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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة 
اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي 

 العظيم
(921) 

كينة أرنر بسنيل، لكننن ميكنن أ  يينب بو نه آخنر وهننو أمنه سنلامنا ا  املل كمبا)سبب:: 
األرننر البسننيل ميكننن أ  هكننو  لننه  هتننا  أو  هنناذ )ورراهننبج، انن  ا  امنن  لننه  هتننا  
أركنن هعنندل عللنه أو رعاليلننه أو رتعلساهنه دسننب هعنندل  هاهنه، ورننن  لن  أ  يكننو   نن  

... بو ه آخر: هو حمبوب رن  هة وربغوض رنن  هة   له بلحاظ   ره والطيب علاة  رن الك  
  هة.

 .ج1)جدل املعلول أو العلة أو املتعلق؟أرر اعتباري، اكيف هصحِّح هع اجلهة ال يقال:
 ل  هو ربناهم على حسب قاعدة الواحد ااهنم   روا ا  اهلل هعنا  واحند  إذ يقال:

حسيسنني لننسا يسننتحي ، بنننعمهم، أ  يصنندر رنننه أ ،ننر رننن الواحنند، ابنننوا عليننه امننه هعننا  
س  األول اسل، وحيث  ا  للعس  األول ثالث  هاذ صندرذ رننه ثنالث َصَدَر رنه الع

هنننة  و وبنننه بنننالغ  اصننندر عنننن  هنننة  إركامنننه النننساف و   هنننة  و نننول ه، و   خملوقننناذ: إ  لنننه   
األشنننرن رنهنننا األشنننرن رنننن هلننن  ال،الثنننة.. قنننالوا  منننا يف املواقنننف: )املسصننند ال،نننا : يف 

أ  الصالر األول عس  اله اعتباراذ ثالثة: هرهيب املو ولاذ على رأيهم، قالوا: إ ا ثب  
و وله يف مفسه، وو وبنه بنالغ ، وإركامنه لساهنهص ايصندر عننه بكن  اعتبنار  أرنر، اباعتبنار 
، وباعتبنار إركامنه  سنٌمص إسننالا  ل شنران إ   ٌٌ و وله عسٌ ، وباعتبار و وبه بالغ  مفن
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  رن ال،ا  عس  ومفٌ اجلهة األشرن، واألخٌ إ  األخٌص اامه أحرى وأخلق، و سل
والنننن  إ  العاشننننر، ويسننننمى العسنننن  الفعننننال املفننننيا للصننننور واألعننننراض علننننى العناصننننر 
واملر بننننناذ بسنننننبب رننننننا اصننننن  بننننننا رنننننن االسننننننتعدالاذ املسنننننببة عننننننن احلر ننننناذ الفلكيننننننة 

 .ج1)وأوضاعهاج
قاعننندة الواحننند رتناقانننة يف  افنننا هنفننني مفسنننها بنفسنننها ويلننننم رنننن السنننول  نننا  أقببب ل:

هنننسه اجلهننناذ بنننني  وهننننا حسيسينننة، أصنننيلة، و ولينننة وبنننني   يننندور أرنننرإ  ، فعننندرها وا لننن
قنند صنندر رننن ورل علننيهم امننه: األول قننالوا بنن وهنننا اعتباريننة )األعننم رننن االمتناعيننةج، اننا  

اكيننف  ج2)اعتبارينة قننالوا بال،نا  و وهننناالواحند  نن  اانه املتعنندل الك،ن ، هننسا خلنف، وإ  
تعنندلة )العسنن  ال،ننا ،  سننم الفلنن  األول أو  ررننه، هكننو  َرنَأننو للو ننولاذ احلسيسيننة امل

ومفنننٌ الفلننن  األول؟ج ولنننسا قنننال يف املواقنننف: )االعننن اض: هنننسه االعتبننناراذ إ   امننن  
و ولينننة انننال بننند بنننا رنننن رصنننالر، وإال بطننن  قنننولكم الواحننند ال يصننندر عننننه إال الواحننندص 

ألرننور الو وليننة، ايبطنن  أصنن  للننيلكم، وإ   امنن  اعتباريننة ارتنننَ أ  هصنن   نننَ  رصنندر  ا
وحنننديث إسننننال األشنننرن إ  األشنننرن خطنننا ، وإسننننال الفلننن  ال،نننارن رنننَ رنننا اينننه رنننن 
الكوا نننب املفتلفنننة إ   هنننة واحننندة رأنننك ، و نننسل  إسننننال الصنننور واألعنننراض الننن  يف 
عاملنننا هننسا رننَ  ،رفننا إ  العسنن  الفعننال، وباجلملننة اننال وفننى ضننعف رننا اعتمنندوا عليننه يف 

 .ج6)هسا املطلب العايلج
: ا  هعسنن  الأنني  لو ننوله أو لو وبننه بننالغ ، ال يعسنن  أ  يكننو  علاننة لننيهم مننا يننرل ع
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 ، وال شي  رنها يصلح للعلية للجنوهرعالٌ أو امف ااةٌ أو إض يفٌ لو ول أرر إ  التعس  إرا  
 اهنه، وإالا لكا  عنني ، لكوهنا أعراضا ،  ما ال يعس  السول بكومه  وهرا  وهو  رم الفل 
امننن  يننه،و ننول، هننسا خلننف، سننلامنا لكنننه إ   ننا   ننوهرا  ا رننا راننان إلاكننا  وا ننب ال
 ايلنم قدم األاالك ب  والعامل، اتدبر. نه،أو ده؟ أو عي

العسن   بنفسنه أو بتعسن سنوا  عندم هعسن   نو  ااركنا  النساف علانة،  يهم:ينرل علن كما
لو نننول أرنننر  جنننرم الفلننن ، إ  ااركنننا  النننساف إ  أريننند بنننه ، بعانننهم هاألول لنننه  منننا قالننن

هعسلنه علانة؟ وإ  أريند بنه  نو  املاهوي اهو هساوي النسبة للطنراني اكينف يعسن   ومنه أو  
لو نول أرنر رهمنا  نا   سلنه،، بنفسنه أو بتعنأو  الو ولي اهو الفسر الساف اكيف يكو  ر

 الدر اذ الدميا للو ول ) جرم الفل ؟ج. يف
علنى ربنناهم رنن  فاينة هعندل اجلهنة يف النظنر عنن ااشنكال املبننوي، مسنول: ورَ قطَ 

هعنندل املعلننول، اننا  هعنندل اجلهننة يف امللكيننة والطننالر واحلريننة أو الرقيننة ومظائرهننا أو  بننا  
وطينب مفنٌج و نسا حنال هعندل اجلهنة يف العلانة،  ه  ر    نهصحح هعدل علاتهنا )أي هر ابهنا رنن  

 اتدبر.
بو  قاعدة الواحد إمننا التنرنوا  نا  :يبلنا أ  يلكن  ج1)سلامنا إ   ل  مسول:إضافة 

يف الواحد احلسيسي رن    اجلهاذ أي الواحد بالوحدة احلسة احلسيسية، َام ن الباط  على 
ربننناهم هطبيسهننا علننى انن ه هعننا  رننن أمننواق الواحنند انن  احلسيسنني اكيننف بتطبيسهننا علننى 

 .امللكية االعتبارية؟
سننننننوا  العسننننننول أو  –ول: )رننننننن املعلننننننوم أ ا رطلننننننق املعننننننارالذ وعليننننننه: ال يصننننننح السنننننن

سنوا   قلننا بنو ا حسيسنة املعارلنة هني املسنبابة عنن  –هعدا رن األرنور البسنيطة  –اايساعاذ 
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سبب را  سول الر   )هي طالقج، مماا يكو  سببا  يف حتسق حرية املرأة عنن قيند النو ينة، 
مبعن  أ ا إمأنا  العسند وإ  ي  انب  –ٌر بسنيل أم مل مس  بسل ، ا  ا احلرية أو الطنالر أرن

إالا أ ا النم نَأو  منا أرنٌر بسنيل وهنو  –ويف اايساق جمرال ااجياب  –رن ااجياب والسبول 
احلرية أو امللكية أو الرقاية وا مها. وعليه ا  ا صار الننم نَأو أرنرا  بسنيطا  وعندا  لن  حسيسنة 

بنننننه يف  صنننننورة رنننننا رنننننن سنننننببني أحننننندمها الرضنننننا وا خنننننر عراينننننة وعسلينننننة،  ينننننف يتعساننننن  هر ا
 هسا. اا راه؟!...ج إ  آخر را سبق مسله رن  الره.

*  *  * 
 و هني آخرين يف رناقأة قاعدة الواحد )لر تا ج.اذكر: 

والواللة أو الصدور وال شح ه  عالقة املفلور با الق عالقة الفيا  سؤال تمريني:
 جا  ر لليال  واحدا  )لر ة ا لق؟ أو

د،ننا  عننن الفننوارر بننني األقننوال السننابسة والننرلول علننى الننو هني األولننني عسننال  اكتببب  -
 لر اذج. 11وشرعا  وأللة الو ه ال،الث عسال  وشرعا  )

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

إن َصِحبَتُه : عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلهج وقد س ئ  عن أعالم اجلاه 
عتَبَزلَتُه َشَتَمَك، وإن أعطاَك َمنَّ َعَليَك، وإن أعطَيَتُه َكَفَرَك، وإن ، وإِن ا(4)َعّناكَ 

  أسَررَت إَليِه خاَنَك، وإن أَسرَّ إَليَك اتبََّهَمكَ 
 ج.11حتف العسول: ص)
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