د بهللابل غبفاب ]

بالح  م.بالال ىأش  الجنمعب ن  بدواءبالئضنب
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ربمد بوهدن ابالشد ل ب جب)و ّبال ن بالحندلبواللشئ  بم باب ا بالتد ما

:بأ  بهللابب بأنصدربقدنلب:بهد لتبنبدنبأ د بب(م بالط عبال  ندّىب189صبب1
ربو ق ىب ّبالص وب جنءبالغ ىبأ بالئجابالب ج بالمنءب  ت ماببالال ىأش  هللاب

 قنلبه بكابالمنءب ب قنلب:بالبقنلبلرب ئقعب ش نصدئهبول ت ضد بوالبقدنلبقد ب

بّقعب ش م ب ّبص   .
وقنلبالش خب دّبالتصدابال دنمسبمد بالدنمطبالثنلدمبمد باالبدنّا ب دّب

اث ن بالب تسباال النلبغ ئبالجالم  بوالمدزاجبمدنبهدلابلتظد ب:بهد كاب تحدئطب

 ئبجالم ت بالخ.بو ئجم بأ  بالالد ىبالتنّهدّبه دلاب:بآ د بالح  الببشّءبغ
بجن  ّبجن شبم بقن بب ب  زىبجزبجالرباو.

ولشال  باأل  ربمحم ببنقئبالملئوهببنلم ئال امندب لش ق ب ّبكل بالمقدنىب

م باالبدنّا ب دّبب دنلبقشمد بهد كاب بقدنلب:بهد كاببتدت بال دنءبو الد   بالد اوب
ق د بومئاد  دنب دّبلغد بالتدئسبهمددّب بقشمد بمتدئدوب الدتلمابل هدتمئاّبولشت 

بومقنبشت نب ّبلغ باللئ ببغت بالخ.

اق لب:بوالص ا بالبمئاد  نب ّبلغ بالتئسبا ن بواقن لبوآ  ب بقمدنب
أشمتبم بقشمن باّهط بوالش خبوم اضعباهتلمنل نب دّبالئوا د بوغ ئهدن.ب

ولمدنببثربالبق ل ب:ب التلمابل هتمئاّبوالت ق  ب ت  بمنب   بن ضنبقمنبدّ تب 

 الائهنبل هتمئاّبوالت ق  بقنلبالبمئاد  نب ّبلغ بالتئسبهمّب بوق ب  متب
بملننهنبالصح  بومئاد  نبقلل .

 4 / 281 .في انه تعالى قادر قوله :

بن تددنقبالنالددخبقش ددن.ببدد ولبقشمدد بم تددنّبو ددّبآخددئبال حددمب:ب ظ ددئبنلب
 ددابال حددمبالمدد ثئبلشلددنلربقددندّبم تددنّب بن ضددنببن تددنقبالنالددخبقش ددنب ب دد وهربك

بل ندوبم تنّب ّباللن البقمنب ّبالمط  أ .
 11 / 281والواسوة  یر معقولة.  قوله :

 بوح هنبوهّباق ىبالنالخب:بنوبب اهط بغ ئبملق ل .بوالنالدخبب(ى)و ّب
االخددئىبقش ددنبقمددنب ددّبالمددت ب بواهددش  بقدد ىبال  اجدد ب ددّبالتجئ دد ب لطددّب

باالول.
 14 / 281 موجبا لياته معلوال يؤثر ، قوله :

 ق ل ب:بملش الب بمتل لبلق ل ب:بم ج نب ببنل الدئبب(ىبصبشبد)قمنب ّب

:بم ج دنبللا د بولد بملشد لب د ثئ.ب لشد بهدل بب(قبل)أش به ئد بالتنأدا.بو دّب

بالنال  بقنلبق ل ب:بم ج نب ببنلتت .بول ن نب صئهبم 
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غ دئبلدزوىبومتندهمددنبواحد بل د بمددنب دّبالنالدخباالولدد بوهدّبامتن دنبواقدد م نب

ب بق ى.متل ا بب
 13 / 283قادر على شيء واحد.  قوله :

الت شالدد هباالل ددّبالب قدد لبالبكلدد بالشددّءبواحدد بأدد دلب دد بّدعبوالب

ببط ل.
 9 / 283 .والثنوية  مبوا قوله :

:بالمجدد سبمدد بب(طبمصددئب130صب)قددنلبالمددن  ب ددّب قدد بالمحصدداب

باهدئم بو لند لبب  مدنبالثن   ب ق ل لبالب نأدابال  دئب دزدالب بو نأدابالشدئا

مش نبوب طن نب بوهللاب لنل بمنز بأ ب لابال  ئبوالشئ.بوالمن    ب ق ل لبالب
 نأش منبالن ّبوالظشمد .بوال  صدن   ب دله  لبالد بمثدابكلد بالدخب  الدتتندبمد ب

بق م بالبالثن   ب ّبالشئجبمحئ  بوالص ا بالمن    .
 15 / 283اما طاعة أو سفه.  قوله :

خبال نق  بهت .بوالشنّجبالل مد بقدنلبممنبطنأ بنوبهن .بوالنالب(ى)و ّب
ب ّبالشئجب:بالبالطنأ بوالل مبوصتنلبالخبوالل مبه بالالت .

 9 / 284واإلحكا  والتجرد.  قوله :

االح نىبه با قنلبالصنعبووح وبالت ب ئ.بوالح رببنالح نىبمح رب بوامنب
ملد ب جئد ب لنل ب نز  ب ّبأ  بالتش   ب لنل بهللابأ بكل ببابه ب ّبالالمنءب

بو ّباالّفبمل بوه بالصم بالح باللنلّب ّبد  ا بوال ا ّب ّبأش ا .
 1 / 285واما وجوب العاقلیة  قوله :

:بب(شبقبلبد)وهمنباص بالنالخبواالول باق م ن.بو ّبب(ىبص)قمنب ّب
وامددنبث دد  باللنقش دد .بوالب  تدد بأش دد بالبق لدد ب:ب ن دد بأنقددابلددلل بالغ ددئب ب

بلث   . ننه بال ج  باب بمننه  بم با
 6 / 286با بتوسط االمور الحالّة فیه.  قوله :

:بباببت هطباالم ّبال نّج د ب ب دنالم ّبال نّج د بهدّب شد بب(ى)و ّب

بالص ّبالحنلا ب ّباللا ب  ّ
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م بح مبا  نب غن ئباللا بخنّج  بأن نب ت بئ.بوالنالدخبال نق د ببلضد نب:ببداب

مدد ّبالحنلادد ب  دد .بومددنب ت هددطباالمدد ّبالحنلادد ب  دد ب بوبلضدد نب:بنوببت هددطباأل
اختئ ن بم ا  بلل نّوبال  اج ب ّبالتصابالالنبعبأشئبم بالنمطبالالنبعبم ب

ح دمبقدنلب:بوب  د ب لدنل بب(طبالش خبّضدنب192صب)بئح بأش باالبنّا ب

نب  ن ن ببلا  بباببت هطباالم ّبالحنلا ب   .بوالشنّجبالل م ب الب  ج بب ئنبمما
بم ببئجباالبنّا ب ئاجع.ب نظئبال بأ نّا  ب ّبكل بالمقنى

 10 / 287بوجوب ما علمه تعالى.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 12 / 287يعلم المعدومات.  قوله :

بالب لشربالمتج دا بق ابوج دهن.
 4 / 288يد  على ارادته تعالى.  قوله :

التحق  به بنلباللشدربواإلّادوبوالشد قبوالم دابملند بواحد ب  جد ب دّب

   ب بوالباّاد  ب لنل بل بد نءبأد  بأشمد بب دنبوهمدنبأد  بأ الربنّبل با الن
وّاجدعب دّبكلد بالد بّهدنلتننب دّبب(80بوب76صبب1طبب3االهدتنّبجب)كا  .ب

بالجلا.
 18 / 289ومو عندمم معنى واحد.  قوله :

قدد ب قدد ىبال حددمبأدد بال دد ىبالنتالددّ.بوق  دد بملندد بواحدد اببالدد طنبق  ادد ب

با  ربجلش ببندنءبقد ىب نظئبال بأشم باالح لب بمالا   بمقنبداباللشدرب ب د ب صد ا

بالنتالّبأش باللشربو صح ح .
 6 / 293وكا ما ال ينفك عن الحادث.  قوله :

بوالنالخباالخئىبقشا نبأ بالح ادثب ببنلجمع.ب(.ى)بنال ئادبقمنب ّب
 10 / 296لكن تعلم اليات علیها.  قوله :

 بمد ب دد ق.بأشات دنبيبنأئب دنببتشد   بالد ىبوالتدنءبالمنقد طت ب(ش)و دّب
بب ولب ش   ب(د)و ّب
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واأجنىب بو ّبالنالدخباالخدئىب:بأش  دنب بأشد بالجدنّبوالمجدئوّببنالأجدنى.ب

حتبالل نّوبواأئبتبه لاب:ب ل  ببلشدربالدلا ب»و ّب ال  باخئىبأن  نبصحا
ببنضن  باللشربال باللا بالمجئوّببنل نءب بوأشش نبأش به ئ بالجمع.ب«أشش ن

أنّبأش  نبأش بالجنّبوالمجئوّبقمنبوالص ا به باالوهطبالم تنّبن

 ّب ال ت  بم ببئجبالق  ربلم لتد بمحمد دببد باحمد باالصدت ن ّبح دمبقدنلب
 ّبالمقدنىب:بومدله بابد بهنبدربالبرب لدنل باحد االبمثداباللنلم د بوالقندّ د ب

وغ ئهمددنبوالحددنلبالب لشددربول دد ب لشددربالددلا بأش  ددن.با ت دد .بوقدد ىبالت ددئب

ب(.مصئب1طبب136صب) بهلابالملن بالئاللب ّبالمحصابن ضنب ت 
 19 / 296والرؤية.  قوله :

الح بالبالئؤ  ببملن بلقن  به حن  بهّبغن  بآمنلباللدنّ   ببدنربوقد ب

 دد  بمل دد بالشددئعببن حددنءبأ  دد و.بوامددنبالئؤ دد ببملندد باالبصددنّببددنلل  ب دد ب

  ّق باألبصنّبوه ب  ّطباالبصنّ.بوالئاقربقد بصدنبب دّبقدابواحد وبمد ب
ب  بّهنل بأش بح وبللش نبوا   ب ّببل  بم نحث نباللقش  بوالنقش  .المال لت

بالص وقب ّببن بّؤ  بقتن بالت ح  بمنبهدلابلتظد ب:ب قنلبالش خباالجاا
صدح ح بوا مدنبـبب لندّب دّبالئؤ د ـببواألخ نّبالتدّبّو دتب دّبهدل بالملند 

 ئقدتبا ئادهدنب دّبهدلابال دن بخشد  بنلب قئؤهدنبجنهداببملن   دنب   دل بب دنب

بوه بالب لشر.بأزوجا  تئببنرب 
واالخ نّبالتّبكقئهدنباحمد ببد بمحمد ببد بأ الد ب دّب د ادّ ب بوالتدّب

نوّدهنبمحم ببد باحمد ببد ب ح د ب دّبجنملد ب دّبملند بالئؤ د بصدح ح بالب

بم دلا ببدنلح باوبجنهداببد ب بوالتنظ دنبالتدنظبالقدئآلب بول دابخ دئب  ئدهنباالا
الت ح  بوقد بنمئ دنباأل مد بصدش ا ببمن نبملن ب نتّبالتش   بوالتلط ابو ث ت

بأش بق ّبأق ل ر. بهللابأش  ربنلبالب  شاربالننسبمالا

وملن بالئؤ د بالد اّدوب دّباألخ دنّباللشدر.بوكلد بالبالد   نبداّببد  طب
واّ  ن بوخطئا ب نكابقنلب د ىبالق نمد بقشدببلشل دندبمد بآ دن بهللابوامد ّ ب

.بأزوجددا بقدد ّوبهللاب ددّبث ابدد بوأقنبدد بمددنب ددزولببدد بالشدد  طبو لشددربحق قدد

.بلق بقنتب ّبغتش بم بهلاب  شدتننبأند بأزوجاو ص   بكل ب ّبقتن بهللاب
بغطنءطب  صئطبال  ىبح   .

 دّبالت ح د .بـببّض البهللاب لنل بأش  ـببا ت  بمنباّد نبم ب قابق م 

امئو نبالب  شادربالندنسبأشد بقد ّببالال ىأش  رول  بالب  ت بأش  بالباأل م ب
نبامئو نبالبالب ئولباحند ث ربالتّبحد اث ابب دن.بوالشد خباالقدئىبأق ل رب بوم

بقنلب ّب صح  باالأتقندا ب ق ابأش  ب:بول باقتصئـببق اسبهئ ـببالمت  
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أش باالخ نّبولرب تلنطبكقئبملن   نبقنلباهشربل بم بال خ لب ّببن ب ض  ب

بأن بهش ق .
 ّبالتصاببال ىالأش  والمت ل بالال زواّلب ّببئجباالهمنءبأن بق ل ب

ال مال  بم بالج ب بال   ئب دنبمد ب دئىبوالب دئىب بحدئّباقد البالقد ىب دّب

ب(.1طبب185صب)الئؤ  با رب حئ ئب ئاجعبمل  ب
 8 / 298وتعلیق الرؤية الخ.  قوله :

:بو لش ددد بالئؤ ددد ببنهدددتقئاّبب(قب بصب بشب بد)و دددّبب(ى)قمدددنب دددّب

:بب( )المتحدئط.بو دّب:بالهدتقئاّبب(ل)و ّب المتحئطبالب  لبأش باالم نل.

بوالتلش  ببنهتقئاّبالج ابالب  لبأش باالم نل.
 10 / 299وال يلا  من كول بعض المامیات.  قوله :

الببل بالمنه ن بب ج د بأش بلشّءبقمنبه بظنهئ.بنوبنلبال  لب ّب

الم ضل  ببملن بال ج د.بو ّبالمط  أ ب:بوالب شزىبم بق لبوج دببلد ب
 ددنبأنّ دد بأدد بال جدد دبوال شمدد بقن ددتب لش قدد بالمنه ددن ب بول دد بالنالددخبقشاب

بادّجتب ّبالمت .
 10 / 304 مع امكال التخلص ، قوله :

ب(د)مدعبام دنلبالم شدص.بو دّبب(ىب بصب بل)و دّبب(شب ب )قمنب دّب
مددعبأدد ىبام ددنلبالددت شص.ب لنددّباكابب(ق)مددعبأدد ىبام ددنلبالم شددص.بو ددّب

  باقابالق  ح  باضطئبال باّ  ن بالق  ح  بولرب م ن بال  صبأن منباّ 

قنلمثنلبالثن ّب دّبال تدن ب ن د بالب  دل بغد اب نل دل بق د  ب بوالبلدرب  دل ب
ب   هبال أ بق   بل ن ب ئ   باقابالق  ح  .

وظددنهئبالشددئجبح ددمبقددنلب:بون ضددنبقدد ب م دد بالددت شصبأدد بال ددل ب ب

  ا  بأ ىبالل ىبوالبقنلبلشل ىبملند بصدح  ب بوقدلابالدت شصب دّبالمدت ب ب
ىبصبمتتقد ب  د بوالشدئجب)ّبكقدئبالم شدصب دّبال تدن بو الدخبول  بق ب  ئ

ب ل  ئببل نّوباخئى.
 21 / 304ويل جهة الحسن مي التخلص.  وقوله :

ب(ى)دل ابلشص ّ   بقشت  منبوالبقنلببظنهئ ب ننهد بالثن  د ب ب مدنب دّب

م بق ل ب:بواللبج  بالحال بهّبالت ش صب بقنلبمتند بب اننبمننهد نبلشصد ّوب

باالول .
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 3 / 307ولألمر والنهي.  ه :قول

وهدد بالصدد ا بوالشددئجب  ا قدد .بوالنالددخبال نق دد بقش ددنب:بب(ى)قمددنب ددّب

واالمئبوالن  .بوأش بهل بالنالخبقنلبملن بالل نّوبه لاب:بوقدلاب دئطبمّادوب
الحال بق   ب بوقلاب ئطباالمئبوالن ّبق   .بال د بهد حن  ب جد بأش د باالمدئب

بأشد بصدح بالنالد  بببنلحال بوالن ّبأ بالق د  .بول د ببدئج الل مد ب دنصا

باالول .
 6 / 308باستناد افعالنا إلینا.  قوله :

 ن غّب ّبالمقنىبالتئقبب  باهنندبالتلدابوا جدند بوالم جد بهد بال جد دب

الح به حن  بو لنل ب بوا لنلننبمالدتن وبمل ندنب ببحد لبهللابوق  د باقد ىبواقلد .ب
ومنب شنءولباالبنلب شدنءبوهشطن  بالب ئ عبأ بمم  بوالبملن بلشئ عباص ب

َوأَنَّالهُ ُمالَو أَْضالَحَك َوأَْبكالى َوأَنَّالهُ ُمالَو )هللابّ باللنلم  ب ت بئب ّبق ل بهد حن  ب:ب

الْن نُْوفاَلٍة إم ا تُْمنالى َوأَلَّ َعلَْیالالهم  ْوَجْینم الاليََّكَر َواْيُْنثالى مم أَمالاَت َوأَْحیالا َوأَنَّالهُ َرلاَلَق الالاَّ

 نال لدنلبالالدت بم جد هنبهد بهد حن  بب.(ُمالَو أَْ نالى َوأَْقنالىالنَّْشأَةَ اْيُْررى َوأَنَّالهُ 
واهتنندهنبال بال ش .بوالمالن ابوال حمبأن نبحد لبهدلابالمطشد ب طشد ب دّب

بّهنلتننبالمصن أ ب ّبّدابالج ئبوالتت   بواث ن بامئبب  باألمئ  .
 11 / 308وحفص الفرد.  قوله :

ئد.بوالتئدببنلتنءب ّبغ ئبواح بم بقت بالمشابوالنحاب:بوحتصبب بالت

 بوب لقنءب صح ب.بقنلباالهدتنكب دّببدئح بأشد بالتجئ د ببنلتنّهد  بمدنبهدلاب

لتظ ب:بوحتصبالقئدب لنّبب ل ن بلق باهت.باق لبالظنهئبالب حئ ببالتئدب
لبالمقنل بال نمال بم بالت بالثنلدمب بنلقئدب ش بم ب  ت ئبالشن لّبا ن .بو ّباوا

:بوقنلبحتصبالتئدبم بب(ّضنب ج دطبب229صب)م بالت ئهتبالب بالن  رب

المج ئوبم باقنبئهرب ظ ئابلشنجنّ.بو  ن بنبنبأمئو.بوقنلبم باهابمصئب ب
ق ىبال صئوب المعببنبّبال ل ابواجتمعبمل بو نظئ ب قطل باب بال ل ا.بوقنلب

بثربأ ابقت  . نوالبملتزل نبثربقنلبب ش باال لنلبوقنلب  ن بنبنب ح  .

طبح د ّآبندب بالتئجمد بب1جبب330صب) ّبو ّبلالنلبالم زالبلشلالق 
م ت ع.بقنلبالنالن ّبصنح بق ىبب(ملجم ببنلقنه)حتصبالقئدبب(1355ّقرب

بالب  ت بح  ث بوقتئ بالشن لّب ّبمننظئ  .

مثددابمددنب ددّبب(2143التئجمدد بّقددربب564/بب1)و ددّبم ددزالباالأتدد الب
بالشالنل.
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 18 / 308 والوجوب للداعي ، قوله :

:بب(ص):بوال جدد  بالدد اأّ.بو ددّبب(ىب )ّبو ددب(قبشبدبل)قمددنب ددّب

وال جددد  بوالددد اأّ.بوالشدددئجب  ا ددد بمدددنباختئ دددن بوهدددّبالنالدددخباالّبدددعب
بالملق ّو.

 9 / 309فیكفي االجما .  قوله :

بوالنالخباالخئىب:ب   تّباالجمنلّب بمعبال نء.ب(.ىبد)قمنب ّب
 14 / 310وتعير المماثلة.  قوله :

التحق  ب ّب جد دباألمثدنلبوأد ىبوالح بالبالج ا بالحنهربلشش   به ب

ب  ئاّبالتجشّ.
 16 / 311 من تعريفنا اياه ، قوله :

ب:بو لئ تننبا ن .ب(شبلبد)و ّبب(.ص)قمنب ّب
 2 / 312وقد عنفها.  قوله :

بالنال  بالثن   بوق بوضلت نب بوال نق  بوق بصنت ن.
 17 / 313 ومي معارضة لما  كروه ، قوله :

بئو .و ّبالنال  بالثن   ببمنبكق
 4 / 314 ما يقع بنا ، قوله :

بو ّبغ ئبواح وبم بالنالخبهاب قعبمنان.
 8 / 314مو شيء منساب.  قوله :

بوح هنب:به ببّءبهنّ.ب(ص)و ّب
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 12 / 315والقضاء والقدر.  قوله :

 دّببدئجبالتصدابال احد بـببق سبهدئا ـببالق ّبه ب تص ابقضن  .بقنل

أ دددنّوبأددد بوجددد دبجم دددعبواللشدددئ  بمددد بهدددنبعباالبدددنّا ب:بالبالقضدددنءب
الم ج دا ب دّباللدنلرباللقشدّبمجتملد بومجمشد بأشد بهد  اباالبد اع.بوالقد ّب

ددش ب أ ددنّوبأدد بوج دهددنب ددّبم اداهددنبال نّج دد ببلدد بحصدد لببددئا ط نبمتصا

واح اببل بواح بقمنبجنءب ّبالتنز اب ّبق ل بأزبمد بقن داب:بوالبمد ببدّءب
ببق ّبملش ى. ل بمالا بأن  نبخزا ن بومنب نزا باالا

:بو جد بنلب  د لبأنلمدنبب داببدّءبـببّض البهللابأش د ـببوقنلبالش خ

أللبقاببّءباللىبل بب هطباوبغ ئبوهطب تد داىبمل د ببل ند بقد ّ بالدللبهد ب
ب تص ابقضن  باألولب  د نبواج نباكبقنلبمنبالب ج بالب   ل.

 9 / 316ال امیر المؤمنین على بن ابي طالب.  قوله :

 ن  بق بن  بـببق اسبهللابهئ ـببال ا ّبلشت  ّاجعب ّبب نلبالح  مبمل ب
جبب117صب)ب  نلبم بالمحق بال  اج ب ّبب ن  بو  ا  باخئىبمطش ب بج ااب

و   بقنلبالمصئاعباألخ ئبه لاب:بجزاطبّبد ببنالحالدنلباحالدن ن.بب(.1طبب1

ّضدّبهللابـببو ّب ال  ب:بجدزاطبّبد بأندنبمند باحالدن ن.بولششد خبال ئاج دّ
والبب(1طبب168صب) ب ّبالقضنءبوالق ّبلطن ببألب ب ّبقنزبالت ا ـببأن 

ب(.1طبب109صبـب)بّض البهللابأش  ـبببئتب ئاجعبال باالحتجنجبلشط ئهّ

صب)و ّببن بالئضنءببنلقضدنءبمد بالد ا ّبن ضدنبابدنّا بلط تد ب دّبكلد ب
ب(.1طبب3جبب55

 15 / 317واالضال  االشارة.  قوله :

ّ ددنبب ن دد ب ددّبالن تدد باهددنندباالضدد لبمل دد بهدد حن  ببددنللئفبوقدد بق ئا

بالالنبل بم بالبب  ت بو  ت .
 3 / 319والتكلیف حسن.  قوله :

الت ش بب تلش ب ّبالل ندوبالصدتن   بالباللا  د بو دّبمصد نجباال دسب دّب

المقنىب  ا  ب ت ال .بمن نبق ل ب:بالب  ش بب ّبالل ندوباللا   بول التبمد ب تدن جب
واحت نطدنبمد بم شد ببجدنك بمحدد ىبباألمدئبا مدنبمتلشقد بالصدتن   بّن د بمد بهللا

بصتن  بم باالأت البالم ق هبأش  باالهت منلباكبالقش  بوال
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قن تبمتط ّوبأش بملئ ت بوالل ندوبل بوالشجد بمل د ب دنلبالشد اغابوالغتد  ب

بهل بالنش وب شغش بأ بكقئبمنب ج باهتحضنّ ب نحتنجب التّبهّبم بخ اصا
ّوببق ل بأش  بوآل بالال ىبقابم ل دبال بالتلق ئبالبجئىبامئ بب نبومل  باالبن

ب(1طبب149صب)  ل بأش بالتطئوبالح  م.ب

ثربالبق م بوالت ش ببحال ب بّدابأش باصحن بالملنّهب شنب بق ل رب
ق لبال ئاهم باآل ّبّدابأق    رب ّبال حمبأ بحال بال لثد .بقدنلبالط ئهدّب

الْن َولَْو أَنَُّهْم آ) ّبمجمعبال  نلب ّب تال ئبق ل به حن  ب:ب َمنُوا َواتَّقاَلْوا لََمثُوباَلةو مم

ْنالدم هللام َرْیالالرو لاَلالْو كالالانُوا يَْعلَُمالالولَ  :بو ددّبهددل باآل دد بداللدد بأشدد بب(103ال قددئوب)ب(عم
ببط لبق لباصحن بالملنّهبال  ب ت بكل باللشربأن ر.

ح بمدد بالمجمددعبأندد  نب الاددئباصددحن ب و ددّب الدد  بم ط طدد بمصددحا

مددئادببنصددحن بالملددنّهبالددل  بالملددنّهب ددّبهنمشدد نبه ددلاب:بالظددنهئبنلبال
 ق ل لبالبحنج ببننبال ببلث باأل   نءبأللبأق لندنبمالدتقشا ببمدنب حتدنجبمل د ب دّب

بالملنشبوالملند.
 3 / 320ثم داراه طلبا للدواء  قوله :

قمنب ّبالنال  بالثنلث بوهّبالصح ح .بوال نق  بقشا نبداوا ببنل اوبوهدّب

بأش ش .
 21 / 320 یا بالوبع الخال هللا رلق اإلنسال مدن قوله :

 ددنظئبالدد بقشمددن بالشدد خب ددّبالتصددابالئابددعبمدد بالددنمطبالتنهددعبمدد ب
االبددنّا ب ددّباث ددن بالن دد وبح ددمبقددنلب:بابددنّوبلمددنبلددرب  دد باال الددنلببح ددمب

 التقابوح  بب مئب تال بالخب ببابالش خب نظئب ّبهلابالتصابال بق ىبالش خب

لتصابالئابعبم بّهنلت ب دّبال   ن ّبل ن لبال   ئب شم لباّهطنطنل سب ّبا
ّهنبالملشربالثدن ّبابد ب صدئبالتدنّابّبا درب حئ دئبوقد ب الم  نبوالملندبوق بحئا

ط لدتبمدعبأد وبّهدن اباخدئىبلشتدنّابّب دّبح د ّآبندبالد ق .بقدنلبل ند لب:ب

الن ّب ضعبالالن بوالشئا عبو  خلباالما ببنلتئغ  بوالتئه  ب لئ  ربالبل رب
 ب ث د بال  دئبو لنقد بأشد بالشدئبوالب  شات درببمل نبمجنل نبل دربأشد با لدنل ر

بلشربمنبالب حتمش   ب نلبهل بالئ   بالتّبهدّبّ  د باللشدرباأشد بمد بنلب صداب

مل  ددنبقددابنحدد .بقددنلبملشمددّب:باّهددطنطنل سبح ن دد بأدد بملشمدد با  طدد بالب
بنه بالملئ  بابمخبم بنلب ط ئبمل  بقابطدن ئبوهدئادقبال صد ئوباحجد ب

ب ئ.م بنلب ح ىبح ل بقابهن
 1 / 323الى  یر  لك من المسا ا التي.  قوله :

بو ّبأ وب الخب:بال بغ ئبكل بم بالصتن بالتّ.
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 15 / 324لتحصیا الغرض به.  قوله :

بوال نق  ب:بل حصابالغئفبب .ب(.ىبصبلبق)قمنب ّب
 20 / 326 ارباره تعالى بعاقبته قوله :

ب:باخ نّ ب لنل ببملنق ت .ب(صبش)و ّب
 4 / 327هم لو منعهم. فاربر أن قوله :

بوال نق  ب نخ ئبن  بل بمنل ر.ب(.ىبص)قمنب ّب
 4 / 328الى الفعا الملووف فیه.  قوله :

بوال نق  بال ب لابالمشط هب   .ب(ى)قمنب ّب
 19 / 328بشرط حسن البدلین.  قوله :

قمدنب ددّبجم ددعبالنالددخبالتددّبأند  نب بوقددلاب ددّببددئجبالق بددجّبوبددئجب

بشئطبحال بالتدلق ئ.بوالظدنهئالبالتدلق ئب حئ دبب:بب( )الق  ربيبول  ب ّب
بال  ل  ب ن  بالبملن بلشتلق ئ.

 7 / 330كما ا ا آلمنا  قوله :

بم باال  ى.
 18 / 330 بما  كرناه في كتاب نهاية المرا  قوله :

قتدن ب  ن د بالمددئاىب دّبأشددربال د ىبلشل مدد ب ب الد  بمندد بم جد دوب ددّب

بم ت  بالمجشس.
 20 / 330 ضأل تقع ايمرا قوله :

ب ّب ب ت  نب:ب قعباآلالى.ب(ى)قلاب ّبجم عبالنالخبالتّبأن  نبمالا



 591بب......................................................................................ببدارملا فشك

 5 / 331وميا  یر مقدور للعبد.  قوله :

بوال نق  بب ولبلشل  .ب(ى)قلاب ّب
 19 / 331 على لوفیته قوله :

بالببن تنقبالنالخبقشا ن.ب( ب بىب بصب بقب بلب بدب بش)قمنب ّب
 1 / 333العوض به.  قوله :

:باللدد فبب ددنب ب نلضددم ئبب(ى)للدد فببددن زالباآلالىببنلل دد .بو ددّبالبا

بّاجعبال باآلالىب بول  باالولبا ال ببنهش  بال  ى.
 23 / 333ومو قو  يحكى عن ابي علي أيضا.  قوله :

 ح د بم دنلب ح دّ.بولدرب جد ب ح د بهدلابب(ى)قلاب ّبجم عبالنالخبو ّب

ب ّب ئاجربالئجنلبمعبط لب حصنن.
 19 / 334المنع عن االكا ا ا. قد يحسن  قوله :

بوال نق  ب:بق ب حال بالمنعبمنانبأ بالحال باكا.ب(ى)قلاب ّب
 21 / 334بخالف االحراق.  قوله :

ب(.ى)ب  هباالحئاّب
 4 / 335ميا يوجب العوض.  قوله :

بوج بالل ف.ب(ى)قمنب ّب بو ّبأ وب الخب:به ا
 22 / 335ما يجوز تمكین هللا.  قوله :

بلنالخباالخئىب:بهاب ج لبنلب م  بهللا.واب(.ى)قمنب ّب
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 7 / 336فرق هللا تعالى.  قوله :

 ت  ددنب:بأددئهبهللاب لددنل .بوقددنلبالشددئجبب( )قمددنب ددّبالنالددخبقش ددنبمالب

بأش باالول بنأنّب ئقبا ال بم بالثن   .
 15 / 338والوجه عندى الخ.  قوله :

به بق ىبالشنّجبالل م بخدنلببالمصدنببونبدنبهنبدربوقنضدّبالقضدنو

 دّبأد ىبصدح باهدقنطباللد فبأش نددنبواختدنّبّنلبابد بالحالد  ب دّبصددح ب
جببددنلتئقببدد  باللدد فبوالثدد ا ببدد لباألولب اهددقنطباللدد فبأش نددن.بثددربصددئا

ئ. ب ص باهقنط بأش ننبدولبالثن ّب ت صا
 17 / 338 من الصبي الممیّا إ ا علم دينه وال مبته قوله :

ب المم ادزباكابأشدربد ند ببد لب ت  نب:بم بالصد ّبب(ل)بن تنقبالنالخبقش نبمالا
به ت ب بالخ.بثربالظنهئبنلبد ن ببتت بال ال.

 12 / 339 واجا الحیوال الخ قوله :

:بواجابالح  البالم قتبالللبأش بهللاب لدنل ببطد لبح ن د بب( )و ّب
 حئ ببأشربأللبّهربال طبب( )وقشم بأش ب ّب    .بوالشئجب  ا  باألول.

بالق  ربقنلبأشربقئ  نبم بأش .
 18 / 341 ويبا  ويحر  قوله :

ب دّب  ت  دنب:بو  دنجبو  دئ بو حدئى.بوالشدئجبب(ى)قلاب ّبالنالخبقشا دنبمالا
بأش بولالبالنالخباالول .

 6 / 342والالز  باطا اتفاقا  قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 7 / 342ال تقوية الظلمة.  قوله :

والنالددخب:بالبمل  دد ب ب الدد  .بب(د):بالبمل  دد بالظشمدد .بو ددّبب(ش)و ددّب

باالخئىبهّبمنباختئ ن ب ّ
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بال تن .
 13 / 342ويستند.  قوله :

شب)البالاللئب بوالببئتبقشتب:بقابواح بم بالئخصبوالغ ء.بو ّب
:بب(ىبصبلب ):بو التن ال.بالبالئخصبوالغ ءب بوالمآلبواح .بو ّبب(قبد

و الدتن .بوظدنهئبالشدئجب  ا د بالد ج   ب بوالنالدخبالثن  د بامدت بمد باالولدد ب

ب نبقمنباختئ ن .غنل
 2 / 346والنافع والضار.  قوله :

:بوالمندددن عبوالمضدددنّ.بو الدددخبب(ىبص)و دددّبب(قبشبدبلب )قمدددنب دددّب

بالشئجبالق  ربم ا ق بل ول .
 3 / 349وتجب في النبي العصمة.  قوله :

الح بنلبالالت ئباالل ّبم   ببئوجبالق سب بملص ىب ّبجم عباح ال ب

بلدد هنب ددنلن ّبملصدد ىب ددّب شقددّبالدد حّبواطدد اّ بوبددئ   بق ددابال لثدد باوب

وحتظ بواب غ بقمنبا  بملص ىب ّبا لنل بمطشقنببنألدلا باللقش  بوالنقش  ب م ب
اهدن بمل دد بال طدد ب  دد بم طدئب بومدد باهددن بمل دد بالالد  ب  دد بنولدد ببدد .بو قدداب

الئوا ن بواالخ نّبباباآل ن بالقئآ   ب دّبكلد ب د دالبالد باالهد ن بو نز د ب

ل دد ىبالالدد  بالمئ ضدد بنغنن ددنبأدد بوّودبال حددمبأدد بهدددل باأل   ددنءبللشددربا
بالمالن ا.

 4 / 349واالنكار علیه.  قوله :

ب:بل   نّبأش  .بوال نق  بقشا نب:بواال  نّبأش  .ب(قبد)و ّب
 4 / 350وال يكول مناما عن ايمراض المنفرة  قوله :

طبب204صب) ددّبخصددنلبالصدد وقبوخددنمسبال حددنّب ددّبقتددن بالن دد وب

ب(.1

القطنلبأ بالال ئىبأ بالج هئلبأد بابد بأمدنّوبأد باب د ب ّبخ ئب
ابتش به عببالال ىأش  قنلبالبن   ببالال ىأش  أ بجلتئبب بمحم بأ باب  ب

الب دل   لببالالد ىأش  روالباأل   دنءبب(خبلـبببغ ئبك د )هن  بم بغ ئبك  ب

ال  ددربملصددد م لبمط ددئولبالب دددل   لبوالب ز غدد لبوالب ئ   ددد لبك  دددنبالب
ببالال ىأش  والبق  ئا.بوقنلبالبا ا  بصغ ئاب م بجم عبمنبابتشّببد بلدرب نتدئ ا

بل بّا ح بوالبق حتبل بص ّوبوال
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خئجتبمن بم وبم بدىبوالبق  بوالباهتقلّ باح بّآ بوالباهت حشبمن باحد ب

دببّءبم بجال  ب بوه لاب صنعبهللاب بجم عبم ب  تش  ببأزوجابنه بوالب  وا
م  بأش دد بوا مددنباجتن دد بالنددنسبلتقددئ بوضددلت ب ددّبمد با   ن دد بواول ن دد بالم ددئ

ظنهئبامئ بلج ش رببمنبل بأن بّب ب لنل بم بالت    بوالتدئج.بوقد بقدنلبالن دّب

:باأظدربالندنسببد ءباأل   دنءبثدرباالمثداب نألمثدابوا مدنببوهشروآل أش  هللاصش 
بددنل  ءباللظدد ربالددللب  دد لبملدد بأشدد بجم ددعبالنددنسبلددئ ببأزوجدداابددت  بهللاب

  أ ابلد بالئب ب د باكاببدنه وابمدنباّادبهللابنلب  صدش بمل د بمد بأظدن رب لمد ب

 لددنل بمتدد ببددنه و بول الددت ل اببددلل بأشدد بالبالثدد ا بمدد بهللاب لددنل بأشدد ب
ضئب  باهتحقنقبواختصنصبولئ ب حتقئوابضل تنبلضلت بوالب ق ئابلتقدئ ب

 ببدنءبوالبمئ ضنبلمئض بول لشم ابا  ب القربم ب شنءبو شتّبمد ب شدنءبمتد

ق ددبببددنءببدد لبهدد  ببددنءبو جلددابكلدد بأ ددئوبلمدد ببددنءبوبددقنووبلمدد ببددنءب
 دّبجم دعبكلد بأد لب دّبقضدن  بوح د رب دّببأزوجاوهلندوبلم ببنءبوه ب

بب .با ت  . با لنل بالب تلاببل ند باالباالصش بل ربوالبق وبل رباالا

:باأظددربالندنسببدد ءباأل   دنء.بومدد بكلد باللظددرببوآل أش  هللاصدش ق لد ب
ببنلضربقنلبأزبم بقن اب:بون   باكب ندىبّب با ّبمالنّبالضئبوا تبال ضئا

اّحربالئاحم  .باكبالضئببنلتت بالضئب ّبقاببّءب بوبنلضدربالضدئّب دّب

بالنتس.بكقئ ب ّبال شنه.
 تصحا لبمدنبّولبمد بالبنقنلبأشربال  ىب ّب نز  باأل   نءب:ب نلبق اب

اللشدابالمالدتقلّوبالتدّب نتدئببقشننب:بامنب؟الجلاىباصنب بحت ب النقطتبنأضنؤ 

مدد بّآهددنبو  حشدد بقددنل ئصبوالجددلاىب دد ب جدد لببددّءبمن ددنبأشدد باأل   ددنءب
أللبالنت ّبلد سبب اقدببأشد باالمد ّبالق  حد ببدابقد ب  د لبمد ببالال ىأش  ر

واوجنأد ببالال ىأش  الحال بوالق  بملنبول سب ن ئبنلب   لبنمئافبن   ب

م شغنبأظ مدنب ز د ب دّبالغدربوااللدرببومحن ب ّبجالم بثرب ّباهش بومنل ببشغت
وا مدنب ن دئبمدنببالالد ىأش  أش بمنب ننلبالمجلوىبول سب ن ئب زا  باأللدرب  د ب

باقتض بالتنت ئ.

ْنالَت لَُهالْم )قنلب ّبمجمعبال  نلبأن بق لد بهد حن  ب:ب الَن هللام لم فَبممالا َرْحَمالٍة مم

الالْن  الالوا مم الالیَظ اْلقَْلالالبم اَلْنفَض  الالَك فاَلالاْعُف َعالالْنُهْم َواْسالالتَْغفمْر لَُهالالْم َولاَلالْو ُكْنالالَت فَظ الالا َ لم َحْولم

لمینَ  الب  اْلُمتاَلالَوّكم ْرُمْم فمالي اْيَْمالالرم فاَليم ا َعَاْمالالَت فَتََوكَّالْا َعلاَلالى هللام إملَّ هللاَ يُحم آلب)ب(َوشالاوم

ب:ب(159أمئالب
 دّبهددل باآل دد بداللد بأشدد باختصددنصب   اندنببم ددنّىباألخدد قبومحنهدد ب

ا د بقدنلباجمدعبالندنسبلد واأّببوآل أش  هللاصش األ لنلب بوم بأج  بامئ ب

التئ اعبثربقنلباد نهربال بالت اضعبوكل با  بقنلباوهطبالننسب ال نبونو ئهرب
حال نبواه نهربوابجل ربوالقنهربوا صح ربوهل بقشا نبم بدواأّبالتئ دع.ب

ثربقنلبم ب  اضل با د بقدنلب ئقدعبالثد  بو  صدببالنلدابو ئقد بالحمدنّب

بو لشببالننض 
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  بدأ وبالممش طبو جشسب ّباألّفبو  قابأش باألّفبوقنلب د أ بو ج

بال بهللابم بغ ئبل ئبوق ئبوالبلجئ.بولق باحال بم بم ح ب ّبق ل ب:

ب مددددنبحمشددددتبمددددد ب نقدددد ب دددد قبظ ئهدددددن

دددددددد  ببب دددددددد بمدددددددد بمحما بونو دددددددد بكما بنبددددددددئا

 ب

:بو   دنبن ضدنبداللد بأشد بمدنب ق لد ب دّبالشطدببأل د بـببّ ـببال بنلبقنل

 بن  بل بالبّحمت بلرب قعبالشد  بوالت اضدعبولد بلدرب  د بقدلل به حن  ب  ا بأش
لمنباجنب  ب   ا بالباالم ّبالمنتئوبمنت ا بأن بوأ بهن ئباأل   نءبوم ب جئلب

مجئاهرب ّبا  بحج بأش بال ش بوهلاب  ج ب نز  ربن ضنبأد بال  دن ئبأللب

بالتنت ئب ّبكل باقثئ.
 5 / 350 نحو االكا على الوريق قوله :

قدددددنلبخدددددئجبّهددددد لبهللاببالالددددد ىأش   دددددن ّبأددددد بالصدددددندقب دددددّبال

ق ددابالغدد اوبوملدد بقالددئوبقدد بغمالدد نب ددّبالشدد  بوهدد ب  قدداببوآل أش  هللاصددش 
الببد سبنلببالالد ىأش  و مشّبوب لب ق ربالص و.بو   بأ بام دئبالمد من  ب

 تلدابكلد .ب قشد ببوآل أش  هللاصدش   قابالئجابوه ب مشّبوقدنلبّهد لبهللاب

 ت بئب دّبالدئوا ت  بب(.1طبب571صب) ّبال ش  لبـببّ ـببب نءبال   الش خب
 نلب ّباالول ب نصنبأش با  بخئجبق ابالغ اوب  ّب ق ا بالثن   بأشد بوجد بالب

ب نن ّبالتنن ئباللقشّ.
 9 / 350وطريق معرفة عدقه.  قوله :

الح با  ب تال بدل ابلنتال بقمنبالبال ل ابدل دابلنتالد بالبدل دابقدابامدئب
قمنبنلبال ح باكابا زلبمل  بوج ئ  اب زلبب بأش بقش  ببنبه بدل ابلنتال . ن م

ادّطبالن  وببنتال بوصد اق نببلا د بادّاقدنبمدنباأتدئا بوه هد ب بو صد  قنبمدنب

اأت ّ بدغ غ ببابه بأش بب ند بمد بّباد بّنىب   ا د بأشد ببصد ئوبابد ابمد ب
بّؤ  بالشمسبال نلغ بأش ببصئ.

 9 / 350ومو ثبوت ما الخ.  قوله :

بالملجزبامئبخنّقبلشلندوبمقئولببنلتح البمعبأ ىبالملنّض .
 16 / 350 مع عد  برء العمى ، قوله :

بوالنالخباالخئىب:بمعبأ ىببئءبأمن .ب(ى)قمنب ّب
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 4 / 351: وقصة مريم الخ.  قوله

ح دددربح دددد ربوقدددد ىبقنمددددابّصدددد  بأللبالنتدددد سباإل الددددن   بمج  لدددد ب

الشنم  بالتّب لطّبالمتن   بو صئهببومتط ّوبأش باالأت ءبال بمقنمن  ن
 ّبمندوبال ن نن ببنكلبهللابه حن  .بواأل   نءبواألوص نءبدأ ابمنبه اهربمد ب

النت سباال الن   بال باالّ قنءبال بملنّج ربقمنب نند  ببلل بالقئآلبالتئقنلب

بق لدد بالالدد ىبالصدد قب لددنل ا.ب شدد البهددل بالشدد    بل ددربلمددنبوقلدد اب ددّبمحدداب
ملصدد م لب ددّبجم ددعببالالدد ىأش  راألمددئبالمالددتطن .بوهددرببال طددن ببددلل 

بئ لباحد ال رب ب حنبدنهربنلب د أ ابالدل  بل الد اببمالدتحق  بلدلل بال طدن ب

 ت دل نبهدزوابنوقنبش  بل ب نلبهلابم باأمنلبالج نلبقنلب ب لنل بب   ب:بقنل اب
نىب لرب ج بالتئقب ّبالمقدب(68ال قئوب)قنلباأ كببنربالباق لبم بالجنهش  ب

ّ نهمدنب دّبهدن ئبّهدن شنن.ب وباإل  ن  ا بوالن  وبالتشئ ل  بأشد بمدنبحئا ب  بالن  ا

واالبددنّا بالقئآ  ددد بوالمدد ث ّا بالمتظدددن ئوبملنضدد وبأشددد با صدد بلالدددنلب
بوا ط بب نلب ّبكل .

 9 / 351. الال ىأش  على االرماص لعیسى  قوله :

بمدنببالئهصببنل الئباللئقباالهدتابمد بالحدن طب قدنلبّهصدتبالحدن ط

 ق م .بقنل بالج هئلب ّبالصحنجبو ّبمنت  باالّ ب:بّهصببنل الئب  ن ب

ب بد  اّ.بواالّهنصباح اثبملجزا ب  لبأش ببلثت بوق   ب  ه سبلقنأ وب
   ا  ب  ن  باللئقباألهتابم بالحن طب قنلبلد بالدئهصببنلنالد  بملد بمدنب  ند ب

بأش  بو   ّببل  .
 21 / 351 مال موقعه ولهيا لو اكر  ، قوله :

البهنلبم قعباالأجنل.بوالنالخبقش نبمتتق بأش بمنباختئ دن ب بوضدم ئب
بم قل ربقمنب ّبالمط  أ بم بق ابّاجعبال باأل   نء.

 19 / 352والجواب ال يلا  الخ.  قوله :

بالنالخبقش نبمتتق بأش بمنباختئ ن ب ّبالمقنى.
 3 / 353بحیرة ساوا.  قوله :

ب ن  بهنو .ال ح ئوب صغ ئبال حئب لنّبب نبدّ
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 10 / 353قا  نمرود عند  لك.  قوله :

ب دد بأندد بكلدد .بول دد بقدد ىبب(ق)قمددنب ددّبالنالددخبقشا ددنبمالا  ت  ددنب:بقددنلبأما

و ئأ لبابئاه رب ب لط باالول.ب لربجنء بالل نّوب ّببال  اج بح مبقنلب:
بنل اوببل ب ئأ لب بالب:بو ئأ لبوابئاه ر.ب لش بهلابال ج ب م  بب(قب )

بابئاه ر.ب  نلب ئأ لبه ب ئأ لبم ه بقمدنب قدنلب دّبنلب قنلب:بو قص بأرا

قص ب ئأ لبم ه با د بقدنلبا تشد بال حدئبه  د بمناد ب  دّقد بالغدئق.بول د ب
أشد بب(ىبصبدبشبل)الص ا به باالضن  بالب:ب ئأ لبابئاه رب بقمدنب دّب

بالبالشنّجبلرب شئبال ب ئأ لبم ه باص .
 11 / 354 النظر في معجاته قوله :

بوال نق  ب:بالنظئب ّبملجز  ر.ب(ص)بقمنب ّ
 17 / 354والتحد .  قوله :

قنلبالج هئلب ّبالصحنجب:ب ح ا تب   نباكابمنّ ت ب ّب لابو نلأت ب

بالغش  .
 3 / 355 .وسالمه قوله :

بوهددشروآل أش  هللاصش بنإلضددن  ببن تددنقبالنالددخبقش ددنب بنلبمددعبهدد مت ب

بم بالقتا.
 6 / 355كنبوع الماء.  قوله :

:بقن عبالمنء.بوالن د عبوالن دعببملند .بومدنب دّبالمط  أد بمد بب(ى)و ّب

ب   بمحئهبقن  عبالمنء.ب«ق ن  عبالمنء»ق ل .ب
 21 / 354ال القرآل معجا  قوله :

الب  ت بأش  بالبملجزا بالالتئاءباالل   بأشد بقالدم  بقد لّبو لشدّب

 ددّببوالقدد لّباقدد ىبالحجتدد  بأشدد بحج اددت ربوقدد باهددت   ننبال حددمبأدد بكلدد 

 ددنلبب(.ّهددنل ب نّهدد ب11مدد بب1طبب202ـبب195صب)ّهددنلتننب  ددجبال ال دد ب
ببئتب ئاجعبمل  ن.
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ثربالبم بملجزا  بالتلش د بال نق د بالد باآللبق شد بالم  ند بالط ا د بلادهدنب

هللاب لنل ببدئ نبب دنلبكلد ب طشد ب دّبالد ّسبالالدندسبوال مالد  بمد بقتنبندنب
ب(.1بطب384ـبب365صب)دّوسبملئ  بال قتبوالق ش ب

ثددربالبملجز دد بالتلش ددد باالخددئىبهدددّببنددنءبجدد اّبمالدددج  بقددنلب لشدددرب

المالددشم لبمدد بظشادد بوقددتبلوالبقدداب دد ىب ددّبغن دد باالهددت اءبوالتلدد  ابأشدد ب
اهنسبّص  بأشمّببنّببن ّبهللابصنّبدل  بلم دئوبالتند لبالئ نضد  بأشد ب

اهدتن نطبالشدد ش  بالظشادّبوالمغنددّبمندد .بقمدنبالب تددسببنددنءبالجد اّبأشدد بكلدد ب

ال ج بصدنّبدلد  بلشمئاصد بال  دنّبالهدتل ىبالظ دئبالحق قدّبملتقد   ببن د ب
اوث بالطئقبواحالن نبوا قن نبللل بوال حمبأش باالهتقصنءبأ بكل ب طش ب

وق بحئّ ن ببنلتنّه  ببن ضنبم بال ّسبالثن ّبوالال ل  بم بقتنبننبالملق ّ.

بو  ت .ب ّبّهنلتننبقئآلبوا النلب بو ّبالن ت بالمن  بم بالبب  ت 
 21 / 354 فالنه تحّدى الخ قوله :

قن  ب ح اىبنوالببمثابالقئآلب بثربختابب تح ىببلشئبه ّب بثدربختادبب

ب تح ىببال ّوبم بمثش بول بقن تبمثابال  ثئ.
 20 / 355 ، الال ىأش  فبايع علیا  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 3 / 356فال امبال بن اوس.  قوله :

ثمنلبصحنبّ.ب ّبال صن صبال  دئىبلشالد  طّباه نلببضرباالولبقل
ب(61صبب2وطبح د ّآبندبالد ق بجبب268مصدئبصبب2جب):باه نلبب باوسب

بطبمصئ.ب161صبب1و ّباه بالغنب بجب
 14 / 356وادعاء العنسي.  قوله :

بدددنلل  بالم مشددد بوالنددد لبالالدددنقن ب باالهددد دباللنالدددّب دددّبال صدددن صب
بن بلشالملن ّ.واللنالّبم باال البطبمصئ.ب116صبب2ال  ئىبجب
 19 / 356فاحاط القو  بانفسهم.  قوله :

 ّبال صدن صبال  دئىبلشالد  طّب حدنط ابا تالد رببمتدنأ ربووهدط  ب
بطبمصئب1جب)ب ن رب
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بوال ش به بالح  البالمتتئسب  شمابااله بوالل  بو ح هن.ب(.369صب
 20 / 356فلح .  وقوله :

بوالنالخباالخئىب:ب  مشبم نلب شحس.ب(ى)قمنب ّب
 21 / 356واربر بموت النجاشي.  قوله :

ثربجمعبالمالشم  ب ّبال ق عب صش بأش بجننلوبالنجنبّبأد ببلد .بوقد ب

قنلبالنجنبّبق بآوىبالمالشم  ب ّبح ش بوالبهللابالب ضد عباجدئبمد باحالد ب
بأم .

 11 / 357وقا  الجويني مو الفصاحة واالسلوب معا.  قوله :

أن  ن.بومدنب دّبالمط  أد ببه لاب قشتبالل نّوببنط نقبجم عبالنالخبالتّ

ب:بوقنلباهابالح به بالتصنح بواالهش  بملنب ب ل بم ب حئ تن بال تن .
 9 / 357وقیا للصرفة.  قوله :

دداب:باأجددنلبالقددئآلبأشدد بقدد لبقدد منءبالمت شمدد  ب قددنلب ددّب قدد بالمحصا

وأشدد بقدد لببلدد بالمتدد خئ  ب ددّبصددئهببوبلدد بالمحدد ث  ب ددّب صددنحت .
قدنل ابقداببالملنّضد بأد با دئادبالملنّضد .أق لبالتصحنءبالقدندّ  بأشد ب

اهابصننأ باختشت اب ّب ج   ب ش بالصننأ ب د بمحنلد ب  د لب د  ربواحد بالب

  شغبغ ئ بب و بوأجزبال نق لبأ بملنّضت بوالب   لبكل بملجدزابلد بأللب
كل بالب   لبخئقنبلشلندوبل  بصئهبأق لباقئا  بالقندّ  بأش بملنّضدت ب

شلدندوب دلل بهد بالملجدز.بواالهدت اللببدنالخ قبأ بملنّضت ب  د لبخئقدنبل

ْنالالهُ )واال لدنلبن ضددنبقدد لبوهدد بملندد بق لدد ب لدنل ب دو مم  ددنلبكلدد بب(َويَتْلاُلالوهُ شالالامم
ب ش  بأش بص ق ب ّبدأ ا بوه بصندّبمن .با ت  بق م .

وقنلب نق  ب ّبملجرباالدبنءب:بقئن بب طابأ  بهللابب بمحما بب بهدل  ب

ب ّبقتن ب ّا ل بالات ب ّبالصئ  بلأرب   بالبالقئآلبلرب  ئقبب بهننلبال تنج
ب ّا والبقداب صد  ببش دغبقدندّبب(ص)اللندوببنلتصنح بحت بصدنّبملجدزوبلشن د

با  ددربصددئ  ابأدد بكلدد بالبنلب  دد لبالقددئآلب ددّب تالدد ب أشدد باال  ددنلببمثشدد بمالا

ملجدزبالتصددنح بوهدد بمددله بلجمنأدد بمدد بالمت شمدد  بوالئا ضدد بمددن رببشددئب
بوالمئ ضدد بابدد  ّا القنهددربقددنلب ددّب ضددنأ ت بوقدد بحمددابجمنأدد بمدد ببالمئ الدد

باالدبنءبق لباصحن بهلابالئنلبأش با ا بالب م ا باح 
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مدد بالملنّضدد ببلدد بلمددنلبالتحدد البأشدد بنلب نظمدد ابأشدد باهددش  بالقددئآلب

با ت  .بواظ ئبكل بق ىبواختن بآخئول.
بهللاب لددنل بصددئهبالقدد ىبال شددئ  بأدد ب  ددزأرباصددحن بالصددئ  بنلا

جددزوابولدد بالبصددئ  ب لددنل بل ددربالهددتطنأ ابنلب دد   ابالملنّضدد بولددلل بأ

ببمثش .
والح بنلبالقئآلبملجزب ّبب غت بواهش ب بوقمنل بالشتظّبوالملند لب

 ّبجم عبج ن  بول سباأجنل بمنحصئاب ّبال  غ بواالد  ب نظئبمل د بمد ب

بكلب د ب دّبالتند لب   دئب ح مبصننأت ب  ق لبمد بهدل بالج د بملجدز.بوقداا
 ظ ددئباللجدددزبأددد باال  دددنلببمثشدد بقدددلل .بوأشددد بالقددد لبأندد ببحالددد ب نددد بو

بنلصئ  بن ضنباأجنل ب نىبباب م  بالتتد ا ببنالول  اد بوكلد بال  دربأدنجزولب

أ با  نلبمنبهد بقدنلبمقد وّابل درب  صدئ  بهد حن  با دنهربأجدزوابأد بكلد ب
بم باهتربأ باال  نلببمثش ب صئ  بهللاب لنل بأ بكل . ب  اا

 بمدد باأددنظرباالمنم دد بقددن  ببنلصددئ  بثددربلمددنبقددنلبالشددئ ببالمئ ضدد

بلرب له باالمنم   أش بـببن نّبهللاببئهن  رـبباهن وابالق لببنلصئ  بمل  ربومالا
باالط قبال بالصئ  .

 15 / 357فّرده ابو جها.  قوله :

:بوالنالدخباالخدئىب صد ا .بو دّبصدحنجبالجد هئىب:بب(ىبص)قمنب دّب
باألط  نلباالقابوالجمنع.

 17 / 357 فة لو كانتويل الصر قوله :

ه لابقن تبالل نّوب ّبجم عبالنالدخبوهد نقبالل دنّوب قتضدّبنلب قدنلب:ب

وبدد لبالصددئ  بلدد بقن ددتببنل ددنءبالجددنّوبالبالدد ى.بنلبواحددتجباألولدد لببدد لب
ب...ب.بوب لبالصئ  بل بقن ت..بالمنق لبأ باللئ 

 7 / 358و یر  لك من االحكا .  قوله :

بعبالنالخ.ه لاب قشتبالل نّوببن تنقبجم 
 12 / 358أبا  نوحا تأریر الختال.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 17 / 358مختلق.  قوله :

م تشدب.بب(دب بش):بم تا.بو ّبب( )و ّبب(ىب بصب بقب بل)قمنب ّب

بوالشئجب  ا  باالول.
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 21 / 358ابن الراوند .  قوله :

الصح  بب ّبجم عبالنالخبالملت ئوبأن  نباب بالئو  لب بب بالب.بول  

مددعباأللددبب بوللددابّهددربال ددطبقددنلبب و دد ب حدد بمهددمنأ ابومهددحنق.بوابدد ب
الئاو ددد لبهددد باحمددد ببددد ب ح ددد بالمدددئوللبملدددئوهبمدددلق ّب دددّبالتدددئاجرب

والت نّس.ب تّب نّ خباب بخش نلب:باب بالحالد  باحمد ببد ب ح د ببد بمهدحنقب

الئاو دد لباللددنلربالمشدد  ّبلدد بمقددنىب ددّبأشددربال دد ىبوقددنلبمدد بالتضدد ءب ددّب
الد بق لد بـببئ بول بم بال ت بالمصنات ب ح بم بمن  بونّبل بأشئبقتنبنأص

:بو ال ت بال بّاو  ببتدت بالدئاءبوالد اوبوب ن مدنبالدببوهد  لبالند لبوبلد هنب

دالبم مش بوه بقئ  بم بقئىبقنهنلببن احّباصت نلبوّاو د بن ضدنب نح د ب
ب(.28صبب1طبب1جب)    بهن بخمسبواّبل  بومن ت  بـببظنهئب  النب ّ
 12 / 359وسورة الجن الخ.  قوله :

بابوه ّباخئىبن ضنبوال حمبأ بكل ب طش ب دّبالمجشد بالثنلدمبمد ب
ب(.295ـبب286صب)قتنبنددنب  مشدد بمن ددنجبال ئاأدد ب ددّببددئجب  ددجبال  غدد ب

والج بم بكولباللق لبول رباهتن نطبأقشّب ّباالم ّبقمنب ئىبا  ربقنل اب:ب

ب آمنددنببدد .بواآل دد ب ددّبهدد ّوبالجدد .با اددنبهددملننبقئآ ددنبأج ددنب  دد لبالدد بالئبدد 
والتنءب ّب آمننبب بلشنت ج بالبالقئآلب   لبال بالئب بومنب  د لبالد بالئبد ب

أشد بالبوصدت ربالقدئآلببنللجد بوال  ا د بالد بب ج بنلب د م ببد ب آمندنببد .

الئب ب ئعبالتم  زباللق  ّ.بول ن رب ّبالق وباللنقش بدولباال النلبواال الدنلب
ّبقابأصدئبولمدنلبامدنبخن تدنبمغمد ّاباوبظدنهئابمشد  ّابال نماباالل ّب 

  منبه بامنىباال سبوه بامنىبالج بن ضنببابه بقطد بأدنلرباالم دنلبمطشقدنب

بق ق  بهللابو تم بالن  وبم ال نبالمنتظئبالقن رب ّبهلاباللصئبالمحم ل.
 9 / 362والتهاوش.  قوله :

ب(ىب بد)نب دّبوالت دنّشببدنلئاءبقمدب(قب بصب بشب بل)بنل اوبقمنب ّب

بوال ج باالولبا ال ببابه بالمتل ا .
 13 / 362ووجوده لوف وتصرفه آرر وعدمه منّا.  قوله :

ه لابجنء بالل نّوب ّبجم عبالنالخباط نقن.بق ل ب:بو صئ  بآخئب بالب

ب صئ  بلطببآخئ.بول ندو
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لطبب ّبالل نّوبل التببمنق ل ب ّب ال  بم ب ش بالنالخبالمصحح بالملت ئوب

وق لدد ب:بوأ مدد بمندنب بالبوأدد ىب صددئ  بمناددنبوكلد ببدد لب  دد لبغن  ددنبأند  ن.ب
ول  بأ م بهدلابمنادن.بوّهدن شننباالّبدعب:باالمنمد ببنللئب د بوالدث ثباالخدئىب

بنلتنّه  ب:ب  جبال ال  ب با النلبقنمابالبد  ون ب  جبال  غ ب با النلبوقئآلب

بيبللشا نب ج   ب ّبالمقنى.
 12 / 364لعد  احاطته.  قوله :

بابالح با  ب  ّبو   نلبل اببّءبقمنب ط بب بلالن  بالص قب بو زلننب

والصد ا ب  د بمدنبقنلد بال صدّبب(90النحداب)أش  بال تدن ب   ن دنبل داببدّءب

م بالن جب:بوهلابالقئآلبا مدنبهد بخدطبمالدط ّبب123 ّبال ط  ببالال ىأش  
بالئجنل.ب  بال  ت  بالب نط ببشالنلبوالبب ابل بم ب ئجمنلبوا منب نط بأن ب

 15 / 364أو ال لهما.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا نبوالضم ئبّاجعبال بال الل بواألمنّو.
 20 / 364 الى مراد هللا ، قوله :

ب:بال بامئبهللا.ب(صب بل)و ّبب(ىب بقبشب بد)قمنب ّب
 1 / 365من اقامته.  قوله :

بوهدّب(ىب بصب بق)ه لابجنء بالل نّوب ّبالنالخبالدث ثباالولد بالب
شب بدب)  ا  بق ل ب:بو ت  بالغئفبم ب ص  ب نلب ص  به باقنمتد .بو دّب

ب:بم بممنمت .ب( بل
 19 / 365 .كال االنسال معصوما قوله :

وحد هنبقدنلباالمدنىبملصد منب بوالنالدخباالخدئىبقش دنبب(ى)و دّب الد  ب
بقنلباال النلبملص منبواال النلبا ال ببنهش  بال  ىبم باالمنى.

 3 / 366لمساوى. وال ترجیح في ا قوله :

ب ئجا ب دّبالتالدنوى.بب( )و ّبب(صب بقب بشب بلب بد)قمنب ّب :بومالا
بوالب ئج  ب(ى)و ّب
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بالمتالنوىب بول ابوج  به بم ل  ن.
 2 / 367 في اجا االشیاء ، قوله :

باالب نءبوالنالخباالخئىبقش نبهّبمنباختئ ن .ب(ى)و ّب ب بال باجاا
 14 / 367ونقلها  یرمم.  قوله :

:بالبالج امددعبالئوا  دد بألهددابالالددنا بوحدد هنبقن  دد ب ددّباث ددن ببو اقالالبدداب

بالمله بالحق باالمنم  .
 7 / 367. الال ىأش  ومما مختّصال بعلي  قوله :

 ّبضدم ببدئجبب665قنلباب بابّبالح   ببنّجب  جبال  غ بالمت   ب

:ببالالد ىأش  ال ط  بال نمال بوالثمن   بم ب  جبال  غ بح دمبقدنلبال صدّب
ابق بب لم  لبوب ن ربأتئوب    ربوهربالم بالح بواأد ىبالد   بونلالدن بب»

مدنبب«الص قب   زل هرببنحالد بمندنللبالقدئآلبوّدوهدربوّودبال د رباللطدنش

ب(.م بالط عبالحجئلب341صبب1جب)هلاب صا ب:ب
بأظ ربوكل با  بامئبالم شت  ب  ن زل هرببنحال بمننللبالقئآلب حت بهئا

ل دنبواأظنم دنبواال ق دندبل دنبوالطنأد بالبوامئهدنببنلب جدئواباللتدئوب دّباج 

بمجئىبالقئآل.
بثربقنلب:

 ددنلبقشددتب:ب  دددلابالقدد لبمندد ب شدددلئببددنلباللتددئوبملصددد م ب مددنبقددد لب

ب؟اصحنب رب ّبكل 
باب بمحم بب بمت     دّبقتدن بال تن د بأشد بنلبأش دنبـببّ ـببقشتب:ب صا

هد ببد ببملص ىبوادل بالنص صبق بدلاتبأش بأصمت بوالبكل بامئباختصاب

بدولبغ ئ بم بالصحنب .
هلابمنبح ن بالشنّجبالملق ّب ّببئح بأش بالن ج.بواقد لب:بلد ب تد ا ب

باالم ددئب بتل  ددئبالشدد خببالالدد ىأش  ابدد بمت  دد بب دد هبكلدد بل ددنلبخ  ددن.بالا

الدددئ  سب دددّبّهدددنلت بالملئاج ددد ب:بقدددنلببددد  بال شددد بمثدددابالملقددد لببددد  ب
الالدندسبمد ب ت حن د بالم  اد ب:ببالمحال س.بوبتل  ئبالشد خباالق دئب دّبال دن 

باأل   نءباجمل  ب ب(.طبب القب132صبب1جب)امنىباللنلربوهئا

ثربلننب ّبب نلبق ىبال صّبصش ا بهللابأش  ب ّبا زالباللتئوببنحالد ب
مننللبالقئآلب قئ ئبّ  عب ّبأصمت رب ّبّهنلتننب  جبال ال  ب ئاجعبمل  دنب

ب(.1ّهنل بطبب11 بب208ـبب205صب)
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 9 / 367الل قو  االولین. بو قوله :

ب بوال نق  ب:ببط لبق لباالوا ا.ب(ى)قمنب ّب
 11 / 367والنص الجلي.  قوله :

وهدد بالصددح  .بوالنالددخباالخددئىب:بولشددنصبب(شبصب بىبل)قمددنب ددّب

الجشدّ.بوق مدد بهددلاباأنددّبالددنصبالجشددّبكقددئبمدد ّدبلق لدد بآ تددنب:بواللصددم ب

ب قتضّبالنص.
 15 / 367منها لما نا .  قوله :

وابدت ئ بالقصد ببوآل أش  هللاصدش  دّبمجمدعبال  دنلب:بوقد ب لدابكلد ب

بلل بأن بال نصبواللنىبو ّبال  ئبالم ث ّبأ بال ئاءبب بأنل با د بقدنلب:ب

بند بأ د بالمطشد بـببوآل أش  هللاصدش ـببلمنب زلتبهل باآل  بجمعبّهد لبهللا
ب ب د مئبوهرب  مئلباّبل لبّج ب بالئجابمن رب  قابالمالنا بو شدئ با للدسا

أش نببئجاببدنوب ندم دنب بثدربقدنلب:باد د اببالدربهللاب ب د  نبالقد ىبأشدئوبأشدئوب

 د قش ابحتد بصد ّوا.بثددربدأدنببقلد بمدد بلد  ب جدئعبمندد بجئأد ب بثدربقددنلب:ب
هشما ابابئب اببالربهللاب شدئب ابحتد بّووا.ب  د ّهربابد بل د ب قدنلب:بهدلابمدنب

بمئلبولرب ت شار.  بوآل أش  هللاصش هحئقربب بالئجاب ب ال تب

ثربدأدنهربمد بالغد بأشد بمثدابكلد بمد بالطلدنىبوالشدئا ب بثدربن دلّهرب
 قنلب:ب نببنّبأ د بالمطشد با دّبا دنبالندل ئبملد  رببوآل أش  هللاصش ّه لبهللاب

وال ش ئب  هدشم ابواط لد  ّب  تد وا.بثدربقدنلب:بمد ب د اخ ن ببأزوجام بهللاب

ب؟ دّباهشدّبو قضدّبد ند و  الّ  بو   لبول  بووصد  ببلد ىبوخش تتد ب
ب ال تبالق ىب بو ق لبأشّب:بن نب ب قنلب ّبالمئوبالثنلث ب:با ت.

 قنىبالق ىبوهرب ق ل لبألبّبطنلد ب:بنطدعبابند ب قد بنمدئبأش د .باوّد ب

بالثلش ّب ّب تال ئ .
وّوىبأ باب بّا عبب ل بالقص بوا د بجمل درب دّبالشدل ب صدنعبل درب

بالانب شئب ابقشا ربحت بّووا.ّجاببنوب  قش ابحت ب ضشال اب بوهقنهربأ

ثددربقددنلب:بالبهللابامئ دد بنلبا ددلّبأشدد ئ  باألقددئب  ب بوا ددتربأشدد ئ  ب
بجلدابلد بمد بنهشد بنخدنبوول دئابوواّثدنب وّهطّب بوالبهللابلدرب  لدمب   ادنبمالا

ووصدد نبوخش تدد ب ددّبنهشدد ب ب دد  ا رب قدد ىب   ددن لنّبأشدد با دد بنخدد بوواّثدد ب
بوول ددئىبووصدد ا بو  دد لبمنددّببمنزلدد بهددنّو ّا بن دد بالب  دد لبمدد بم هدد بمالا

بثربب ال تبالق ى.ب؟بل ى ب ّبغ ئقربثربلتن م ا بقن م ربنوبل     ا  قنلب:بل ق م ا

ّاب ا ب ب قنىبأش بنأندبال  ىبث ثبمئا
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ب دّب  د بمد بّ قد ب   ن ل ب  جنب .بثربقنلب:بادلبمناد ب د   بمند ب تدت ب دن بومدجا

دد بنلب قددنلبابدد بل دد ب:ببددئسبمددنبح دد بو تدداببدد  بقتت دد بوث   دد .  ببدد بابدد بأما
:بمص د بح مد ببوآل أش  هللاصدش نجنب ب مص ب ن بووج  ببزاقن.ب قدنلبالن دّب

بوأشمن.بهلابمنباّد نب قش بم بالمجمع.
 11 / 368ولالجماع على ميه الداللة  قوله :

بوح هنب:بول جمنعبأش ببقنءبال الل .ب(ق)و ّب
 17 / 368 اتحاد الولي والمتولى قوله :

بوالمدددد لا .بو ددددّبب(صبل)و ددددّبب(قبشبدىب)قمددددنب ددددّب ّا ا حددددندبالدددد ل

بوالم لا بأش  . ّا بالمط  أ ب:با حندبال ل
 20 / 369والستخالفه على المدينة.  قوله :

م بل شد بالم  دتب بولشم اخدنوبب ن مدنب اق لب:بوالهت    بأش بم  بالم ئا

قداببب   بوقنلب:بهلابنخّ.بح نمنبقدئلبوآل أش  هللاصش ح مباخلبّه لبهللاب

ب  بال بب   بقمنبه بمقتض بالم اخنوبو  ىبالم اخنوب  ىبمش  ّ.بوال حمب
بأ بكل بال  ىبالمش  دب طش بأش باالهتقصنءب ّببئحننبأش ب  جبال  غ .

 / 370انت أري ووعیي ورلیفتي من بعد .  الال ىأش  ولقوله  قوله :

9 

غ ددئب ددّبصدد ّباالهدد ىبملئو ددنببنل صددّ.بوبالالدد ىأش  اقدد لب:بقددنلب

واحدد بمدد بهددننىبالصددحنب بوق ددنّبالتددنبل  بوصددت  ب ددّبابددلنّهربومقددنال  رب

بنل صّ.بوق بجملننبابلنّبجمعبمن ربمعبكقئبم خلهنب ّبالمجش بالثن ّبم ب
و ّبأ وبم اضعباخئىبمن نبب(29ـبب19صب)  مش بالمن نجب ّببئجبالن جب

ب ب1جب)ئبقمنبجئىبالحد بأشد بلالدنلبالت دئبالدئاللب دّب تالد ئ بال   دـبب بمالا

بال ول بلمنبوصشتبال ببنّبنم ا ببنلغ ابهدل نب دّب(بـبطباهتن   لب160صب الا
ب.الال ىأش  ابطنلبآثنّبأشّب

 17 / 370كقلع باب ریبر  قوله :

ب ددّبهددلابالقشددعبالباأضددنء بلددرب حددسبب ددن ب باللظدد ربألهددابالالددئا والالددئا

بخ  دئ.بهددلابهد ب لددنلّبالدنتسبالننطقدد بح دمب تصددئهب دّبمددندوبال ن ندن ببدد 
اأمددنلبآال بوادوا بجالددمن   ب بو صدد ئباأ ددنلباالقدد الببمنزلدد باأضددن  ب

وج اّح ب تصئهب   نببنكلبهللاب لنل .بّوىبأمندبال   بالط ئلبوه بمد ب

اأدد ىبالقددئلبالالددندسبال جددئلب ددّبقتنبدد بالقدد رببشددنّوبالمصددطت بلشدد ل ب
بد ببقنلب:بوهللابمنبقشلتببدن بخ  دئبوقدل تبالال ىأش  المئ ض بمالن اب با  ب

ببد باأضددن ّببقد وبجالد   بوالبحئقدد بغلا  د بول دد ب اّبلد  بكّاأدنبلددرب حدسا

ب235صب)ب(خبلـببمالتضد ئ )ن   ببق وبمش     بو تسببن ّبّب دنبمضد ئ ب
ب(.طب جب



 دارملا فشكبب......................................................................................بب606

وكل به بالاللندوبالتّببحث ابأن نب ّبالصحبباللشم  ب ّبب نلباّ قنءب

طبب66صب)ش بقدددنلبالتدددنّابّب دددّبالم  نددد بالتنضدددبالدددنتسبالننطقددد باال الدددن   .
:بوكلدد بهدد بالالددلندوبوهددّبنلب صدد ئب تددسباال الددنلبمدد بال مددنلب ددّبب(مصددئ

ال ج دبالّبح مبالب حتدنجب دّبق ام دنبملد بمدندوبوكلد بنلب صد ئب دّبجمشد ب

باألب نءبال ئ ئ بأ باالجالنىبو ّبجمش بالج اهئبالمتنّق بلشم ادبالخ.
لبثنلمبالمثن لب: بو لربمنبن ندباللنّهبالئومّب ّباوا

باغببددددمسبقدددد بّوبدددد ببدددد دا دددد ب ددددئ

ب ددددددددزب ت شدددددددد بپن دددددددد بوّوغدددددددد ببدددددددد د ببب

 ب

بهددددقببوددددئدولبقدددد ب ندددد  بدا ددددرببدددد د

ب ددددددددزبطنددددددددن بواهددددددددتن بقددددددددن رببدددددددد د ب ب

 ب

بقددددددددد  بج ئ  دددددددددابالبمطددددددددد خب  ددددددددد د

ببدددددددددددددد دبالبد دددددددددددددد اّبخدددددددددددددد قبودود ب ب

 ب

بهمچنددددددد  با ددددددد بقددددددد  بابددددددد البحددددددد ب

بهددددربلبحدددد بدالب ددددزبطلددددنىبوالبط دددد ب ب ب

 ب

بجالمشدددنلبّابهدددربلب دددد ّباهئبدددت با دددد 

ب دددددددنبلبّوجبوالبمشددددددد ببگلبدددددددت با ددددددد  ب ب

 ب

 17 / 370 ورفع الصخرة العظیمة عن القلیب قوله :

قدد بوّدبهددلاباألمددئب ددّبم ضددل  بمدد ببددئحننبأشدد بالددن جبمددعبب ن دد ب

لبالت مشددد ب ب(1طبب362صب)وابدددنّا بالددد بلطدددن بب  ّ ددد ب باألولب دددّبنوا
ب(.1طبب24صب)واآلخئب ّبالثن ّبمن نب

 21 / 372 وبغلته وعمامته قوله :

والنسخ الثالث سیما االولین منهالا مصالّححة بالالقراءة  (ص ق ز)كما في 

: ونعلیاله وعمامتاله. وماليه الالثالث عاريالة عالن عالمالة  (  ش د)واالجازة. وفالي 

التصحیح والقراءة واالجازة. وقا  في ناسخ التالواريخ : گووناله ابالو بكالر آالت 

 الدابّة ترجمالة والظامر الّ  (100ص  1ط  2ج )ودابّة وبعضى اشیاء را ، الخ 

. إاّل بغلته البیضاء التالى ( ..ص)البغلة با عريح البخارى : ما ترك رسو  هللا 

 (.ط مصر 560ص  4سیرة ابن كثیر ، ج ). الخ .. كال يركبها

و ّبال ن ّبوالت ل  ببنهنندهمنبأ بحمزوبب بحمئالبقنلب:بقشتبالب ب

 قددنلب:بب؟وهددشروآل ش  أهللاصش :بمدد بوّثبّهدد لبهللاببالالدد ىأش  أ دد بهللاب
ب نطم بوّثت بمتنعبال  تبوال ئث بوقابمنبقنلبل .

و ددّبالتق ددد ببنهددنند بأددد بالتضدد اببددد ب الددنّبقدددنلبهددملتبنبدددنبجلتدددئب

الل نسببوهشروآل أش  هللاصش  ق لب:بالبوهللابمنبوّثبّه لبهللاببالال ىأش  
ب نطمدد ب بالالدد ىأش  ومددنبقددنلباخددلبأشددّببالالدد ىأش  نوالبأشددّبوالبوّثدد باالا

با  بقض بأن بد ن .بثربقنلبونول باالّحنىببلض رباول  بالال جبوغ ئ باالا
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بب ل ب ّبقتن بهللا.

ال ئث ببنلضدرباثدنثبال  دتبواهدقنط .بوال  دئباألخ دئبّدابلمدنبلأمتد ب
أمدد ببالالدد ىأش  نقددنلبمددعب نطمدد ببوهددشروآل أش  هللاصش اللنمدد بالبواّثدد ب

مددد بالتلصددد  .بوأنددد  نبا ددد بلددد بالب نطمددد بالل دددنسببندددنءبأشددد بمدددنب ئو ددد ب

ل نلبواّث بام ئبالم من  بصش ا بهللابأش  بال د بقدنلبابد بأمد ببالال ىأش  ن
اخّباب  بالب  بونم بدولبالل نسبال د بقدنلباخدنباب د بألب د بدولبنمد .بهدلابمدنب

ب(.115صبب13جب)ا ند بالت  ب ّبال ا ّب

 5 / 373. ال ىالأش  مع ادعاء النحلة لها وشهد علي  قوله :

بو ّبغ ئهنبب ولبل ن.ب(صبقبشبد)قمنب ّب
 10 / 373فقا  رجا مع رجا أو امرأة مع امرأة.  قوله :

النالخبالمط  أ بأنّ  بأن .بوه بمدلق ّب دّبالنالدخبالتدّبأند  نبقش دنب

بالب ّب ب قنلب ببنلتنءب بوال نق  ب:بوقنلب ببنل او.ب(ىب بص)متتق ب باالا
 18 / 373بر لئال يصلي على الق قوله :

ولدرب لشدربق ئهدنبالد باآلل.بب(ص)حت بالب صشّبأش  دن.بو دّبب(ى)و ّب

بوالنالخباالخئىبم ا ق بلمنب قشنن .
 21 / 373وميا االربار إل كال الخ.  قوله :

االخ نّببنل الئبنلباخ نّبابّبب ئبم ب تال ببن د بلد سبب  دئبمد بأشدّب

أتئا  ببلد ىبالصد ح  بالبقنلبحقنبالبص قنبومطنبقنبلش اقعب  بالال ىأش  

ل منم بلرب صش بل ن.بوالبلرب   بحقنبوص قنب ل ىبص ح ت بل منمد بح نئدلب
اظ ئبأللباخ نّ بلرب   بحقنبومطنبقنبلش اقعب   بقنك ب ّباخ نّ بم ب تال ب

بوال نك بلل ىبأصمت بالب صش بل منم بأش باالم .

قمدنبّوا بهلابه بق لبابّبب ئب ّباولد ب بومثشد بقد لبأمدئب دّبآخدئ ب
ال  نّلب ّبمقتابأمئبب بال طن بم بجنملد با د بقدنلبلل د بهللابا طشد بالد ب

بالم من  ب قاب قئنبأش  بأمئبالال ىبوالب قابام دئبالمد من  ب دن ّب أن ش بنىا

بلالتبال  ىبلشم من  بام ئابال ت .
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بأمئببن  ببل بضئب بابّبل لد وبم دن بلد سببد م ئبالمد من  ب   د لب   قئا

دبالندنس.ب  دلاباالخ دنّبملبقدنلبقدلبنب لد ىبصد ح ت بل منمد بقغ ئ بمد بآحدن
اظ ددئبواهددابالالددنا ب دد أ لباجمددنأ ربأشدد ب ق مدد بو ضددش بوأ لدد بوأشمدد ب

وصددد ق بواجت دددند بووصددد ل بالددد بحقدددن  باالح دددنىبوا صدددنل ببدددئوجبالن دددّب

ب.وهشروآل أش  هللاصش 
بلد ب  هد سبالشد ّىبو ل د  بامدئبال   د ب والبقنلبص قنب   بب ص ا

بامدد ّبالمدد من  ب هب ددّباهددرا  ددّبهددت ب تددئبوح مدد ببقتددابجمنأدد بوهدد ب صددئا

بوجئنوبأش بخئا بال   .
 4 / 374ميا دلیا آرر  قوله :

هقطتبالل نّوب ّبالنالخبالمط  أ بم بق اب بأ نّوبالشئجب قئ بم ب

نّبل باهطئبال تن بواقمشننهنبمد بأ دنّوبالنالد  باالولد .بوّاجدعب دّبب دنلب

الشددن ّبللشددربال دد ىبالشددئ ببالمئ ضدد ب بنوبالدد بب تصدد ابهددلابالدد ل ابالدد 
بهمنبالق وهّـبب ش  ص بلش خبالطن ت بمحم بالط هّ ب415صب)بـ.بق اسبهئا

م ب ّبممنم بالتجئ  ب نظئالبقث دئابمل  مدن.بب(1طب  نلباللشم  بالمحق بوالل ا
بوالبقن تب ش بالمطنأ ببشغتباألهمنعبومص باالصقنع.

لبال  ئو ددّبالمتدد   ب ددّبهددن باّبلدد  بواأشددربالبالل مدد بنبددنبالئ حددن

ونّبلمن دد بمدد بال جددئوب ددّبال حددمبأدد بالتددّءبوالظددابمدد بّهددنلت بال ئ مدد ب
الم ه م ببن ئادبالمقنلب ّبامئبالظ لبا ندب ّبملن بمنبوّدبمد بال  دئبنلب

ب:ب(طبح  ّآبندبال ق ب8صب)الالشطنلبظابهللاب ّباّض ببق ل ب ب

الببدئتربالبقالدم ب)ءبا د بقدنلب.بومل  ب ئجعبمنبّولبأد بابدّبالد ّدا..
ل ربالباح بأ ندبهللابال بهللابالل  ب ئأ لبالشمسبوالقمئبوالنج ىبواألظشاد ب

 لندددّبالتدددّءب ن ددد ببتضدددابالتت دددئب دددّبخشددد بالالدددم ا بواألّفبب(لددلقئبهللا

بواهتلمنل ب ّبالت ح  بو ّباوقن بالل ندو.
تاجدد بوامدنبمدنبوّدب دّبال  ددئبنلبالالدشطنلبظدابهللاب ددّباّضد ب ملندن بم

أش بالللب   لبحجا بالبأش بالمتالشاطببنلغش  .بوق بب ت ج بمل  بمعبمنبوّدب

وا منبقصئبال  ئبأش بم ب تق ابب(نلبالبطنأ بلشم ش قب ّبملص  بال نل )
 لش ب لنل ب ّبابقنءباللنلربأش ب ظنىبالتلندلبوحمش ربأشد بمندنهجبالمصدشح ب

بنلب الد  بحت ب شنب ببتلش بظابالش صب تحئطببحئقت بو ال  ببال     بمالا

البلّببد طن نب)بمنب ّبج شات ب بقمنبقنلباب بب ئبالص   ب ّبق ا  بالغض  ا ب:ب
م     نمنبمد ب  لدمب دّباألّفبقصد ابو  دئ بب(. لتئ نّب نكابمنلببّب ق ا

اب تلدنل بهللابأد بنلب  د لبمثشد بظشاد باوب ال  دبأمد ابو  دنلبب لدابهللابمضدئا

بحج بأش بخشق بم بأن  .با ت ّ.



 609بب......................................................................................ببدارملا فشك

ىبو ىبن ضدنببد لبمقد ا ق بن ندبونجندبو نبل ت بقنلب د ّدبال حدمبأد بالمقد ا

م ب لتئ  بالش طنلبهاب لتئ د بالشد طنلبن ضدنبنىب جد بنلب  د لبملصد منب
بم بكل باالأتئاءبال   م.بالب   لبمم بل سبلشش طنلبأش  به  ا.

 7 / 374على اعتراض الشیوال.  قوله :

أش باأتئافبالش طنل.بوهّببجنء بالل نّوبمنق ل ب ّبجم عبالنالخب:

أ نّوباخئىبأ باأتئاءبالش طنلبو ّبالنالخبالمط  أ بهنهندنبهدقطب قدئ ب
وّاجدعب دّبكلد بالد بب(ىبص)م بث ث باهطئبومدنباختئ دن بم ا د بلنالد تّب

ب(.1طبب416بوب415صب)الشن ّبللشربال  ىب
 9 / 374 وقى هللا ، قوله :

 ّباهتحقنق بل منم ب ببوح هنب:ب  ق بهللا.بو ّبق ل باآل ّب:ب( )و ّب

وحدد هنبن ضددنب:ب ددّباهددتحقنق باالمنمدد .بوق لدد باآل ددّب:بوخددنلببب( )و ددّب

 دّباالهدت  هبأند هرببن تدنقبالنالدخبالالد عببوهدشروآل أش  هللاصش الئه لب
قش ددن.بو ددّبالمط  أدد ب:بوخددنلببالئهدد لب ددّباالخددت هبأندد هر.بو ددّبق لدد ب

بالخبقش ن.معبأشم رببقص بال ل ب ببن تنقبالنباآل ّب:
حی  امره مو وعمر بن الخواب وعثمال في تنفیي جالیش اسالامة.  قوله :

375 / 10 

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 13 / 375بحی  ال يتوثبوا على اإلمامة.  قوله :

:ببح مبالب ت ثق ابأش بب(د)بح مبالب تتش ابأش باالمنم .بو ّبب(ى) ّب

باالمنم .بوهل ب حئ ببالب ت ث  ا.
 18 / 375 الخ ولم يتو  قوله :

بالبالل دنّوب دّبب(ىب بص)أ نّوبالمت بهّبمدنب دّب ب(ى)بد باخدت هبمالا

به بنوباحد بمد بب(قبشب بلبد)جنء ب:ب نزلبج ئ  اب نمئببئدا .بو ّب :باالا
باهش .

 12 / 376ارجعي حتى أسأ .  قوله :

ب(ق)وقددلاب ددّبالنالدد  بالئابلدد بوهددّبب(ى) ددّبالنالدد  باالولدد باأنددّب

بلباّجلّبحت بنضن  بالج ل .با
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د بأشد بنلبقن د ب نه لبهللاب نخ ئ بالمغ ئوبب ببل  بالدخ.ب  دل باالضدن  ب نصا

النالدد ت  بقددنلبمدد بمح ا دد باضددنهبالج لدد بّ لددنبلددنقصبمم وحدد بو ئ  لددنب
بالمال   ب  ربأ نّوبال تدن ببد لبالمغ دئوببد ببدل  ب لمقنم بولرب ئلقبالمح ا

ب ا ببلل .ومحم بب بمالشم باخ ئا ببلل ب بأش بن  به بوالتت

المغ ئوبب ببل  بب باب بأنمئببضربالم ربوقالدئبالغد  بالملجمد بقدنلب
م باه بالغنب ب ّبملئ  بالصحنب بب5064م ص  نببنل أنء.بملق ّب ّبّقرب

ب(.طبداّبالشل ببنلقنهئوب5جبب247صب)الب باألث ئب

د ببد بمالدشم ببد بخنلد ببتدت بالمد ربوالد ىب ومحم ببد بمالدشم ب بهد بمحما
منباخ بمحم دبب بمالدشم باال صدنّل.بوهد بمدلق ّب دّبّقدربوه  لبمنبب ن 

هبب(.5جبب112صب)م باه بالغنب بب4761 و دّب الدخبقشدببالمدئادبقد بحدئا

بمحم بب بمالشم ب نّوببمحم بب بهشم بواخئىببمحم بب بمالشر.
 15 / 376وقتا رالد بن الولید الخ.  قوله :

 ددّب:بوواقددعبامئن دد .بو ددّبغ ئهمددنب:بو ددزوجبامئن دد .بوب(ىبص) ددّب

البخنلدد ابقتدابمنلدد ببد ب دد  ئوبوهد بأشدد بب(1طبب422صب) ش د صبالشدن ّب
ظنهئبااله ىب بوضنجعبامئن  بم بل شت ب بو ئطباقنم بالح ابأش  بولأربن  ب

به ببم به  هبهللابهشا بهللابأش بنأ ا  .
 16 / 376 وأشار علیه عمر ، قوله :

بت  بهلابالملن .نلبنمئ بودلا بأش  بأللباالبنّوباكابقن تبصشت نبأش ب 
واأشدربنلبمطدنأ بابدّبب ددئبمدلق ّوبن ضدنب دّببددئجبابد بابدّبالح  دد ب

ب336صب)أش ب  جبال  غ ب ئاجعبال بالجزءبالالنبعبأشئبم بكل بالشئجب

ب(.1304م بالط عبالحجئلبهن بب2جبب349ـب
 18 / 376ودفن في بیت الخ.  قوله :

 بالنالدخب بوهمنباصب(ىب بص)المت بوالشئجبق همنبم ا قنلبلنال تّب

بواول  منباق م ن.
 4 / 377فكسروا سیفه واررجوه من الدار.  قوله :

:ب  الددئوابهدد ت بواخئجدد ابب(شب بقب بدب بل)و ددّبب(ىب بص)قمددنب ددّب

بم بال اّبم بنخئج ا.
 8 / 377وميا يد  على روا ه في  لك.  قوله :

ببا
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 16 / 377حتى تال علیه ابو بكر.  قوله :

نب  ا  باب بب ئ.:بحت بأشم باب بب( )و ّب بب ئ.بو ّبالشئجب:ب شما
 1 / 378 وقا  كا افقه قوله :

بالمت بوالشئجبمطنبقنلبلشنالخبقش ن.
 4 / 378حتى المخدرات في البیوت.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 12 / 378وقضى في الجّد ما ة قضیّة.  قوله :

لبولددرب دد  ّبالبقضدد ب ددّبم ددئاثبالجدد ببمن دد بح ددربم تشتدد ب  ددنلب تشدد ا

الص ا .بوالل نّوبالملق ّوبق بحئ دتب دّبالنالدخبالمط  أد ببدابو دّبغ دئب

واح وبم بالم ط ط بن ضنب حئ تدنب نحشدنبب دل بالل دنّوب:بوقضد ب دّبالحد اب
بمن  بقض  .بثربأشد بولا  دنبحئ دتبأ دنّا بالشدئجبن ضدن.ب تدّب ش د صب

لب ّباالح دنىبحتد بّولبا د بقضد نبطلن ابأش  با  بقنلب تش ا  بالشن ّب:بومما

وقلاب ّببدئجبب(.1طبب438صب)ب ّبالج به ل  بقض  بوّولبمن  بقض  .
اب بابّبالح   بأش بالن جب دّبمطنأند بقدنلب:بالطلد بالالدنبعبا د بقدنلب تشد لب

 ّباالح نىبحت بّولبا  بقض ب ّبالج اببال ل  بقض  بوّولبمن د بقضد  ب

جبب99ـبب80صب)ومطنأن بملق ّوب ّبالجزءبالثن ّبأشئبم بكل بالشدئجب
ب(.م بالط عبالملق ّبآ تنب2

 13 / 378 ومو ال عمر  یر عارف باحكا  الشريعة ، قوله :

ب الدد  ب  ت  ددنب:بوهدد با دد بلددرب  دد بأنّ ددنبب(ص)قمددنب ددّبالنالددخبقش ددنبمالا

ببنح نىبالشئ ل .
 6 / 379ال يعد  بها عن اریه عثمال ابن عمه.  قوله :

ثمددنلبالبو ددّببددئجبابدد بابدد بالح  دد بأشدد بالددن جب:بللشمدد ببدد لبأش ددنبوأ

 جتملددنلب بونلبأ دد بالددئحم بالب  ددندب لدد لببددنألمئبأدد بختندد بوابدد بأمدد ب
و ددّبالشددن ّب:بللشمدد ببدد لبأ دد بب(.1طبب2جبب92الجددزءبالثددن ّبأشددئبصب)

:بالبب(ى)و ّبب(.1طبب439صب)الئحم بالب ل لببنألمئبأ بنخ  بواب بأم ب

ب ل لبب نبأ بلوج
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باخت بأثمنلباب بأم .

لبقتن بأثمنلبم بو بقن عباالقدنل ربالالد ل بمد ب نهدخبالتد اّ خب:و ّباوا
.باهدداببدد ّىبالب ددزدبأمددئبب ددئولببدد   بهددئقسبطئ دد بهددئاىبخدد  شب..

مد بّ دتب بپدسبأشد ببدنببالالد ىأش  وئ ت.بأ نسبب بأ  بالمطش ببنبأشد ب

أ نسب ئم دبه ون ببنبخ اىبق با  بقنّبالبمنبب دئولببد ب بأ دنسبوتدتب:ب
  بأمدئبّابقد بوتدتبالبآلبهد ىب ئم دب:بمگئب  ا الت بهدب؟البقجنبو   

أ  بالدئحم بپالدئبأدرابأثمدنلباهدتبوبدنباوبب؟ّو  بق بأ  بالئحم بم بّود

بقشث ىبدختئبأق  بب باب بمل طبق ببشئطبل  ب همتبمصنهئ بداّدب  بنىا
دّبهددئاىبأ دد بالددئحم باهددتببددنبأثمددنلبالبجن دد بمددندّبخدد اهئباهددتب ب

بقشثد ىباهدت  بوبز دند بّهد لببونّوىبدختئبقئ زبمدندّبأثمدنلبومدندّبنىا

خدد اىبم ددنلبأثمددنلبوأ دد بالددئحم بأقدد بم اخددن ببالددتبالبجددئىباوبهئوددزب
بوب444صبب1طبب2جب)جن دددد بأثمددددنلبّاب ئو گددددلاّدبو گددددئالباوببنبدددد ب

ب(.445

د بنّوىببندتب و ّباهد بالغنبد ب:بأثمدنلببد بأتادنلببد بابد باللدنصب بنما
باّوىب:بال  ضدنءببندتب أ د بقئ زبب بّب لد ببد بح  د ببد بأ د ببدمسب بونىا

الب التق ربأللبأ د بالدئحم بقدنلبب(ى) منب ّبب(.ص)المطش بأم بّه لبهللاب

دد بالببددنلل س.بوامددنبقدد لبأثمددنلبخددت بأ دد ب لوجباخددتبأثمددنلبمدد بق ددابنما
الئحم ب صلبال ت ب طش بأش بقابم بقنلبم بق ابالمدئنوبقمدنب دّبصدحنجب

 بالج هئلب  بب سببمنب ّب الد  ببدئجبالدن جبالبد بابدّبالح  د .بوامدنبق  د

بآخ بب ن من.بوهشروآل أش  هللاصش اخن ب صلبّه لبهللاب
 18 / 379استعما الولید بن عقبة.  قوله :

ال ل  بب بأق  ببنلقنهباب بابّبملد طببنلتصدغ ئ.بوأت د ببنلتدنءبمحئ د ب

بو ق ىبب نلبالتحئ بب ّبالمق م بأن بكقئب منكجبالتحئ بب ّبّقربل.
الثنلددمبمدد ببددئجبابدد بابددّببثددربالبمطددنأ بأثمددنلبمددلق ّوب ددّبالجددزء

والمجشدد بب(.مدد بالط ددعبالمددلق ّب1جبب142ـبب129صب)الح  دد بأشدد بالددن جب

الثددن ّبمدد ب  مشدد بمن ددنجبال ئاأدد بقدد ب صدد اىبللددئفبقث ددئبمن ددنبمددعبكقددئب
بمصندّهنبوابنّا ب نّ    بود ن  ب ّبكل .

 1 / 379 ودفع الى مروال ، قوله :

والبالببالببألجاب دت بو ّبالنالخباالخئىب:بد عبال بمئب(ى)قمنب ّب

با ئ ق  .
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 14 / 380فلیقرأ بقراءة ابن مسعود  قوله :

ب(ص):ب ش قئنببقئاءوباب بنىابأ  .بو ّبب(ص)و ّبالنالخباالخئىبغ ئب

ب:ب ش قئنببقئاءوباب بنىابأ  ب لن باب بمالل د.
 19 / 380واسقط القود  قوله :

ب ددّب نب:بالب  طدداب ت  مددب(شبل)المددت بوالشددئجبم ا قددنلبلشنالددخبقش ددنبمالا

بح ودبهللابوا نبحنضئ.
 6 / 381 بعد ثالثة ايا  قوله :

والنسالخ االرالرى كلهالا : بعالد ثالالث وعالابوا. وفالي االمامالة  (.ص)كما فالي 

والسیاسة للّدينور  : ثم احتملوه على باب لیال وانولقوا مسرعین ويسمع من 

 (.ط مصر 45ص  1ج )وقع رأسه على اللو  طق طق 

 8 / 381غ لهم التأرر وإال لما سا قوله :

بن تنقبالنالخبقشا ن.بالب ش البأشم رببنهتحقنق بللل بم بال لاللبوالقتاب
بلمنبخلل  بحت بقتاب بومالبلمنبهنغبل ربالت خئبأ ب صئ  .

 20 / 381ومو ارتیار البغداديین كافة  قوله :

وقلاب ّبابت اءببئجباب بابّبالح   بب(ى)قلاب ّبجم عبالنالخبمالب ال  ب

وقدنلبال غد اد  لبقنط د بقد بمدنؤهربومد خئوهربقد بّببلن جبح مبقنلب:أش با
ئب بوابّبم ه بأ ال بب بص   ب بوابّبأ د بهللابجلتدئب ه اببشئبب بالملما

ب بم شائب بونبّبجلتئبااله ن ّب بوابّبالحال  بال  نطب بوابّبالقنهدربأ د ب

بأش دنب بدّبب دئ.با ضدابمد بنبالالد ىأش  هللابب بمحم دبال ش دّبو  مل د ب:بالا
ب(.الحجئلب1جبب1طبب3صب)الخب

بّجد لببالالد ىأش  وقنلب ّبا ت نءببئح بأش  بأند بق لد ب ّا :ب  شد ب د

بمطئبوبنهتبمتتئب بمنبهلابلتظ ب ب(م بالط عبالحجئلب2جبب491صب)مح ا
وبب(ص)وبد  بالن دّببالالد ىأش  :بوالحنصابا انبلدرب جلدابب ند ب بّ  د بالن د ا االا

ـببالد بنلبقدنلب:ـبب بالتضدابالمشدتئطبب ند بوب ند واأط نن بقابمنبأ ابكل بم

والق لببنلتتضد ابقد لبقد  ربقد بقدنلببد بقث دئبمد بالصدحنب بوالتدنبل  ب:ب مد ب
ببد بقلد ب ّا الصحنب بأمنّبوالمق ادبواب بكّبوهشمنلبوجنبئبب بأ  بهللابوابد

بوحل ت بوبئ  وبواب بن   بوه ابب بحن ب
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خز مد ببدد بثنبدتبوابدد بالطت ددابوأثمدنلببدد بحن دببوابدد بال  دثرببدد بالت  ددنلبو

أددنمئببدد بواثشدد بوالل ددنسببدد بأ دد بالمطشدد بوبندد  بوبندد بهنبددربقن دد بوبندد ب
المطش بقن  ب بوقنلبم ببنّبام  بق ىب ق ل لببلل بمن ربخنلد ببد بهدل  ببد ب

بـبال بنلبقنلب:ـبباللنصبومن ربأمئبب بأ  باللز ز

ث دئبقدنو سب  منبم بقنلببتتض ش بأش بالننسبقن  بم بالتنبل  ب  شد بق
القئ ّبول  بب بص حنلبوصلصل باخ  بوجند  بال  دئبوأ  د وبالالدشمن ّب

لتظ بالش ل ب لئهبب(خبلـببولرب   )وغ ئهربمم بالب حص بقثئوبولرب   ب

بلم بقنلببتتض ش بولرب   بمقنل باالمنم  بوم ب حنب ح هنب  ّبكل باللصئباالا
لنحد بمد باالبدت نّبم بالطنأن  ب ّبممنم بالالشببمش  ّوبح نئلبأش بهدلابا

  ددنلبالقددن ش لببنلتتضدد ابهددربالمالددما لبالشدد ل بوجم ددعبمددنبوّدبمدد باآلثددنّب

واألخ نّب ّب ضابالش ل بوا  ربم أ دولببنلجناد ب  د الءبهدربالمل اند لببد ب
دولبغ ئهر.بقنلب:بوللل بقنلباصحنبننبالملتزل ب ّبقتد  ربو صدن  ت رب حد ب

م بوابدد  ببددنلح بمدد بالقدد لبالشدد ل بحقددنب  ددلابالقدد لبهدد باقددئ بالدد بالالدد 

بالمقتالم  بطئ ّباال ئاطبوالتتئ طبالببنءبهللا.با ت  بق ىباب باب بالح   .
بوح هنب:بوه باخت نّبال غ اد   بم بالملتزل بقن  .ب(ى)و ّب ال  ب

ا ضدابمد ببالالد ىأش  اق لب:بوم بالملتق   بب لبأش نبام دئبالمد من  ب

ب بآدىبالالنن ّبالغز د لبح دمبقدنلبابّبب ئبوغ ئ ب بالش خباللنّهبمج ودب
ب:ب(م بالط عبالحجئلبم بد  ا  ب100صب) ّبقص    بالن    ب ّبكل ب

قددددنّبأنقدددداب  الددددتبدّبدلبم ددددئبدل ددددئب

بدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

بب
بجنلب گ  بم ئبم دئببدنخببد ببئدابدت ب ب

 ب

ب ددنبدلبأ الدد بمددئ رببنبدد با دد ّببندد ب دد 

 ب ب
بهدددئبخدددئب قددد بّواببنبددد بدلبا ددد ّبهدددرا

بدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

 ب

شالددت ببددنب دد بدّبهدددئب  هددببمصددئىب 

با جمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

 ب
بلبتببنب ب شربّابدّب قشبآلّبدابت ببب

 ب

باحمدد بمئهدداب شالدد بقدد بّوابداّدبخددئد

بدلباهدد ئبهددد ئ بب ج دددابقدددن ئبدابدددت بب ب

 ب

بحددددئبپئقشددددت باهددددتبلدددد   بجمشدددد بدّب

بوددددددددددددددددددددددددددددددددددئدا بخدددددددددددددددددددددددددددددددددد هب

 ب
بب بهت ن ب  جب ت الب شدربمل دئبدابدت ب ب

 ب

وئب جن بد  بودلبخ اه بهم ب نب ند ب

بالبا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

 ب
 ب

خ  شددت ب دد لبدا ددئ ببدد بپددنبوبدد بهددئب

بدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

 ب

بمددد بهددد متبخن ددد ب ددد جب  ددد ببنمن مدددتب

ب نب  ا  بخ  شت بّابا م بالببئبدابت ب ب ب

 ب

ب بم  ن بأشدربّابدّبجد ىبپدسبدّبوىب

بخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئاىب

 ب
 ب

 نبقد بآخدئبخ  شدت ب د لبحشقد ببدئبدّب

بدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

 ب

  لبهم بدا  بقد ببد ئبأشدربّابح د ّب

بدّباهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتب

 ب
 ب

زبقدد بح دد ّبم ددئبوم تددئبخدد  ب  دد دبجدد

بدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

 ب

قدد بّواببنبدد ببدد ب ددنم سبوح ددابدّبّا ب

بد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

 ب
بد ددد بّاببدددئبمالدددن بقنضددد باق دددئبدابدددت ب ب

 ب
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ب

م ب  بو  رب  ب  بدا د بم تصدئبأقشد ب

ببدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

بب
 ب

قدد ّبخددنطبا ددزولب ددئبالبودد وئدباحمدددئب

بدابدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

 ب

الب  بخ دب  لبم بپالدن دبأقداب نب ندنىب

ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ب
بقددد ثئبدابدددت بپدددنّو  بّابقنبددداب الدددن ربو ب

 ب

بمددئبمددئاببددنوّب  دد ب ن دد بلبّوىباأتقددند

بحددد بلهدددئاببدددئدلبود ددد بپ م دددئبدابدددت ب ب ب

 ب

آ  دد باوبّاببددئبهددئبح دد ّبهمدد بخدد ا  ب

بام دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئ

 ب
بقددن ئىبوددئبمدد ب  ا دد بقتددشبقن ددئبدابددت ب ب

 ب

 ددنبهددش منلبواّببنبدد بح دد ّبا دد ّبصدد ّب

بمشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

 ب
بلبتببنب بد  بّاببئب نّطبا الدئبدابدت ب ب

 ب

خبپد  بدل شد بّابم دنلببالدت ب د بخضئب ئا

بقشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

 ب
بجددنهش ببنبدد بهددت ّبلنددابّه ددئبدابددت ب ب

 ب

  لبدّختبد  بب ببنغببدئعبهدربح د ّب

ب شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  

 ب
ببنغ ن  بلبتببنب بجزبق بح د ّبدابدت ب ب

 ب

بالبولبتبمصطت بمجت  بجدزبمئ ضد ب

دددئبدابدددت ب ب ب بأددنلربد ددد بّاب  دددنّدبقدددسبملما

 ب

بهشتببالتنلبّابقجدنبهئودزب د ا  ب دن ت ب

بح دد ّبوبدد  ئبوبدد ائبدابددت ب ب ب بجددزببدد بحدد ا

 ب

ودددئبهمددد بمددد م ببدددمنّىبخ  شدددت بّاب

ببن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ب

 ب
بجلتددئىببددئبد دد بجلتددئبدابددت ب ب ّا بم ددئبل

 ب

الدد بآخددئباب ددن بالقصدد  وبوهددّبقث ددئوبو ددّبد  ا دد بمالددط ّو.بوهدد  ب
ا شن  بهل بالقص  وبه بنلبالالدشطنلبهدنجئببلد بو دنوباب د بمش شدن بقتد بمل د ب

  بالحدد باالل ددّب ن شدد هنبواّهددش نبمل دد بوقددنلب   ددنبوطشدد بمندد بملئ دد بالدد 

بم نط نبل ب:

البپددسبهددشطنلبمش شدد ب دد لب مدد بداّىب

بّوا

بب
 ب

 دددنجبو  دددتبپندبدددنه بجدددزبقددد بهدددنجئب

بدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ب

 ب

البپسبهدشطنلبد د بپدسب د لبّواداّىب

بهمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

 ب
بجزبأش بوأتئ شبمحئا بومن ئبدابت ب ب

 ب

ن  بلشقنضدّبوّاجعب ّبكلد بالد بالمجشدسبالالدندسبمد بمجدنلسبالمد م

ب(.طبالحجئلب294صب)الالل  ب  ّبهللابالش   ب  ّبهللاب تال بوّمال ب

دبب بوه با د بالب بل لابالمتمالا ببل ابوال  بال صّبمله نبآخئب تئا ثربنلا
 قدد لببددلل بالتتضدد ابابدد ابوالب تتدد ا ببدد بقددطاب بوكلدد بأللبالتتضدد اببددئط ب

بمشنّق بالطئ   ب ّبصتن بالتض ش بو جن ال منب ّبجم عبال بنلا مقن الن بمالا

اح بهمنب ّب ش بالصتن با ضابم باآلخئبقمنب ن ئد بأد بهدل بال ق قد بق لد ب
وق لد ب:بب(254ال قدئوب)أشتبقشمت ب:ب ش بالئهاب ضشننببلضد ربأشد ببلد ب

و ح همددنبمدد بآ ددن بب(22االهددئاءب)ولقدد ب ضددشننببلدد بالن  دد  بأشدد ببلدد ب

 قددنسبال ددطبباخددئى.ب ح ددمبالبالتشددنّطبوالتجددن سببددئطب ددّبالمقن الدد ب دد 
بنلنقط ب بوالبالالط ببنل طب بوالبالجالرببنلالط ب بوالبالند ّببنلظشمد ب بوالب

اللشددرببنلج دداب بوالبالحدد ببنل نطدداب بوالبالملصدد ىببغ ددئبالملصدد ى.بولالددتب

بمشنّق بب  بال صّبام ئبالم من  بأشّب وبد  بالث ثد ببالال ىأش  ادّلبنلا
به بب نبدولبغ ئ بم ب ب؟!الصحنب  ّباللصم بالتّباختصا
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بمجن ال بب ن بوب ن نب ّبالتضن ابالقئآ   بوالحقن  باللقش  بالمش     بوق ب ونلا

ببالالدد ىأش  قددنلب بمالا ّا بدد  بالصددحنب بالملقدد لببدد  بالمحالدد سب بوأدد لبالن دد
وبوالب  ّق باآلخئول.بوا  ب ببتضابالن  ا ل لباالا دّج بالن  وب بومنبه ق باألوا

وب بوالحصدد نءبمدد  بالشددلئىب بو ددنّبالح نحدد بمدد ب دد ّبالددلّوبمدد بالمجددئا

لبالتت ا ببتتض ابّهد لبنب؟!ال  ضنءبحت ب تت ا ببلل بالتتض ا ّن تبهاب ج ا
أش بابّبب ئبب لب ق لبقنلبه با ضابم بابدّبب دئبـببوآل أش  هللاصش ـببهللا

لبالقدد لببن دد ب وا امددنبمنزلدد ببا ضدداباأل   ددنءبوالمئهددش  .بالالدد ىأش  قمددنب جدد ا

ببتضدابالن د وب بهدّبه دلاببد بدغ غد بوالبمدئاء.ب شدئطببالللبقنلبأ لد  االا
مالع سالا ر اينبیالاء وقاطبالة بالالد ىأش  بالمقايسالة يوجالب مقايسالتهالمننه  ب ّب

ايوعالالیاء واالولیالالاء الكالالاملین ال مالالع آحالالاد الرعیالالة و ا الالة النالالاس. أال تالالرى ال 

شخص الى لما وارى بین الصحابة وقرل كا بوهشروآل أش  هللاصش برسو  هللا

بوانالاله مالالن دول الصالالحابة.بالالدد ىأش  بمماثلالاله فالالي الشالالرف والفضالالیلة وارالالاه
قا  : من احب أل ينظر الالى آد  فالي علماله ، والالى نالو  بوهشروآل أش  هللاصش 

في تقواه ، والى ابرامیم فى حلمه ، والى موسى في میبتاله ، والالى عیسالى فالي 

بوآل أش  هللاصش بقي عن النبيعبادته فلینظر الى علي بن ابي طالب رواه البیه
بكال مساويا لألنبیاء المتقدمین.بالال ىأش  بفالوعي

 6 / 382وشیبة بن ربیعة.  قوله :

.ب حمد بأند بكلد ب..بول  بالئوا  بجدنء ب دّبالالد ئوبالبد بقث دئبه دلا

أت  بب بّب ل ب بواّادبنلب ظ ئببجنأت ب ب  ئلبب  باخ  بب   بوابن بال ل  ب
نب  هدط   قدنلبالن دّبـببالد بنلبقدنلب:ـبباببد  بالصدتا  بدأد ابالد بال دئال ب شما

ال بق ل بـبب«قرب نبأ   وب بب بالحنّثب بوقرب نبحمزوب بوقرب نبأشّ»:بب(ص)

بالق ىـبب  نّلبأ   وـبب: بـببوقنلبنه ا ّا أت  ب بوبنّلبحمزوبب   ب بوبنّلبأشد
ب شدرب م دابال ل  ببد بأت د ب ب نمدنبحمدزوب شدرب م داببد   بنلبقتشد ب بونمدنب ّا أشد

ال ل دد بنلبقتشدد ب بواختشدددببأ  دد وبوأت ددد بب ن مددنببضدددئبت  ب بق همددنبنث دددتب

بحمددزوبوأشددّبب هدد ن  منبأشدد بأت دد ب دد  اتنبأش دد ب بواحددتم ب صددنح  ب بوقددئا
ب(.طبمصئب413صبب2جب)صنح  منب حنلا بال باصحنب من.ب

الببالالد ىأش  والغئفبم بالنقابنلبقن اببد   ببد بّب لد بقدنلبحمدزوب
ب ن  بقنلبقن اباب باخ  بال ل  بب بأت  .بالال ىأش  ئبالم من  بأشّبام 

 8 / 382حتى قتا نصف المشركین المقتولین.  قوله :

وحدد هنبوهدد بالصدد ا بوالنالددخباالخددئىبأنّ دد بأدد بب(ص)قمددنب ددّب

بال صبباأنّبالمقت ل  .
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 دّب قدابوقلد ببد ّبب(طبالنجبب2جبب33صب)قنلبال لق ب ب ّب نّ   ب

ـببوهدشروآل أش  هللاصش ـببق شتبقئ شبمالتل اوبلقتنلبّهد لبهللااللظم ب:بوا
با ت ّ.بوأ   ربالببّجاب بوق اب اللمن  بوخمال ل.

:بجم دعبمد بب(طبمصئب1جبب706صب)و ّبالال ئوبالن    بالب بهشنىب

الد بنلبقدنلبـببب  بب ّابم بالمالشم  بث ثبمن  بّجدابونّبلد بأشدئبّجد 
مشدئق  بقدن  ابهد ل  بّجد ب بواألهدئىبالبقتش ببد ّبمد بالـبب:(714صب)

قددلل ب بوهدد بقدد لبابدد بأ ددنسبوهددل  ببدد بالمالدد  .بو ددّبقتددن بهللاب  ددنّطب

ثْلَْیهالالاأَ )و لددنل ب:ب الالیبَةو قاَلالْد أََعالالْبتُْم مم الالا أَعالالابَتُْكْم ُمصم ـبب ق لدد بألصددحن بنحدد ب(َولَمَّ
 قد لب:بقد بنصد ترب د ىببد ّبمثشد بمد بـببوقنلبم باهتش  بمن ربه ل  بّج 

 بمددن رب دد ىبنحدد ب بهدد ل  بقتدد  بوهدد ل  باهدد ئا.بوا شدد  ّبابدد بل دد باهتشدد 

باأل صنّلبل ل بب بمنل .

ب  قددددددددددنىببددددددددددنللط بالملطادددددددددد بمددددددددددن رب

بهدددددددد ل لب بأت دددددددد بمددددددددن ربواألهدددددددد د ببب

 ب

ب لنّبقتش بب ّ.با ت  ببنختصنّ.

 بوأ دنّوبب(ص)والغئفبمد بالنقدابنلبالصدح  بهد بمدنباختئ دن بمد ب
ب ّبالب  ا  بال اقع.النالخبال نل  بأ بال صببالملق

 2 / 387وكانوا يستخرجول النصو  الخ.  قوله :

ب(طبالحنجبم ه ب300صب)قنلبالال  بالجزا ئىب ّباأل  اّبالنلمن   ب
اللشدد بهد باال ددئاطب دّبالمح دد .بـببالد بق لدد ب:ـبب:ب د ّب دّبالحدد بودّجن د 

وابتقنق بم باللشق بوهّب  تب شتببأش بالشجئوبم باصش نبال ب ئأ نب   ب

حدد طبب ددنبقمددنبنلباللشدد بمحدد طببمجددنمعبالقشدد .بوامددنبابددتغنلبالددنتسبب ددل بم
المئ  دد بأدد بق اهددنبالشدد  ا   بوأدد بالندد ىب ن مددنبجددنءبمدد ب ددئطب ددنّبالمح دد ب

ال نمن ب ّبالقش ب بالشنغش بل بأمنبأ ا بحت بن  ب ّبهدل بالحنلد بّبمدنببدغاب

الحدد بقش دد بوحالادد بأدد بآالىبال دد لبونوجنأ ددن.بوهددلابالحنلدد بقدد بقن ددتب ددّب
لمنبقن دتبالنصدنلب شدجب دّبب  د ببالال ىأش  الحق قّبوكل بالبنم ئبالم من  ب

الشدئ ببمدد بالحددئو بقدنلبالجددئاجب  ئج ددنبمند باكابابددتغاببنلصدد وبللدد ىب

محالنه بب نبكل بال قدتبالبدتغنلبقش د ببلدنلربالقد سبومشد بالج دئو .با ت د ب
ببنختصنّ.

بلب:وق بنجندباللنّهبالجنمّب ّبالمقنىب ظمنبح مبقن

ببدددددددد ئبخدددددددد اببددددددددن بوال ددددددددتبأشدددددددد ب

بصدددددددددد قش ببددددددددددئطبختدددددددددد بوجشدددددددددد ب ببب

 ب

بّولباحدددد ب دددد لبصددددببه جددددنبوئ ددددتب

ب  دددددئبم دددددنلبببددددد ب دددددنشبجدددددنبوئ دددددتب ب ب

 ب
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ب

بغنچددددددد بپ  دددددددنلببددددددد بوددددددداباوب  تدددددددتب

بصددددد بوددددددابمحندددددتبلبودددددداباوببدددددد تتب ببب

 ب

بّوىبأ ددددددند بهدددددد ىبمحددددددئا بقددددددئد

بپشدددددددتببددددددد ّدبهدددددددئباصدددددددحن بقدددددددئد ب ب

 ب

بخنجددددددددددئبالمددددددددددنسب دددددددددد ببن اختندددددددددد 

بطببددددددت ب دددددد لبوششدددددد با  اختندددددد  ددددددن ب ب

 ب

بغئقددددد ببددددد بخددددد لبغنچددددد بل گدددددنّو لب

بآمددددددد بالبآلبوششدددددددد باحالددددددددنلببددددددددئولب ب ب

 ب

بودددددددابودددددددابخددددددد  شببمصدددددددشا ب   ددددددد 

بوشدددددتب دددددد ب دددددنّغبلب مددددددنلبآلبب  دددددد  ب ب

 ب

با دددد بهمدددد بودددداب  الددددتب دددد بپددددنىبمدددد ب

ىبمدددددددددد ب ب ب بهددددددددددنخت بوشددددددددددزاّبمصدددددددددد ا

 ب

بصدددددد ّ بحددددددنلشب دددددد ب م د دددددد ببددددددنل

بوتددددددتبقددددددد بهدددددد ون ببددددددد بدا دددددددنىبّال ب ب

 ب

بقددددددددددزبالددددددددددرب  ددددددددددغب دددددددددد اّىبخ ددددددددددئ

بوئ دددددددد بلبمدددددددد ب  الددددددددتبخ ئداّ ددددددددئ ب ب

 ب

بطدددن ئبمددد بهددد ّ ب شددد  ببددد ب ددد ببدددنطب

بودددئببددد دىب دددد ب ددد بقتددددسب دددنطب ددددنطب ب ب

 ب

بجدددددددنم بالبآال دددددددشب ددددددد بپدددددددنطببددددددد 

بدّبقددددددددد ىبپدددددددددنطبّوالبخدددددددددنطببدددددددددد  ب ب

 ب

ببدددددن  بالبآلبخدددددنطببددددد بودددددئدىبّهددددد ب

بودددددددددئدببددددددددد ن  بوبمدددددددددئدىبّهددددددددد ب ب ب

 ب

 
 13 / 382 باعحابه ، فحما رالد بن الولید قوله :

ب:بواصحنب .ب(ىبص)و ّب
 .7 / 383 فتفا في عینه ، قوله :

ب:ب ّبأ ن  .ب(قبص)و ّبب(شبىبلبد)قمنب ّب
 13 / 383 وقا  لن نغلب الیو  من قلة ، قوله :

لببن بغزاوبحن  بم بهندسبال حنّبطب :بالببلض ربح  بب1قمنب ّباوا

ب(ش)و دّبب(ىبصبقبلبد)ّبّنىبالمالشم  بل ب غش بال د ىبمد بقشد .بوقدلاب د
بوح هنب:بل ب غش بالق ىبم بقش .

 19 / 383 وكانت الفضیلة في  لك باجمعه ، قوله :

بوالنالخباالخئىبقش نب:بوقن تبالتض ش ببنجمل نب ّبكل .ب(ى)قمنب ّب
 21 / 383والنه أعلم الخ.  قوله :

وبددد اوب»جدددنء ب:بب(ى)المدددت بمطدددنب بلشنالدددخبقش دددنبمالبنلبالل دددنّوب دددّب

بب او»م نلبب«ت بلشن  م لم



 619بب......................................................................................ببدارملا فشك

ب.«م لمت بلشئه ل
 13 / 384سئا عمر عن احكا  كثیرة.  قوله :

ب قطب:بأ باب نءبقث ئو.ب(ى)و ّب
وامره برّده واستتابته فال تاب فاجلالده وإال فاقتلاله فتالاب ولالم يالدر  قوله :

 17 / 384 عمركم يحّده

وقدددنلب»قمدددنب دددّبالنالدددخبقشا دددنب بونمنمدددنب دددّبالمط  أددد بمددد بل دددندوب

ب  ش  بنلب   لب لش ق بادّجتب ّبال تن .ب«واهتتنبت »بل بب«الال ى  أش
 23 / 384من الوقا ع الشهیرة.  قوله :

بو ّبغ ئهمنب:بم بال قن عبال ث ئو.ب(ىبص)قمنب ّب
 1 / 385 وكيا اعو  المعارف االلهیة وعلم االعو  ، قوله :

ب   .وح هنب:بوقلاباص لبالتق بوأشرباص لبالملنّهبااللب(ص)و ّب
 4 / 385مع بعدمم عنه.  قوله :

بمعببل بأن ر.ب(ى)و ّب
 5 / 385كقوله سلوني.  قوله :

قت دتب د قبب(ق)والنالخباالخئىبقشا دنب:باهد ل  ّ.بو دّبب(.ش)قمنب ّب
باه ل  ّب بلتظ بب طا .

 16 / 385ااّل المساوى.  قوله :

بوح هنب:باالبالتالنوى.ب(ى)و ّب
 21 / 385 ة ايا  ،وبات طاويا مو وايامم ثالث قوله :

بقلاب ّبجم عبالنالخببنال تنق.



 دارملا فشكبب......................................................................................بب620

 22 / 386كثفنة البعیر  قوله :

وحددد هنب:بقئق دد بال ل دددئب بوالنالدددخباالخددئىبقش دددنب:بقثتنددد بب(ص) ددّب

بال ل ئ.
 7 / 387 لما استاسره قوله :

نباهت مئ .ب(ى)قمنب ّبالنالخبقش نبمالب ال  ب ب ت  نب:بلما
 13 / 387 افسحوا بعض الشريعة ، قوله :

بو ّبغ ئهنب:با الح ابل ربأ ببل بالشئ ل .ب(ى)قمنب ّب
اولكالالم ورود اعلالالى الحالالوض اولكالالم اسالالالما علالالي بالالن ابالالى طالالالب  قولالاله :

 3 / 388 الال ىأش  

به لابّوىببن تنقبالنالخبقش ن.
 6 / 388اقدمهم سلما واكثرمم علما.  قوله :

به لابّوىببن تنقبالنالخبقش ن.
 19 / 388دا فالل الصبى قد يكول رشی قوله :

قنلبأزبم بقن داب:بوآ  ندن بالح دربصد  انبق دبب  شدربمد بقدنلب دّبالم د ب

ب(30 بب13مئ رب)ص  نب
 3 / 389وافصحهم واسّدمم رأيا.  قوله :

بن تنقبالنالخبقشا دن.بومدنب دّبالمط  أد ب:بوا صدح ربلالدن نب بل دندوبمد ب

بالنالنخب بنوبه ب صح  بق نهّ.
 7 / 389وقا  ابن نباتة  قوله :

  ددن باألأ ددنلبالبدد بخش ددنلب:بابدد ب ح دد بأ دد بالددئح رببدد ب  ن دد ب ددّبو

صنح بال ط بالمش  ّوب بقنلبممنمنب ّبأش ىباألد ب بقدنلب:بحتظدتبمد ب

بال طنب بقنزابالب ز   باإل تنقبمالبهل بوقثئوب بحتظتبمن  
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ب.الال ىأش   صابم بم اأظبأشّبب باب بطنل ب

ل ش دغبالمشد  ّبقدنلبقن د بو   بن ضنب:باب بغنل بأ  بالحم د بال ن د با
مئوالبب بح رباألم ىبآخئبمش طببن بام  ب بوب ب ضئ بالمثاب ّبال  غ ب

حت بق اب:ب تحتبالئهن اببل  بالحم  بوختمتببنب باللم  .بوقنلب ّبال تنب ب

و ّبقاب د بمد باللشدربواألد بممنمدن.بقدنلبحتظدتبهد ل  بخط د بمد بخطد ب
باألصشعب تنضتبثرب نضت.

ب.الال ىأش  صشعبام ئبالم من  بأش نباق لب:ب لنّببنأل
 11 / 389واعرفهم بماايا االمور.  قوله :

وح هنب:بواأئ  رب م  زاببنالم ّ.بوالنالخباالخئىبقش نبقمنبب(ق)و ّب
ب ّبال تن .
 16 / 389با كال شديد السیاسة.  قوله :

ب ت  نب:ببابقنلبب   بالش ق .ب(ى)قمنب ّبالنالخبقش نبمالب
 9 / 390حدر. شعرات تن قوله :

هل بالل نّوبالصح ح بق بحئ تب ّبالنالخبالمط  أد بوغ ئهدنبب جد  ب

ه .بوّاجددعب ددّبنمددئبكىبالث  دد بالدد بالمجشدد بالثددن ّبمدد بمددئوجبالددله ب مشدد ا

ب(.طبمصئب417صب)لشمالل دىب
 9 / 390 شق قمیصه ، وقوله :

ب:بو ت بقم ص .ب(ص)و ّب
 1 / 391 عن فئة تضا ، قوله :

ب ت  نب:بأ ب تن ب ضا.ب(ى)ب ال  بقمنب ّبالنالخبقش نبمال
 16 / 391ببیاض الوضح ال تواريه العمامة  قوله :

ال ضدد ببتتحتدد  ب:بال ددئص.بالب نضددئب بب  ددنفبال ددئصبالب  اّ دد ب

باللمنم .
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 6 / 393 انه قا  من أحب أل ينظر الخ قوله :

ا د ببوهدشروآل أش  هللاصش قمنبّوواب ّبجد امل ربالئوا  د بأد بالن دّب

م بنّادبنلب نظئبال بم اتب مشّبأش بوجد باألّفب ش نظدئبالد بابد ببقنلب:
بب ئ.

 10 / 396باحد من النساء  قوله :

بق ح بم ب  الت ىب ّباألح بال اح بوالجمعبوالم  م.بقنلب لنل ب:بلالت ا
ينَ )النالنء.بوقنلب لنل ب:ب ام ْن أََحٍد َعْنهُ حاجم ْنُكْم مم ب.(فَما مم

 20 / 396 يسقى الماء ، قوله :

بوالنالخباالخئىب:ب التق بالمنء.ب(ى)قمنب ّب
 2 / 399في المعاد  قوله :

ق بكقئ نب   باص البوام ن بوابنّا بلط ت ب ّب لش قن ننبأش بّهنلت ب

بالتنّه  بالم ه م ببتلقئوبآغنلبوا جنىب ئاجعبوالبحنج بال ب قش نبهنهنن.
 1 / 400 على امكال المماثا ، قوله :

بمنثا.:بام نلبالتب(ىب بل)و ّب
 14 / 400او احاطة المحیط  قوله :

والنالخباالخئىبب(ى)بن تنقبالنالخبقش ن.بوق ل ب:ب ّبمقتضنهنب بقمنب ّب

ب:ب ّبمقتض ن  ن.
 7 / 402 ويتأو  في المكلف قوله :

:بو تنددنولب ددّبالم شاددب.بوالنالددخباالخددئىبقش ددنببنال تددنقب:بب( بى) ددّب

بو ت ولب ّبالم شبببنلتتئ  .
 4 / 403ناء واثبات الف قوله :

وح هنب:بوامت نلبالتننء.بوالنالخباالخدئىبقش دنب:بواث دن بالتندنءبب(ى) ّب
بقلل ب ّبمت لببئج
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الق  ربل صت ن ّبوبئوجباخئىب:بواث ن بالتننء.بوقابواح بمن منبصد ا ب

ب ت  بملن ب نّدا.
 7 / 403للجوامر ضدا.  قوله :

ببن تنقبالنالخبأش به ئ بالجمع.
 8 / 403تحیا وال قا م بالم وقوله :

 قطب:بوالبحنلب ّبالمتح ز.بوالنالخباالخدئىبقش دنب:بوالبقدن ربب(ى)و ّب
ببنلمتح ز.

 15 / 403على كا تقدير فرضوه باطا.  قوله :

 ت  دنب:بقدنلب دّبضد  ب باصد ب بو ئضد  بب(ش)بن تنقبالنالخبقش نبمالب

ب ال  بب لب ّبض ا .
 19 / 403والنتفاء ايولوية  قوله :

وا تتنءباالول  د ب ببد ولبالجدنّوب بوالنالدخباالخدئىببوح هنب:ب(ى)و ّب

بقشا نبمل نبقمنب ّبال تن .
 بانه معلو  بالضرورة من دين محمد قوله :

بوالنالخباالخئىب:ببن  بامئبملش ىببنلضئوّوب ّبد  بالن ّ.ب(ى) ّب
 10 / 406وابن الهیصم.  قوله :

  أد بمد ببنلصندبالم مش به بمحم بب بال  صربال ئامّ.بومنب ّبالمط

بالثنءبالمثشث ب محئه.
 16 / 406لو أكا آرر أو ا تيى.  قوله :

ب بوالنالخباالخئىب:بل بنقابآخئبواغتلى.ب(ى)قمنب ّب
 3 / 407لو ا تيى بها.  قوله :

وح هنب:بول باأ  بب دن.بوالنالدخباالخدئىبقش دنبمتتقد بأشد بمدنبب(ى)و ّب
بملن بصح حن.ب(ى) ّبال تن ب بوالب ت  بمنب ّب
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 20 / 407ويستحق الثواب الخ.  قوله :

بالمت بم ا  بلشنالخبقشا ن.
 5 / 408 على ما  مب من يثبت الترك ضدا ، قوله :

بالبض ابلشتلا.بو ّبالنالخباالخئىبأش بمله بم ب ث ت.

بالب الدد  ب متتددئدوببز ددندوببدد ببلدد باالخدد لباالولب بوهدد بالحدد بب(ى)االا

بلدد بقددنلبقشمدد بب(ش)المطددنب بلششددئجببددابالمددت بن ضددنبوقدد بجددنءب ددّبهددنمشب
الت ش ببب ولبب نلبا  بم باالصاباوب ال  .بوبنلجمش بأ دنّوبالمدت بأشد بمدنب

اختئ ن بالبّ  ب ّبصحت ن.بب ن  نب:با  بكقئباهتحقنقبالث ا بوالم جبب لاءب

اال لنلباالّبل بوهّب:ب لابال اج ب بو لابالمند و ب بو لدابضد بالق د  ب ب
هددتحقنقبالمددلق ّببدد لاءب شدد باال لددنلبثددربقددنلبالباالبو لدداباالخدد لببددنلق   .

مشئوطببشئط.بوكقدئبالشدئطب دّبق دنلب شد باال لدنلبأشد بالتئ  د ببق لد ب:ب

بشدئطب لددابال اجدد بل ج بد بنوبل جدد بوج بدد .بوالمند و بقددلل بالببشددئطب
 لابالمن و بلن ب بنوبل جد ب  بد .بوالضد بال د ب دئطبالق د  بالببشدئطب لداب

لببدد بال دد باخدد لببدد بالببشددئطب لددابضدد بالق دد  بال دد ب ددئطبالق دد  .بواالخدد 

االخ لببنلق   بال  باخد لببد .بثدربأشاداباالهدتحقنقببق لد ب:باللبالمشدق بمد ب
غ ددئبأدد فبظشددر.بثددربقددنلبالباالبتدد اءببددلل باللدد فبالباالهددتحقنقبأ ددمب

ب  ج بالب   لبب لاءب ش باال لنلبالبب لاءبالت ش ب.
 20 / 408الشتماله على اللوف وللسمع.  قوله :

ب تنقبالنالخبقش ن.بن
فكاليا المعصالیة ومالي فعالا القبالیح وتالرك الواجالب سالبب السالتیجاب  قولاله :

 22 / 408،  العقاب

:بوهددددّب لددددابالق دددد  باوباالخدددد لبب(صبشبلبد)و ددددّبب(ى)قمددددنب ددددّب

ببنل اج به  بالهتحقنقباللقن .
 1 / 409ال مع المعصیة يستحق العقاب.  قوله :

 ت  ددنب:بالببنلملصدد  ب بب(ص)ه ددلابقن ددتبالل ددنّوب ددّبالنالددخبقش ددنبمالب

بق ببقنلباهربالب ج 
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بنلب   لبه بالش ل.
 13 / 409وايجاب المشقة في شكر النعمة قبیح.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 3 / 410ويشترط في استحقاق الثواب.  قوله :

المت ب  ا ق بالنالخبقش نبوالز ندا ب ّبالمط  أ ب لش قن بادّجدتب دّب

عبالن ىبأش ب لش بالب شتئطب ّباهتحقنقبالثد ا بمدنبقشندنبالمت .بق ل ب:بالبّ 
البّ ددعبالندد ىبوالبا تتددنءبالنتددعباللنجددابالبالب شددتئطبكاطبوالبكلدد بقمددنب ددّب

بالشئج.
 17 / 410 ال فاعا الفعا الشاق ، قوله :

ب بوالنالخباالخئىبقش نب:بالبم ب لابالتلابالشنق.ب(ى)قمنب ّب
 19 / 410 الشتماله على اللوفیة ، قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 8 / 411لحصا لصاحبه السرور.  قوله :

ب ت  نب:بلحصابل بالالئوّ.ب(ى)قمنب ّبالنالخبقش نبمالب
 16 / 411واما العقاب فألنه اعظم في الاجر.  قوله :

بن تددنقبالنالددخبقشا ددن.بو ددّبالمط  أدد ب   دد بندخدداب ددّبالزجددئ.بوهددلاب

ب.«اب ددّببددن بالزجددئوهدد بندخدد» حئ ددببهددن بمدد بظددنهئبقدد لبالمددن  ب:ب

والص ا باأظرب بوه ب تال ئبادخا.ب لن ب ج بخش صبالث ا بم بب ا  ب
األلددربالب جدد بنلبالب  دد لبمشدد بنببدد لربمدد بمثددابالحددزلبوالغددربوال دد هب

و ح هنب بوقلاب ج بخش صباللقن بم بب ا  بالشلوبالب جد بنلبالب  د لب
بمش بنببنلشلو.
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 17 / 411وكا  ى مرتبة في الجنة.  قوله :

وكلددد باللبالددد ّجن بهننلدددد بل الدددتبمالبمئا دددد باالأمدددنلبالصددددنلح ب

والحقدددن  باال قن  ددد بالن ّ ددد بالم الددد ب بهنهندددن.بوأددد بم ال دددنبامدددنىبالمشددد ب
:بالب قد ل بالجند بواحد وبالبهللاب قد لب:بومد ببالالد ىأش  والمش   بالصندقب

بدو  منبجناتنلب بوالب ق ل بدّج بواح وبالبهللاب ق لب:بدّجدن ببلضد نب د ق

بل ب با منب تنضابالق ىببنالأمنل.بّوا ب ّبالصن ّب ّبه ّوبالئحم ب ّب
ما َجنَّتالم ) تال ئبق ل به حن  ب:ب ْن ُدونمهم ب.(َومم

 12 / 412ومو مشروط بالموافاة.  قوله :

البالثدد ا بمشددئوطببدد لبأنمددابال  ددئب دد ا ّبا من دد بالمدد  بالب دد وىب
 بالمد  .بقدنلب دّب تالد ئبا من  بال بحنلبالمد  بو د ا ّببنلطنأد بهدش م بالد

الیَ  )المجمعبأن بق ل به حن  ب:ب َدَ  فََسَجُدوا إمالَّ إمْبلم ْلَمال مَكةم اْسُجُدوا بم َوإمْ  قُْلنا لم

ينَ  َن اْلكافمرم الَن ):بوامدنبق لد ب لدنل بب(34ال قدئوب)ب(أَبى َواْستَْكبََر َوكاَل مم َوكالاَل مم

ينَ  وهدلابالقد لب  ا د بمدله ننب دّب بق ابملنن بقنلبقدن ئاب دّباالصدابب(اْلكافمرم

بالم ا نو.

ح بمدد بالمجمددعبأندد  نبمزدا دد ببتلش قددن ب و ددّب الدد  بم ط طدد بمصددحا
أت ق ب بجنء بأ نّوبالتلش ق ب ّبالمقنىبه لاب:باختشببالملتزلد ب دّبابدتئاطب

الم ا دددنوب دددّبالثددد ا بواللقدددن ب قدددنلبب مدددنبمشدددن خببغددد ادبوا  دددئ بال دددنق ل.ب

ب ددّبوالقدن ش لببنلم ا ددنوباختشتدد اب  مددن ربمدد بقددنلبالب ث ددتباالهددتحقنقبب مددنبمالا
اآلخئوبوه باكابوا  بالل  ببنلطنأ بهش م بملد بداّباآلخدئو.بومدن ربمد بقدنلب

 ث تب ّبحنلبالم  بوه باكابوا  بالل  بب نبال بالم  .بومن ربمد بقدنلببداب

 ّبحنلبالطنأ بنوبالملص  ببشئطبالم ا نوبوهد باكابقدنلبملشد ىبالح دربمند ب
ب طبالطنأ بال بحنل بالم  .ا  بالبمح

احتجبالمشتئط لببنلبث ا باال منلبدا رب شد بلدرب ت قدببأشد بالم ا دنوب

ددنبنلب الددتح باللقددن بالدد ا ربمددعباهددتحقنقبدواىبالثدد ا ب بنوب ل ددنلبالمئ دد باما
  دد لبنحدد همنبلا دد ببددنآلخئبوهدد بالمطشدد  .بواأشددربالباهددتحقنقبالثدد ا ب

ب بكل بالم ا نو. ت قببأش باالهتمئاّبأش باال منلبوأ م
 21 / 412وتقريره أل نقو  الخ.  قوله :

الل نّوبق بحئا تب دّبالنالدخبالمط  أد بوالم ط طد ب حئ تدنب نحشدنب ب

وه بالحد بمحققدن.ب نقد لب دّبب ن د بأشد بب(ى)وم تنّ نبمطنب بلمنب ّب ال  ب

ولالبقدد ىبالشددنّجبالل مدد ب ددّب قئ ددئبهددلابالمطشدد بالقدد  رباالصدد اب:بالب
بنلم ا نوبأش بمنب قد ىبمنادنب تالد ئهنبآ تدنب بوكلد ببدنل ئ مت  بالث ا بمشئوطب

بالشت  باهت ل
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ب مددنبالمحقدد بالط هددّبأشدد بالم ا ددنوب ب ددنلبالمددئادببنالح ددنطبوالحدد طب   مددنب

ب تص ّبأش بوج  بث ث ب:
باح هنبنلب   لباللماببنط ب ّباصش .

بوثن   نبالبالث ا ب القطببل بث    .

بواالّ  ادبابطش ب بنلبلرب تحق بالم ا نو.بوثنلث نبنلبال تئبالبالشئط
وال ج باالولببنطابب ل ش  ب:باالولبالبهللابه حن  بأش ببطد لباللمداب

بنلشئطبالمتج دبح مبقنلب:بلئ بابئقتبل ح ط بأمش ب بوقنلب:بوم ب ئ  دب

من رباآل  .بال ل ابالثن ّبالبق ل به حن  ب ّباآل تد  ببدئطبوجدزاءبوالشدئطب
لنلب ّبالمالتق اب  نالولبالبالشئطب  طابالثن ّبالبالجدزاءبوالجزاءبا منب ق

 ب لنّباكابهن بالشئطبواالّ  ادب ح طباالأمنلب  ب  د لباللمداببدنط ب دّب

باصش .
بوال ج بالثن ّببنطابال  باح نطبقمنب   ّب ّبالمال ل باآل   .

 ددنكاببطددابال ج ددنلباالواللب لدد ا بال جدد بالثنلددمبوهدد بصددح بالقدد لب

ببنلم ا نو.
  منبب اننبدّ تبالبالمئادبم بق ل ب:بوبنالولب  طابالثن ّب به بالشئطب

والجددزاء.بوقدد ب دد هرببلضدد ربالبالمددئادبب مددنبهدد بال جدد باالولبوالثددن ّ.بثددرب

باوج بهلابال هربالال ءب    ابالثن ّببنلثنلمبواهقنطبق ل ب تل  بالثنلم.
شددد بوالصددد ّوبالمحئ ددد به دددلاب:بواالواللببدددنط لبامدددنباالولبال ددد بأ

بط  دد ببنلشددئطبوال دد ببددئطبوجزاءهمددنبا مددنب قلددنلب ددّبالمالددتق ابوبددنالولب

ب  طابالثن ّبوامنبالثنلمب شمنب   ّبم ببط لبالتحنبط.
 5 / 413واالحباط باطا.  قوله :

وه ب ّبالحق ق بال شببأ بأ ىبال ق  ب ّباال منلب بوأ ىباالخ صب

غ ئبوج بهللابواقلنبقمنبقنلب ّبالل ندوبقنلمئا ّب  ئىبالبث ا بل بأل  بأمابل
الرم فََمثَلاُلهُ )ه حن  ب:ب ُن بمالاهللم َواْلیاَلْو م اْبرم الُق مالاَلهُ رم الاَء النَّالاسم َوال ياُلْؤمم َكالَّاليم  يُْنفم

الا  مَّ ُروَل َعلالى َشالْيٍء مم َكَمثَام َعْفواٍل َعلَْیهم تُرابو فَأَعابَهُ وابماو فَتََرَكهُ َعْلداا ال يَْقالدم

بمد بقن داب:بب(.265ال قئوب)ب(َكَسبُوا يُن اْلخالالمصُ )وقنلبأدزا م الالّدم َّ الزمدئب)ب(أاَل رم

والئوا ن ب ّببط لبأمابالمئا ّبن ضنبدالاد بأشد بكلد ب بولد سبهنهندنبب(3
باح نطببملنن بالحق قّ.

َوقُْلنالا يالا آَدُ  اْسالُكْن )قنلبالط ئهّب ّبالمجمعب ّب تالد ئبق لد ب لدنل ب:ب

:بوا مدنبقشندنبالب جد لبم اقلد بال  دن ئبب(35ال قدئوب)آل د باب(أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّالةَ 
بواللقدن ببالال ىأش  رأش باأل   نءب م بح مبالبالق   ب التح ب نأش ببد بالدلىا

أللبالملنصّبأند  نبقشا دنبق دن ئبوا مدنب الدم بصدغ ئوببنضدن ت نبالد بمدنبهد ب

بال ل ابأن  نبأش ببط  د بواكابب طدابكلد باق ئبأقنبنبمن نبأللباالح نطبق بدلا
بو التح  ب  بملص  بمالا
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بالالد ىأش  ر نأش نباللىبواللقن بواكابقنلباللىبواللقن بمنت   بأد باأل   دنءب

بوج بالب نتت بأن ربهن ئبالل   .بالخ.
ونَنالا فمالي هللام َوُمالَو َرب نالا َوَرب ُكالْم أَ قاُلْا )وقنلب   بأن بق مد بهد حن  ب:ب تَُحاج 

:ب صاب ّبكقئبب(139ال قئوب)ب(ْعمالُُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخلمُصولَ َولَنا أَْعمالُنا َولَُكْم أَ 

االخدددددد صب:بّولبأدددددد بحل تددددددد ببدددددد بال مددددددنلبقدددددددنلب:بهدددددد لتبالن دددددددّب
قددددنلب:بهدددد لتبج ئ  ددددابب؟أدددد باالخدددد صبمددددنبهدددد بوهددددشروآل أش  هللاصش 

بمدد ببالالدد ىأش   باللددزوبأدد بكلدد ب قددنلب:بهدد بهددئا أدد بكلدد بقددنلب:بهدد لتبّ ا

لباهت دأت بقش ب بم باح  ت بم بأ ندل.هئا
قدنلببوهشروآل أش  هللاصش وّولبأ باب بادّ سبال  ال ّبأ بالن ّب

بنلب حمد ب بح بحق قد بومدنببشدغبأ د بحق قد باالخد صبحتد بالب حد ا :بالبل اا

بأش ببّءبم بأمابهللا.
وقنلبهل  بب بج  دئب:باالخد صبالب  شدصبالل د بد ند بوأمشد بربوالب

ببلمش بنح ا.ب شئطبب ب ّبد ن بوالب ئا ّ

وق اب:باالخ صبنلب الت لبنأمنلبالل  ب ّبالظنهئبوال نط .بوق داب:ب
ه بمنباهتتئبم بال    بواهتصت بم بالل   .بوق اب:به بنلب  تربحالنن  ب

بقمنب  تربه ئن  .
 16 / 413ولعد  االولوية ا ا كال ابرر ضعفا.  قوله :

هبب«نضدل ت»الضلبببنل الئب نلال  لبومدنب دّببلد بالنالدخب:ب  محدئا

بلدد بق لدد بضددلتنب:بوحصدد ل نبلمتننقضدد  بوالنالدددخبب( )بدد بحددئه.بو ددّب

االخددئىبقمددنباختئ ددن بوحصدد لبالمتننقضدد  بمجددئوّبملطدد هبأشدد بأدد ىب
قدد ب قصددتبمن ددنبأدد وبصددتحن بمدد بهددل بالمالدد ل بالدد بب(ى)االول  دد .بو الدد  ب

بالمال ل بال نمال بأشئو.

كهد بالد با د ببال  ىب ّبّدبق لبابد بهنبدرببنلم ال د بوقد بدّ دتبا د 
 نتتدد باألقدداببددنالقثئب بو نتتدد بمدد باالقثددئببنألقددابمددنبهددنوا بو  قدد بالزا دد ب

مالدتحقن.ب دنلمحق بن د ببد ل ش  ب دّبابطدنلبق لد باحد همنببلد ىباالول  د بأشدد ب

 ئفباح بم بالث ا بواللقن بضلتنبلرخئبقمنبمثاابالشنّجبالل م ببق لد ب
ثد ا بوأشدئوباجدزاءبمد ب:باكاب ئضننباهتح بالم شدببخمالد باجدزاءبمد بال

اللقن .بوالثن ّبحص لبالمتننقض  بالبجمل منبأش ب ئفب النولبالث ا ب

واللقن بقمنبمثاب ّبالشئجببق ل ب:بول ب ئضننبا د ب لدابخمالد باجدزاءبمد ب
الث ا بوخمال باجدزاءبمد باللقدن .بو قئ دئبالشدنّجب دّبب دنلبالد ل ش  بخدنلب

م بالشلئا ّبأ لبمد ببأ بالت شاببجنّبأش باهش ب بالط  ل .بواالهتنك الل ا

بالضلببال بالضل ب



 629بب......................................................................................ببدارملا فشك

 تالائبالل نّوببمنبل سببمئادبوق ب  شبببمنباهتتندب بواهن بب نلبالشدنّجبالد ب

بالت شببوأ ىبالال اد.
 5 / 414والكافر مخلّد.  قوله :

 ن  ببنبطنلب تال بوجلش نببتئاءبصنّبم بهنخبالجح رب د ب دئدبالنلد ر.ب

وببصئ ببال ءبأمش بآ دنبمدنب ب ن اد بقمنبل بقنلب ّبهل بالنش وبم  شا اب نلالبمئا

 ّبهل بالنش وباأم بم شا اب  ب المعبمن بنلب ق لبملبه ءبأمشّبقنلبآ نبمدنب
ب شمنبكابقنتبنأم ببنل ش دبالم ب .

 9 / 414الصغیر والكبیر من الينب.  قوله :

ق ب قد ىبآ تدنبأد بالمجمدعبنلبالملنصدّبأند  نبقشا دنبق دن ئبوا مدنب الدما ب
 ئوببنضن ت نبال بمنبه باق ئبأقنبنبمن ن.ب  ب نظئبال بالل  با د بمحقدئبصغ

ببابا ظئبال بم بأص ت .
 17 / 415 بوجوه ، قوله :

:بب جدد  بث ثدد .بوأ ددنّوبب(قبشبلبد)و ددّبب(.ص)ب جدد  ب بقمددنب ددّب
ب( )وال  باحالنلب ببدنل اوب بوامدنب الد  ب :ب( )المت بن ضنبجنء ب ّبغ ئب

هنهننبهنقط بوق بب(ى)ال  بمحالنلبب ولبال او.بو ال  ب ت  نب:ب حال باهقنط ب

قت تبثن   بوقن تبهّباق ىبالنالخ.ب نل ج  بمحم ل بأش باقدابالجمدع.بول د ب
الشنّجبالق بجّب ّببدئح ببلد بب دنلبالد ج   بقدنلب:بالثنلدمباللتد باحالدنلب

واالحالنلبأش بهللاب لنل بواجد .بوق مد بهدلابب دنلبلقد لبالمحقد بالط هدّب

لبقمددنبهدد بظددنهئ.بوظنددّبالبقدد ىبالشددنّجبالل مدد ب ددّبال جدد بوال دد باحالددن
الثنلمبهقطبأ بقشربالنالنخبوق بّن تب ظ ئ ب ّبال تن ب ب  جد بنلب ضدنهب

مل  ب ح بق لبالق بج ببنلب قنلب:بالثنلدمباللتد باحالدنلبواالحالدنلبأشد بهللاب

بوال  باحالنل.  لنل بواج .بب ن نبلق ل ب:
 12 / 416في الشفاعة.  قوله :

حقدد ب ددّبالشددتنأ بنلبالمدد م ب  الدد  نب ددّبهددل بالنشدد وببن  ددنعبهدد ئوبالم

الشت عب منبحئث ب ّبمزّأ ب تال بهنهننب ئىب ت جت ب ّب ش   باالخئىبالتّب
بهّب  ىبحصند بوالنت ج ب ّبط لباللماببابالجزاءب تسباللما.
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 20 / 416 متأولة في الكفار ، قوله :

بل تنّ. بوالنالخباالخئىب:بمت ول ببنب( )قمنب ّب
 9 / 417والفاسق  یر مرتضى.  قوله :

قت تب د قبغ دئبمئ ضد بهدل بالشتظد ب:بب طاد .ب لندّبب(ق)و ّب ال  ب

بالبغ ئبمئ ض بب طبالشنّجبالل م .
 20 / 417والتوبة واجبة.  قوله :

ق ببحثننبأ بوج  بالت ب بأش باالهتقصنءب ّبث ثد بأشدئبم حثدنب دّب
ب ئاجع.ب(1طبب1جبب209ـبب171صب)المجش باألولبم ب  شم بالمن نجب

 21 / 419وكيا المستحقر  قوله :

 قطب:بوقلابالمالت ب.بوق ل ب ّبآخئبالشئجب:ب  دلابالند ىب بب( )و ّب
بوالنالخباالخئىب:بوقلاباللزى.ب(ص)قمنب ّب

 6 / 420والتحقیق الخ.  قوله :

 ت  ب:بوب لاب ت ولب بم نلبوب بب(ص)المت بم ا  بلشنالخبقش بمالب ال  ب

بومنب ّبالمط  أ بح اشبم ضنح  بادّجتب ّبالمت .ب ت ول.
 4 / 421 لكن يمنع اطالق االسم علیه ، قوله :

الب مندعبابد بهنبدرباطد قباهدربال دن ئبأشد بال دن ئبب(صبش)قمنب دّب

ل دد بالبب(ق)الدللب دن بأد بقتدئ بواهدشربوهد بمقد ربأشد بال دل بمدث .بو دّب

 متنعباط قباهرباالهد ىب:بل  بب(لبد) متنعباط قباهربااله ىبأش  .بو ّب
أش  .بوالصد ا بهد باالول.بلتظدنبوملند .بوالثدن ّبملند ب قدط.بوقد بهدقطتب

بقشم بالب ّبالل نّوب ّبالثنلم.
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 9 / 421ولی   لك أجااء.  قوله :

أش بص غ بالجمع.بو ّببل بالنالخب:بنجدئاب بو دّببلضد نب:بجدزاء.ب

الدد بنلبّدابالمظددنلرببول ن مدنبمحئا ددنل.بوهددلابّدبأشدد بالملتزلد بأل ا ددربكه دد ا
بالت بد بأد بمظشمد بدولبال دئوجبأد ب بئطب ّبصح بالت ب ب قنل ابالب ص ا

 ش بالمظشم .بوكه باصحنبننباإلمنم  بووا ق رباالبلئ  بال بنلبكل بواج ب

بئنه بالبم خابلد ب دّبالند ىبأشد بك د بآخدئ.بقدنلبالشد خبال  دن ّب دّبقتدن ب
لددل   بمدد بقضددنءبالت ا ددتبواداءباالّبلدد  ب:باأشددربالباال  ددنلببمددنب الددتت ل با

الحقدد قبوالتم دد  بمدد بالقصددنصبوالحدد ابو حدد بكلدد بلدد سببددئطنب ددّبصددح ب

الت ب ببدابهدل بواج دن ببئنهد نبوالت بد بصدح ح ببد و  نبوب دنب صد ئباقمداب
وا ر.با ت  بوّاجعب ّبكل بالّببئجبالئوض بالحند  بوالث ث  بم بّ نفب

ب329صب) بالصد وبوالالد ىبالالنل   ب ّببئجبصح ت به ا بالالانج   بأش د

بوال ببئحننبأش بالن جبالملق ّبآ تن.ب(1طب
 14 / 421ومنه ما يسقوال عنه كالعیدين.  قوله :

ببن تنقبالنالخبقشا ن.
 21 / 421 ورجوعه عما اعتقده ، قوله :

ببن تنقبالنالخبقش ن.
 17 / 422وفي وجوب التجديد اشكا .  قوله :

مد بالدل  ب متد بأمدابك  دنبو دن بباق لب:بالبقد ىب دّبالبالت بد ب  د ل

أن بثرب لقئبكل بالل  بالب   لبصئهب لقئ بك  نببنال تدنقب شدرب تلدابق  حدنب
ولرب تئطبك  نبحت ب ت  بأن .ب منبقنلباب بأشّب  د ببملدزلبأد بالتحق د ب ب

بنلضئوّوبالبالصحنب بوم باهشرببل بقتئ بـببقمنبقنل باآلم لـببأش بالب لشر

ابأش  ب ّبالجنهش  بم بال تدئبولدرب جد بأشد  رب ج  د بقن  اب تلقئولبمنبقن  
بااله ىبوالبنمئواببلل بوقلل ب ّبقابك  بوقلتبالت ب بأن .

 12 / 423وبوجود العقاب قوعا.  قوله :

با تنقبالنالخبقشا نبأش بال ج دببنل ال.
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 20 / 424وعياب القبر واقع.  قوله :

 بم بقتدن باالّبلد  بّاجعب ّبب ن  بال ببئجبالح  مبالتنهعبوالث ث 

لشل م بال  ن  .بو دّبب ن د بأشد باالهتقصدنءب دّبقت ندنبدّوسبا حدندباللنقداب
بملق لدد ب بوبددئحننبأشدد ب صدد صبالح ددربالم هدد ىببنصدد صبالح ددربأشدد ب

ب ص صبالح رب بو لش قن ننبأش بّهنل بآغنلبوا جنىبلشمحق بالط هّ.
 13 / 425والصراط والحساب.  قوله :

ب طن ئبال ت ب بب ولبلتظ بالحالن .والصئاطبوب(صب )و ّب
 22 / 425إحدامما الى الجنة.  قوله :

باللبالطئ  ب لقائبو   ام.
 12 / 426دوا  رلق مثله.  قوله :

ب ال  ب ب ت  نب:بخشببمثش ب ببنلتنء.ب(ش)قمنب ّبالنالخبقش نباالا
 16 / 426في االسماء واالحكا .  قوله :

:ب ددّباال مددنلبواالح ددنى.ب  دد لب ت  دنبب(ل)بن تدنقبالنالددخبقش ددنباالب الدد  ب

االهمنءببنال منل.بالب ّباهمنءبالم م بوالمالدشربوال دن ئبوالتنهد بوالمندن  ب
بواح نم ن.
 19 / 427 والمندوب ، قوله :

مجئوّبملط هبأش بال اج بصدت بلشملدئوهبالباالمدئببدنلملئوهب

ب:بوبنلمن و .ب(صبلبشبدبق)المن و ب بو ّب
 1 / 428 لحما على الواعة ،ومو القو  الدا  على ا وقوله :

ب.«أش بالحما»وح هنبب ولبب(ى)و ّب
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 8 / 428بیال الشرطیة.  وقوله :

بو ّبغ ئهمنب:بب نلبالم لم .ب(صبى)قمنب ّب
 19 / 428  ررا لنا يو  المعاد ، وقوله :

وح هنب:بكخئابل  ىبالملندب ب ح بق لبال  اجد ب دّبصد ّبب(ص)و ّب

بال تن .

الالةو )ل  ددنلب ددّب تالدد ئبقئ مدد بقددنلبالط ئهددّب ددّبمجمددعبا الالْنُكْم أُمَّ َوْلالالتَُكْن مم

ياَلالالْدُعوَل إملاَلالالى اْلَخْیالالالرم َوياَلالالأُْمُروَل بمالالالاْلَمْعُروفم َويَْنَهالالالْوَل َعالالالنم اْلُمْنَكالالالرم َوأُولئمالالالَك ُمالالالُم 

:ب ددّبهددل باآل دد بداللدد بأشدد بوجدد  باألمددئبب(104آلبأمددئالب)ب(اْلُمْفلمُحالالولَ 

ومحشا منبم بال   بال ا ب لنل بببنلملئوهبوالن ّبأ بالمن ئبوأظربم قل من

أش بالت جبب منبواقثئبالمت شمد  بأشد با  مدنبمد ب دئوفبال تن دن .بومدن رب
ـببهللاّحمد ـببم بقنلبا  مدنبمد ب دئوفباألأ دنلبواختدنّ بالشد خبابد بجلتدئ

ب والصح  بنلبكل با منب ج ببنلالمعبول سب ّباللقابمنب  لبأش بوج بد باالا

.بوقنلباب بأشّبالج ن  ب:ب ج بأق بوالالمعبمكابقنلبأش به  ابد عبالضئّ
ب  ق  .بالخ.

یمم )اق لب ش ت بئب ّبكل ب ّبق ل بأزبم بقن اب:ب حم ْحمنم الالرَّ بمْسالمم هللام الالرَّ

الالالمحاتم َوتَواَعالالْوا  لاُلالوا الصَّ يَن آَمناُلالوا َوَعمم الالي ُرْسالالٍر إمالَّ الَّالاليم ْنسالالاَل لَفم َواْلعَْصالالرم إملَّ اإْلم

ْبرم  بماْلَحّقم َوتَواَعْوا بالت    .ب.(بمالصَّ ّا بجلشننبهللابوا نقربم باللنمش  بب با  بول

والدد بهنددنبخددترب لش قن نددنبأشدد ب جئ دد باالأتقددندبوبددئح بقشددببالمددئادب

بلد لبالت ادنفبأشد باالطد قبوقد ب ئغندنبمد ب الد   هنبصد  ح باألحد بثددنم ب
شب دّببهب1365/بب2/بب28قبالم ا د ببهب1406ب ئبهللابالم دنّطبمد بهدن ب

اللشربقر.بدأ اهرب   نبه حن  بالش دربو ح ادت رب   دنبهد ىبوآخدئبدأد اهربداّب

باللنلم  .بون نبالل  بحال بحال بلاد باآلمشّ. بالبالحم بربّ ا
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 الفهرس

 الصفحة الموضوع

ب18ـبب3ب..................................................بالمق ام بأش بقشببالمئاد

ب19ب.....................................................................بمق ام بالشنّج

 المقصد ايو  في االمور العاّمة وفیه فصو  :

 الوجود والعد  وفیه مسا ا :الفصا ايو  في 

ب22ب...................بالمال ل باالول ب ّبنلبال ج دبوالل ىبالب م  ب ح   بهمن
ب24ب..........................................بالمال ل بالثن   ب ّبنلبال ج دبمشتئط

ب24ب............................بالمال ل بالثنلث ب ّبنلبال ج دبلا  بأش بالمنه ن 

ب28ب...................بالمال ل بالئابل ب ّبا قالنىبال ج دبال باللهنّبوال نّجّ
ل سبه بملن بلا د ابأشد بالحصد لبالل ندّالمال ل بال نمال ب ّبنلبال ج دب

ب29ب......................................................................................ب

ب29ب......................بالمال ل بالالنده ب ّبنلبال ج دبالب زا  ب   بوالبابت اد
ب29ب...............................بالمال ل بالالنبل ب ّبنلبال ج دبخ ئبوالل ىببئ

ب30ب.......................................بالمال ل بالثنمن ب ّبنلبال ج دبالبض ابل 

ب30ب.........................................بالمال ل بالتنهل ب ّبن  بالبمثابلش ج د
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ب31ب...بئ بم بالملق ال بوأ ىبمنن ن  بل نالمال ل باللنبئوب ّبن  بم نلببلغ 

ب32ب............................بالمال ل بالحند  بأشئوب ّب  لىبالش ئ  بوال ج د
ب35ب............................................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّب تّبالحنل

ب37ب....بالمال ل بالثنلث بأشئوب ّبالتتئ عبأش بالق لببث   بالمل وىبواألح ال

ب39ب.........................بالمال ل بالئابل بأشئوب ّبال ج دبالمطش بوال نص
ب40ب............بئوب ّبنلبأ ىبالمش  ب تتقئبال بالم ض عالمال ل بال نمال بأش

ب41ب..................................بالمال ل بالالنده بأشئوب ّبنلبال ج دببال ط

ب41ب.............بالمال ل بالالنبل بأشئوب ّبمق ل ت بأش بمنب حت بم بالجز  ن 
ب42ب...............................................بالمال ل بالثنمن بأشئوب ّبالش ئ  

ب43ب......................................بالمال ل بالتنهل بأشئوب ّب من زباألأ اى

بم ب44ب..................ب بأ ىباألأرالمال ل باللشئولب ّبنلبأ ىباألخصبنأرا
ب45ب.بالمال ل بالحند  بواللشئولب ّبقالم بال ج دبوالل ىبال بالمحتنجبوالغنّ

ب45ب.................بالمال ل بالثن   بواللشئولب ّبال ج  بواإلم نلبواالمتننع

ب46ب....بالمال ل بالثنلث بواللشئولب ّبنلبهل بالقضن نبالث ثبالب م  ب لئ ت ن
ب46ب......................ب ثالمال ل بالئابل بواللشئولب ّبالقالم بال بهل بالث

ب48ب.................بالمال ل بال نمال بواللشئولب ّبنقالنىبالضئوّوبواإلم نل

المال ل بالالنده بواللشئولب ّبنلبال ج  بواإلم نلبواالمتننعبل التبثنبتد ب
ب49ب........................................................................ب ّباألأ نل

ب51ب.......بالمال ل بالالنبل بواللشئولب ّبال ج دبواإلم نلبواالمتننعبالمطشق 

ب52ب..........بلشمنه  بالمال ل بالثنمن بواللشئولب ّبأئوفباإلم نلبوقال م  
ب53ب....................بالمال ل بالتنهل بواللشئولب ّبأشا باالحت نجبال بالم ثئ

ب54ب...........................بالمال ل بالث ث لب ّبنلبالمم  بمحتنجبال بالم ثئ

ب54ب.........بالمال ل بالحند  بوالث ث لب ّبوج  بالمم  بالمالتتندبم بالتنأا
ب56ب............................بالمال ل بالثن   بوالث ث لب ّباإلم نلباالهتل ادل

ب57ب..................................بلب ّبالق ىبوالح وثالمال ل بالثنلث بوالث ث 

ب58ب.....................بالمال ل بالئابل بوالث ث لب ّبنلبالتق ىبمق لببنلتش   
بال اج  ب61ب..............................بالمال ل بال نمال بوالث ث لب ّبخ اصا
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المال ل بالالنده بوالث ث لب ّبنلبوج دبواج بال ج دبووج ب ب تسبحق قت 

ب62ب......................................................................................ب
ّبالل ى ب67ب...................................بالمال ل بالالنبل بوالث ث لب ّب ص ا

ب70ب...بلث ث لب ّبق ت  بحمابال ج دبوالل ىبأش بالمنه ن المال ل بالثنمن بوا

المالدد ل بالتنهدددل بوالث ثددد لب ددّبا قالدددنىبال جددد دبالددد بمددنببنلدددلا بوالددد بمدددنب
ب73ب...........................................................................ببنللئف

ب73ب......................................بالمال ل باألّبل لب ّبنلبالمل وىبالب لند

ب75ب......بالمال ل بالحند  بواألّبل لب ّبقالم بالم ج دبال بال اج بوالمم  
ب76ب............................بلب ّبال حمبأ باالم نلالمال ل بالثن   بواألّبل 

المال ل بالثنلث بواألّبل لب ّبنلبالح رببحنج بالمم  بال بالم ثئبضئوّل

ب78ب......................................................................................ب
ب81ب.......المال ل بالئابل بواألّبل لب ّبنلبالمم  بال نقّبمحتنجبال بالم ثئ

ب82ب.................................بالمال ل بال نمال بواألّبل لب ّب تّبق  ربثنل

ب83ب........ب وبلشحندثالمال ل بالالنده بواألّبل لب ّبأ ىبوج  بالمندوبوالم
ب84ب...............بالمال ل بالالنبل بواألّبل لب ّبنلبالق  ربالب ج لبأش  بالل ى

 الفصا الثاني في المامیة ولواحقها

ب85ب...................................بالمال ل باالول ب ّبالمنه  بوالحق ق بواللا 
ب86ب...................................................بالمال ل بالثن   ب ّبنقالنىبال شّا

ب88ب......................بالمال ل بالثنلث ب ّبا قالنىبالمنه ا بال بال ال طبوالمئق 

ب91ب................................................ببل ب ّبنح نىبالجزءالمال ل بالئا
ب97ب..................................................بالمال ل بال نمال ب ّبالتش اص

ب99ب..............................بالمال ل بالالنده ب ّبال حمبأ بال ح وبوال ثئو

ب100ب..........................بالمال ل بالالنبل ب ّبنلبال ح وبغن  بأ بالتلئ ب
ب100ب......................بالمال ل بالثنمن ب ّبنلبال ح وبل التبثنبت ب ّباألأ نل

ب101ب.............................بالمال ل بالتنهل ب ّبالتقنبابب  بال ح وبوال ثئو

ب102ب.............................................ب ل باللنبئوب ّبنقالنىبال اح المال
ب107ب...............................بالمال ل بالحند  بأشئوب ّبال حمبأ بالتقنبا

 الفصا الثال  في العلّة والمعلو  وفیه مسا ا :

ب114ب..................................بالمال ل باالول ب ّب لئ بباللشا بوالملش ل



 سرهفلابب............................................................................................بب638

ب114ب.................................................بالمال ل بالثن   ب ّبنقالنىباللشا 

ب115ب.......................................بالمال ل بالثنلث ب ّبنح نىباللشا بالتنأش  
ب117ب...........................................بالئابل ب ّبمبطنلبالتالشالاالمال ل ب

ب119ب.............بالمال ل بال نمال ب ّبمتنبل بالملش لبلشلشا ب ّبال ج دبوالل ى

ب120ب...............................بالمال ل بالالنده ب ّبنلبالقنبابالب   لب نأ 
ب121ب.................................بالمال ل بالالنبل ب ّب ال  باللشا بال بالملش ل

المال ل بالثنمن ب ّبنلبمصنح باللشا بل سببلشا بوقلابمصنح بالملش لبلد سب

ب121ب............................................................................ب الملش
ب122ب........بالمال ل بالتنهل ب ّبنلباللننصئبل التبأش بكا   ببلض نبل ل 

ب123ب...............................بالمال ل باللنبئوب ّبق ت  بص وّباال لنلبمنان

المال ل بالحند  بأشئوب ّبنلبالق ىبالجالدمن   با مدنب د ثئببمشدنّق بال ضدع
ب124ب....................................................................................ب

ب125ب...........................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّب ننهّبالق ىبالجالمن   

ب127ب........................................بوب ّباللشا بالمند  المال ل بالثنلث بأشئ
ب128ب...................................بالمال ل بالئابل بأشئوب ّباللشا بالص ّ  

ب129ب.....................................بالمال ل بال نمال بأشئوب ّباللشا بالغن   

ب130ب.......................................بالمال ل بالالنده بأشئوب ّبنقالنىباللشا 
المال ل بالالنبل بأشئوب دّبنلبا تقدنّبالملشد لبا مدنبهد ب دّبال جد دبنوباللد ى

ب133ب....................................................................................ب

 ض وفیه فصو  :المقصد الثاني في الجوامر وايعرا

 ايو  في الجوامر وفیه مسا ا :
ب138ب...............................بالمال ل باالول ب ّبقالم بالمم نن ببق لبقشّا

ب140ب.........بالمال ل بالثن   ب ّبنلبالج هئبواللئفبل النبجنال  بلمنب حت من
ب141ب.................................بالمال ل بالثنلث ب ّب تّبالتضندبأ بالج اهئ

ب142ب...............بالمال ل بالئابل ب ّبنلبوح وبالمحابالب التشزىبوح وبالحنل

ب143ب.............................بلمال ل بال نمال ب ّباهتحنل با تقنلباألأئافا
ى ب143ب............................بالمال ل بالالنده ب ّب تّبالجزءبالللبالب تجزا

ب150ب..............................................بالمال ل بالالنبل ب ّب تّبال   ل 
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بجالر ب150ب...................................بالمال ل بالثنمن ب ّبمث ن بالم نلبل اا

ب152ب.....................................بالمال ل بالتنهل ب ّب حق  بمنه  بالم نل
ب154ب............................................بالمال ل باللنبئوب ّبامتننعبال  ء

ب154ب................................بال ل بالحند  بأشئوب ّبال حمبأ بالج  الم

 الفصا الثاني في االجسا  وفیه مسا ا :

ب156ب..............................بالمال ل باالول ب ّبال حمبأ باألجالنىبالتش   

ب158ب............................بالمال ل بالثن   ب ّبال حمبأ باللننصئبال ال ط 

ب163ب.....................................بالمال ل بالثنلث ب ّبال حمبأ بالمئقا ن 

 على مسا ا :الفصا الثال  في بقیة أحكا  ايجسا  ويشتما 

ب167ب............................................بالمال ل باالول ب ّب ننهّباألجالنى

ب168ب........................................بالمال ل بالثن   ب ّبنلباألجالنىبمتمنثش 
ب169ب...........................................بالمال ل بالثنلث ب ّبنلباألجالنىببنق  

المال ل بالئابل ب ّبنلباألجالنىب ج لبخش هنبأ بالطل ىبوالئوا  بواألل ال

ب169ب....................................................................................ب
ب170ب.............................بالمال ل بال نمال ب ّبنلباألجالنىب ج لبّؤ ت ن

ب170ب.......................................الالنده ب ّبنلباألجالنىبحندث بالمال ل 

 الفصا الرابع في الجوامر المجّردة وفیه مسا ا :

دو ب176ب...........................................بالمال ل باالول ب ّباللق لبالمجئا

ب181ب..............................................بالمال ل بالثن   ب ّبالنتسبالننطق 

ب182ب.....................المال ل بالثنلث ب ّبنلبالنتسبالننطق بل التبهّبالمزاج
ب183ب..............................بالمال ل بالئابل ب ّبنلبالنتسبل التبهّبال  ل

دبالنتسا ب184ب.............................................بلمال ل بال نمال ب ّب جئا

ب187ب......................بالمال ل بالالنده ب ّبنلبالنتسبال شئ  بمتح وببنلن ع
ب188ب..............................بالمال ل بالالنبل ب ّبنلبالنت سبال شئ  بحندث 

ب تسبب  نبواح ابوبنلل س ب190ب.......................بالمال ل بالثنمن ب ّبنلبل اا

ب190ب...........................بالمال ل بالتنهل ب ّبنلبالنتسبالب تن ببتننءبال  ل
ب191ب...........................................ب ّبمبطنلبالتننهخالمال ل باللنبئوب
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ب191ب.....................بالمال ل بالحند  بأشئوب ّبق ت  ب لقاابالنتسبومدّاق ن

ب192ب......................................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّبالق ىبالن ن   
ب194ب...................................بالمال ل بالثنلث بأشئوب ّبن  اعباالحالنس

المال ل بالئابل بأشدئوب دّبن د اعبالقد ىبال نطند بالمتلشاقد ببد دّاطبالجز  دن 

ب198ب....................................................................................ب

 راض وفیه مسا ا :الفصا الخام  في ايع

ب202ب....ب(األولبال ر)المال ل باالول ب ّبنلباالأئافبمنحصئوب ّب الل ب:ب

ب203ب..................................................بالمال ل بالثن   ب ّبقالم بال ر
ب203ب.....................................................بالمال ل بالثنلث ب ّبخ اص 

ب204ب....................................................بالمال ل بالئابل ب ّبنح نم 

 الثاني الكیف وفیه مسا ا :

ب208ب......................................................بالمال ل باالول ب ّبّهم 

ب209ب......................................................بالمال ل بالثن   ب ّبنقالنم 

ب210ب..................................بلمال ل بالثنلث ب ّبال حمبأ بالمحال هن ا
ب210ب...................المال ل بالئابل ب ّبمغن ئوبال  ت ان بلصب نلبواألمزج 

ب211ب.................................بالمال ل بال نمال ب ّبال حمبأ بالمشم هن 

ب217ب.................................بالمال ل بالالنده ب ّبال حمبأ بالم صئا 
ب220ب.................................المال ل بالالنبل ب ّبال حمبأ بالمالم أن 

ب223ب..................................ب من المال ل بالثنمن ب ّبال حمبأ بالمطل

ب224ب.................................بالمال ل بالتنهل ب ّبال حمبأ بالمشم من 
ب224ب......................بالمال ل باللنبئوب ّبال حمبأ بال  ت ن باالهتل اد  

ب225ب..................بالمال ل بالحند  بأشئوب ّبال حمبأ بال  ت ن بالنتالن   

ب225ب....................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّبال حمبأ باللشرببق لبمطش 
ب226ب...................باال ط نعالمال ل بالثنلث بأشئوب ّبنلباللشرب ت قببأش ب

ب229ب........................................بالمال ل بالئابل بأشئوب ّبنقالنىباللشر

ب231ب....................بالمال ل بال نمال بأشئوب ّب  قبباللشربأش باالهتل اد
ب232ب...................المال ل بالالنده بأشئوب ّبالمننه  بب  باللشربواإلدّاط
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ب232ب.........بالمال ل بالالنبل بأشئوب ّبنلباللشرببنللشا ب التشزىباللشرببنلملش ل

ب233ب.......................................با  باللشرالمال ل بالثنمن بأشئوب ّبمئ
ب233ب..........................بالمال ل بالتنهل بأشئوب ّبق ت  باللشرببللبالال  

ب234ب............................................بالمال ل باللشئولب ّب تال ئباللقا

ب235ب.................بالمال ل بالحند  بواللشئولب ّباالأتقندبوالظ بوغ ئهمن
ب238ب...............................بالمال ل بالثن   بواللشئولب ّبالنظئبونح نم 

ب247ب..................................بالمال ل بالثنلث بواللشئولب ّبنح نىبالق ّو

ب250ب..................................بابل بواللشئولب ّباأللربوالشلوالمال ل بالئ
ب252ب..........................بالمال ل بال نمال بواللشئولب ّباإلّادوبوال ئاه 

ب254ب...................بالمال ل بالالنده بواللشئولب ّببنقّبال  ت ن بالنتالن   

ب255ب..............بالمال ل بالالنبل بواللشئولب ّبال  ت ن بالم تصا ببنل ما ن 

 الثال  المضاف وفیه مسا ا :

ب257ب.....................................................بالمال ل باالول ب ّبنقالنم 

ب257ب.....................................................بلمال ل بالثن   ب ّبخ اصا ا
ب258ب.....................بالمال ل بالثنلث ب ّبنلباالضن  بل التبثنبت ب ّباألأ نل

ب260ب...................................بالمال ل بالئابل ب ّببنقّبم نحمباالضن  

ب261ب..............................................بالمال ل بال نمال ب ّبمق ل باأل  
ب275ب.....................................................بالمال ل بالالنده ب ّبالمت 

ب276ب....................................................بالمال ل بالالنبل ب ّبال ضع

ب277ب.......................................................بالمال ل بالثنمن ب ّبالمش 
ب278ب.................................بالتنهل ب ّبمق لتّبالتلابواال تلنلبالمال ل 

 المقصد الثال  في إثبات الصانع تعالى وفیه فصو  :

 ايولى في وجوده تعالى
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 الفصا الثاني في عفاته تعالى وفیه مسا ا :

ب281ب............................................بالمال ل باالول ب ّبن  ب لنل بقندّ
ب284ب.............................................بالمال ل بالثن   ب ّبن  ب لنل بأنلر

ب287ب..............................................بّالمال ل بالثنلث ب ّبن  ب لنل بح

ب288ب...........................................بالمال ل بالئابل ب ّبن  ب لنل بمئ  
ب289ب.................................بالمال ل بال نمال ب ّبن  ب لنل بهم عببص ئ

ب289ب..........................................المال ل بالالنده ب ّبن  ب لنل بمت شار

ب290ب............................................بالمال ل بالالنبل ب ّبن  ب لنل ببنق
ب291ب............................................بالمال ل بالثنمن ب ّبن  ب لنل بواح 

ب291ب.................بالمال ل بالتنهل ب ّبن  ب لنل بم نلببلغ ئ بم بالمنه ن 

ب292ب..................................بالمال ل باللنبئوب ّبن  ب لنل بغ ئبمئقا 
ب292ب..............................بالمال ل بالحند  بأشئوب ّبن  ب لنل بالبض ابل 

ب293ب............................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّبن  ب لنل بل سببمتح از

ب ّبغ ئ  ب293ب...................بالمال ل بالثنلث بأشئوب ّبن  ب لنل بل سببحنلا
ب293ب..........................بالمال ل بالئابل بأشئوب ّب تّباال حندبأن ب لنل 

ب294ب..........................ب بال نمال بأشئوب ّب تّبالج  بأن ب لنل المال ل

ب294ب................بالمال ل بالالنده بأشئوب ّبن  ب لنل بل سبمح بلشح ادث
ب295ب...................................بالمال ل بالالنبل بأشئوب ّبن  ب لنل بغنّ

ب295ب.................بالمال ل بالثنمن بأشئوب ّباهتحنل باأللربوالشلاوبأش  ب لنل 

ا دد وب ددّبالمالدد ل بالتنهددل بأشددئوب ددّب تددّبالملددن ّبواألحدد البوالصددتن بالز
ب296ب..............................................................باألأ نلبأن ب لنل 

ب296ب.................................بالمال ل باللشئولب ّبن  ب لنل بل سببمئ ّ

ب299ب...............................بالمال ل بالحند  بواللشئولب ّببنقّبالصتن 

 الفصا الثال  في أفعاله تعالى وفیه مسا ا :

ب302ب............................بالمال ل باالول ب ّبمث ن بالحال بوالق  باللقش   
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ببنل اج المال ل بالثن   ب ّبن  ب لنل بالب تلابالق   بوال ب305ب............بب  اا

ب306ب................................المال ل بالثنلث ب ّبن  ب لنل بقندّبأش بالق   
ب306ب..................................بالمال ل بالئابل ب ّبن  ب لنل ب تلابلغئف

ب307ب..........بالمال ل بال نمال ب ّبن  ب لنل ب ئ  بالطنأن بو  ئ بالملنصّ

ب308ب...............................................بالمال ل بالالنده ب ّبا نب نأش ل
ب313ب....................................................بالمال ل بالالنبل ب ّبالمت لا 

ب315ب............................................بالقضنءبوالق ّالمال ل بالثنمن ب ّب

ب317ب.........................................بالمال ل بالتنهل ب ّبال  ىبوالض ل 
ب318ب............................بالمال ل باللنبئوب ّبا  ب لنل بالب لل باألطتنل

ب319ب...............................ب...والمال ل بالحند  بأشئوب ّبحال بالت ش بب

ب324ب.........................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّبالشطببومنه ت بونح نم 
ب329ب.................................بالمال ل بالثنلث بأشئوب ّباأللربووج بحالن 

ب332ب.........................................ببل بأشئوب ّباألأ افالمال ل بالئا

ب339ب...........................................بالمال ل بال نمال بأشئوب ّباآلجنل
ب341ب.........................................بالمال ل بالالنده بأشئوب ّباألّلاق

ب342ب...........................................بالمال ل بالالنبل بأشئوب ّباألهلنّ

ب343ب............................................بالمال ل بالثنمن بأشئوب ّباألصش 

 المقصد الرابع في النبوة وفیه مسا ا :

ب346ب...............................................بالمال ل باالول ب ّبحال بال لث 

ب348ب..............................................بج  بال لث المال ل بالثن   ب ّبو
ب349ب...........................................بالمال ل بالثنلث ب ّبوج  باللصم 

ب350ب.......................بالمال ل بالئابل ب ّبالطئ  بال بملئ  بص قبالن ّ

ب351ب................................................بالمال ل بال نمال ب ّبال ئامن 
بوقت ب353ب............................بالمال ل بالالنده ب ّبوج  بال لث ب ّبقاا

وب   اننبمحما ب ب354ب................بوهشروآل أش  هللاصش المال ل بالالنبل ب ّب   ا
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 م  في اإلمامة وفیه مسا ا :المقصد الخا

ب362ب................بالمال ل باالول ب ّبنلب ص باإلمنىبواج بأش بهللاب لنل 
ب364ب......................بالمال ل بالثن   ب ّبنلباإلمنىب ج بنلب   لبملص من

ب366ب..............بالمال ل بالثنلث ب ّبنلباإلمنىب ج بنلب   لبن ضابم بغ ئ 

بأش باإلمنى ب366ب...............................بالمال ل بالئابل ب ّبوج  بالنصا
ببالمال ل بال نمال ب ّ ّا ب ب صابأشّبب بنبّبطنلد بب(ص)نلباإلمنىببل بالن 

ب367ب...............................................................................ب(ع)

ب372ب.........ب(ع)المال ل بالالنده ب ّباألدلا بال الا بأش بأ ىبممنم بغ ئبأشّب
ب381ب..............بن ضابم بالصحنب بالال ىأش  المال ل بالالنبل ب ّبنلبأش انب

ب397ب...........بالال ىأش  رالمال ل بالثنمن ب ّبممنم ببنقّباال م باالثن بأشئب

ب398ب..........................................بالتنهل ب ّبنح نىبالم نلت  المال ل ب

 المقصد السادس في المعاد وفیه مسا ا :

ب400ب....................................بالمال ل باالول ب ّبمم نلبخش بأنلربآخئ

ب401ب...................................بالمال ل بالثن   ب ّبصح بالل ىبأش باللنلر
ب402ب.......................................بالمال ل بالثنلث ب ّبوق عبالل ىبوق ت ت 

ب405ب................................بالمال ل بالئابل ب ّبوج  بالملندبالجالمن ّ

ب407ب.........................................بّبالث ا بواللقن المال ل بال نمال ب 
ب410ب................................بالمال ل بالالنده ب ّبصتن بالث ا بواللقن 

ب413ب........................................بالمال ل بالالنبل ب ّباالح نطبوالت ت ئ

ب414ب..........................بالمال ل بالثنمن ب ّبا قطنعبألا بنصحن بال  ن ئ
ب415ب...............................................بالمال ل بالتنهل ب ّبج الباللت 

ب416ب...................................................بالمال ل باللنبئوب ّبالشتنأ 

ب417ب....................................بالمال ل بالحند  بأشئوب ّبوج  بالت ب 
ب421ب........................................بالمال ل بالثن   بأشئوب ّبنقالنىبالت ب 
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ب424ب...................بالمال ل بالثنلث بأشئوب ّببنقّبالم نحمبالمتلشاق ببنلت ب 

ب424ب...............بالمال ل بالئابل بأشئوب ّبألا بالق ئبوالم زالبوالصئاط
ب426ب...............................المال ل بال نمال بأشئوب ّباألهمنءبواألح نى

ب427ب.........بن ئالمال ل بالالنده بأشئوب ّباألمئببنلملئوهبوالن ّبأ بالم

 633ـبب429ب..........................................بالتلش قن بأش بقشببالمئاد



 هللا لآ هلآ ىلعو هللا ّيبن دّمحم ىلع هللا ّيلصو هللدمحلابب.....................................بب646

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الحمدهلل وعلّي هللا على محّمد نبّي هللا وعلى آله آ  هللا

هددد  ب دددّب ّا لقددد بقنمدددتبم هاالددد بالنشدددئباإلهددد مّبالتنبلددد بلجمنأ الم 

ق ببنشنطن بواهل ب ّبمجنلب شئبالملئ  ببالح لوباللشم ا  مح نءبوبقربالمشئا
بال  ربهئدا بل ل بمنش ّا  نب:واثباإله مّبالتئ
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