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٠ لموسومة ئقةا الفا لزاهرةالباهرةا منهالرسالة و

I ٤ كبصد؛نىهيوإيى
I

1
n ان٩تقضوبر٠الىو;الذاستاذاال-،عاتالةبالنال٠ىوًا ايفاستاذ٠هنتأ وا

 يجية بدار فى عبراغواصا تعالى رعمهالله وكلن غفرانه علىمرفدهالشرين

ئ

 شك مشحونة التصانيفالجليلة وصنف المعارفاوبحرامواجايوعضنمنهدررالمعلرف اهج
 n دال ٠يملبالدلوعبر نه ١تغغدىءلد، وللها بالعوائن ومملوة وائس بالف
f اع يبارد التاربالوائيلورلداقلتذدت لدة الالواقنرتبلدنال
اساليفي لع البرف لتثلمن نتي لشتلخأ للتد،ريسفىهد،رسته ؤآل

ل يتسسيبييتييسياييهيسسيهلح ي

I وسلم عليه تعالى الله صلى H

أل

 عارنىالروسيةالكائذة٠رحبذبال٠دارت٠ذنورخطص1وهكًانذلكب
 1اييونه لشهيرة مناالماكن بورخفبلسةبيةر
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® ب ه

 بويعصغاتهوهد!تةشمببباشرقنجإلطببل المدسالثابتفذاتهالواعم

 التوحيد فانعلم ( بعد اما , اصتأبدالفينيكبماللهويأبوذدلول وءلىآ٠روذ

 وتقويهمه هوالمقصداالفصى تجصيل واليغذرسيئةاالبعهو امعهاليقبلعسنةالعلم

 االعتقادوما فيه مادسخ ألرلمة;لةطى٠ف۵تبرير٨العباالضشماولوه

 سخونيسآجسنهاالرا ىءليهاالءت،دضأتبلهىاللهطواوجهوادىاسالذظروق

 فاولئك هة٢د،سعر}هناغ1هممرضىاوء االفين Lئذيونوا٠الر ور،ستصوده[ ف،اكلم
 ٠ ل

لمثلى ريقةابالط وسميتها ) لمعين لالاستعينوهوحسبىوذعما با عنهامبعاونهناو

 النظروفيه علم فمارب االول الركن علىركنين ووضعتها ( لمسنىلعقيدةاوا

 لتمر-ايسشروريغ١صاالصورىيقتسمك١ ق.ىطت٠اكشرءةاالولىفىال مشارع

 يستلزمالمطلوب وصحيحه فىالهعقوالت غس٨بالغكروهوهركةال ونظريايحصلمنه

 عنه مراءاته تعصم منقانون المطأفالبد وربمايقعفيه مطلقا توليد وبوبابال

 لمصل سىا فدي توف وال منعينالتوصال ان وليوسمبالميزانوموضوعهالمعقدل

 وموضوعانهاموضوعهاوذوعمنه سائله علم بزالمعرفاوالتصديقمبةواالتصور الى

 اولمساويها واتها٠ءتهاالحغةلهعلذ ومموالتهامورخارجة اومركب اوءعرضذاتىله

 له علىالهعنىبماهوموضوع الوضعيةفدااللق!للظ للفئإيحة ل 0 ،٠دوالعهد الل لد، دغ 0واالئد .

 عقال االزوم هن والبد التزام عنه وءشالخأرج تضمن هوبزئه وبما بقةمإا

عكاية اماتلم فمركب داللة لجزئه كان والموضوعان والءكس ويلزميمالهالبقة

 الواقع عن



ئ ٣ ؤ

 دب كاال ا ٦;٢ كايأنمح اتح'قعذ؛-ركاالذأذد-د نن ا

 لكلبدًا كثرفانوضع وان اواولية باولوية واالفمشكك ا افرادمصف تسلوت ان

 اوغاص اوعرفىعام ءى س|سقئقولئر١فع واالفاناشتورفالائن فمشترلك

 قل1واسبلبعالل فياعنه يتعاكسان ا٠واالبة؛غقوةأزوع وبدونهامرتجل

 المشرباالول ربفىلتصدراتوفيمامشا ٠ الهشرعةالثانية ؤ وغير

 لطبيعىوالهفهوم يخصالهعروضباسما فكلىو بماهدمتصور تكثر نجان ا امعقول ا

 ناذتعينةاالطبيع وقديقاللالتسثم الفبزئى ا ىو1لسوعبألئف بذلقىودئ

 الغرفبنس وبين بينه مالشترلئ1كافتته ماداخإةئن1فوئعواالف االفراد عقيقة

 عامفابن واألنعرن هقيقةواهداةفغاهدت د٠فر1واالفغمدلوالاخارجقئناشنب

 هيةوءن1ءنانح1؛انهواب١ئيرةللمصلغقالةاينىو،جوابمأهوفان٢كلوالقولءلىال

 المتنقة اللثيرة مقولعلى كلى والذوع فبعيد واال فقريب فيه يشاركها كلما

 وبفض فابوالب الس فبرما ,ملى اللبائلدولطبها فيهفسييلملى
 ,الترسا فالبسبا ها٠لتغارق وبه من ءهوم بيسا و باليثى بمالماقهاول

 متنازلة واالنواع جنساالجنلس لىالعالىويسهىا ثماالجناستترتبمتصاعة

 وااهصللهمامفرد والمباين ومابينهمامتوسطات ويسمىذوعاالنواع فن1الىالص
 المشارل عن مينه فان ذاته هوفى شىء ى فىجواب الشىء على مقول كلى

 والجنس مقوم لنوعالىا فبعيدوعوبالنسبة فقريباوالبعيد القريب فىالجنس

 ،خارجرصةكل1واغ ككس1ب والهقسم اعكس ول السافل للعالىمقوم مقسموالهقوم
 بالنظر ذالزم عنالهعرون فانامتنعانفكاكها واءدة ماتحت.قيقة على مقول

 اللزوم منتصور تصور« يلزم بين هنى اوالن اوالوجوداللرجى الىالههية

 يدوماويزولبسرعة واالفهفارق باللزوماوغيرفبخالذة اومنتصورهمالجزم

 ٠ السشربالثانى و لطىحقغيقئتل«ت٠رجملذو1خلممكلى1لعرذر،الع١اوبطوءو

I يناناوجزييا نتغارئكلياضتبا1واالف كليافهتساويانكنقيضيهما الكليانانتصادقا 

 ويتعاكس فمطلقا واال نوجهوبينذقيضىكلهنهماتباينجنئى٠ واءص فاعم
 تصوره مابجملعليهالذادةمرفىالشء ه الثالث المشرب ٠نقيضاهما ا



 وجوده قبله علم بدأفان اواستحصلبه فلفظى ئناةغهربهءناغزاذةالىاسكة

 تساوى فيهال لىمدورسموالىتاموناقصوفديشةرطينقسمانافحقيقىواالفاسهىو

 معالجنسالقريم ان؟ن فرسموكلمنهما القريبفجداوبالجاصة بالفصل فانكان
 ( الثالثة لمشرعة فتامواالفنافسوموالتصويرالميننالبمنعاالمكامهالضنية)ا

 فوليعتماللصقوالكنبفانلن واللغضية ال لشريب فىالتصيعلتوفيهاسشابال

 واالفشرطية اوسالبة موجبة فحهلية اونفيه الشىء بثبوت الكمم ا
 النسبة على والدال اوتليا وبهحموال اومقدما موضوعا عليه الميكوم وبسمى

والموضوعانكنجزئيافللمايةشفععيذاوكليافان رابطا،وتتقسمالىزئبةوغيرها
——* I

 كالاوبعضااالفراد كمية بين ان فطبيعيقواالف الوعدة عءليهبهاهوفهومإةاوبشرط

 منحرفة دايفكرفجانبالمحهولفتسمى٠ضعصورةكليةاوجرئيةوبالبب(نسورو

 بحسب فلن،لن الوجود منخيث فىالموجبة والكم وتالزمالجزئية واالفمرسلة

 القطع على وكلمنهاانكان فجقيقيةفنهنيةاومطلقا طل،فىالعينفئرهيةاوالفمث

 بزأمنجزئها ثمانجعاللسلب الشرطية تساوف واالفتقديرية لتنبيزفبتبة وا

 اللبسيطة بالموجبة فينواالض.هلةوقنىتغهن٠وضوعاواإلر٠ألوال٠ف،ألبىولة!لهئمو

 والعقلية مادة لوافعية كيفيةتسمىا نسبة لكل ( نى الثا البشرب ر بالسالبة

 مطلقة فضرودية مالفات١الذسةماد0بضرور ئنكاناعا موبهة 1جهةودرحبه

 اوغيرمعين مطلقة فوقتية اوفوقتمعين رذرطهفشروطةءغقوا اوالوصف

 1يت;1لفعريتءاذاورفك٠اوالوهدةئقطلطفنىادةم١،طلقةاوببواببدامالل>0ارتشئف
 فممكنة خالفهاكنلك اوبعدمضرورة فثمتينيةءطلمقةصالو حينمطلقافمطلقةعامةاو

 دائمةوعنه اوممكنة فمهكنةوقتية ادبعدمه اوبتعيينالوفت ممكنة اوعينية عامة

 االصة لمشروطةفتسمىا باالدوامالناتى والوفتيتان العامتان وقديقيد بسائط

 ةالووجوديبهفحينيةالدائهة لمطلقةوالمنتشرةوالحينيةوا لوقتيةاصةواالخ والعرفية
 وهنه خاصة بهافمهكنة الضروريةوالممكنة فوجودية الناتية دائهةوبالالضرورة

 مخالفتىالكيفية مكنةعامةالى والالضرورة الىمطلقةعامة اشارة مركباتاذالاًلدوام

 الشرطيةمتصلهان-كم ( الهشربالشالث ) بهما فيد لما الكيمة موافقتى

 وجودا اعتبارالعالقة بحسب وتنقسم ايراخر|ىاوذغيهغ٠،تقد٠بئبوتالسدبةءلل1يه٠
م- ى

يهماصدقا تنافومنفعلةانعكمفيهاب ومطلقة الىلزوميةواتفافية اوانتفائه ما اوعد

نبا5و



ه ۵ ٠
 اناعتبرذاتية فهانعةالحلوثم بافقط فهاذعةالجمعاوكن وصدائف£ط1يقية٠وكفراضد،ال

 غيرالحقيقيةبالصت وقسيكتفىفى افمطلقة وال فاتفافية اوعدمها التنافىفعنادية

 العامذكإالولى لسم ويختب منهاوفىاالتفاقيةبصدفالتالى والمنعبمطلقافهماعم

 نفيضوالمانعةعنهمنالشعو ق٠لزاالقيق وى بالهاصقواليستلزمالصادل|لكاذب
وءائالخساواالءممئدوالاًئببانسئمانمكمفىالشريةان'كانءلىجهبعتقادير

قذميتيناوختلفتان منفصلتان اومتصلتاناو

 يتان1٠وطرفأله واالفنيرات اومعينافشخصية فجزئية محللغأ1قدامفكليًا،اوبمةعه١الح
القنيتين تناقنن ( ع الراب الشرب

 بحلشر،والبداهناالختالف افحالفهنيابكيثيلزملائاته«نصد،ئكلكفباالخرىو

 مععنصرها فعها ماير فنقينكلقضيةفالقيقةاللمموالكيفواالتحادفيماعدامما فى

 ةواكامةافذيتإلمكغحذاواالطلقًا،٠والطلغت؛لعا١التاىقالكغقالىأمة٠يغرةاذنةصاورستلهوه

 رددالفىيازمذقبضىالجزئين٠ةوالركبةالغهومال٠كذقالوةتيهاوالد،اح4تال٨والوةت
 يلطرفىالقضيةتبد ( )العكسالمستوى لكنفىالجزئيةبالنسبةالرل:ردفرد

 وةائتذغلسجزلةإبواز٠ل1عبائكننىوالكيفوربه.ايغالللتىمصلتمذهف
 الجزئية كننسهاوااللزمسلبالشءعننفسهل ومالعنيولوالتالىوالسابالكب٠ء

 اصاللجوازعمومالموضوعوالمقدموامابحسبالجهةف.نالموجباتتنعكسالسائهةوالعامة

 مةطئقت1ك1للقة1صةمحيةالدائنيةوالبتيةطالبردرةوا1طصةميئيقطستواغذ1والهئيئيةا
 سةعرفيةالدالمةفىالبعنر محا والعامةعرفيةعامةوال دائمة لدائمة تنعكسرا لب عامةومنالسرا

 ،نههتبن1اءهه٠وصهينواجت1ضئنتائفىا١ومناغزبيةالصفقطءرفيقغاصةباالفتر
 يصفالمقالوالبيانفالميعانالزمالنقيضعاالصليننجالمحالوالءكسالبواف

 ليغرا٠نىوالكيفاوجعلذ٠،الطرفيرائععبقاءالم٠5رلمءكساكعضاتبدايلذةيض٠بغلق

 ممرة( 121، ن ور|لح٠ي»لوركاكسعااإوجباتوالدوالب'٢ارالع?فالةال١الائؤأ

 بالقاطع لىمكموقد،يفعن١آهرو>انيقاللهايتول«لبال.ذقلرفيع١لدبليطمرعشل1

 ودبما فنقلى نقل على ترفن ان ثم وبمايكونمناالئرفيقابلهالقعليل امارة فيقابلهال

 يتوةفءبمواالبالعقل1٠لة.لو1االد٠فا٠تمااستوىلر٠. يغيدالقطعواالفع£لمىوال

 فوآلخرفلنذكرفيهبميئته لناته منقضايايلزمه وهوقولمؤلف ةالقيلسوالعمد

 صةروماهوفه١ى٠و،وذ*وعااهط.اوبيس ، ط< ،اوشر حنيذ< واالفاقترإنى فاستثنائى

ةذسبتدالىطرف_،الطاوب٨ترراوسطوهي٠صغرىوصنيولهادجبروهاهوفيهكبرىوال



 ألوضوءهها١ كنىاف كهراللصغرىوهرضرعالكبرىفاالوالوضوالها>ع'٠شكالفيواه
رد ة

 ةالتعبرى٨الصغرىوئلمسع.؛وكل فاالؤاليجاب ويشترط فالرابع واال فالثالث

 والهة باضرودة ومعالسالبتالشلبتين البوجبتين عالموجبة ليننحالدوجمنن

 جود و وضم وضرورتها ىبخنفالوجودافكالصغر وال كلكبرىارنكانتغيروصفية
 ٠رجهاونمكو_نالمًاتةي٠ئيتةااودوامامر٠٠الحلبرىووه ع٠للكبرىوفىالثافلختلمافه

 الكليتلنسالبةكليقوالمختلفتانجزًايقوالبهة لينتج مشروطة اوكبرى وردة٠عالشرع

 وااصقريبالهلفاوعكسالكبرىاالوجود بحنفى فيهواالفكاالصغرى انبانت ائهة ون كل

ياج1ااعدايه«غ وكلية1وفطئض بتابالمعخرى١ وفىالنالث النتيجة ثم ثمالترتيب ج " " " ه ' ٠"
 معالجزئية والكلية جزئيةومعالسالبةالكلبة وبالعكسموجبة الموجبة مع الموجبتان

 ألدوام بحنفىال صغيةواالفكغًاسالمددرى٠ذتغيرئ1التطجكالكبرىانكو عزية

 وفالرابعابجابهما ثمالنتبجة لترتيباوالكبرىئما وضههبلالفاوعكسالصفرى

 >عكليةلىرهأوفلهتههاوصلىاصرفيةءلىالسئلة اواغتالفبما معكليةالصغرى

 والموجبة السالبة لينتج جزئية معكبرى وغصوصها كليتين اودوامها وكبريها

 واالدلى والسالبتين جزئية موجبة الموجبتين والنانيةمع للية سلبة الكليتلن

 النتيجة ثم جزئية سالبة الكلبة مع الجزئية والسالبة وبالعكس معايزئية

 واألفكعكس والسابعة الرابعة وحبرى سالكليةفىقيا عانت ان دالمة

 عاهة طا واال منهاومنوصف اوذولدت ةرد٠انكأذ'تنىم موببةالصغرىا

 لردالى اوبا والمقدمتين ثمالنتيجةا الترتيب اوعكس والبواقكمافالمراجعبالخلف

 أومنفصلتين متصلتين من يتركب والشرطى اعديهما بعكمس الثاناوالثللث

 والهطبوع العمدةاالولو اشكالالربعة واعديهماوينعقدال اوحتلفتيناومنعملية
 والبدمن ئية واستثنا طية شر يتركبهن استثنائى جزءتاموا ف منهاشتراكوما

 وضعالهقدمورفعالتالى نتج احديةمافدنالمتصلةي ايجايواولزومهاوعنادماوكلية

 بئبنالطلوببابالل ا نعةاالووالجلفم فههكما يقوفعلكهانعةالجهعود القيق ومن

 فبرفانى تألفمناليقينيات القياسان ثم الىاقترانواستثنائى مربةهنقيضهو
 ؛وله'انىوانتألف«ناالشهذراتواسدغتشمللى٠الوسللهتدهالص،وبد١ليتءضع

 فسفسطى واال فشعرى مخيالت اومنال فخالب والمظنونات اومنالمقبوالت

 حًام اباذق ثيل٠الت و دزددات ١ ًام*غح ب كإى هكم٠ ددات ١ راء تقسال ١ االولو الدالدة ه دج وأردم
الهناط وتنقيح مرفىءأصد،نطرذهالترديداوالسوران مشاركتهال فاجزئيببيان



 امبفىمط ا الركنالثالى ) اونوعا فىالمكممجنسا قوةتأثيرالوصف والعهدة
٠ر.م ب

 ل اق وفيهامشاربالمشربال الحاصراتالكبروفيهمشارعالمشرعةاالولىفى الفقها

 ألهفهومانعاذدالعدمفواجباوالوجودفممتنعواالفممكنموجوداومعدوموالويمود

 هوال ضل وال له والجزوالمثل انضهامالحاال ألىا]شىء طهئ مقد،ستليس عقيقة

 ويعمل الوجودالمطلق الهصدىويسمى واليشتدوينتزععنهالكون ينتقص

 حقيقة والعلمى العينى الى وينقسم اليه استنادهوعلىغيرول لناته عليهباالشتقاف

 معا يعقالن مثلهوقد فيقابلهعدم ومقيدا مطلقا توطذوروءغنا غطى١واللغظىو

 فىمهل وابد الموادالثلثة فبيصل ورابطة موال آخرويقعان وييتهعانباعتبار

 ليس الثبوت والتغايرمفووماليفيدوالمعقولمن يصحااليجابمناالتحادهويةل

 ذ واليجوزعودها وامطةبينهما بتوال بثا هعدوم فعهفليسال االلوجودوالعمر

زئنوتهادزاالءفام]1هطواذغسهب4،العقفانفلواءيدابلزمتقدار٠.٠دذتطلوعوديو1فس
- "٦و ن

 بهيجابعماهوغصتباكلية بها المهيةانفسرت لثانى ا لهشريب انهاهوفىالتصور ا

 فىلحلرج وبست ن1ف هه،كإلفاتوالحقيقة0بهالشىءهوفتع1وبه يةيةبالجزكالهو

 واال فمجردة خلوطةاوءدمه فتسمى ء شى بشرط وتؤذن فاعتبارية فيقيقةواال

 عوارضها من شىء عليها اليصدق اليثيةبها بتعليق منءيثهى ذهطلقةفهى

 الاغتراءى عىيتعلقبذفسها بسا جعلها يتعقلصقهعليهاو ما وباالعتباريجتمعفيهاكل

 لغيرها وفاقرة بنفسوا قائهة وتقتسمان ومركبة بسيطة وتكون بوصةها يتعلق

 الغنى علة والتقدم وهوعمايتقدمها وجوداوءسما وعلمايتالزم والقركبعينا

 اجزاء ل بين والفافة منالغنا والبدفيه العلمبينوالعينغنى عنالسببفاعتباد

 لصورة يتنزععنا اعتبلرى بيثاليقباللشرصة بمعنىكونالشىءولتعين

 الناتاومستندااايه ذفس فيكمونلىجودندوا اه زاءماعم مهتا كونه بمعنىلعلهيةو ا

 من وشقيقاه االوجوب لث الثا الهشرب االستعداد بواسطة او بالنات

 البسيطة الهلية الى المفووم نسبة ن٥ المعانىةىصل ضة وا الثوانى والت المعة من

 نفس مصادقهملهااوسخافتهولكلعدةرسومو وثاقةالربط وتدلعلى ركبة اواله

 مابالغيرواالمكن انقالبهابخالف حقيقيةاليمكن فالقسمة تقخنذاتية وقس الحقيقة

 التدافعبةلوكانتذاتيقيازمالتواردفالعنو اذالضورةالمسلدالبالنان ليسا

 الطرفين اه ضرورة سلمب بهعنى تن يؤ بها ور الستحالة ا كس واالفيتعا فغيرو



 سل وبمعنى االستقبالى االمكن فيسمى المال وبالنظرالى العام االمكان فيسمى
 فيسمى تدريبا مصولشىء وبمعنىتهيؤالمادة االمكانالعقلى وضوههافيسمى

 بسيلدبلة هالة والقدم يعدبها ومدة يحلها منمادة البدله و المكاناالستعدادى ا

 وفديقاللغير عنددبكصباحوالمسًاويقارفهالوجوبالناتى لسواءفليس علىا

 بلعدم تتالزمالمسبوقية نىاغقاؤتعبروافوثهالةضلدادية بالعدم المسبوقية

 فىالمحقيقةسوى فالقديم اوباالمتدادفهوالزماف فهوالسمرى الصريجبالنات
 الومدة السشربالرابع ) بباافاتوالبالز،لمتسوىالهغارئت الرا

 ومقوليتهما فىاالءرفيةب[القتسئم حيال عندالعقلوالوالكثرقمنالمعافالجليةتستويان

 فجوةالوصدة وفديتيدمعروضهها باالضافةالعارضة وتقابلهما ة الشيلويةواباالو

 يتغايرفان اليهوقد هسبمااضيغت سمًامه ب[ وعاضة!ومنتسبةتسمىخومةا

 اجتهلعوكل بال وبداونه لناتهاولغير اتصال وامدبال االجزًا فمعتشابه اللقسة قب

 الةشخص مع وسخلله0ادعىووشعىوصدًاءد،واالضغدفاوذةلةاووهب٠مذ,ه

 الوجوديوجب اذبطالنفحو اتجاداالثنين لهمفهوماويستجيل مصداقااومغايرة

 والمتقال لفان األفمتخا فهثالنو غيرانفاناشترافىتمامالمهية وكالئنين الفقدان

 تعقل فان وجوديين فانكانا هدةءومافمحلمنجهةوايمتنعاجقها بالنمنههاللنان

 واألفمتضادانوانكاناعدعاعدميافاناستهد كلمنههابالقياسالىاالغرفهتضالغان

 ةملكمةوعدماوالبعيد اونوعهاوجنسهالقريب شخصه بحسب موضوعهللوجودى

 واال يفان الىاالنرفمتضا لقياس با معقولة واالفايجابوسلبوايضانكانمويتهما

 1 لسنالعدمىدونالهكسفملكةوعدموًاالفمتضادانوالمشيونك النتقا فاناستحاال
 المقيقى باسم فيختص غايةالحالن لتضادفىا وقديشترط لو ذا والقيقى منا

 التسمية فينعلس الوقت فى االستعداد والملكة العدم وفى بالهشهودى كاالقل

 I اال فتامة فيه فانكفمن الشىء العلةمايفتقراليه C مس الخا المشرب ز
 هوبها اوخارجة فمادية اوبالقوة فصورية معهابالفعل فوجوبه فنأقصةداغلةفيه

 إ عنالرجحان الذاتوالينفك المكاناوالةوعلةالفاقةا افشرط اولهافغاليةوال ففاعلية

 S يممله ما فىالهعدوم وليس اوباالمكان بالتحقق وارتفاعا اجتماعا اللزمالنقيضان وا
 I ن٥ يلمون بل بنفسه وجوازعدمه نفسه عليتهل وااليلزم بالنات فاليتعقالولوية

 I وحدة التكثرويتالزم مبدأ اليكون والبسيط الورجوح لترجح دفعا علتهالكافية
ا مابالذات المتناعمابالقرضبدون تسلسل الساوروال ويستحيل العلقوالمعلول

،١ لمشرء ا
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 لسبود الوال المشرب وفيهامشرب فالعلجلت الشرعةالثانية( ر

 فعين يقومه عنحل استغنى فان واالفمهكن سبحانه فواجب لناته وجوده انكان
وانتقالمالقيامهبالعرنوبقاؤموموان بنفسهوبالمتعدد ويتنعقيامه واالنعرن

ب ■ ، ٠
 شيت واالمعبق) ش سغوب1اطقب ن1٠مو|ال بجيستة ا

 االبلمادمبلفهاموواالفمتصلفلنلنقالفقاديرتعليسياتضطاوسالوبسوفدتؤخن

 االعلى الفلك٥باالضافةفتسمىالطولوالعرضوالعمقىوالسهكمنهاالمكانيحد

االءةاالولىاالشرب٠٠يرس٠نهوهقيقةمغ:بد,اد غلواالفزما واليبوزخلووءنشا
م- ■I —١ر

تاصلجا1السس1مهاربعةاائسمعدوتف1ضراةسهةوالذسةو|س٠فالكيفءرذر،اليغت1الث

 شة1وجوالهش٠ةواالز1اللطأوئالكث1ذذومنفروءه٣وابذوبةواليبو٠اإدطرةوالبرود
 وطبيعيا وفسريا نفسانيا ويكون فعةالمحسوسة والميلبهعنىالمدا ف والبلةوالمجفا

 I ةكنلكفانانمنالمحلفنافمترفرن الرئي والمبصراتاللونوالضؤوموشرط

ر 1لللة -,|ا ل:' .,٠ر٠ .رغ:ر,_ دش ٣
I

لحسوالمركتوالبدفيهادناعتدال لقوةالرسوخملكتوبدونهمالفاليوةمالهبدا

 صفة والعلم وقديطلمقعلىعدمها زوالها والهوت والروح الهزاجووجودالبنية

 اوااهغترءة0د،ئقلبهورتهاوبصوررهاالجمد1ءذداا0ر٠الشىءبينهضو1ءقيقيةنءئفبه٠'
 اتجادهماذاتاوتغايرعهاعتباراتصوربالكنهوعكسهتصود فمع فانكانمراةلمالحظته \

 1زكوبفإم ج يجش لكتطقرلرلحكفلتصوركهالش|الف1جهوربل ا
 تغيذ١الئنكلذ ١و ذت كليًا، ذت,نى١ ئم٠وهصولبوءضوريا1وتغلم؛لمي1لي ب١ذغحباو ١و ا

 ل ;،تًالم^,ًا■,,,;.■ا; ,»٠,~.,.اض»»٠,ضل„.,.„„,.٠.„„ا.„؟ا—n_———,لج،...»
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 اول وربمايخصبال س واالفاعسا توهم بوذه تخيلو فبالهيئة االصتنا فهع ية ماد

يخصبالجلرزم تعرضللمرالكالشكوقد نية كيفيةاذعا وبغيراالغيروالتصين

 مركباوالثباتاعتعاداوالزمهعكعجانه جهال بقة لهطا لىعنا الخا الهطابقالثابتفيسمى

 زوالها الى انتهى ان ءىممالًةوالذهولءائلصو ظناومرجييتموههاوالجهاللبسيط

 واالرادة النظريات اتتساب من التكليفالقوةالهمكنة واالفسهوومناط فنسيان

 فق الو ا اعتقاد من المنبعث الفاية الى ميالنها بعد الغعل الى النفس ذزوع

 ٠داوالةذرجإحاوالشهوهوالتستلزمالرضاوالمعمةواسار1'تذغساالطماواالءتق٠شوليد

 ورويةوالقوة بسهولةوبالتردد والحلقلمانافعاله وتضادالعجز الفعلصفةمصية

 والصحة رية٠تيةوئم1وظًايهوذب خربماهوآخروتكونحيوانية مبنأالتغيرفىاال

 اوعدممللمة والهرضضدها منالهوضوعلهاسليمة اوعالةتصرعنهاالفعال ملكمة

 واهانسعاالئلهو|ةكأسيطالسلواائالخاب1وبيص1له

 بالكميات لمختصة ما كالهصعاعيةوا النفعال وال كالممراضيةا فعال دلالن فشدةاالستعدا

 للعمد والفردية والزوجية للسطح والتقبب والتقعر للخط فكاالستقامة

 فافة لفيرفيىامااال قياس ابال يتعقالل اال النسبةم ٠ الثالث المشرب ؤ

 مشهوريا ومنالهعروض منه واامركب فاهقيقيا خئ0االذعلمسةوتسهى ه٨الض وهى

لهةو«ا1مًاغ و متوافقة اوامدهماواللهاوتقتسم لصفتفىالطرفين تعرضالمادث

 لواالطالىوالوهودوالعدامخغرها٨لطرفانفىاؤًااًص١الويثئغؤ1رىومهيسةرالى
نوع ل: ف ض تتبع قةوة وذه والتضاد والشخص والصنف معروضهافالجنسوالنوع وفعالوتتبع وذهناوقوة

 الشطر على عنهاوقديقمر وراغارهة0ابوالىاال اجزاء للوضعوهونسبةاواما

بأنتقالكبلى ينتقل اوعرضيا واما؛لهلكوهوذسبةالجسمالىءكرلهالوبعضاذاتيا
ن ١٠ .11 ٠٠٠٧

 الالى٨االرنوهوالس اواالرواما ان٠الذسبةالىالز وهووأماالهةى ولباسه الحيوان

 وبدونه افتراق جوازالتخلل اعتبرمنالهتعددفهع المكانوربمايربعاقسامهفان

 ثم النسب وهوبقاه فيركآواالفسكون ذسبتالىانمداود٠ال اجتماعواألفانتبدلت

 واها طبى وبالونه ارادى واآلفهعالقص فقسرى مبدأسمنغارج كلمنهانل

 بهغ0ىغالوللهاهوبلملقو٠ءةوهى2د،ريآىواهااالذغعالوهوا٨الغعلوهوالتأئيرال

باوالميةق. المعاوق لميللهواازمانواوبهو واليهوفيه لهاممامنه هوتلكاواًلبت

 سطية لتو هوا



والوضع االين وف وبالعرض بالنات وتكون والهفيزاهوالقطععة هوااتوسطية

فطبيعية نئذتءلمىذةجواحف1ف

لمجرلد بوحدةماسوىا حيواذيةوبداوذهطبيعثةءذهدريتاوذب[تيتوومراته[الشخصية

 واال المتيرلكفقسرية غارجاعن وبسيطةثمانكانالمجرلد ومركبة والكلموالكيف

وديةفلكيةاالختيارارا منههامعا وكل واالفنفسانية اية

 واليه مامنه وتضادهابتضاد بوددةمافيه بوحدةمافيهومنهواليهوالجنسيةوالنوعية

 بلعتباللشة كينيقمتفلوةتس وانقساهابانقساممافيهاوالوالنزماندمنلوازمها

 والسكون سرءةوالضعفبطوئليسلقغل.اللك[تظاللزإدتطىالحكاتبمااليحصى

 قالعينياناوفيهامشلبًالمتريياالول6 الشعةالثالثة ٠ 1لمكتلج،ءلىم

 اوال فنفس فجوهراومفارقيتعلقبه ابزلهلثلثةفجسمواألفامالعينانكانالالبعادا

 جل نعلىعقبوفر نسا رانا دو المووالغيرهثم ية تحاد ا بزا وال د واء متصل لسم وا فعقل

فمركب الطباع لغ'ق٨نااوزًائ كان فان رق ذه[ الالى هت٨اذقج ل، ٠قبو ددطى شعب ئالث ذى
١٥،

 بهحيطه د يتحس لكلو ا يفوغ ما انمنه على فثلة وفللى ا صرى عة فبسيط ال وا وغيره مهتزجا

 تمبعسوي للعغلم٠دروقطب1،الل;ه٠جعد٠ الىالهغربءلمى٠ييرلقئ بوبهركمصالبا،داو٠القر

 ال االءدد، ٠٠نءلدهذقطتو1لذطقت ١لشربى،ويدجاطع ١الى يًاته ولدوابت 1فئك ودده االدرأم

 بستدواأروينقسم والشتوى الصيف اببذههااالذقالب٠و والخريفى الربيعى

 الحنسوالنيرانوكلففلكيسبيون عشربرجادمتحته سدا،د زرلبيال٦متق[طةئةكلو،ق

 معاشا بعضها فى لءوأاذم!لهغءلماالرةر،و«نالض[يةاذكش[١ذم لقهرءذصرزأذار١وتلت

 مركزعالمنا ان وثلةعلى يجلوز وربما يجاوره ما الى وينفلمبكل للمتنفس

فضأغير نم ناهية ف مآجاذبة والسياراتجوارعايهابقوى هوالشهس المشاهم

 ج[ر ل أ لى و ال ل ذ٠رك غ ب[ ينتظم وهركزالعالم يرها علىعاو ك هلهدتدر وم مدذاهدة

 فضظومعءلمى،قد،رهطومو عوله[تست،بعها وتبعية فصولهاالربعة ليلةوبالثانية وال

 والهشترى والقطايع والهريخ واالرض االصواللكاذسوالعطاردوالزهرة ومن

 وقددمواقعها ومقاديرها فدرصمواضعها والنبطون واالورانوس والزعل

 نورباعئلةهرالدرهنيىورهوبوءلى1،ااسوت,٠ةاتب[عاه[دوسدل,مئديرهاولالربأ٠و
 البحارامتصاعدقديبلغ ا الهشربالشان ) وعلىالهركزمعباهنا محوره

 الفيصيرضبابا اوبرداوقد اوثلجا وينزلمطرا فيصيرسابا الطبقةالزمهريرية

 عقة والصا والبرق الرعد فيحدث دخان نمجه وةديمو اوطال صقيعا اوينزل
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 نيران معها وفديكمون الزلزال -مثت فيها بهاهتبس االرض اذشعت واذا

 اجتمعت واذا يفتقرالىكشفهوربما العيون ينقلبغيهامًافيحث واصواتوربما

 الهزاج كلحدن سورة وانكسرت بقواها فتفاعلت اء االجز العناصرالصغيرة

 رفىثهاذية٠نويغتم٠فأنك!نانض|ورتادةادررضعتد،لو|الفغارجبكيغيةا'وباس

 الداخل بعسب وا٠اوءغ1اوصذغااوشةص نوعا الاليق وقديقاللمايتوفرفيهفسطه

 االستوأالالقليمالرابعالمشربالائلث عبعسباالوضاعط1اوائرجواءفالب

 وتدونه فمعالسوالمركةعيوان والتنمية التغنية مبداء فيه انتقق الممتزج

 اوبد،وصااوغيرذاابلغرط واالثتعغل١ ذائبمعاالنطراق واالفمعدنى نبات

 دبيعيقويغدسلمالرلموبةاولليبوسةواعيوانرثاذكهالذبأتفىاالسقارالىالقوىال

 ااباطذة ءر الهشا و الهعروفة الظاهرة الخمس المواس وهى امامدركة بنفسانية

 اوالمعانى مشترك فيس الحهسة الطرف فيهامن لمجتمعة بهاالصررا ادركت فان

 اومتصرفة ذناكرة اوالثانية االولىغغيغل1غيه واسًاغزن ١ بداغوامهة المجزئيةالهتعلقة

 شوقية واماءركة متخيلة والواهمة مفكرة تسمى العقل استعمال غباعتبار فيوما

 الموافقة الجهة الى بالتمديى اوذاعلية فغضبية اوالدفع فشهوية باعثةعلىالجلب
 النفكماالالولللجسم ( الرابع المشرب ) اواس[لغةىنىالقبخنوالسط

 االدادى والتحرك الجزئى اواالدراك غنباتية والتغنى منجهةالتولس غانكن

 متعلق مجمردفهذاته جوهر وهى فناطقة واالختيارالفمرى اوالتعقل فحيوانية

 اللوإهة٠ءأىاالهو واالقدام المقايتمطمئنة باعتبارادرالك بالجسمفىتصرغاتهتسمى

 وتائيرماف ا عقالنظري ثمباعتبارثأثرهاعنالمبداءتسى والزبللنافعامارة

 النظريةالهفسرة علىاالواللحكمة ويترتب مراتب ولكلمنهما عمليا البمنعقال

 ويحصلمنهها تقامة السالمفسرةبا لعهليةالمكممةا لثانى وعلمىا المحقايقبقسرالطاقة بهعرفة

 سبل|لغاةر اغل،سانءس المشرب وماعليها ماصا بهعرفةالنفس الفقهالهضسر

 العقلوعدم دلعلىوجوذ التكثر مبدأية المتناع اوالتأثير جودالىغيرهفالو
 ملخلقاللهالعقل االفالكفاؤل مثردلعلىتكثروعسبت ى٠اسليتبيناالوىواستو

 العناصر لعالم هفبر ال در لئ[ الى! وهكنءامتنازات فيصربوساطتهآخرونفسوجرم

 ثمالعالم منهممقاممعلومويغعلونمايقمرون ولكل اشخاصها انواعهافى وتأجصر

 منعلوياتهوسلفيانهمادثمسبوتبالعمالصريع ته اجزائهوجرئياتهوكليا بجميع

 فى ي الرابعة المشرعة ٠ لتًاريريوهببتوالاللواالاذتغىاالكانبالهرة1اذا

للمور فطعا فديم من للحادث االولالبى المشريب وفيهأمشارب الربوبيات

 لتسلسل وا



 لمبينالىمنامجمتفاونة اللتلبا ولغدارشد لنفسه ورفعالعايةالشىءوالتسلسل

 رىيخم1د،ارجشسوهوولىوساذالكىديوجبالهحلىالغ٠عنا]ذظرفىم«رفتعو
 اإلمكانومنهكلكمالوهومقدسعنشوبنقصانمنجاورقهوثاوامكانومصامبة

 يدرلكذاتهاويكمتنهصفاتهبلكلملذطر زمانوان٠كإناوي:دا٠جهةاوهيزوانيتويه

 المشربالائف وراءذلك هو فىعالمناعوالكف ببالكاوتوممتهبخيالكاوتصورته

 علمهويعبرعنالسلبية وماستائربهف سبحاذهاسماءوصفاتماخبربهعلىنبيه للمه

 دة1ب[لف!تواجبقالوبودوالزب يمقدايهة٠رينوالقيو،الغعليةئلثك٠وسةوءرار٠بأال

 والغيرية االثاد وهدة توجم والغيراذالعينية فيهاوالتعددوليستبعين

 فاللوحرفومموف مبردلعليه بكالمفديمامرنه واالستكمالومومتكلم السوث

 لطبيعة يرجعماهومنلوازمالحسوثثموجربوجودمومكنا اللسان-روفهواليه

 وعموم ته واراد لعدمشهدبشمولعلمه انحاءالوجودوا لقسمعلى يةمتساويةاالجواز

 منشيونهواثاروالعبديفرفبينسقوطه اطواره بجميع وافاضتهوالممكن قدرته

 ويعاقب فلهافعاالختبلريهيثاببها وصعودهويجستصرفاتهبدسبدواعيهوفصوده

 القدرتجسيد ه الشالث المشرب عليهاوالجبرفيهاوالتفويذوالقدرج

 ايةىمالبكألواله1لهسوق1فهالىدووس،عد،يتونطيهو|كضأاتئذهوامئلب الشى

 اله١لرزغامًاتغفىبهاليطنكلهنءذدا1تبحلالناليوةو1الد،اللةالىالبغيةطالجاهيق

 ساعاذ، قةهنذاتهوله٠غيريعد االوسعه!وبمايأتافعاله1والذكلفذس٠بهش1ء واليب

 رالتلويسبلفاء٠حكممعينوقضاءمبينبغدراوثرونهعاوفرواال فىكلمادثة

 ذدوابشنعي>ش؛داالعقلفىادراكاكضبالاهالروايطب1٠االمرالثكويئد،ورب

 لئ[بانهدرفاالغقلواالطهعدهن يع!غطأبل واليؤنن وقديصيبقديخطىء

 بهويم،داق،فروشالئغليةوصرفاسرضرعمنميتمبل،ئضثمرعوشالىهئ

 المادة شربالرابعجةةاالرمئراسيضغراكسصورةمئ،بمجريةءن٠ال٠بطد

 وكائفتهومئبكواهدغتهوءساضطز لردى غداسةوهضور! فيه!لىسالخ! فتترت وربهغ|

 الكمال واستوفرت وافر!طالقربواكداوالصغرلكرذهاضاليغةلىوجوده!واائضلت

 ئيادراكابزئئبصئنرةاسفىانتو■ذغذىءنااللةاكشويتواس اليبعان

 ناظرقللنيناعسنوالىربهايومئذائهدرةا٠فىالعقل'ئبذةبالذغلوهو0فرؤيةساالذهم؛لز
 ٠لشرءثاتوفيهامثاربالسبب١فى ٠ الخامسة المشرعة ٠ وزيادة المحسنى

 معاضدة مصالها ومن لمحسنالنظام الهفيد للخيرالعام حكممةوسبب االؤاللبعثة
ه؟زة٠ل ١كرورىو ا ذاوالعلم الدل بنصب! عرف ابهامون العقلورفعاالعتهالوفطعال



م

 على وانلهلرها صريحالقصيف فانهابهننلة بالتتى الهقرونة للعادة رقةالىا

 ها نبياءآدموآءرهمحهدصلىاللهعليي لمشربالثاناقالال نتفاءا ال ينالمتنبىقاعيا

 ومممعكثرتهم بلغأالعرب واقبالقرآنالهعجزبفصاعتهوسلمذانهادعىالرسالة

 ءنه تواتر ولقس سبيال الطعن فى وعداوتهملميجوا اهتهامهم وفرط وءناققهم

 فيدإل ءنًالئدةو!جتع راالمورلعا,_جة٠٠٠5تيعوذغ الخاليةواال االخباربالمغيبات ا

 مضاالسرإرودئيقاعكاةوشهد،برسالتعبهعلىغوا 1٨لك٠اس,لوتئماله«رفتواس

 ريسالته وعموم وافضليتهمنغيره بالمتابوالسنةمعراجه فقدثبت انبياء سلفا

 عنالصغالر معصومون النبيينوهم غاتم شريعتهونسخهسائراالديانوكوذه وبقا

 ونالوا منالصلجًا لكرامات وتواترا لمعجنةمطلةا مقتضىا ئروماينافى عمناوالكبا .

 وهافىوجسماف المشرر ٠ الثالث لمشرب ا ؤ هم لهرتبةببركةاققدائ تلكا

 الخلقة ابتدًا بها التى االصلية الجنأ والمبعوث االعادة امكان على يتوةفوال

 حنالرغذيغنواليذغىاهالذغأسدل٨فلوق٦والغار الجنة ثم هيئة كلمنالبافاضةمايشا

 اخبربها مهكمنة امور والصراطوالحوض والهيزان اءوالهماواءوااللقبروالحساب

 عدالوعدبه بعاوالثوابمناللفضلوعدبهوالعقلب يق الصادففوجبالتص

 م1واليؤبداصلءبا]تمد،يقفىالذاروء ويخلسمندضاللجنة ،يه٠فاليبد،اللقوللد

 اللمكثجهعابينعلىطو باالستتالالويدمل الوعينبالخلوديخصبالكفأراويقيل

 ونها اوبل القوبة مع ذلكلهنيشاء ويغفرمادون يشركبه اليغفران للهالدلةواا

 سعا التوبة ويجب السرجة اولرفع لدفعالغقوبة لرعناةنلها لهن والشفاعة

 ف ودبمايتوق بالبعض االجماالوالتقييد االثامويجونفيه الرتالهق٨طىالغورل

 علىاللمفايةحسب والمندوب لواجبالىا االمروالنهى علىواجبآخروينقسم

 والوالى وإلبالمجتهد مثله اليرتكم، بهن لمأموربهوالهنوبعنواليختص انقسام ؛

 علبه له صلىا يقه تصد ن االيما « الرابع المشرب و يفتقراليه فيما اال

 بسيطة وسلمفيماعلمجيئهبالضرورقوالبدفيهمناالقراروالتسليموحقيقتهكيفية

 جزأممهاذالهقهنقد وليسالعهل واندياد فيهتنقص فليس يعبرعنهاباالذعان

 هلكةل-فالواسطةبيتهواوااليهان لمفرعموينفىوال والعملقديعطف يؤمروينهى

 العز،ابءلىالكخفر٠راواذهايثبتهعذغيهال>خالقهءئىاالسسالمو.ه.صر٠واالسالمواه

I اارحهةلرجا الهعصية لهقمن وارتكابا تهويل ته منعالما تويدوجعلندوالكنب 

مزوذاليجوزركغيرإنبتداع1ًافىال،٨نالقللالابئسوالاالستثعاوالرادةلل-وبةوتصح إ



ح

 رياسة االمامة ٠ لخامس لهشربا ا و منضرورياتالدين مالمينرشيا

 اءه٨طوااالعهات يجب بعيث عليهوسلم للهصلىاوالدنياغالفةعنه عامةفىالدين

 ويجمبنصبه والقريشية والشجاعة والمرية والنكورة العدالة من كافةوالبدفيه

 بعده الدق والعقدواالمام الحل بانتياداهل وتثبت واليجوزتعدده اللف على

 ثمالمحسنثم الهرتضى ثم ذوالنودين ثم الفاروق ثم الصدبق السالم عليه

 اليظن و الموعودة الكاملة الخالفة مدة فانقضتبه تسكيناللفتن سلماالمرلمعوية

 اد واالول االبًا وقاتل فىاقتفائه االوطان وترك اتباعه فى االءوان فارق فيهن

 على الثلثة الحروب فى والمصيب بمجردفواته الجلى النص خالفة رضائه فى
 النصرقلعدمالرضاوعنالقصاصواعظامالحادئةوعن للجيرة باغوتوقفهفالبيعة والمخالف

 االطاعة بعد الموأغنة المهمةاولعدمرقية اولفواتاالمور لورثة اثباتا لعدم

 باق ثم االربعة اللفاء وافضلهم ولة فهاء ثبتت ولو فءقهممردودة والمطاعن

اللهواعلمواانكممالقوه والعترةالألهرةصبالط|والتةوىئذةوا المبشرة

 الجنلوى صبىاللمهبنءبللاله0ر1وذةبذظ٠اشالةالهع بحمداللهوتوفيقهقتمطبعهنه
 صاهبها على لشربفةألهجرةا من I ٣٠٨ واالغوةسه1ذئلىالدًافيةىادد’اتاهبياس

والحية الصلوة افضل

--------د. ص'-*»—.
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