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 الوطلق و الوقيذ

  الخاهس فٖ الوؽلق ٍ الوق٘ذ ٍ الوجول ٍ الوب٘يالوقصذ •
 [ تعشٗف الوؽلق]فصل •
ٍ قذ أشنل علِ٘ بعط  ها دل على شائع في جنسه بأًِ الوطلق   عشف•

بعذم االؼشاد أٍ االًعناس ٍ أؼال النالم فٖ الٌقط ٍ اإلبشام    األعالم
ٍ قذ ًبٌْا فٖ غ٘ش هقام على أى هخلِ ششح االسن ٍ َّ هوا ٗجوَص أى  
ال ٗنَى بوؽشد ٍ ال بوٌعنس فاألٍلى اإلعشاض عي رلل بب٘واى هوا   
ٍظع لِ بعط األلفاؾ التٖ ٗؽلق علْ٘ا الوؽلوق أٍ هوي غ٘شّوا هووا     

 .ٌٗاسب الوقام
243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 الوطلق و الوقيذ

 [ األلفاؾ التٖ ٗؽلق علْ٘ا الوؽلق]•
  هٌْا اسن الجٌسف •
مئًساى ٍ سجل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ب٘اض إلى غ٘ش رلل هوي  •

أنهاا  أسواء النل٘ات هي الجَاّش ٍ األعشاض بل العشظ٘ات ٍ ال سٗب 
ههولة بال شزط 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 الوقيذ

الووضوع له اسن الجنس هو نفس الوعنى و صزف الوفهوم بالجولٔ ٍ •
ٍ لَ ماى ء  الزٕ َّ الوعٌى بششغ شٖ أصالء  الولحوظ هعه شيالغيز 

الولحاوظ هعاه عاذم    و ال ء َّ اإلسسال ٍ العوَم البوذلٖ   راك الشٖ
 الالبششغ القسوٖ الواّ٘ٔ  َّالزٕ  ء هعه لحاظ شي

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

رلل لَظَح صذقْا بوا لْا هي الوعٌى بال عٌاٗٔ التجشٗذ عووا ّوَ   ٍ •
قع٘ٔ االشتشاغ ٍ التق٘٘ذ فْ٘ا موا ال ٗخفوى هوع بذاّؤ عوذم صوذ       
الوفَْم بششغ العوَم على فشد هي األفشاد ٍ إى ماى ٗعون مول ٍاحوذ    

الوفَْم الالبششغ  القسوٖ فئًِ ملٖ عقلٖ هٌْا بذال أٍ است٘عابا ٍ مزا 
ال ٗناد ٗوني صذقِ ٍ اًؽباقِ علْ٘ا بذاّؤ أى   ال هَؼي لِ إال الزّي

هٌاؼِ االتحاد بحسب الَجَد خاسجا فن٘ف ٗوني أى ٗتحذ هعْا هوا  
 .ال ٍجَد لِ إال رٌّا

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 الواهية  اعتبارات 

باإلضافة إلى  الماهٌة
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها

 ء  بشرط شي

 بشرط ال 

 ء  ال بشرط شي

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة باإلضافة إلى 
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها

بشرط 
 (المخلوطة)ء شي

 (المجردة)بشرط ال

ال بشرط 
 (المطلقة)ء شي

57بذايةالحكوة، ص    



9 

 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شي
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

 (المطلقة)ء ال بشرط شي
ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً

تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 
 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة 
باإلضافة 
إلى ما 

عداها مما 
ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط 
 ء شي

 (المخلوطة)

فأن تؤخذ 
بما هً 

مقارنة لما 
ٌلحق بها 

من 
الخصو
 صٌات

تصدق 
على 

 المجموع

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة 
باإلضافة 
إلى ما 
عداها 
مما 

ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط 
 ء شي

 (المخلوطة)

فأن تؤخذ 
بما هً 
مقارنة 

لما ٌلحق 
بها من 
الخصو
 صٌات

تصدق 
على 

 المجموع

اإلنسان 
المأخوذ 

مع 
خصوص
ٌات زٌد 
فٌصدق 

 علٌه

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة باإلضافة إلى 
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها
 (المجردة)بشرط ال

فأن ٌشترط معها أن 
 ال ٌكون معها غٌرها

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور لحوقه 

 بها

بشرط ال 
 (المجردة)

فأن ٌشترط 
معها أن ال 
ٌكون معها 

 غٌرها

أن ٌقصر 
النظر فً 

ذاتها و أنها 
 لٌست إال هً

أن تؤخذ 
الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها 

أي مفهوم 
مفروض كان 

زائدا علٌها غٌر 
 داخل فٌها

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 

ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط ال 
 (المجردة)

فأن ٌشترط 
معها أن ال 
ٌكون معها 

 غٌرها

أن ٌقصر 
النظر فً 

ذاتها و أنها 
 لٌست إال هً

هو المراد من 
كون الماهٌة 
بشرط ال فً 

مباحث 
 الماهٌة 

أن تؤخذ الماهٌة 
وحدها بحٌث لو 
قارنها أي مفهوم 

مفروض كان زائدا 
علٌها غٌر داخل 

 فٌها

فتكون إذا 
قارنها جزء 
من المجموع 
مادة له غٌر 
 محمولة علٌه

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

للماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور لحوقه 

 بها

ء  ال بشرط شي
 (المطلقة)

فأن ال ٌشترط 
ء بل  معها شً

تؤخذ مطلقة مع 
تجوٌز أن 

ء أو  ٌقارنها شً
 ال ٌقارنها

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شي
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 تصدق على المجموع

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

أن ٌقصر النظر فً ذاتها و 
 أنها لٌست إال هً

أن تؤخذ الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا علٌها 

 غٌر داخل فٌها
 (المطلقة)ء ال بشرط شي

ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً
تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 

 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شي
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 تصدق على المجموع
اإلنسان المأخوذ مع 

خصوصٌات زٌد فٌصدق 
 علٌه

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

أن ٌقصر النظر فً ذاتها و 
 أنها لٌست إال هً

هو المراد من كون الماهٌة 
 بشرط ال فً مباحث الماهٌة 

أن تؤخذ الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا علٌها 

 غٌر داخل فٌها

فتكون إذا قارنها جزء من 
المجموع مادة له غٌر 

 محمولة علٌه

 (المطلقة)ء ال بشرط شي
ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً

تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 
 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذايةالحكوة، ص    
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 اعتبارات الواهية  

الماهٌة 
المقسم )

لألقسام 
 (الثالثة

 الالبشرط
 المقسمً 

  الكلً
 الطبٌعً 

و هً 
التً 

تعرضها 
الكلٌة فً 
الذهن 
فتقبل 

االنطباق 
على 
 كثٌرٌن

هً 
موجودة 

فً 
الخارج 
لوجود 
قسمٌن 
من 

أقسامها 
أعنً 
المخلوط
ة و 

المطلقة 
 فٌه

المقسم 
محفوظ 

فً 
أقسامه 
موجود 
 بوجودها

57بذايةالحكوة، ص    



19 

 الواهية  اعتبارات 

 الوسائل الخاًٖ فٖ اعتباسات الواّ٘ٔ ٍ ها ٗلحق بْا هي الفصل  •
باإلظافٔ إلى ها عذاّا هوا ٗتصَس لحَقِ بْا حالث اعتباسات للواّ٘ٔ  •

 ء  شيبشزط ال أٍ بشزط ال أٍ ء  بشزط شيإها أى تعتبش 
القسؤ حاصشٓ أها األٍل فئى تؤخز بوا ّٖ هقاسًٔ لوا ٗلحوق بْوا   ٍ •

هي الخصَص٘ات فتصوذ  علوى الوجووَا ماإلًسواى الووأخَر هوع       
  .خصَص٘ات صٗذ ف٘صذ  علِ٘

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

أها الخاًٖ فئى ٗشتشغ هعْا أى ال ٗنَى هعْا غ٘شّا ٍ ّوزا ٗتصوَس   ٍ •
على قسو٘ي أحذّوا أى ٗقصش الٌظش فٖ راتْا ٍ أًْا ل٘ست إال ّوٖ ٍ  
َّ الوشاد هي مَى الواّ٘ٔ بششغ ال فٖ هباحج الواّ٘ٔ مووا تقوذم ٍ   
حاًْ٘وا أى تؤخز الواّ٘ٔ ٍحذّا بح٘ج لَ قاسًْا إٔ هفْوَم هفوشٍض   
ماى صائذا علْ٘ا غ٘ش داخل فْ٘ا فتنَى إرا قاسًْا جضء هوي الوجووَا   

  .هادٓ لِ غ٘ش هحوَلٔ علِ٘

ء بل تؤخز هؽلقٔ هع تجوَٗض أى   ٍ أها الخالج فأى ال ٗشتشغ هعْا شٖ•
  .ء أٍ ال ٗقاسًْا ٗقاسًْا شٖ

57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

ء ٍ تسووى الوخلَؼؤ ٍ القسون     األٍل َّ الواّ٘ٔ بششغ شٖفالقسن •
الخاًٖ َّ الواّ٘ٔ بششغ ال ٍ تسووى الوجوشدٓ ٍ القسون الخالوج ّوَ      

  .الواّ٘ٔ ال بششغ ٍ تسوى الوؽلقٔ

ّوٖ  ٍ ٍ الواّ٘ٔ التٖ ّٖ الوقسن لألقسام الخالحٔ ّٖ النلٖ الؽب٘عوٖ  •
التٖ تعشظْا النل٘ٔ فٖ الزّي فتقبل االًؽبوا  علوى مخ٘وشٗي ٍ ّوٖ     
هَجَدٓ فٖ الخاسد لَجَد قسو٘ي هي أقسواهْا أعٌوٖ الوخلَؼؤ ٍ    

  .الوؽلقٔ فِ٘ ٍ الوقسن هحفَؾ فٖ أقساهِ هَجَد بَجَدّا

58-57بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الوَجَد هٌْا فٖ مل فشد غ٘ش الوَجَد هٌْا فٖ فشد آخش بالعوذد ٍ  ٍ •
لَ ماى ٍاحذا هَجَدا بَحذتِ فٖ جو٘ع األفشاد لنواى الَاحوذ مخ٘وشا    
بعٌِ٘ ٍ َّ هحال ٍ ماى الَاحذ بالعذد هتصفا بصوفات هتقابلؤ ٍ ّوَ    

 .هحال

 

58بذايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما 
ٌقارنها من 

 الخصوصٌات 

مخلوطة )ء  بشرط شً
) 

 (مجردة )بشرط ال 

 (مطلقة )ال بشرط 

74نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما 
ٌقارنها من 

 الخصوصٌات 

ء  بشرط شً
 (مخلوطة )

فأن تؤخذ الماهٌة بما 
هً مقارنة لما ٌلحق 
 بها من الخصوصٌات 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

 (مطلقة )ال بشرط 
فأن ال ٌشترط معها 

ء من المقارنة و  شً
 الالمقارنة

74نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما ٌقارنها من 
 الخصوصٌات 

 (مخلوطة )ء  بشرط شً
فأن تؤخذ الماهٌة بما هً مقارنة لما 

 ٌلحق بها من الخصوصٌات 
 فتصدق على المجموع 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

أن ٌقصر النظر فً ذاتها مع قطر 
 النظر عما عداها

أن تؤخذ وحدها بحٌث لو قارنها أي 
مقارن مفروض كان زائدا علٌها 
غٌر داخل فٌها فتكون موضوعة 
للمقارن المفروض غٌر محمولة 

 علٌه

 (مطلقة )ال بشرط 
ء من  فأن ال ٌشترط معها شً

 المقارنة و الالمقارنة

74نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما ٌقارنها من 
 الخصوصٌات 

 (مخلوطة )ء  بشرط شً
فأن تؤخذ الماهٌة بما هً مقارنة لما 

 ٌلحق بها من الخصوصٌات 
 فتصدق على المجموع 

كأخذ ماهٌة اإلنسان بشرط كونها مع 
 خصوصٌات زٌد فتصدق علٌه 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

أن ٌقصر النظر فً ذاتها مع قطر 
 النظر عما عداها

 بشرط ال فً مباحث الماهٌة

أن تؤخذ وحدها بحٌث لو قارنها أي 
مقارن مفروض كان زائدا علٌها غٌر 
داخل فٌها فتكون موضوعة للمقارن 

 المفروض غٌر محمولة علٌه

 (مطلقة )ال بشرط 
ء من المقارنة  فأن ال ٌشترط معها شً

 و الالمقارنة

74نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

 الخاًٖ فٖ اعتباسات الواّ٘ٔ الفصل •

للواّ٘ٔ بالٌسبٔ إلى ها ٗقاسًْا هي الخصَص٘ات اعتباسات حالث ٍ ّٖ •
ء ٍ أخزّا بششغ ال ٍ أخزّا ال بشوشغ ٍ القسوؤ    أخزّا بششغ شٖ

 حاصشٓ  

73نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

األٍل فأى تؤخز الواّ٘ؤ بووا ّوٖ هقاسًؤ لووا ٗلحوق بْوا هوي         أها •
الخصَص٘ات فتصذ  على الوجوَا مأخوز هاّ٘ؤ اإلًسواى بشوشغ     

 مًَْا هع خصَص٘ات صٗذ فتصذ  علِ٘ 

73نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

أها الخاًٖ فأى تؤخز ٍحذّا ٍ ّزا على ٍجْ٘ي أحذّوا أى ٗقصوش  ٍ •
الٌظش فٖ راتْا هع قؽش الٌظش عوا عذاّا ٍ ّزا َّ الوشاد بششغ ال فٖ 
هباحج الواّ٘ٔ ٍ اٙخش أى تؤخز ٍحذّا بح٘ج لَ قاسًْا إٔ هقواسى  
هفشٍض ماى صائذا علْ٘ا غ٘ش داخل فْ٘ا فتنوَى هَظوَعٔ للوقواسى    

 الوفشٍض غ٘ش هحوَلٔ علِ٘ 
ء هي الوقاسًؤ ٍ الالهقاسًؤ بول     أها الخالج فأى ال ٗشتشغ هعْا شٍٖ •

تؤخز هؽلقٔ هي غ٘ش تق٘٘ذ بٌفٖ أٍ إحبات ٍ تسووى الواّ٘ؤ بشوشغ    
 ء هخلَؼٔ ٍ البششغ ال هجشدٓ ٍ الالبششغ هؽلقٔ  شٖ

73نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

الوقسن لألقسام الخالث الواّ٘ؤ ٍ ّوٖ النلوٖ الؽب٘عوٖ ٍ تسووى      ٍ •
الالبششغ الوقسوٖ ٍ ّٖ هَجَدٓ فٖ الخاسد لَجَد بعط أقسواهْا  

 مالوخلَؼٔفِ٘ 

74نهايةالحكوة، ص    
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 الواهية  اعتبارات 

ٍ الوَجَد هي النلٖ فٖ مل فشد غ٘ش الوَجَد هٌوِ فوٖ فوشد آخوش      •
بالعذد ٍ لَ ماى الوَجَد هٌِ فٖ األفشاد الخاسج٘ٔ ٍاحذا بالعذد مواى  
الَاحذ مخ٘شا بعٌِ٘ ٍ َّ هحال ٍ ماى الَاحذ هتصفا بصفات هتقابلؤ ٍ  
َّ هحال ٍ ّزا هعٌى قَلْن إى ًسبٔ الواّ٘ٔ إلى أفشادّا مٌسبٔ اٙباء 
النخ٘شٗي إلى أٍالدّن ال مٌسوبٔ األ  الَاحوذ إلوى أٍالدُ النخ٘وشٗي     
فالواّ٘ٔ مخ٘شٓ فٖ الخاسد بنخشٓ أفشادّا ًعون ّوٖ بَصوف النل٘ؤ ٍ     

 .االشتشاك ٍاحذٓ هَجَدٓ فٖ الزّي موا س٘أتٖ
 

74نهايةالحكوة، ص    
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الماهية بوجودها 
 الخارجي

 متصفة بوصف

 غٌر متصفة به
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ألًْا اهّا هتصفٔ بَصوف  بوجودها الخارجي تنقسن إلى قسوين الواهية •
ٍ اهّا غ٘ش هتصفٔ بِ، فاإلًساى الخاسجٖ هخالً اهّا عالن ٍ اهّا ل٘س بعالن 
ٍ ال ٗوني أَىْ ٗنَى ٌّاك إًساى فٖ الخواسد ال ٗنوَى عالوواً ٍ ال    
غ٘ش عالن ألىَّ استفاا الٌق٘ع٘ي هحال، موا اىَّ الجاهع ب٘ي اإلًساى العالن 
ٍ اإلًساى الالعالن ٍ إِىْ ماى هَجوَداً فوٖ الخواسد ٍ لنٌوِ هَجوَد      
ظوي أحذ فشدِٗ ال اًِ هَجَد بَجَد هستقل ٍ إِالَّ لوا مواى جاهعواً،   
فالواّ٘ٔ بَجَدّا الخاسجٖ تٌقسن إلى قسوو٘ي فقوػ ٍ لو٘س لْووا     

 .حالج
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هباششٓ فلْا حالحٔ الواهية بوجودها الذهني الونتزعة هن الخارج اهّا ٍ •
أقسام، ألىَّ هفَْم اإلًساى تاسٓ ٗلحؿ فٖ الزّي بوا َّ هتصف بالعلن، 
ٍ أخشى ٗلحؿ بوا َّ هتصف بعذم العلن، ٍ حالخٔ ٗلحوؿ هوي دٍى أَىْ   

  ء إْٔ تاسٓ ٗلحؿ هفَْم ٗتّصف بشٖ
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العام ٍ أُخشى هفَْم اإلًساى غ٘ش العالن ٍ حالخٔ هفَْم اإلًساى اإلًساى •
 بوا َّ َّ، 

 ء  األٍل َّ الوسوّى بالواّ٘ٔ بششغ شٍٖ •
 ٍ الخاًٖ بالواّ٘ٔ بششغ ال •
 . ٍ الخالج بالالبششغ القِسوٖ•
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القسن الخالج ل٘س جاهعاً ب٘ي القسو٘ي األٍل٘ي فٖ عالن الزّي ٍ إِىْ ٍ •
ماى جاهعاً بلحاؾ الَجَدات الخاسج٘ٔ بل َّ هَجَد بَجوَد  رٌّوٖ   

 . ء أٍ بعذهِ هستقل فٖ عشض ٍجَد الواّ٘ت٘ي الوششٍؼٔ بشٖ
ّزُ األقسام الخالحٔ تسوّى بالوعقَالت األٍل٘ؤ ألًَّْوا هٌتضعؤ هوي     ٍ •

 .الخاسد ابتذاءً
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 الوقيذالوطلق و 

الزّي ح٘خوا ٗتصَس هفَْهاً هوي ّوزُ الوفواّ٘ن الخالحؤ ٗونٌوِ أَىْ      ٍ •
ٗوشٖ خؽَٓ أخشى ف٘لتفت إلى ًفس ها اًتضعِ فٌ٘توضا هٌوِ هفَْهواً    

 بالوعقَل الخاًٖ،   آخش ٍ ّزا ها ٗسوّى
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ٌٗتضا هي هفَْم اإلًساى العالن هفَْم اإلًسواى الوق٘وذ بوفْوَم    فوخالً •
العالو٘ٔ ٍ ٌٗتضا هي هفَْم اإلًساى الالعالن هفَْم اإلًساى الوق٘ذ بعذم 
العالو٘ٔ ٍ ٌٗتضا هي هفَْم اإلًساى هفَْم اإلًسواى الخوالٖ عوي ق٘وذ     
العالو٘ٔ ٍ ق٘ذ الالعالو٘ٔ، ٍ ٌّاك فٖ الوعقَل الخاًٖ قسن سابوع ٍ ّوَ   
هفَْم اإلًسواى الجواهع بو٘ي اإلًسواى العوالن ٍ اإلًسواى الالعوالن ٍ        

 اإلًساى، 
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الجاهع ب٘ي ّزُ الوفاّ٘ن ٗعتبش قسواً سابعاً فٖ الوعقَل الخاًٖ فاإلًساى •
ٍ ال بأس بأَىْ ٗنَى لِ ٍجَد هسوتقل فوٖ قبوال اإلًسواى العوالن ٍ      
اإلًساى الالعالن ٍ اإلًساى ها دام اىَّ لِ ٍعاءً آخش غ٘ش ٍعواء افوشادُ،   
فاىَّ الجاهع اًوا ال ٗوني أَىْ َٗجذ بَجَد هسوتقل فوٖ صوقع ٍجوَد     
افشادُ ال فٖ صقع آخش هي الَجَد ٍ فوٖ الوقوام افوشاد ّوزا الجواهع      
تَجذ فٖ صقع الوعقَل األٍلٖ للزّي ٍ ّزا الجواهع الوتصوَس بحوذُ    
هَجَد فٖ الوعقَل الخاًٖ ٍ ّوزا ّوَ الوسووّى بالواّ٘ؤ الالبشوشغ      

 .الوقسوٖ
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