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 الوطلق و الوقيد

  الخبهس فٖ الوـلك ٍ الوم٘ذ ٍ الوجول ٍ الوج٘يالومظذ •
 [ توشٗف الوـلك]فظل •
ٍ لذ أشىل هلِ٘ ثوغ  ها دل على شائع في جنسه ثأًِ الوطلق   هشف•

ثوذم االؿشاد أٍ االًوىبس ٍ أؿبل الىالم فٖ الٌمغ ٍ اإلثشام    األهالم
ٍ لذ ًجٌْب فٖ غ٘ش همبم هلى أى هثلِ ششح االسن ٍ َّ هوب ٗجوَص أى  
ال ٗىَى ثوـشد ٍ ال ثوٌوىس فبألٍلى اإلهشاع هي رله ثج٘وبى هوب   
ٍػن لِ ثوغ األلفبف التٖ ٗـلك هلْ٘ب الوـلوك أٍ هوي غ٘شّوب هووب     

 .ٌٗبست الومبم
243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 الوطلق و الوقيد

 اإلطالق 

مما ٌدل علٌه 
 اللفظ بالوضع 

مما تقتضٌه 
 مقدمات الحكمة

514ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 الوقيدالوطلق و 

 اسم الجنس موضوع 

ٌكون اإلطالق مستفاداً من 
 نفس المعنى الموضوع له

نحتاج فً استفادة اإلطالق 
إلى تأسٌس قرٌنة عامة 

 بمقدمات الحكمة  تسمى

403: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   



6 

 الوقيدالوطلق و 

 اسم الجنس موضوع 

 بإزاء الماهٌة المطلقة

للجامع بٌن الماهٌة 
المطلقة و الماهٌة 

 المقٌدة

403: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 الوقيدالوطلق و 

 اسم الجنس موضوع 

 بإزاء الماهٌة المطلقة
ٌكون اإلطالق مستفاداً من 
 نفس المعنى الموضوع له

للجامع بٌن الماهٌة المطلقة 
 و الماهٌة المقٌدة

نحتاج فً استفادة اإلطالق 
إلى تأسٌس قرٌنة عامة 

 بمقدمات الحكمة  تسمى

403: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 الوطلق و الوقيد

 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 

اإلطالق المتصف 
 به الجملة التركٌبٌة 

516؛ ص 1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 الوطلق و الوقيد

 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 
لحاظ المفهوم غٌر 
مقٌد ببعض أصنافه 

 أو افراده 

اإلطالق المتصف به 
 الجملة التركٌبٌة 

ما ٌقتضٌه طبع نفس 
 القضٌة 

516؛ ص 1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 الوطلق و الوقيد

 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 
لحاظ المفهوم غٌر 

مقٌد ببعض أصنافه أو 
 افراده 

مثل هذا اإلطالق 
ٌوجب سعة دائرة 

 المعنى دائماً 

اإلطالق المتصف به 
 الجملة التركٌبٌة 

ما ٌقتضٌه طبع نفس 
 القضٌة 

لسعة مدلول القضٌة 
 تارة 

 لتضٌٌقه أخرى

516؛ ص 1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 الوطلق و الوقيد

اإلؿالق فٖ االهالم الشخظ٘ٔ فَْ خبسج هي هحل الىوالم فوٖ   ( اهب)•
الومبم ثذأّ اًِ لن تَػن االهالم الشخظ٘ٔ لووبًْ٘ب ثبهتجبس هوب ٗـوشأ   
هلْ٘ب هي الحبالت ٍ الظفبت ف٘تو٘ي وَى اإلؿالق فْ٘ب هسوتفبدا هوي   

 المشٌٗٔ الخبسج٘ٔ وومذهبت الحىؤ 
اإلؿالق فٖ الجول التشو٘ج٘ٔ فبى للٌب ثأًِ ال ٍػون للوشوجوبت   ( ٍ اهب)•

ووب َّ الحك فحبلِ حبل اإلؿالق فٖ االهالم الشخظ٘ٔ ٍ إلّب فللٌوضام  
  الوزوَس فِ٘ هجبل

521؛ ص 1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 الوطلق و الوقيد

ٍلن الٌضام فٖ أسوبء األجٌبس فوب َّ الموذس الوتو٘مي فوٖ وًَوِ     ووب •
 هحال للىالم فٖ الومبم اًوب َّ خظَص أسوبء األجٌبس 

الووبًٖ الحشف٘ٔ ٍ الوفبّ٘ن األدٍٗٔ فْٖ غ٘ش لبثلٔ لإلؿوالق ٍ  ( ٍ اهب)•
حتى ثٌبء هلى المَل ثىَى الوَػَم لِ فْ٘ب هبهب ٍ رلوه  [ 1]التم٘٘ذ 

لوب هشفت فٖ هحلِ هي اى الحشٍف اًوب ٍػووت ألى تىوَى سٍاثوؾ    
واله٘ٔ ٍ هَجذٓ للٌست فٖ الىالم ٍ اى هوبًْ٘وب غ٘وش لبثلؤ للظوذق     

 هلى هب فٖ الخبسج لتىَى لبثلٔ لإلؿالق ٍ التم٘٘ذ 

522: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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 الوطلق و الوقيد

اهب وَى تله الووبًٖ ول٘ٔ فَْ ٍ اى وبى طح٘حبً ووب هش فٖ هحلوِ  ٍ •
إلّب اى هوٌى الىل٘ٔ فٖ الووبًٖ الحشف٘ٔ غ٘ش هوٌى الىل٘ٔ فوٖ الوووبًٖ   

   االسو٘ٔ ٍ لذ أٍػحٌب رله ولِ فٖ هحلِ ثوب ال هضٗذ هلِ٘ فشاجن
 

522: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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 الوطلق و الوقيد

 األٍل فٖ توشٗف الوـلك ٍ الومّ٘ذالفظل •
 ..   لذ هشّف الوـلك ثأًِّ هب دلّ هلى شبئن فٖ جٌسِ، ٍ الومّ٘ذ ثخالفِ•
 :ٍ ٗشد هلِ٘•
ثأىّ كبّشُ أىّ اإلؿالق ٍ التم٘٘ذ هي طفبت اللفق، هن أىّ اللبّش : أٍّال•

أًّْوب هي طفبت الووٌى، ٍ لَ جوال هي طفبت اللفوق وبًوب تجووب لوِ،     
ػشٍسٓ أىّ ًفس الـج٘ؤ التٖ جولت هَػَم الحىن لذ تىَى هـلمؤ،  

 .ٍ لذ تىَى همّ٘ذٓ
 

313: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

إى ووبى الووشاد   : أىّ الشَ٘م فٖ جٌسِ الّزٕ جول طفٔ الووٌى: ثبً٘بٍ •
هٌِ أًِّ جضء هذلَل اللفق، ثح٘ث ٗىَى اإلؿوالق داال هلوى الشوَ٘م،    
فَْ فبسذ جذّاً، ألىّ الوـلك َّ هب ال ل٘ذ فِ٘ ثبإلػبفٔ إلوى وولّ ل٘وذ    

الخظَطوّ٘بت الفشدّٗؤ، أٍ الحوبالت     هلوى لَحق فِ٘، هي غ٘ش داللٔ 
 .الشخظّ٘ٔ، ووب هشّ 

313: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

إى وبى الوشاد أًِّ طفٔ الووٌى، ٍ أىّ اللفق ال ٗوذلّ إالّ هلوى ًفوس    ٍ •
الووٌى، ٍ َّ شبئن فٖ جٌسِ، فال هحبلٔ ٗىَى الشوَ٘م فوٖ الجوٌس    
هجبسٓ هي سشٗبًِ فٖ أفشادُ الزاتّ٘ٔ، حتّى ٗظذق ثَجوِ شوَ٘هِ فوٖ    

  .هوّب ال ٍجِ طح٘ح لِ -ثبلووٌى الوظـلح -هجبًسِ، ٍ إالّ فبلجٌس

314: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

ال ٗشد هلِ٘ اإلشىبل الوتمذّم، لىي ٗخشج هٌِ إؿوالق أفوشاد   : فحٌ٘ئز•
إٍَٔفَُا ثِبلْؤمَُدِ ، ٍ وزا اإلؿالق فٖ األهالم الشخظّ٘ٔ، : الووَم، هثل لَلِ

   ، ٍ إى تىلّف ثوغ أّول التحم٘وك    ٍٓ لْ٘ٓـَََّّفَُا ثِبلْجٕٓ٘تِ الْوٓتِ٘كِ: هثل لَلِ
ثئدساج األشخبص فِ٘ ثوب ال ٗخفى هوب ف٘وِ، ٍ ووزا ٗخوشج إؿوالق      

ٍ ٗشد هلى هىسِ دخَل ثوغ الومّ٘ذات فِ٘، وبلشلجٔ . الووبًٖ الحشفّ٘ٔ
 .شبئن فٖ جٌسِ -أٗؼب -الوؤهٌٔ، فئًِّ

314: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

أىّ الوـلك فٖ جو٘ن الوَاسد ال ٗىَى إالّ ثووٌى ٍاحذ، ووب : التحم٘كٍ •
 .س٘أتٖ الىالم فِ٘

 :فلْش هوّب روشًب أهَس•
ٖ      : هٌْب•   أىّ اإلؿالق ال ٗختضّ ثبلوبّّ٘وبت الىلّّ٘ؤ، ثول لوذ ٗىوَى فو

األهالم الشخظّ٘ٔ، فبلمَل ثأىّ الوـلك ّوَ الوال ثشوشؽ الومسووٖ أٍ     
 .ء ، ل٘س ثشٖ  المسوٖ

 

314: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

ٖ : هٌْبٍ • ء لو٘س إلوى    أىّ اإلؿالق ٍ التم٘٘ذ أهشاى إػبفّ٘بى، فىلّ شو
هَػَم الحىن فئهّب ل٘ذ لِ، أٍ ال، فولى الثبًٖ ٗىَى هـلمب، ٍ إى وبى 

 .ء آخش همّ٘ذا ثبلٌسجٔ إلى شٖ
أىّ ث٘ي اإلؿالق ٍ التم٘٘ذ شجِ الووذم ٍ الولىؤ، ألىّ اإلؿوالق    : ٍ هٌْب•

هتمَّم ثوذم التم٘٘ذ، ٍ وبى هي شأًِ رله، ٍ هوب ال ٗىوَى هوي شوأًِ     
 .التم٘٘ذ ال ٗىَى هـلمب ٍ ال همّ٘ذا

315: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

شجْْوب، ألىّ التمبثل الحم٘موّٖ إًّووب ٗىوَى ف٘ووب إرا ووبى      : إًّوب للٌبٍ •
ء استوذاد حم٘مٔ، ثح٘ث ٗخشج هي المَّٓ إلى الفول ثحظوَل هوب    للشٖ

ٗستوذّ لِ، فبألهوى إرا طبس ثظ٘شا خشج هي المَّٓ إلوى الفوول، ٍ فوٖ    
 .ثبة الوـلك ٍ الومّ٘ذ ل٘س األهش وزله

أّى الشوَ٘م ٍ السوشٗبى ال ٗسوتفبد هوي اإلؿوالق حتّوى ثووذ        : ٍ هٌْب•
همذّهبت الحىؤ، ثل هوٌى اإلؿالق ل٘س إالّ هذم دخبلٔ الم٘ذ، ٍ ّوزا  

 .غ٘ش السشٗبى ٍ الش٘بم

315: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

 [ األلفبف التٖ ٗـلك هلْ٘ب الوـلك]•
  هٌْب اسن الجٌسف •
وئًسبى ٍ سجل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ث٘بع إلى غ٘ش رله هوي  •

أنهاا  أسوبء الىل٘بت هي الجَاّش ٍ األهشاع ثل الوشػ٘بت ٍ ال سٗت 
ههولة بال شرط أصال هلحوظا  هبهوةهوضوعة لوفاهيوها بوا هي هي 
 .هعها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 الوطلق و الوقيد

الووضوع له اسن الجنس هو نفس الوعنى و صرف الوفهوم ثبلجولٔ ٍ •
ٍ لَ وبى ء  الزٕ َّ الووٌى ثششؽ شٖ أصالء  الولحوظ هعه شيالغير 

الولحاوظ هعاه عادم    و ال ء َّ اإلسسبل ٍ الووَم الجوذلٖ   ران الشٖ
 الالثششؽ المسوٖ الوبّ٘ٔ  َّالزٕ  ء هعه لحاظ شي

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 الوطلق و الوقيد

رله لَػَح طذلْب ثوب لْب هي الووٌى ثال هٌبٗٔ التجشٗذ هووب ّوَ   ٍ •
لؼ٘ٔ االشتشاؽ ٍ التم٘٘ذ فْ٘ب ووب ال ٗخفوى هون ثذاّؤ هوذم طوذق      
الوفَْم ثششؽ الووَم هلى فشد هي األفشاد ٍ إى وبى ٗوون وول ٍاحوذ    

الوفَْم الالثششؽ  المسوٖ فئًِ ولٖ هملٖ هٌْب ثذال أٍ است٘وبثب ٍ وزا 
ال ٗىبد ٗوىي طذلِ ٍ اًـجبلِ هلْ٘ب ثذاّؤ أى   ال هَؿي لِ إال الزّي

هٌبؿِ االتحبد ثحست الَجَد خبسجب فى٘ف ٗوىي أى ٗتحذ هوْب هوب  
 .ال ٍجَد لِ إال رٌّب

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 الوطلق و الوقيد

 ألسبهْبالثبًٖ فٖ اسن الجٌس ٍ الوبّ٘ٔ ٍ الفظل •
ثٌبء هلى هب هشّ ٗىَى تحم٘ك اسن الجٌس ٍ هلوِ ٍ غ٘شّووب، ٍ ووزا   •

تحم٘ك الوبّّ٘ٔ الال ثششؽ ٍ ألسبهْب، ٍ الفشق ث٘ي الومسوٖ ٍ المسوٖ، 
غ٘ش هحتبج إلِ٘، ثل أجٌجّ٘ب هي هجحث اإلؿالق ٍ التم٘٘ذ، لىوي ًوزوش   

 :إجوبال هٌِ تجوب للمَم، فٌمَل
 

317: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

اسن الجٌس وبإلًسبى، ٍ الفشس، ٍ السوَاد، ٍ الج٘وبع، ٍ غ٘شّوب    إىّ •
  ٖ ء، ٍ هوي غ٘وش دخبلؤ ل٘وذ      هَػَم لٌفس الوبّّ٘بت ثال اهتجوبس شو

 ها   الواهيّاة فالووضوع لها نفس ٍجَدّٕ أٍ هذهّٖ أٍ اهتجبسّٕ فْ٘ب، 
، ٍ ّزُ الوبّّ٘ٔ ٍ إى لن تىي هجشّدٓ هي وبفّؤ الوَجوَدات   هي حيج

لبثلٔ للتومّل ٍ التحمّك، لىي ٗوىوي تظوَّسّب هون الةفلؤ هوي وبفّؤ       
الَجَدات ٍ اللَاحك، ألىّ الوبّّ٘ؤ الولحَكؤ ٍ إى وبًوت هَجوَدٓ     

آخوش، ٍ   لحبفثبلَجَد اللحبكّٖ، لىي لحبف ّزا اللحبف ٗحتبج إلى 
 ال ٗوىي أى ٗىَى هلحَكب ثْزا اللحبف، فال هحبلٔ ٗىَى هةفَال هٌِ، 

317: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

، ال ثوب ّٖ هَجَدٓ فوٖ  الووضوع له هو نفس الواهيّاة الوعنى فيصير •
الزّي ٍ هلحَكٔ، فبللفق هَػَم للوبّّ٘ٔ ثال لحبف السوشٗبى ٍ الوال   
سشٗبى فْ٘ب، ٍ إى وبًت ثٌفسْب سبسٗٔ فٖ الوظبدٗك، ٍ هتّحوذٓ هوْوب،   
ال ثووٌى اًـجبق الوبّّ٘ٔ الزٌّّ٘ٔ هلى الخبسج، ثل ثووٌوى ووَى ًفوس    

 .الوبّّ٘ٔ هتىثّشٓ الَجَد، تَجذ فٖ الخبسج ثو٘ي ٍجَد األفشاد

317: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

الوجت هي ثوغ أّل التذل٘ك، ح٘ث صهون أىّ الوَػوَم لوِ ًفوس     ٍ •
الووٌى، ال الووٌى الوـلك ثوب َّ هـلك، لىوي ٍجوت لحبكوِ هـلموب     

أىّ فوٖ   -فٖ ثبة الوـلوك  -تسشٗٔ للَػن إلى األفشاد ، ووب أًِّ صهن
، لَحلت الشلجٔ هشسلٔ هـلمٔ لتسشٗٔ الحىن إلوى  «أهتك سلجٔ»: لَلِ

جو٘ن أفشاد هَػَهِ، إالّ أىّ رات الوحىوَم ثوبلَجَة هتوك ؿج٘وؤ     
 .الشلجٔ، ال هتك أّٗٔ سلجٔ 

 
 
 
 

318: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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 الوطلق و الوقيد

أًت خج٘ش ثوب فِ٘ فٖ الوموبه٘ي، ألىّ الوَػوَم لوِ إرا ووبى ًفوس      ٍ •
الووٌى ال ٗومل سشاٗتِ إلى األفشاد، ٍ ٗىَى لحبف الَاػن لةَا ثال أثش، 
إالّ أى ٗجول اللفق ثئصاء األفشاد، ٍ وزا إرا وبى هَػَم الحىن ًفوس  
الـج٘ؤ ال ٗوىي سشاٗتِ إلوى خظَطوّ٘بت األفوشاد، الحوق الحوبون      

 .أفشادّب أم ال

318: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج  
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• ٖ ،ٍ ء، ٍ ثشوشؽ ال   ثنّ إىّ المَم لسّوَا الوبّّ٘ٔ إلى ال ثششؽ، ٍ ثششؽ شو
ٍ ووزا إلوى الجوٌس ٍ     -كبّش ولوبت أوبثش فيّ الوومَل أىّ تمس٘وْب إلْ٘وب 

ثبالهتجوبس ٍ اللحوبف، ٍ ووزا االفتوشاق ثٌْ٘وب، ٍ أًّْوب إى        -الوبدّٓ ٍ الٌَم
 ٖ ء  لَحلت هجشّدٓ هي اللَاحك تىَى ثششؽ ال، ٍ إى لَحلت همتشًٔ ثشو

ء، ٍ إى لَحلت ثزاتْب ال همتشًٔ ٍ ال غ٘ش همتشًؤ تىوَى    تىَى ثششؽ شٖ
ء، ٍ أىّ الفشق ث٘ي الال ثششؽ الومسوٖ ٍ المسوٖ ثتم٘٘ذ الثبًٖ  ال ثششؽ شٖ

ثبلالثششؿّ٘ٔ دٍى األٍّل، ٍ وزا حبل الجوٌس ٍ أخَٗوِ، ٍ أىّ الفوشق ثٌْ٘وب     
ثبللحبف، فئرا لَحق الحَ٘اى ثششؽ ال ٗىوَى هوبدّٓ، ٍ ال ثشوشؽ ٗىوَى     

 .ء ٗىَى ًَهب  جٌسب، ٍ ثششؽ شٖ
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لذ اغتشّ ثلبّش ولوبتْن أهبكن فيّ األطَل، ٍ ٍلوَا فٖ ح٘ض ث٘ض ٍ •
فٖ ألسبم الوبّّ٘ٔ، ٍ الفشق ث٘ي الال ثششؽ الومسوٖ ٍ المسوٖ، حتّوى  

 :لبل ثوؼْن
 .إىّ التمس٘ن إًّوب َّ للحبف الوبّّ٘ٔ، ال لٌفسْب •
ٍ ال ٗسن لٌب اإلرهبى ثأىّ أهبكن الفالسفٔ  لذ التشحَا ّزُ التمس٘وبت •

فٖ ثبة الوبّّ٘ٔ ٍ الجٌس ٍ الفظل هي غ٘ش ًلش إلوى ًفوس األهوش ٍ    
ًلبم الىَى، ٍ إًّوب وبى ًلشّن طشف التالهوت ثبلوفوبّ٘ن، ٍ هحوغ    

 .اهتجبسات رٌّّ٘ٔ هي غ٘ش أى تىَى حبو٘ٔ هي الَالن
319: ، ص2 هناهج الوصول إلى علن األصول، ج   
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ء ال ثششؽ و٘وف ٗوؤثّش    ال ٌٗمؼٖ توجّجٖ هي أىّ طشف اهتجبس شٖثنّ •
ء لبثال لالتّحبد ٍ الحول، ٍ أخوزُ ثشوشؽ ال    فٖ الَالن، ٍ ٗجول الشٖ

ٍ لوَ وبًوت ّوزُ التمسو٘وبت     ! الَالن هوّب َّ هل٘وِ  اًمالة   َٗجت
أشخبص هختلفَى، ٍ ٗظو٘ش الَالون   ٗوتجشّب  ثظشف االهتجبس لجبص أى 

  ٖ ء ٍ ال  هختلفب ثحست اهتجبسّن، فتىَى هبّّ٘ٔ ٍاحذٓ هتّحذٓ هون شو
 .هتّحذٓ هوِ ثوٌِ٘، ٍ َّ ووب تشى
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ِ   -الّزٕ ٗؤدّٕ إلِ٘ الٌّلش الذّل٘كٍ • أىّ ولّّ٘ؤ   -ٍ إى لن أس الوظوشّح ثو
التمس٘وبت التٖ فٖ ثبة الوبّّ٘ٔ ٍ األجٌبس ٍ الفظَل تىَى ثلحوبف  
ًفس األهش ٍ هشآٓ إلى الَالن، ٍ االخوتالف ثو٘ي الووبدّٓ ٍ الجوٌس ٍ     
الٌَم ٍالوّٖ، ألىّ الوبدّٓ هتّحذٓ هن الظَسٓ التٖ تجذّلت ثْب، ٍ التشو٘وت  
ثٌْ٘وب اتّحبدّٕ، ٍ تىَى الوبدّٓ الوتّحذٓ ثبلظَسٓ ًَهب هوي األًوَام، ٍ   
الوبدّٓ المبثلٔ لظَسٓ أخشى تىَى هٌؼؤّ إلوى الظوَسٓ الوَجوَدٓ، ٍ    
التشو٘ت ثٌْ٘وب اًؼوبهّٖ ال اتّحبدّٕ، ٍ تىوَى ثبلٌسوجٔ إلوى الظوَسٓ     
الوتحمّمٔ ثششؽ ال، لوذم إهىبى اتّحبدّب ثْب، ٍ ثبلٌسوجٔ إلوى الظوَسٓ    

 ء،  التٖ تستوذّ لتجذّلْب إلْ٘ب ال ثششؽ شٖ
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التٖ تجذّلت ثظَسٓ الٌوَآ ًوَم، ٍ تشو٘جْوب هوْوب اتّحوبدّٕ، ٍ      فبلوبدّٓ •
ء، ٍ الوبدّٓ الوستوذّٓ فٖ الٌَآ لمجوَل الظوَسٓ    ثبلٌسجٔ إلْ٘ب ثششؽ شٖ

الشجشّٗٔ تىَى هٌؼؤّ إلى الظَسٓ الٌَاتّ٘ٔ، ٍ تشو٘جْووب اًؼووبهّٖ، ٍ   
تىَى ال ثششؽ ثبلٌسجٔ إلى الظَسٓ الشجشّٗٔ ٍ هب فَلْب، ٍ ثشوشؽ ال  

 ٔ ٍ التفظو٘ل هَووَل إلوى    . ثبلٌسجٔ إلى تله الظَسٓ الٌَاتّ٘ٔ الوتحمّمو
 .  أّلِ ٍ هحلِّ
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ثحست حبلْب فٖ ًفوس   -أٗؼب -وزا الحبل فٖ ألسبم الوبّّ٘ٔ، فئًّْبٍ •
 ٖ ء فوال ٗخلوَ إهّوب أى ٗىوَى الصم      األهش، فئًّْب إرا ل٘ست إلى إّٔ شو

ثحست راتْوب أٍ ٍجَدّوب، أٍ هوتٌون االلتحوبق ثْوب، أٍ       ثْبااللتحبق 
هوىي االلتحبق، فبألٍّل وبلضٍجّ٘ٔ ثبلٌسوجٔ إلوى األسثوؤ، ٍ ووبلتحّ٘ض     
ثبلٌسجٔ إلى الجسن الخبسجّٖ، ٍ الثبًٖ وبلفشدّٗٔ ثبلٌسجٔ إلى األسثؤ، ٍ 
وبلتجشّد ثبلٌسجٔ إلى الجسن الخبسجّٖ، ٍ الثبلث وبلَجَد ثبلٌسجٔ إلوى  

 .الوبّّ٘ٔ، ٍ وبلج٘بع ثبلٌسجٔ إلى الجسن الخبسجّٖ
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ثحست الَالن ال تخلَ هي أحذ األلسبم، ٍ َّ هٌبؽ طوح٘ح  فبلوبّّ٘ٔ •
ء ٍ ال ثششؽ ٍ ثششؽ ال، هي غ٘وش ٍسٍد   فٖ تمس٘وْب إلى ثششؽ شٖ

 .إشىبل هلِ٘، ٍ هي غ٘ش أى تظ٘ش األلسبم هتذاخلٔ
ٍ حٌ٘ئز ٗىَى الفشق ث٘ي الومسن ٍ الالثشوشؽ المسووٖ ٍاػوحب، ألىّ    •

الومسن ًفس رات الوبّّ٘ٔ، ٍ ّٖ أهونّ هوي األلسوبم، ٍ الوال ثشوشؽ      
 .المسوٖ همبثل للمسو٘ي ثحست ًفس األهش، ٍ هؼبدّ لْوب
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هب روشًب ٍ إى خبلف كبّش ولوبتْن فٖ الجبث٘ي، لىي التأهّل الظبدق ٍ •
، هن أًِّ تمس٘ن طح٘ح هوتجش [ هٌِ]فٖ ولوبت الوحمّم٘ي ٗشفن االستجوبد 

فٖ الولَم هَافك لٌفس األهش، ثخالف هب روشٍا، فئًِّ طوشف اهتجوبس ٍ   
 .تالهت، هن هب هشفت هي اإلشىبل الوملّٖ فِ٘
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ووَى التمسو٘ن للحوبف الوبّّ٘ؤ،     : ء فٖ الوموبم ّوَ توَّّن    أثوذ شٍٖ •
الًفسْب، فال أدسٕ أًِّ إّٔ فبئذٓ فٖ تمس٘ن اللحبف، ثنّ إّٔ سثوؾ ثو٘ي   

 .تمس٘وِ ٍ ط٘شٍسٓ الوبّّ٘ٔ ثبهتجبسُ لبثلٔ للحول ٍ هذهِ
أىّ ّزا التمس٘ن ووب ٗجشٕ فٖ ًفس الوبّّ٘ٔ، ٗجشٕ : ٍ هوّب روشًب ٗلْش•

فٖ الوبّّ٘ٔ الوَجَدٓ، ثل فٖ ٍجَدّب، ٍ لذ أجشاُ ثوغ أّل الوزٍق  
 . حم٘مٔ الَجَد   فٖ ًفس
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