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  الثاوی :األمر 

 المبادی التصًریة ي التصذیقیة

 

 َّ هحلّ حول الوحوَل ػلٖ الوَضَع.  القضیةٍ  1َّ هجوَع هي المضاٗا العلم

خسٕ تَجد هي الٌظسٗات ٍ ح٘جُ إىّ أإىّ هفاّ٘ن الوَضَػات ٍ الوحوَالت تازًٓ تکَى هي الثدْٗ٘ات ٍ  ثم

فالثحج ػي تث٘٘ي هفاّ٘ن الوَضَػات ٍ  .حول شئ لشئ فسعُ کًَْوا هؼلَهٖ الوفَْم، فالتدّ هي تؼسٗفْوا

٘ن الوَضَػات ٍ الوحوَالت ٍ َّ الثحج ػي هفاّ فالمبادی التصًریة. المبادی التصًریةالوحوَالت ُٗسوّٖ 

 تؼازٗفْا. 

ٍ هفَْمِ « فؼل االهس»هّا الفحص حَل تؼسٗف أصَلٌ٘ٔ؛ ، لضٌ٘ٔ أ« فٖ الَجَب حجٌٔاألهس فؼلُ »فاى لض٘ٔ 

 ُٗؼدّ هي الوثادٕ التصَزٗٔ.« الظَْز فٖ الَجَب»

حول فإىّ    ػلٔ.لّا تحکن دل٘ل ٍ حجٔ ٍ تومتضٖ ٍاسطٔ ٍ ىّ حول الوحوَل ػلٖ الوَضَع ل٘س إإ ثم

حثات الَجَب للصالٓ إ ىّأ کوا« کلُّ هتغ٘س حادث»الحدٍث ػلٖ الؼالن الوتغّ٘س ال ٗوکي إال هغ تَسط لض٘ٔ 

هي هسائل « ادثالؼالن ح»لض٘ٔ فإىّ    «.حجٌٔ فٖ الَجَباألهس فؼلُ »تومتضٖ لاػدٓ  الّ، ل٘س إالوأهَزتْا

ػن ٍ کرا تل هي هسائل اإللْ٘ات تالوؼٌٖ األل٘س هي هسائلِ « کلُّ هتغ٘س حادث»لض٘ٔ  ىّػلن الکالم تٌ٘وا أ

هي « ظاّسٌ فٖ الَجَباألهس فؼلُ »ْا هي هسائل ػلن الفمِ ٍ لکي لض٘ٔ ًّفإ« الصالُٓ ٍاجثٌٔ»حال فٖ لض٘ٔ ال

 .األصَلهسائل ػلن 

لوَضَع ٍ ٍسائطُ فٖ الوحوَل ػلٖ ا ّٖ لضاٗا تتَسطْا ٗحول المبادی التصذیقیة ىّأ فتبیه مما رکروا

 حول الوحوَل ػلِ٘. 

                                                           
 سًا ّاٌّا َّ تؼسٗف اجوالٖ لِ اللتضاء الثحج حَل هثادِٗها ذک فإىّ ٍ س٘اتٖ فٖ هثاحج اٙت٘ٔ التدل٘ك حَل حم٘مٔ الؼلن ٍ تؼسٗفِ تفص٘ال 1



 

 األصًلبتسوٖ  ٍ إى کاًت ًظسًٗٔ المتعارف األصًلّرُ الوثادٕ فٖ ًفسْا تدًْٗ٘ٔ تسوٖ  فإن کاوت

صَل هَضَػٔ. فْرا ػلن الفمِ : تجد فِ٘ إًّک ال تجد ػلواً تال أخسٕ. فتثحج ػٌْا فٖ ػلَم أ المًضًعة

ضَػٔ التٖ ال ٗؼلوْا الفمِ٘ اجتْاداً تل ٗتلماُ تالمثَل لحسي ظٌِ تالوجتْد فْ٘ا ٍ تمل٘دُ الوَ األصَلکخ٘ساً هي 

إلٖ  فٖ زٍاٍٗٔ، ٗسجغ« الوث٘ت»َُٗاجِ لغٔ إذا  السجال ٍ اللغٔ ٍ غ٘سّوا. فإًِّػلن إلٖ  لِ؛ کالوثاحج الساجؼٔ

لَل اللغَٕ أٍ فإىّ    ْن إال شرّ ٍ ًرز.اللّ الکتة اللغَٗٔ حتٖ ٗفْن هؼٌاّا ٍ ال تجد فمْ٘اً هجتْداً فٖ ػلن اللغٔ

 الوَضَػٔ. األصَلٍ ُٗؼدُّ لَلُِ هي  المحمًل علی المًضًع 2ثباتياسطة فی إالسجالٖ ُٗوّْد 

 

                                                           
الٌاز ّٖ فإىّ    حثات َّ الدل٘ل.الخثَت ّٖ الؼلٔ ٍ الَاسطٔ فٖ اإلالَاسطٔ فٖ  ىِّ أحثات فسق ٍاضح. ت٘اًَُاسطٔ فٖ الخثَت ٍ الَاسطٔ فٖ اإلت٘ي ال 2

 حثات الٌاز فٖ تحتِ.ها فَلْا ٍ إىّ الدخاى ٍاسطٔ فٖ إالَاسطٔ فٖ حثَت الحسازٓ ػلٖ 


