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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ّل تؿمت الؿبم ثعو٘ش ٗشرؽ ئلى ثؿط أفشادُ َٗرت تخص٘صهِ  فصل •
 ثِ أٍ ال

فِ٘ خالف ث٘ي األؾالم ٍ ل٘ىي هحل الخالف هب ئرا ٍلؿب فٖ واله٘ي . •
أٍ فٖ والم ٍاحذ هؽ استمالل الؿبم ثوب حىن ؾلِ٘ فٖ الىالم ووب فهٖ  

ِ   ٗٓتَشَثَّصٕيَ  ٍٓ الْؤطَلَّمبتٔ  لَلِ تجبسن ٍ تؿبلى ٍٓ ثٔؿٔهَلَتهْٔيَّ أَحٓهك      ئلى لَله
ٍ أهب هب ئرا وبى هخل ٍ الوطلمبت أصٍارْي أحك ثهشدّي فهال      ثِشَدِِّّيَ

 .شجْٔ فٖ تخص٘صِ ثِ
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تَربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ َثََلَثَة قُُروٍء  َو  اْلُمَطلََّقاتَُُو  ٌَ
ُ فِى أَْرَحاِمِهنَّ  ْكُتْمَن َما َخَلَق َّللاَّ ٌَ ََل ٌَحلُّ َلُهنَّ أَن 

ْوِم اَلَِخِر  َو  ٌَ ِ َو اْل ٌُْؤِمنَّ ِباَّللَّ ُُهنَُُّبُعوَلتإِن ُكنَّ 
ُِبَردُِّ فِى َذالَِك إِْن أََراُدوْا إِْصََلًحا  َو  ِهنَُّأََحقُّ

َجاِل  َلُهنَّ ِمْثُل الَِّذى َعَلٌْهنَّ ِبالْمْعُروِف  َو لِلرِّ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ   (البقرة 228)َعَلٌْهنَّ َدَرَجٌة  َو َّللاَّ
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 دار األمر بٌن

التصرف فً 
 العام

التصرف فً 
 ناحٌة الضمٌر
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 دار األمر بٌن

 التصرف فً العام
بإرادة خصوص ما 
أرٌد من الضمٌر 

 الراجع إلٌه 

التصرف فً ناحٌة 
 الضمٌر

بإرجاعه إلى بعض 
ما هو المراد من 

 مرجعه

ما تمام بإرجاعه إلى 
 هو المراد من مرجعه
 مع التوسع فً اإلسناد

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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 دار األمر بٌن

 التصرف فً العام
بإرادة خصوص ما 
أرٌد من الضمٌر 

 الراجع إلٌه 

التصرف فً ناحٌة 
 الضمٌر

بإرجاعه إلى بعض ما 
 هو المراد من مرجعه

ما تمام بإرجاعه إلى 
  هو المراد من مرجعه
 مع التوسع فً اإلسناد

بإسناد الحكم المسند إلى 
البعض حقٌقة و إلى 
 الكل توسعا و تجوزا

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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كانت أصالة الظهور فً طرف 
العام سالمة عنها فً جانب 

 الضمٌر

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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المتٌقن من بناء 
العقَلء هو اتباع 

 الظهور

 فً تعٌٌن المراد

فً تعٌٌن كٌفٌة 
 اَلستعمال

أنه على نحو الحقٌقة 
أو المجاز فً الكلمة 

 أو اإلسناد

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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و بالجملة أصالة الظهور إنما ٌكون حجة فٌما إذا شك فٌما أرٌد َل 
 فٌما إذا شك فً أنه كٌف أرٌد فافهم

لكنه إذا انعقد للكَلم ظهور فً العموم بأن َل ٌعد ما اشتمل على 
و إَل فٌحكم علٌه باإلجمال و ٌرجع إلى يكتنفُبهُعرفاُالضمٌر مما 

ما ٌقتضٌه األصول إَل أن ٌقال باعتبار أصالة الحقٌقة تعبدا حتى فٌما 
إذا احتف بالكَلم ما َل ٌكون ظاهرا معه فً معناه الحقٌقً كما عن 

 .بعض الفحول

233ص؛ ( طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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  الخبهس فٖ تخص٘ص الؿبم ثبلعو٘ش الشارؽ ئلى ثؿط أفشادُالفصل •
ئرا تؿمّت الؿبمّ ظو٘ش ٗشرؽ ئلى ثؿط أفشادُ، ّل َٗرت تخص٘صِ ثِ، •

 ؟أٍ ال
هي أىّ العهو٘ش  : ٍ ال ٗخلَ ّزا الؿٌَاى ؾي هسبهحٔ، لوب س٘تّعح له•

ال ٗشرؽ ئلى ثؿط األفشاد فٖ هَسد، ثل الحىن ثحست الزذّ ٗخهتصّ  
 .ثجؿعْب، فؿَدُ ئلى ثؿعْب لن ٗىي هفشٍغب ؾٌِ

 
 

293ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ِ  -ئىّ هحطّ الجحجحنّ • ّهَ ههب ئرا وهبى الحىهن      -  ؾلى هب صشّحَا ثه
الخبثت لوذخَل العو٘ش هغهبٗشا للخبثهت لهٌفس الوشرهؽ، سهَا  وهبى       

ئرا وبى « أوشم الؿلوب  ٍ خذّاهْن»: الحىوبى فٖ والم ٍاحذ، هخل لَلِ
ٍرَة اإلوشام فٖ الخذّام هختصّب ثخذّام ؾذٍلْن، أٍ فٖ واله٘ي هخهل  

ٍٓ ثٔؿٔهَلَتهْٔيَّ أَحٓهك    : ئلى لَلهِ تؿهبلى    ٍٓ الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ :لَلِ تؿبلى
 ،   ثِشَدِِّّيَ

 .سَا  وبى الحىوبى هي سٌخ ٍاحذ وبلوخبل األٍّل، أٍ ال وبلخبًٍٖ •
 
 

293ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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، ح٘ج أىّ  ٍٓ الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ: أهّب ئرا وبى الحىن ٍاحذا، هخل لَلٍِ •
 .حىن التشثّص ل٘س لزو٘ؿْيّ، فال ًضاؼ

أًِّ لن ٗتّعح هي والهْن أىّ الٌضاؼ ٗختصّ ثوهب ئرا ؾلهن ههي    : ٍ ل٘ؿلن•
الخبسد أىّ الحىن غ٘ش ؾبمّ لزو٘ؽ أفشاد الوشرؽ، وبٙٗهٔ الرهشٗفٔ، أٍ   

هخهل   -ٗختصّ ثوب ئرا ؾلن رله ثمشٌٗٔ ؾملّ٘ٔ أٍ لفػّ٘ٔ حبفّٔ ثهبلىالم 
، ح٘ج ؾلن الوخبطت ح٘ي ئلمب  الىالم «أّي الفسّبق، ٍ التلْن»: لَلِ

 .أٍ ٗؿوّْوب -ئلِ٘ أىّ حىن المتل ل٘س لزو٘ؽ أفشاد الفسّبق

294ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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التوخ٘ل ثبٙٗٔ الرشٗفٔ ؾذم االختصبص ثبلخبًٖ، ثل ال ٗجؿهذ أى  غبّش •
شبّذا ؾلهى التؿوه٘ن لْوهب ؾلهى        ٗىَى رٗل والم الوحمّك الخشاسبًّٖ

 .تأهّل
ٍ و٘ف وبى، ئى وبى هحطّ الجحج أؾنّ هٌْوب فبلتحم٘ك التفص٘ل ثٌْ٘وب، •

 :ثأى ٗمبل
 

294ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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وبى الذالّ ؾلى اختصبص الحىن ثجؿط األفهشاد هٌفصهال، وبٙٗهٔ    ئرا •
الرشٗفٔ ح٘ج تىَى فٖ ًفسْب غبّشٓ فٖ ؾوَم الحىن لزو٘هؽ أفهشاد   
الؿبمّ، ٍ أىّ ثؿَلٔ رو٘ؽ الوطلّمبت أحكّ ثشدّّيّ، لىي دلّ دل٘ل خبسرّٖ 
ثأى ال سرَؼ فٖ طالق الجبئي، فال ئشىبل فٖ ثمب  الؿبمّ ؾلى ؾوَههِ  

لىَى الومبم هي لج٘ل الذٍساى ث٘ي  -إٔ التشثّص -  ثبلٌسجٔ ئلى حىوِ
ٍٓ ثٔؿَٔلَتهْٔيَّ : تخص٘ص لؿبمّ أٍ تخص٘ص٘ي لؿبهّ٘ي، ظشٍسٓ أىّ ؾوَم لَلِ

صبس هخصّصبثوب دلّ ؾلى اختصبص الحىن ثبلشرؿّ٘هبت،    أَحٓك  ثِشَدِِّّيَ
فأصهبلٔ  ... الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ ٍٓ  :ثمَلٍِ شهّ فٖ ؾشٍض التخص٘ص 

 .الؿوَم فِ٘ هوّب ال هؿبسض لِ
 

294ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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هي وَى الومبم هي لج٘ل الذٍساى ثه٘ي التخصه٘ص ٍ   : هب فٖ والهْنٍ •
االستخذام فٖ العو٘ش ، هي غشٗت األهش، ألًِّ ٗخبلف هزاق الوتأخّشٗي 

ِ فٖ ثبة التخص٘ص هي ؾذم وًَِ تصشّفب فهٖ غْهَس الؿهبمّ،     ٍٓ :فمَله
 -أٗعهب  -هستؿول فٖ الؿوَم، ٍ ظو٘ش ثؿهَلتْيّ ... الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ 

الوخصّهص الخهبسرّٖ فهٖ    ٍ ٗشرؽ ئلْ٘ب هي غ٘ش استخذام ٍ تزهَّص،  
الومبم ل٘س حبلِ ئالّ وسبئش الوخصّصبت هي ورهفِ ؾهي ؾهذم تؿلّهك     
اإلسادٓ الزذّّٗٔ ئالّ ثجؿط األفشاد فهٖ الحىهن الخهبًٖ، إٔ األحمّّ٘هٔ، ٍ     
رله ال َٗرت أى ٗىَى الحىن األٍّل وزله ثَرِ، ثهل ّهزا أٍلهى    

 .ثؿذم سفؽ ال٘ذ ؾٌِ هي الؿبمّ الَاحذ ئرا خصّص ثبلٌسجٔ ئلى الجمّ٘ٔ

295ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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أهّب حذٗج االستخذام ٍ الوزبصّٗٔ فٖ اإلسٌبد أٍ فٖ اللفهع، فله٘س   ٍ •
، ٍظهؿت إلٗمهبؼ      ، ألىّ العوبئش ؾلى هب تمذّم فٖ ثهبة الَظهؽ   ثرٖ

اإلشبسٓ الخبسرّ٘ٔ، فال ثذّ لْب هي هشرؽ هربس ئل٘هِ، ٍ الشرؿّ٘هبت لهن    
تزوش فٖ الىالم، ٍ لن تؿْذ فٖ الزّي، فال هؿٌى للشرَؼ ئلْ٘هب، ٍ لهذ   

، ٍ ل٘س الومبم هٌبسهجب لهذؾَى   ثبلذؾَى  ؾشفت فٖ الوزبص أًِّ هتمَّم
وَى الشرؿّ٘بت رو٘ؽ الوطلّمبت، فوب فٖ والم ثؿعْن هي الذٍساى ثه٘ي  
االستخذام ٍ التخص٘ص، ٍ تهشر٘ح أحهذّوب ؾلهى اٙخهش ، خهالف      

 .التحم٘ك

295ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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هي أىّ ثٌهب   : أىّ هب فٖ والم الوحمّك الخشاسبًّٖ فٖ ٍرِ التشر٘حووب •
،   الؿمال  َّ اتّجبؼ الػَْس فٖ تؿ٘٘ي الوهشاد، ال فهٖ و٘فّ٘هٔ االسهتؿوبل    

ألىّ الدذٍااى علدى فر دِ بديي ال ْدَا      أرٌجّٖ ؾي هحهطّ الجحهج،   
 .ثبطل -أٗعب -ٍ لذ ؾشفت أًِّ السياقي ٍ التخصيص،

ثوب ٗزؿل الحىهن خبصّهب    -ؾمال أٍ لفػب -ٍ أهّب ئرا وبى الىالم همتشًب•
ثجؿط األفشاد، فبلػبّش طشٍّ اإلروبل فٖ الغبلهت، لؿهذم ئحهشاص ثٌهب      
الؿمال  ؾلى ئرشا  أصبلٔ التطبثك فٖ هخل هب حفّ الىالم ثوهب ٗصهلح   

إلّبًٔ « أّي الفسّبق ٍ التلْن»: لالؾتوبد ؾلِ٘، فصحّٔ االحتزبد ثوخل
 . غ٘ش الىفّبس، هرىلٔ
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  فصل ئرا ؾمت الؿبم ثعو٘ش ٗشرؽ ئلى ثؿط افشادُ•
هحبلٔ ٗذٍس األهش ثه٘ي التصهشف فهٖ ًبح٘هٔ الؿهبم ثتخص٘صهِ ٍ       فال •

التصشف فٖ ًبح٘ٔ العو٘ش ثباللتضام ثبالستخذام فِ٘ ٍ ّزا ووب فٖ لَلِ 
تؿبلى ٍ الوطلمبت ٗتشثصي ثأًفسْي ئلى لَلِ تؿبلى ٍ ثؿهَلتْي أحهك   
ثشدّي ح٘ج اى ولؤ الوطلمبت تؿن الشرؿ٘بت ٍ غ٘شّهب ٍ اى الوهشاد   
ثبلعو٘ش فٖ لَلِ تؿبلى ٍ ثؿَلتْي اًوب َّ خصَص الشرؿ٘بت ف٘هذٍس  
األهش ث٘ي تخص٘ص الوطلمبت ثبلشرؿ٘بت ٍ االلتضام ثبالسهتخذام فهٖ   

 ًبح٘ٔ العو٘ش 

492ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  
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 لذ اختلفت ولوبت االؾالم فٖ الومبم ٍ •
 هي لبل ثتمذم أصبلٔ الؿوَم فبلتضم ثبلخبًٖ فوٌْن •
 هٌْن هي لبل ثتمذم أصبلٔ ؾذم االستخذام فبلتضم ثبلتخص٘ص ٍ •
هٌْن هي لبل ثؿذم رشٗبى أصبلٔ ؾهذم االسهتخذام ٍ ؾهذم رشٗهبى     ٍ •

أصبلٔ الؿوَم اهب ؾذم رشٗبى أصهبلٔ ؾهذم االسهتخذام فالختصهبص     
هَسد رشٗبًْب ثوب ئرا وبى الره فٖ الوشاد فال تزشٕ ف٘وهب ئرا شهه   
فٖ و٘ف٘ٔ اإلسادٓ هؽ المطؽ ثٌفس الوهشاد ووهب ّهَ الحهبل فهٖ رو٘هؽ       
األصَل اللفػ٘ٔ ٍ اهب ؾذم رشٗبى أصبلٔ الؿوَم فالوتٌبف الىهالم ثوهب   

 االؾتجبسٗصلح للمشٌٗٔ ف٘سمط وال األصل٘ي ؾي دسرٔ 

492ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  
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اى ٗمبل ثزشٗبى أصبلٔ الؿوَم ٍ ؾهذم رشٗهبى أصهبلٔ    [ 1]ٍ التحم٘ك  •
 ٍرَُؾذم االستخذام هي 

اى لضٍم االستخذام فٖ ًبح٘ٔ العو٘ش وأى ٗشاد ثبلوطلمبت فٖ ( األٍل) •
اٙٗٔ الوجبسؤ هؿٌبّب الؿبم ٍ ثبلعو٘ش الشارؽ ئلْ٘ب خصَص الشرؿ٘بت 
هٌْب اًوب ٗجتٌى ؾلى اى ٗىَى الؿبم الوخصص هزبصا ألًِ ؾلهى رلهه   
ٗىَى للؿبم هؿٌ٘بى أحذّوب هؿٌى حم٘مٖ ٍ ّهَ رو٘هؽ ههب ٗصهلح اى     
ٌٗطجك ؾلِ٘ هذخَل أدآ الؿوَم ٍ حبًْ٘وب هؿٌى هزبصٕ ٍ ّهَ الجهبلٖ   
هي افشادُ ثؿذ تخص٘صِ فارا أسٗذ ثبلؿهبمّ هؿٌهبُ الحم٘مهٖ ٍ ثبلعهو٘ش     

 االستخذامالشارؽ ئلِ٘ هؿٌبُ الوزبصٕ لضم 

492ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  
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•______________________________ 
ثل التحم٘ك َّ المَل ثزشٗبى أصبلٔ ؾذم االستخذام ٍ سفؽ ال٘ذ ثْب [ 1]•

 ؾي أصبلٔ الؿوَم ٍ ستؿشف سش رله ثؿ٘ذ ّزا 
ستؿشف اى اٙٗٔ الوجبسؤ الوضثَسٓ ٍ هب ٗىهَى ًػ٘شّهب هوهب لهن     ووب •

ٗستؿول العو٘ش فْ٘ب فٖ ثؿط االفشاد ٍ اًوب استؿول فٖ الؿوَم غبٗهٔ  
األهش اًِ لبهت المشٌٗٔ هي الخهبسد ؾلهى اختصهبص اإلسادٓ الزذٗهٔ     

 .ثجؿط االفشاد خبسرٔ ؾي هَظَؼ الجحج ثبلىل٘ٔ
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ٍ اهب ئرا للٌب ثبى تخص٘ص الؿهبم ال ٗسهتلضم وًَهِ هزهبصا ووهب ّهَ       •
فال ٗىَى للؿبم اال هؿٌى ٍاحذ حم٘مٖ ٍ ل٘س لِ هؿٌى آخهش    الصح٘ح

حم٘مٖ أٍ هزبصٕ ل٘شاد ثبلعو٘ش الشارؽ ئلِ٘ هؿٌى هغبٗش لوب أسٗذ ههي  
 [1]الىالم ًفسِ ل٘لضم االستخذام فٖ 

__________________________ 
ال ٗزّت ؾل٘ه اى تخص٘ص الؿبم ٍ اى لن ٗستلضم وًَِ هزبصاً ئلّب [ 1]•

اى غبّش الىالم َّ اتحبد الوشاد هي العو٘ش ٍ هب ٗشرهؽ ئل٘هِ فهاسادٓ    
رو٘ؽ االفشاد هي الؿبم ٍ ئسادٓ ثؿعْب هي العو٘ش الشارؽ ئل٘هِ خهالف   

  الػبّش ٍ ّزا َّ الوشاد هي أصبلٔ ؾذم االستخذام
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 اإلستخدام

ارادة المعنً الحقٌقً من 
مرجع الضمٌر و ارادة 

 المعنً المجازي من الضمٌر

ارادة معنً من مرجع 
الضمٌر و ارادة معنً آخر 

 من الضمٌر
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 اإلستخدام

ارادةُالمعنيُ
الحقيقيُمنُمرجعُ
الضميرُوُارادةُ

المعنيُالمجازيُمنُ
 الضمير

المحققُ
 النائيني

ارادةُمعنيُمنُمرجعُ
الضميرُوُارادةُمعنيُ

 آخرُمنُالضمير
 السيدُالخوئي
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اًب ٍ لَ سلوٌب وَى الؿبم الوخصص هزبصاً ئلّب اى أصبلٔ ؾهذم  ( الخبًٖ) •
االستخذام اًوب تزشٕ ف٘وب ئرا شه فٖ هب أسٗذ ثبلعهو٘ش ثهبى ٗتهشدد    
اهشُ ث٘ي اى ٗىَى الوشاد ثِ َّ ًفس هب أسٗذ هي هشرؿهِ ٍ اى ٗىهَى   
الوشاد ثِ هؿٌى آخش غ٘ش رله الوؿٌهى سهَا  وهبى الوؿٌ٘هبى والّوهب      

أم وهبى أحهذّوب حم٘م٘هب ٍ اٙخهش     ٘ي ٗهزبصحم٘م٘٘ي أم وبى والّوب 
 هزبصٗب 
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اهب ف٘وب ئرا ؾلن هب أسٗذ ثبلعو٘ش ٍ شه فهٖ االسهتخذام ٍ ؾذههِ    ٍ •
ألرل الره ف٘وب أسٗذ ثهبلوشرؽ فهال هزهبل لزشٗهبى أصهبلٔ ؾهذم       

 أصالاالستخذام 
ٍ اًوب [ 2]ٍ ؾلى رله ف٘وب اى الوشاد ثبلعو٘ش فٖ هحل الىالم هؿلَم  •

الره ف٘وب أسٗذ ثوشرؿِ ال تزشٕ أصبلٔ ؾذم االستخذام فٖ ًفسْب ٍ 
 لَ هؽ لطؽ الٌّػش ؾي هؿبسظتْب ثأصبلٔ الؿوَم 
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•_____________________________ 
الوشاد ثبلعو٘ش فٖ هحل الىالم ٍ اى وبى هؿلَهبً ئلّهب اى الوهذؾى   [ 2]•

 ٖ   ل٘هشد   لزشٗبى ؾذم االستخذام ال ٗذؾى غَْس ًفس العو٘ش فٖ شه
ؾلِ٘ هب أف٘ذ فٖ الوتي هي ؾذم رشٗبى أصبلٔ الػَْس ؾٌذ الؿلن ثبلوشاد 

 ٍ الره فٖ و٘ف٘ٔ اإلسادٓ 
فهٖ اتحهبد الوهشاد ثبلعهو٘ش ٍ      ثس٘بلِاًوب َّ ٗذؾى غَْس الىالم ثل •

هشرؿِ ٍ ثوب اى الوشاد ثبلعو٘ش فٖ هحل الىالم هؿلَم ٗذٍس األهش ث٘ي 
سفؽ ال٘ذ ؾي الػَْس الس٘بلٖ الوخجت لؿذم ئسادٓ الؿوَم هي الؿبم ٍ سفؽ 

 ال٘ذ ؾي أصبلٔ الؿوَم الومتع٘ٔ لاللتضام ثبالستخذام 
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•__________________________________ 
ؾلِ٘ فبلػبّش فٖ هخل رله حست الوتفبّن الؿشفٖ َّ تمذٗن أصبلٔ ٍ •

ؾذم االستخذام ٍ سفؽ ال٘ذ ؾي أصبلٔ الؿوَم ثل لَ داس األهش ث٘ي سفهؽ  
ال٘ذ ؾي أصبلٔ ؾذم االستخذام ٍ سفؽ ال٘ذ ؾي غَْس اللفع فهٖ وهَى   
الوشاد ثِ الوؿٌى الحم٘مٖ لضم سفؽ ال٘ذ ؾي الخبًٖ ٍ حول اللفهع ؾلهى   
هؿٌبُ الوزبصٕ ففٖ هخل لَلٌب سأٗت أسذاً ٍ ظشثتِ ٗتؿ٘ي حوهل لفهع   

  أسذ ؾلى هؿٌبُ الوزبصٕ ئرا ؾلن اًِ َّ الوشاد ثبلعو٘ش الشارؽ ئلِ٘
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اى أصبلٔ ؾذم االستخذام ٍ اى لن تزش ثبإلظبفٔ ئلى ًفٖ االستخذام فٖ ًفسِ لؿذم تشتت األحش ؾلْ٘ب ( فبى للت)•

ثؿذ هؿلَه٘ٔ الوشاد ووب روش ئلّب اًْب تزشٕ ثبإلظبفٔ ئلى ئحجبت الصم ؾذم االستخذام أؾٌٖ ثِ ئسادٓ الخبصّ ههي  
خشد الخَة ؾي هحل االثهتال  ٍ ؾلهن ثٌزبسهٔ      الؿوَم ٍ ًػ٘ش الومبم هب ئرا اللى الجذى حَثب هخال هؽ الشطَثٔ حن

رله الخَة لجل تحمك الواللبٓ هؽ الره فٖ ؾشٍض الوطْش لِ ئلى حبل الواللبٓ فبًِ ال سٗت فهٖ اًهِ ٗحىهن    
ثبلفؿل ثٌزبسٔ الجذى الواللى لزله الخَة ٍ اى وبى ًفس الخَة خبسربً ؾي هحل االثتال  أٍ هؿذٍهبً فٖ الخبسد 
فبستصحبة ًزبسٔ الخَة ٍ اى وبى ال ٗزشٕ ألرل التؿجذ ثٌزبسٔ ًفس الخَة ألى هب ّهَ خهبسد ؾهي هحهل     
االثتال  أٍ هؿذٍم فٖ الخبسد غ٘ش لبثل ألى ٗتؿجذ ثٌزبستِ فٖ ًفسِ ئلّب اًِ ٗزشٕ ثبؾتجبس األحش الهالصم لوزشثهِ   
أؾٌٖ ثِ ًزبسٔ الجذى فٖ الوخبل فىوب اى األصل الؿولٖ ٗزشٕ إلحجبت هب َّ الصم هزشاُ ٍ اى لن ٗىي الوزهشى  
فٖ ًفسِ لبثال للتؿجذ وزله األصل اللفػٖ ٗزشٕ إلحجبت لَاصم هزشاُ ٍ اى لن ٗىي الوزشى فهٖ ًفسهِ ههَسداً    
للتؿجذ ٍ ؾلِ٘ فال هبًؽ هي رشٗبى أصبلٔ ؾذم االستخذام إلحجبت الصم هزشاّب أؾٌٖ ثِ ئسادٓ الخبصّ هوب ٗشرهؽ  

ل٘بس األصل اللفػٖ ثبألصل الؿولٖ فٖ هب روش ل٘بس هؽ الفبسق ألى األصل ( للت)ئلِ٘ العو٘ش فٖ هحل الىالم 
الؿولٖ اًوب ٗزشٕ إلحجبت اٙحبس الرشؾ٘ٔ ٍ لَ ثألف ٍاسطٔ فبلتؿجذ ثٌزبسٔ الخَة الخبسد ؾي هحل االثتال  فٖ 
الوخبل الوضثَس َّ ًفس التؿجذ ثٌزبسٔ الجذى الواللى لِ فوؽ ٍرَد أحش ششؾٖ لزشٗبى األصل فٖ الزولهٔ ٍ لهَ   
ثٌحَ الوَرجٔ الزضئ٘ٔ ٗىَى األصل ربسٗب ال هحبلٔ ٍ ّزا ثخالف الومبم فبى ئسادٓ الخبصّ هي الؿبم ل٘ست ههي  
آحبس ؾذم االستخذام ششؾب ثل اًوب ّٖ هي لَاصهِ ؾمال ٍ األصل الوخجت ٍ اى وبى حزٔ فٖ ثبة األصَل اللفػ٘ٔ 
ئلّب اًِ هي الَاظح اى ئحجبت الصم ؾملٖ ثأصل فشؼ ئحجبت هلضٍهِ فبألصل اللفػٖ ئرا لن ٗوىي ئحجهبت الولهضٍم   

 .ثِ لن ٗوىي ئحجبت الصهِ ثِ أٗعبً ألًِ فشؾِ ٍ ثتجؿِ
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اًِ لَ سلوٌب رشٗبى أصبلٔ ؾذم االستخذام هؽ الؿلن ثبلوشاد ئلّب ( الخبلج)•
اًْب اًوب تزشٕ ف٘وب ئرا وبى االستخذام هي رْٔ ؾمذ الَظهؽ ووهب ئرا   
لبل الوتىلن سأٗت أسذ أٍ ظشثتِ ٍ ؾلوٌب اى هشادُ ثبلعو٘ش َّ الشّرل 
الرزبؼ ٍ احتولٌب اى ٗىَى الوشاد ثلفع األسذ الحبوٖ ؾوب ٍلؽ ؾل٘هِ  
الشؤٗٔ َّ الشّرل الرزبؼ أٗعب لئال ٗلضم االستخذام ٍ اى ٗىَى الوشاد 
ثِ الحَ٘اى الوفتشس ل٘لضم رله ففٖ هخل رله ًسهلن رشٗهبى أصهبلٔ    
ؾذم االستخذام ف٘خجت ثْب اى الوشاد ثلفع األسذ فٖ الوخبل َّ الشّرهل  

 الرزبؼ دٍى الحَ٘اى الوفتشس 
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اهب فٖ الومبم فل٘س هب استؿول فِ٘ العو٘ش ّٖ خصَص الشرؿ٘بت ٍ •
ثل العو٘ش لذ استؿول ف٘وب استؿول فِ٘ هشرؿِ أؾٌٖ ثِ لفع الوطلمبت 
فٖ اٙٗٔ الوجبسؤ فبلوشاد ثبلعو٘ش فْ٘ب اًوب َّ هطلك الوطلمبت ٍ اًوب 

الهذال ؾلهى وهَى    [ 1]ثذال آخش أؾٌٖ ثِ ؾمذ الحول   أسٗذ الشرؿ٘بت
الضٍد أحك ثشد صٍرتِ فوب استؿول فِ٘ العو٘ش َّ ثؿٌِ٘ ههب اسهتؿول   
فِ٘ الوشرؽ فأٗي االستخذام فٖ الىالم لتزشٕ أصبلٔ ؾذهِ فتؿهبسض  

 ثْب أصبلٔ الؿوَم 
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•______________________________ 
هب أفبدُ ش٘خٌب األستبر لذس سشُ هي وهَى العهو٘ش فهٖ اٙٗهٔ     [ 1]•

الوجبسؤ هستؿوال فٖ الؿوَم ٍ اى وبى صح٘حبً ال ٌٗجغٖ الشٗت فِ٘ ألى 
ل٘بم دل٘ل خبسرٖ ؾلى اى ثؿط ألسبم الوطلمبت ال ٗزهَص الشرهَؼ   
فٖ طاللْي ال ٗىرف ؾي استؿوبل العو٘ش فٖ خصَص لسن خهبص  
هي الوطلمبت أؾٌٖ ثِ الشرؿ٘بت ووب حممٌهب الحهبل فهٖ رلهه ؾٌهذ      
الجحج ؾي ؾذم استلضام التخص٘ص لىَى الؿبم هزبصاً ئلّب اى ههب أفهبدُ   
لذس سشُ هي وَى الذال ؾلى اختصبص الحىن ثبلشرؿ٘بت َّ ؾمهذ  
الحول الوزوَس فٖ اٙٗٔ الوجبسؤ أؾٌٖ ثِ لَلِ تؿهبلى أحهك ثهشدّي    

 الذال ؾلى وَى الضٍد أحك ثشد صٍرتِ غ٘ش صح٘ح 
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•______________________________ 
رله لَظَح اى الوستفبد هي اٙٗهٔ الوجبسوهٔ ّهَ حجهَت الحىهن      ٍ •

الوزوَس فْ٘ب لزو٘ؽ الوطلمبت ٍ ؾذم اختصبصهِ ثمسهن خهبص هٌْهب     
فل٘س فٖ اٙٗٔ الوجبسؤ هب ٗذل ؾلى ؾذم حجَت ّزا الحىهن لهجؿط   

ٍ ألرل رلهه وهبى حبلهِ     خبسرٖالوطلمبت ٍ اًوب حجت رله ثذل٘ل 
حبل الوخصص الوٌفصل فٖ اًِ ال ٗستلضم اى ٗىَى اللفهع هسهتؿوال   

 فٖ خصَص هب حجت لِ الحىن ٍالؿبً 
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•______________________________ 
هي رو٘ؽ هب روشًبُ اًِ ئرا ؾلن استؿوبل العو٘ش الشارهؽ ئلهى   فتحصل •

الؿبم فٖ خصَص ثؿط السبهِ فذاس األهش ث٘ي االلتضام ثبالسهتخذام ٍ  
سفؽ ال٘ذ ؾي أصبلٔ الؿوَم وبى الالصم َّ سفؽ ال٘ذ ؾي أصبلٔ الؿوَم ٍ 

 ئثمب  غَْس الىالم فٖ ؾذم االستخذام ؾلى حبلِ 
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•______________________________ 
اٙٗٔ الوجبسؤ ٍ هب ٗىَى هخلْب خبسرٔ ؾي ّزا الوَظَؼ ألى هب لىي •

َّ الوؿلَم هي الخبسد اًوب َّ اختصبص الحىن الوزوَس فهٖ اٙٗهٔ   
الوجبسؤ ثمسن خبص هي الوطلمبت ٍ اهب استؿوبل العو٘ش الشارؽ ئلهى  
الؿبم فٖ خصَص رله المسن فَْ غ٘ش هؿلَم فال هَرهت لشفهؽ ال٘هذ    

 ؾي أصبلٔ الؿوَم أٍ ؾي أصبلٔ ؾذم االستخذام أصال ّزا 
ال اّر اًِ لن يَجذ في القضايا الوتكفلدٔ ببيداى األاكدام اليدرعئ     ٍ •

هَاد يذٍا األهر فيِ بيي افع اليذ عي أصالٔ العوَم ٍ افع اليذ عدي  
أصالٔ عذم االستخذام ٍ عليدِ فدت تترتدب علدى البيدج فدي ّد ُ        

 .الوسألٔ حورٓ هْؤ كوا ال يخفى
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ف٘وب تَّن هي ؾذم رشٗبى أصبلٔ الؿوَم فٖ الومبم لتَّن ( ثمٖ الىالم)•
فسهبد ّهزا   ( ٍ التحم٘ك)اًِ هي لج٘ل اوتٌبف الىالم ثوب ٗصلح للمشٌٗ٘ٔ 

التَّن ألى الوالن فٖ ثبة اوتٌبف الىالم ثوب ٗصلح المشٌٗ٘ٔ اًوب ّهَ  
اشتوبل الىالم ؾلى لفع هزول هي ح٘ج الوفَْم األفشادٕ أٍ التشو٘جٖ 
ثح٘ج لَ اتىل ؾلِ٘ الوَلى فٖ همبم ث٘بى هشادُ لوب وبى هخهال ثوهشادُ   
ووب فٖ لفع الفسبق الَالؽ فٖ لع٘ٔ أوشم الؿلوب  اال فسهبلْن الوهشدد   

ث٘ي اى ٗشاد ثِ خصَص هشتىجٖ الىج٘شٓ ٍ اى ٗشاد ثِ األؾن هٌْن   اهشُ
ٍ هي هشتىجٖ الصغ٘شٓ ٍ ووب فٖ االسهتخٌب  الوتؿمهت لزوهل هتؿهذدٓ     
الوحتول سرَؾِ ئلى ولْب ٍ سرَؾِ ئلى خصَص األخ٘شٓ هٌْب ؾلهى  

 .  ث٘بًِ ؾي لشٗت ئى شب  اللَِّ تؿبلى ئشىبل فٖ رله س٘زٖ
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اهب فٖ الومبم فال سٗت فٖ اى الزولٔ الورتولٔ ؾلى العو٘ش اًوب ّٖ ٍ •
هتىلفٔ ثج٘بى حىن آخش غ٘هش الحىهن الّهزٕ تىفلهت ثج٘بًهِ الزولهٔ       
الورتولٔ ؾلى الؿبم فلَ وبى الوَلى أساد ههي الؿهبم خصهَص ثؿهط     
افشادُ ٍ اتىل فٖ ث٘بى رله ؾلى الؿلهن ثهاسادٓ رلهه الخهبصّ فهٖ      
الزولٔ األخشى لىبى هخال ثج٘بًِ ٍ ؾلِ٘ فال ٗصلح رله لىًَِ لشٌٗٔ 

 . ؾلى ئسادٓ الخبصّ فتجمى أصبلٔ الؿوَم حٌ٘ئز ثال هضاحن
 
 
 

496ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

 هذا المطلب له فرضان

العلم بكون المراد اَلستعمالً 
 من الضمٌر خصوص البعض

التخصٌص تصرف فً المراد )
 (اَلستعمالً من العام

العلم بكون المراد الجدي من 
الضمٌر الخصوص مع احتمال 

كون المراد اَلستعمالً منه 
 العموم

   371       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

فٖ هب ئرا ؾلوٌب ثهأىَّ الوهشاد االسهتؿوبلٖ ههي العهو٘ش       -األٍلالومبم •
 .الخصَص ال الؿوَم

التطبثك حٌ٘ئز ثه٘ي الوهشاد االسهتؿوبلٖ للعهو٘ش ٍ       ف٘مبل ثأىَّ همتعى•
هشرؿِ استؿوبل الؿبم فٖ الخبصّ ٍ ئِالَّ ٗلضم االستخذام ًػ٘ش هب را لبل 

ٍ أسٗهذ ثبلعهو٘ش الشّرهل الرهزبؼ ٍ ثبألسهذ      ( سأٗت أسذاً ٍ ظشثتِ)
الحَ٘اى الوفتشس فبًِ خالف األصل رذّاً، ف٘ىَى أصهبلٔ الؿوهَم فهٖ    

 .الومبم هجتلى ثبلوؿبسض فٖ هشحلٔ الوذلَل االستؿوبلٖ للىالم
ٍ لذ هٌؽ هي ئرشا  ول هي أصبلٔ ؾذم االستخذام فٖ العو٘ش ٍ أصبلٔ •

 .الؿوَم فٖ الؿبم فٖ ًفسِ

   371       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 



41 

 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ٖ اهّب • : الوٌؽ ؾي ئرشا  أصبلٔ ؾذم االستخذام فجتطج٘ك دؾَى ؾبهٔ ّه
اىَّ األصَل اللفػ٘ٔ ال تىَى حزٔ ئِالَّ فٖ همبم الىرف ؾي الوشاد ؾٌذ 
الره فِ٘ هؽ الؿلن ثبالستٌبد دٍى هب ئرا وبى الره فٖ االسهتٌبد ههؽ   

 الؿلن ثبلوشاد، 
 :ّزُ وجشى ول٘ٔ طجمت هي لجل الوحمم٘ي فٖ هَاسد ؾذٗذٍٓ •

   372       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ؾلههى الَظههؽ ( لههذُ)هههَاسد اسههتذالالت السهه٘ذ الوشتعههى  -هٌْههب•
ثبالستؿوبالت الَاسدٓ فٖ وتت األدة ٍ اللغٔ ح٘ج أهر٘ت ؾٌْب ثأًْهب  
هي التوسه ثأصبلٔ الحم٘مٔ فٖ هَسد ٗؿلن ف٘هِ ثهبلوشاد االسهتؿوبلٖ    
للوتىلن ٍ لىي ٗره فٖ اًِ و٘ف اسادُ ّهل ؾلهى ٍرهِ الحم٘مهٔ أٍ     

حم٘م٘بً أٍ ئلى   الوزبص إٔ ّل استٌذ فٖ ئسادتِ ئلى الَظؽ لىًَِ هؿٌى
 .المشٌٗٔ ٍ الوٌبسجٔ لىًَِ هزبصاً

372       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

الومبم ح٘ج اىَّ الوشاد االستؿوبلٖ هي العو٘ش هؿلهَم ثحسهت    -هٌْبٍ •
الفشض لىٌِ ٗره فٖ اًِ ّل ٗىَى ؾلى ٍرِ االستخذام الّهزٕ ّهَ   
وبلوزبص هي ح٘ج وًَِ خهالف أصهبلٔ الػْهَس التهٖ هٌْهب تترهؿت       

أم ال؟ ف٘مبل ثؿذم حز٘ٔ أصبلٔ الػْهَس فهٖ     األصَل اللفػ٘ٔ األخشى
 .هخل رله

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

هَاسد الذٍساى ثه٘ي التخصه٘ص ٍ التخصهص ثٌهب ٖ ؾلهى اىَّ       -هٌْبٍ •
التخص٘ص ٗخجت ثلحبظ هشحلٔ الوذلَل االستؿوبلٖ للؿبم ال الوهذلَل  

 .الزذٕ هٌِ
اىَّ : ثتمشٗت  أَىْ ٗجشِّس ّزُ الىجشى( لذُ)ٍ لذ حبٍل الوحمك الخشاسبًّٖ •

هذسن حز٘ٔ الػَْس َّ الس٘شٓ ٍ الجٌهب  الؿمالئهٖ ٍ ّهَ دل٘هل لجّهٖ      
ٗمتصش فِ٘ ؾلى المذس الوت٘مي هٌِ ٍ َّ هب ئرا أهسٗهذ ثهبلػَْس ئحجهبت    

 .الوشاد ال االستٌبد

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ٍ لذ أششًب ًحي فٖ ثؿط الجحَث السبثمٔ اىَّ هخل ّهزا الج٘هبى ال   ّزا •
ٗوىي أَىْ ٗمجل فٖ ول دل٘ل لجّهٖ، ًؿهن فهٖ هخهل اإلروهبؼ ال ثهأس       

 ثذؾَى ؾذم اإلطالق فٖ هؿمذُ، 
اهّب ئرا وبى الذل٘ل اللجّٖ هتوخالً فٖ الس٘شٓ الؿمالئ٘ٔ فال ثذَّ هي ئثهشاص  ٍ •

ًىتٔ للتفص٘ل ؾمالئ٘بً فبىَّ الوشاد ثبلؿمال  ل٘س روبؾٔ خبصٔ وبًَا فٖ 
غ٘ش أؾشافٌب ٍ أٍظبؾٌب ثل ًحي ٍ أؾشافٌهب اهتهذاد لْهن فهال ثهذَّ ألّٕ      
تفص٘ل ٗزوش لحزٔ ؾمالئ٘ٔ أَىْ ًحس ًحي أٗعبً ٍ لَ استىبصاً ثَرذاًٌب 
الؿمالئٖ حجَتِ ٍ حجَت ًىتٔ لِ ئروبالً فبىَّ الؿمال  ل٘س لْهن أحىهبم   

 .تؿجذٗٔ ثحتٔ ووب َّ ٍاظح

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

المتٌقن من بناء 
العقَلء هو اتباع 

 الظهور

 فً تعٌٌن المراد

فً تعٌٌن كٌفٌة 
 اَلستعمال

أنه على نحو الحقٌقة 
أو المجاز فً الكلمة 

 أو اإلسناد

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

النكتة المفترضة 
 للتفصٌل

 طرٌقٌة 

 نفسٌة

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

و النكتة المفترضة 
 للتفصٌل

 طرٌقٌة 
ضعف فً درجة 

هً مَلك )الكاشفٌة
 (الحجٌة عند العقَلء

 نفسٌة

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

قد ٌفترض وجود كاشفٌة ألمر غٌر الظهور 
َل تقل عن كاشفٌة الظهور إَِلَّ انه مع ذلك 
َل ٌكون ذلك الكاشف حجة عند العقَلء 
بخَلف الظهور باعتبار انَّ فٌه نحواً من 

إمكانٌة التحمٌل و التسجٌل و اإلدانة للمتكلم 
 .مثَلً مفقودة فً دَللة و كاشفٌة أخرى

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

الحججُالعقالئيةُفيُ
غيرُاالطمئنانُ

 تبتني

 الكاشفيةُ

نكتةُنفسيةُ
 موضوعية

ضبطُالكاشفُوُ
نوعيتهُأوُ

أخرىُُخصوصية
 فيهُكاإلدانة

 حجةحاصلُمنُحساباتُاالحتمالُلمُيكنُكلُظنُ

   373       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 



51 

 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ٌمكننا أَْن 
 نتصور نكتتٌن 

 طرٌقٌة

 نفسٌة  

   374       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

  ًحي ٗوىٌٌب أَىْ ًتصَس ًىتت٘ي لزله، ئحذاّوب طشٗم٘ٔ، ٍ األخهشى ٍ •
ًفس٘ٔ تمتع٘بى اختصبص األصل ثغ٘ش هَاسد الره فٖ االسهتٌبد، ئِالَّ  
اىَّ ولتْ٘وب ؾلى هب سَف ٗػْش اًوب تتوبى فٖ الوَسد األٍل إٔ ههَاسد  

ؾلى وًَِ حم٘مهٔ ووهب صهٌؽ السه٘ذ       االستذالل ثبالستؿوبل فٖ هؿٌى
 .ٍ ال تزشٗبى فٖ الومبم( لذُ)الوشتعى 

 :ٍ ّٖ الٌىتٔ الطشٗم٘ٔ ٍ حبصلْب -الٌىتٔ األٍلى•

   374       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 



53 

 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

أهبسٗٔ الػَْس فٖ همبم الىرهف ؾهي الوهشاد ألهَى ٍ أوخهش ل٘وهٔ       اىَّ •
احتوبل٘ٔ هي أهبسٗتِ فٖ همبم الىرف ؾهي االسهتٌبد ٍ ئحجهبت لعه٘ٔ     
لغَٗٔ هي لج٘ل ئحجبت ٍظؽ ولؤ األسذ للشرل الرزبؼ هخالً ف٘وهب ئرا  

 سأٌٗب الوتىلن لذ استؿولْب فِ٘، 

   374       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

رله ألىَّ ّزُ األهبسٗٔ لبئؤ ؾلى أسهبس الغلجهٔ الٌَؾ٘هٔ فهٖ اىَّ     ٍ •
الوتىلن ال ٗستؿول اللفع خصَصبً ههؽ ؾهذم المشٌٗهٔ ئِالَّ فهٖ هؿٌهبُ      

ثح٘هج فهٖ وهل حالحهٔ      3 -2الحم٘مٖ ٍ لٌفشض اىَّ ّزُ الغلجٔ ثٌسجٔ 
 استؿوبالت وزله ٗىَى احٌبى هٌْب فٖ الوؿٌى الحم٘مٖ، 

   374       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ّزُ األهبسٗٔ الٌبشئٔ هي الغلجٔ ال هؿبسض ًَؾٖ لْب فٖ هزبل األٍل ٍ •
إٔ الىرف ؾي الوشاد، ئِالَّ اًْب هؿبسظهٔ ثأههبسٓ ًَؾ٘هٔ هخبلفهٔ فهٖ      
الوزبل الخبًٖ إٔ ئحجبت المعه٘ٔ اللغَٗهٔ ألىَّ المعه٘ٔ اللغَٗهٔ ل٘وهٔ      

ٖ   -االحتوبل فْ٘ب فٖ ًفسْب ظهؿ٘فٔ   -الوسوى ثم٘ؤ االحتوهبل المجله
ثوؿٌى اىَّ احتوبل أَىْ ٗىهَى اللفهع الوخصهَص حم٘مهٔ فهٖ الوؿٌهى       
الوخصَص أظؿف هي احتوبل الؿىس لىخشٓ الوؿبًٖ ٍ للهٔ األلفهبظ   
ثبلٌسجٔ ئلْ٘ب فبًِ ل٘س ثاصا  رو٘ؽ الوؿهبًٖ تَرهذ ألفهبظ هَظهَؾٔ     
ثاصائْب ٍ لَ فشض، رله أٗعبً فل٘س احتوبل ٍظؽ شخص ّزا اللفهع  

 .ئِالَّ ظؿ٘فبً رذاً

   374       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

 3 -1ًسجٔ الَظؽ فٖ هزوَؼ الوؿبًٖ ألل هي الٌصف ٍ لٌفشظهْب  ثل •
ف٘ىَى همتعى حسبثبت االحتوبل فٖ همبم استٌتبد الٌت٘زهٔ الٌْبئّ٘هٔ   

ال هحبلٔ حست ههب   3 -2لم٘ؤ احتوبل حجَت المع٘ٔ اللغَٗٔ أللّ هي 
َّ ٍاظح ٍرذاًبً ٍ هجشّي ؾلِ٘ فٖ وتبة األهسس الوٌطم٘ٔ لالستمشا ، 
ح٘ج ثشّي ٌّبن ؾلى اًَِّ فٖ هَاسد هي ّزا المج٘هل تحسهت الم٘وهٔ    
الٌْبئّ٘ٔ ؾلى أسبس ظشة أطشاف الؿلن اإلروبلٖ الوترىل فٖ الذائشٓ 
األٍلى فٖ أطشاف الؿلن اإلروبلٖ الوترىل فٖ الذائشٓ الخبً٘ٔ ٍ استخٌب  
الصَس الووتٌؿٔ ٍ هالحػٔ الصَس الجبل٘ٔ ٍ ًسجٔ هب ٗىَى هٌْب ثصهبلح  
الوطلَة ٍ ٗىَى فٖ الوخبل الوتمذم احتوهبل حجهَت المعه٘ٔ اللغَٗهٔ     

 .الٌصف ؾلى هب َّ هرشٍح فٖ هحلِ

   374       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ّزُ الوؿبسظٔ سثوب تفتشض فٖ ئحجبت الوشاد أٗعبً ف٘وهب ئرا   -ٗمبلال •
 .وبى الوشاد فٖ هَسد هب فٖ ًفسِ لع٘ٔ هي الوستجؿذ ئسادٓ الوتىلن لْب

الو٘ضاى ٍرَد أهبسٓ ًَؾ٘ٔ هؿبسظٔ ال أهبسٓ شخص٘ٔ ٍ لهَ   -فبًِ ٗمبل•
فشض فٖ هَسد ٍرَد وبشف ًَؾٖ ؾلى ؾذم ئسادٓ الوهتىلن لوؿٌهى   
هؿ٘ي ال ٗجؿذ ص٘شٍستِ لشٌٗٔ ؾلى ؾذم ئسادٓ رله الوؿٌى الحم٘مٖ أٍ 

 .َٗرت اإلروبل ؾلى ألل تمذٗش

375: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ّزُ الٌىتٔ هي الَاظح ؾذم توبه٘تْب فٖ الومبم، ح٘هج اًهِ ثأصهبلٔ    ٍ •
ؾذم االستخذام ال ٗشاد ئحجبت لع٘ٔ لغَٗٔ ثل ٗهشاد ئحجهبت اىَّ الوهشاد    
االستؿوبلٖ هي الؿبم أٗعبً َّ الخصَص ال الؿوَم، ووب اًْب ال تزهشٕ  

 .فٖ هَاسد الذٍساى ث٘ي التخص٘ص ٍ التخصص

375: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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افتشاض أخز ًىتٔ ًفس٘ٔ فٖ هَظهَؼ الػْهَس الحزهٔ     -الخبً٘ٔالٌىتٔ •
ؾٌذ الؿمال  ثأى ٗىَى هَظَؼ الحز٘ٔ هم٘ذاً ثم٘ذ هَظَؾٖ هفمَد فٖ 
هَاسد الره فٖ االستٌبد ف٘ىَى ؾذم الحزّ٘ٔ هي ثهبة ؾهذم حجهَت    
رات الحزّٔ ال اىَّ الػَْس هحفَظ ٍ لىٌِ ل٘س ثحزٔ ووب أفبد الوحمك 

 ( لذُ)الخشاسبًّٖ 
ّزا التفس٘ش لوَظَؼ الحز٘ٔ الؿمالئ٘ٔ ٗوىي تمشٗجِ ثج٘هبً٘ي لؿلْوهب   ٍ •

 :ٗشرؿبى ئلى سٍح ٍاحذٓ

375: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ثأىَّ الؿمال  اًوب ٗجٌَى ؾلى حز٘ٔ الػْهَسات التصهذٗم٘ٔ   : أَىْ ٗمبل -1•
الىبشفٔ ؾي الوشادات إلحشاص صغشى هب أخجش ثِ الوتىلن ٍ ترخ٘صْب 
ف٘ىَى هحممبً لؿٌَاى االخجبس الّزٕ ٗىَى حزٔ اهّب ثبؾتجبسُ هي ئًسبى 
هؿصَم ال ٗىزة أٍ ٗمطؽ ثصذلٔ أٍ هي ئًسبى لَلِ حزٔ لىًَِ حمهٔ  

 أٍ لىًَِ ئلشاساً فٌ٘فز ف٘وب ؾلِ٘ أٍ غ٘ش رله، 
الومبم ل٘س هي ّزا المج٘ل ألى هب أخجش ثِ الوهتىلن هؿلهَم ثحسهت    ٍ •

الفشض ٍ اًوب ٗشاد التوسه ثبلػَْس الوزوَسإلحجبت أهش ٍسا  رلهه ٍ  
َّ المع٘ٔ اللغَٗٔ، ٍ لْزا لَ لبل لٌب ثؿذ رله وٌت لذ استؿولت ولؤ 

 .األسذ فٖ الشّرل الرزبؼ ثٌحَ الوزبص ال الحم٘مٔ ال ٗىَى وبرثبً
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( لهذُ )ّزا ٗؿٌٖ اًِ ال َٗرذ فٖ هَاسد استذالالت الس٘ذ الوشتعى ٍ •
 هَظَؼ الحزٔ الؿمالئ٘ٔ 

ّزا ثخالف هَاسد الذٍساى ث٘ي التخصه٘ص ٍ التخصهص أٍ ههَاسد    ٍ •
الره فٖ االستخذام فبىَّ الغبٗٔ فْ٘هب ترهخ٘ص الوهشاد ههي الؿهبم ٍ      

 .ئحشاص لصذُ هٌِ ٍ حذٍد اخجبسُ
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أَىْ ٗمبل ثأىَّ الحزٔ ؾٌذ الؿمال  اًوب َّ غَْس التطبثك ث٘ي هب ّهَ   -2•
الوذلَل التصَسٕ للىالم ٍ هب َّ الوهذلَل االسهتؿوبلٖ أٍ الزهذٕ ٍ    
لَاصهِ، فال ثذَّ هي االًتمبل هي الوذلَل التصَسٕ للىالم دائوبً فٖ همبم 
االستىربف ٍ ّزا ال ٗىَى ئِالَّ فٖ هَاسد الره فٖ الوشاد هؽ ٍرَد 

 .هذلَل تصَسٕ للىالم ال الره فٖ االستٌبد
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ؾلى ئطاللْب ل٘ست ثصح٘حٔ ٍ اًوب تصح   ّىزا حجت اىَّ ّزُ الىجشىٍ •
ال لتخص٘ص دل٘ل حز٘هٔ  ( لذُ)فٖ هَسد استذالالت الس٘ذ الوشتعى 

الػَْس فْ٘ب ثل للتخصص ٍ ؾذم حجَت هَظَؼ هب َّ الحزٔ الؿمالئ٘ٔ 
 فٖ ثبة الػَْسات، 

اهّب فٖ هحل الىالم فبلػَْس الوزوَس أؾٌٖ أصبلٔ ؾهذم االسهتخذام   ٍ •
تبم ف٘ىَى حزٔ ٍ هؿبسظهًب ههؽ أصهبلٔ ؾوهَم الؿهبم ئِْى وهبى الؿلهن        
ثبلتخص٘ص فٖ العو٘ش هٌفصالً ؾي الىالم أٍ هَرجبً إلروهبل الػْهَس   

 .فٖ الؿوَم ئِىْ وبى الؿلن ثبلتخص٘ص ثمشٌٗٔ هتصلٔ

376: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   



64 

 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

اًِ لَ تٌضلٌب ٍ افتشظٌب ؾذم رشٗبى أصهبلٔ ؾهذم االسهتخذام فهٖ     حن •
الومبم هؽ رله ًذؾٖ ٍرَد هؿبسض آخش للؿوَم ٍ َّ غَْس تطهبثك  
هشرؽ العو٘ش هؽ العو٘ش فبىَّ ّزا غَْس اخش هتفشؼ ؾلى الػَْس األٍل 

 أؾٌٖ تطبثك العو٘ش هؽ الوشرؽ، 
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غَْس التطبثك ث٘ي العو٘ش ٍ هشرؿِ الّزٕ َّ غَْس اىَّ :للتشئت ئِىْ ٍ •
: ٌٗػش ئلِ٘ ثبلؿ٘ي ال٘سشى هي طهشف العهو٘ش، ٍ أخهشى   : س٘بلٖ تبسٓ

ٌٗػش ئلِ٘ ثبلؿ٘ي ال٘وٌى هي طشف الوشرؽ فبىَّ الوطبثمٔ رات طشف٘ي ال 
هحبلٔ فلَ فشض ؾذم حز٘تِ ثبللحبظ األٍل لىَى الوشاد هي العهو٘ش  
هؿلَهبً فال هبًؽ هي حز٘تِ ثبللحبظ الخبًٖ، ٍ َّ ثْزا اللحهبظ له٘س   

 [.1]هي الره فٖ االستٌبد ثل فٖ الوشاد هي الوشرؽ ووب َّ ٍاظح 
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•______________________________ 
غَْس التطبثك ث٘ي العو٘ش ٍ هشرؿِ ل٘س س٘بل٘بً ثهل ٍظهؿٖ ثهذل٘ل     -[1]

ههي رهذاس، ٍ   سوؿٌبُ استفبدتِ حتى ئرا وبى الالفع غ٘ش رٕ شؿَس ووب ئرا 
لؿل هٌرأُ اى العو٘ش هَظهَؼ لششهبسٓ ثهِ ئلهى الوشرهؽ فىهأى ٌّهبن        
هَظَؾبً ٍاحذاً تصَساً ٗشثط ثِ حىوبى أحذّوب هجبششٓ ٍ اٙخهش ثتَسهط   

لزله أٗعب، ٍ ؾلى ( لذُ)العو٘ش ؾلى هب سَف ٗأتٖ اخت٘بس س٘ذًب األستبر 
لفشض ٍرَد غَْسٗي أحذّوب التطبثك ث٘ي العو٘ش ٍ   ّزا األسبس ال هؿٌى

هشرؿِ ٍ اٙخش التطبثك ث٘ي الوشرؽ هؽ العو٘ش فبى را اًَّوب ٗىَى لِ هزبل 
ف٘وب ئرا فشض ّزا التطبثك غَْساً تصذٗم٘بً ال تصَسٗبً ٍظهؿ٘بً ٍ ثهبلوالن   
الوزوَس، اللْن ئِالّ أى ٗشاد غَْس آخهش فهٖ ٍحهذٓ الوهذلَل٘ي التصهذٗم٘ي      

اإلروهبل    للزولت٘ي هي ح٘ج الوَظَؼ ٍ لىٌِ ال هَرت لِ، ًؿن لذ ٗذؾى
 .ٍ ؾذم استمشاس هذلَل تصَسٕ
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ثؿهذ ئثطبلهِ لحز٘هٔ أصهبلٔ ؾهذم      ( لهذُ )اىَّ الوحمهك الخشاسهبًّٖ   حن •
االستخذام لىًَِ هي الره فٖ االستٌبد حبٍل ئثطبل التوسه ثأصبلٔ 
الؿوَم أٗعبً ثأًْب ٍ ئِىْ لن ٗٓىهي هؿبسظهْب حزهٔ ئِالَّ اىَّ حجهَت رات     
الػَْس فٖ ؾذم االستخذام ٍ لَ لن ٗىي حزٔ وبفٍ فهٖ اثهتال  الؿهبم    
ثبإلروبل ٍ ؾذم اًؿمبد الؿوَم فِ٘ الحتفبفِ ثوب ٗصهلح للمشٌٗهٔ ؾلهى    

 .ئسادٓ الخصَص
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ثهأىَّ صهالح٘ٔ غْهَس التطهبثك ثه٘ي العهو٘ش ٍ       : أَىْ ٗمبل -الصح٘حٍ •
الوشرؽ للوٌؽ ؾي اًؿمبد الؿوَم اًوب ٗىهَى ف٘وهب ئرا وهبى الوخصهص     
لحىن العو٘ش ثوخبثٔ الوتصل الوغّ٘ش للوذلَل االستؿوبلٖ هٌِ ال ههب ئرا  
وبى هٌفصالً ئر الػَْس فٖ الؿوَم ٗىَى هٌؿمذاً حٌ٘ئزٍ ألىَّ الوخصهص  

 .الوٌفصل ال ٗشفؽ أصل غَْس العو٘ش فٖ ئسادٓ الؿوَم هٌِ
 .ّزا توبم الىالم فٖ الومبم األٍل•
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 هذا المطلب له فرضان

العلم بكون المراد اَلستعمالً 
 من الضمٌر خصوص البعض

التخصٌص تصرف فً المراد )
 (اَلستعمالً من العام

العلمُبكونُالمرادُالجديُمنُ
الضميرُالخصوصُمعُاحتمالُ
كونُالمرادُاالستعماليُمنهُ

 العموم

   371       3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل 
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ف٘وب ئرا ؾلن اىَّ الوشاد الزذٕ هي العو٘ش َّ الخصَص  -الخبًٖالومبم •
 .ٍ لن ٗؿلن الوشاد االستؿوبلٖ هٌِ

• ٖ    ٍ لذ روش الورَْس ٌّب ثمب  الؿبم ؾلى ؾوَهِ ٍ ؾذم هؿبسظتِ ثره
ألىَّ الوؿبسض الوتَّن اًوب َّ أصبلٔ ؾذم االستخذام ٍ الوطبثمهٔ ثه٘ي   
العو٘ش ٍ الوشرؽ ٍ ّٖ فٖ الومبم ال تؿبسض أصبلٔ الؿوَم ئر غبٗٔ هب 
تمتعِ٘ َّ استؿوبل العو٘ش فٖ الؿوَم هؽ الؿلن ثؿذم ئسادتِ رذاً ٍ َّ 

 .ال َٗرت تخص٘ص حىن الؿبم
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الصح٘ح ئروبل الؿبم فٖ الومبم أٗعبً ٍ رله ثأحذ ث٘هبً٘ي أحهذّوب   ٍ •
 :فٌٖ ٍ االخش رٍلٖ

فَْ اىَّ الوفشٍض ؾلى ظهَ  ههب تمهذّم فهٖ الومهبم       -اهَّب الج٘بى الفٌّٖ•
السبثك صالح٘ٔ خصَص٘ٔ العو٘ش للمشٌٗ٘ٔ ؾلى الوشاد هي الؿبم ثجشؤ 
غَْس التطبثك ث٘ي هشرؽ العو٘ش هؽ العو٘ش أٍ أصبلٔ ؾذم االستخذام، 
ٍ فٖ الومبم ٍ ئِىْ وبى ئسادٓ الخصَص هي العو٘ش فٖ همبم االستؿوبل 
غ٘ش هؿلهَم ئاِّل اىَّ خالفهِ أٗعهب غ٘هش هؿلهَم فوهي الوحتوهل وهَى         
الوشاداالستؿوبلٖ هٌِ الخصَص ف٘ذخل هب ًحي فِ٘ فٖ ثبة احتوهبل  

 [.1]لشٌٗ٘ٔ الوتصل ٍ َّ َٗرت اإلروبل 
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•______________________________ 
ّزا هجٌٖ ؾلى اى ٗىَى غَْس التطبثك ثه٘ي العهو٘ش ٍ هشرؿهِ     -[1]

 .س٘بل٘بً تصذٗم٘بً ال تصَسٗبً ثبلٌحَ الّزٕ تمذم ششحِ
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التوسّه ثأصبلٔ الحم٘مٔ فٖ الؿبم ٍ أصبلٔ ؾهذم االسهتخذام   : دؾَىٍ •
فٖ العو٘ش لٌفٖ ّزا االحتوهبل ٍ ئحجهبت وهَى الوهشاد ههي العهو٘ش       
استؿوبالً َّ الؿوَم، ح٘ج ٗتشتت ؾلِ٘ أحش ثلحبظ ؾوَم الؿبم ٍ ئِىْ لن 

 .ٗىي لِ أحش ثلحبظ العو٘ش
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ثوؿبسظٔ ّزا الػَْس ثػَْس آخهش ّهَ التطهبثك ثه٘ي الوهشاد      : هذفَؾٔ•
االستؿوبلٖ ٍ الوشاد الزذّٕ ٍ َّ غَْس س٘بلٖ لبئن ؾلى أسبس الغلجٔ 
ٍ التٖ ًسجتِ ئلى ئحجبت الوشاد االستؿوبلٖ ثبلوشاد الزذّٕ ٍ ثهبلؿىس  
ٍاحذٓ ٍ هؿِ ال ٗوىي ئحشاص ؾذم استؿوبل العو٘ش فٖ الخصَص ثهل  
ٗىَى الومبم هي هَاسد احتوبل لشٌٗ٘ٔ الوتصل الوَرت لشروبل ووهب  

 [.2]أششًب 
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الػبّش اىَّ ّزا الىالم اًوب ٗصح ف٘وب ئرا وهبى الوخصهص للوهشاد    [ 2]•
الزذّٕ هي العو٘ش هتصالً ال هب ئرا وبى هٌفصالً فبىَّ المشٌٗٔ ل٘ست ّٖ 
ٍالؽ الوشاد االستؿوبلٖ ههي العهو٘ش ٍ ئال وهبى الصههِ اىَّ تخصه٘ص      
العو٘ش ثبلوٌفصل ٗستَرت ههب ال ٗسهتَرجِ تخصه٘ص الؿهبم ًفسهِ      
ثبلوٌفصل ٍ َّ ٍاظح الجطالى، ٍ الصهِ أَىْ ٗىَى ئحشاص غْهَس الؿهبم   
فٖ الؿوَم ثبلتؿجذ إٔ فٖ طَل ئحشاص الوشاد االستؿوبلٖ للعو٘ش ٍ َّ 

 ..أٗعبً خالف الَرذاى الؿشفٖ 
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فَْ دؾَى اىَّ أصبلٔ التطبثك التهٖ روشًبّهب فهٖ     -اهّب الج٘بى الزٍلٍٖ •
الومبم السبثك ث٘ي الوشاد االستؿوبلٖ هي العو٘ش ٍ الوهشاد االسهتؿوبلٖ   
لوشرؿِ حبثتٔ ثلحبظ الوشاد الزذٕ هٌْوب أٗعب إٔ اىَّ التطبثك الوزوَس 
حبثت فٖ هشحلٔ االستؿوبل ٍ الزذ هؿبً فارا حجهت ؾهذم رذٗهٔ ئسادٓ    
الؿوَم هي العو٘ش حجت ثومتعى ّزا الػَْس ؾذم رذٗتِ فهٖ الوشرهؽ   

 .أٗعبً
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 :ٌّب تٌجْ٘بىثمٖ •
اًِ ئرا فشظٌب سرَؼ العو٘ش ئلى الوطلك ثذالً ؾي الؿبم ٍ أهسٗذ  -األٍل•

هٌِ الوم٘ذ فمذ ٗمبل ؾلٖ ظَ  هب تمذّم ئلى ٌّب اًَِّ ال ٗلضم ههي رلهه   
اًخالم اإلطالق فٖ الوطلك لؿذم استلضام االستخذام هي ئسادٓ الوم٘ذ هي 
العو٘ش ألىَّ اإلطالق ل٘س هذلَالً ٍظؿ٘بً للوطلك لىهٖ ٗلهضم ئسرهبؼ    
العو٘ش ئلى غ٘ش هؿٌى هشرؿِ ثل هشرؿِ هستؿول فٖ الطج٘ؿٔ الوْولهٔ  
ٍ العو٘ش أٗعب سارؽ ئلْ٘ب غبٗٔ األهش وبى الوشاد الزذّٕ ههي العهو٘ش   

الم٘ذ فػَْس التطبثك ث٘ي العو٘ش ٍ هشرؿِ أٍ ث٘ي الوشرهؽ ٍ   الطج٘ؿٔ هؽ
 العو٘ش ال ٗختل فٖ ّزا الفشؼ، 
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ّزا ٗإدٕ ثٌب ئلى ًت٘زٔ غشٗجٔ هشفَظهٔ ٍ ّهٖ أَىْ ٗىهَى الػْهَس     ٍ •
اإلطاللٖ ألَى هي الؿوَم ح٘ج اىَّ سرَؼ العهو٘ش الّهزٕ ٗهشاد هٌهِ     
الخصَص ئلى الؿبم َٗرت ئروبلهِ ٍ ؾهذم اًؿمهبد ؾوَههِ ثخهالف      
سرَؾِ ئلى الوطلك فال ٌٗخلن ئطاللِ، ووب اىَّ الصهِ ؾهذم ؾٌبٗهٔ ٍ ال   
استخذام فٖ أَىْ ٗشاد ثبلوطلك حصٔ هي افشادُ ٍ ثبلعو٘ش حصٔ أهخشى 
ووب ئرا لبل للذ الؿبلن ٍ أوشهِ ف٘شاد ثبألٍل الوزتْهذ ٍ ثبلخهبًٖ غ٘هشُ    

 .هخالً هؽ ٍظَح الؿٌبٗٔ فٖ رله
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ّزا ٗىرف ال هحبلٔ ؾي اختالل فٖ الحسبثبت ثح٘ج ٗهإدٕ ئلهى   ٍ •
ٍ ٗوىي فٖ همبم حل ّزُ الورهىلٔ روهش   . ًرَ  ّزُ الورىلٔ الغشٗجٔ

 :أهَس
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أَىْ ٗمبل ثأىَّ العو٘ش هَظَؼ ثاصا  هب َّ الوهشاد الزهذٕ ههي     -األٍل•
هشرؿِ فارا اختلف الوشاد الزذٕ هي الوشرؽ ؾوب ٗشاد ثبلعو٘ش حصل 

 .االستخذام ٍ استؿوبل العو٘ش فٖ غ٘ش هب ٍظؽ لِ
اًِ خالف هب َّ التحم٘ك ٍ الوختبس فٖ ثبة حم٘مٔ الَظهؽ ألىَّ  : ٍ فِ٘•

الصهِ ئًبطٔ الوذلَل الَظؿٖ للعو٘ش ثوذلَل تصذٗمٖ ف٘ىَى هذلَلهِ  
تصذٗمبً ٍ َّ خالف ًػبم اللغٔ، فبىَّ الؿلمٔ اللغَٗٔ تصَسٗٔ دائوبً ٍ ئِالَّ 
لضم ؾذم ٍرَد هذلَل للزولٔ الورتولٔ ؾلهى العهو٘ش فهٖ ههَاسد ال     

 .َٗرذ فْ٘ب هذلَل رذٕ للوتىلن ووَاسد الْضل

379: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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أَىْ ٗمبل ثأىَّ العو٘ش ٗشرؽ ئلى الطج٘ؿٔ الوْولٔ ٍ ّهٖ الوؿٌهى    -الخبًٖ•
الوستؿول فِ٘ الوشرؽ الوطلك ٍ لىي ٌّبن غَْس تصذٗمٖ فٖ التطبثك 
ث٘ي الوشاد الزذٕ هي العو٘ش ٍ الوهشاد الزهذٕ ههي الوشرهؽ ٍ ّهزا      

َّ الوستلضم لتم٘٘ذ الوطلهك ئرا ههب    -الّزٕ روشًبُ ف٘وب سجك -الػَْس
 .سرؽ ئلِ٘ ظو٘ش ٗشاد ثِ الخصَص

379: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ّزا الَرِ أٗعبً ال ٗؿبلذ اإلشىبل ألىَّ الصهِ ؾذم حجهَت ؾٌبٗهٔ ٍ   ٍ •
 هئًَٔ ف٘وب ئرا لن ٗىي ٌّبن هشاد رذٕ للوتىلن ووب فٖ هَاسد الْضل 

379: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ئِىْ شئت للت ّزا الحل غبٗٔ هب صٌؿِ دفؽ الورىلٔ األٍلى ٍ ّهٖ  ٍ •
ؾذم ألَائ٘ٔ اإلطالق هي الؿوَم ٍ اهّب الورىلٔ الخبً٘هٔ ٍ ّهٖ الؿٌبٗهٔ    
ف٘وب ئرا أسٗذ ثبلوطلك حصهٔ ٍ ثبلعهو٘ش حصهٔ أخهشى فهال ٗوىهي       
تفس٘شّب ؾلى ّزا األسبس ئر الوفشٍض فٖ رله اسهتؿوبل وهل ههي    
العو٘ش ٍ هشرؿِ ف٘وب ٍظؽ لِ ح٘ج اىَّ الوشاد االستؿوبلٖ هٌْوهب هؿهبً   

اخش هوب ٗىرف  ٍاحذ ٍ َّ الطج٘ؿٔ الوْولٔ ٍ اًوب أف٘ذ التخص٘ص ثذال
ؾي حجَت الوحزٍس فٖ هستَى الوذلَل الَظؿٖ الوسهتؿول ف٘هِ وهل    

 .هشرؿِهي العو٘ش ٍ 

379: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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أَىْ ٗمبل ثأىَّ العو٘ش هَظَؼ لوب ٗطبثك الوذلَل التصَّسٕ هي  -الخبلج•
هشرؿِ ٍ لىي ثوب اىَّ الوشرؽ اسهن الزهٌس ٍ هذلَلهِ الَظهؿٖ ّهَ      
الطج٘ؿٔ الوْولٔ ٍ ّٖ ؾٌذ هب تأتٖ ئلى الزّي فٖ همهبم االسهتؿوبل ال   

 .هحبلٔ تىَى هطلمٔ ثبلحول الربئؽ

380: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ٗشرؽ ئلى الطج٘ؿٔ الوْولٔ ثوب لْب هي الحذ الهَالؿٖ الوتوخهل   فبلعو٘ش •
فٖ الوطلك تبسٓ ٍ الوم٘ذ أخشى، فهارا وهبى الوهذلَل الوسهتؿول ف٘هِ      
الوشرؽ الطج٘ؿٔ الوطلمٔ ثبلحوهل الرهبئؽ ٍ ئِىْ وهبى حهذُ اإلطاللهٖ      

 خبسربً ؾي هذلَل اللفع وبى َّ هذلَل العو٘ش أٗعبً 

380: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ّزا االلتشاح أٗعبً غ٘ش تبم ئر الحذ اإلطاللٖ ثبلوؿٌى الوزوَس أٗعهبً  ٍ •
هذلَل تصذٗمٖ ٍ لىٌِ هذلَل تصذٗمٖ اسهتؿوبلٖ ال رهذٕ فاًبطهٔ    
الوذلَل الَظؿٖ للعو٘ش ثِ خالف الٌػبم اللغَٕ الؿبم فٖ حم٘مٔ الؿلمٔ 
الَظؿّ٘ٔ الّزٕ ٗمتعٖ اًحفبظ ههذال٘ل هفهشدات الىهالم فهٖ هشحلهٔ      
التصَس ؾلهى ًحهَ ٍاحهذ ثح٘هج ٗهٌحفع لوزوهَؼ الىهالم هذلَلهِ         

فال ثذَّ هي افتشاض ٍظؽ العو٘ش . التصَسٕ ٍ لَ سوؽ اللفع هي الزذاس
للشرَؼ ئلى ًفس الوذلَل التصَسٕ الَظؿٖ لوشرؿِ ثال أخز إٔ ل٘ذ 
تصذٗمٖ صائذ ال ؾلى هستَى الوذلَل التصذٗمٖ االستؿوبلٖ ٍ ال ؾلى 

 .هستَى الوذلَل التصذٗمٖ الزذٕ

380: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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حٌ٘ئزٍ ٗؿَد الوحزٍس ٍ اإلشىبل فٖ هَاسد الوشرؽ الوطلك ح٘ج ال ٍ •
ٗلضم هي ئسربؼ العو٘ش ئلِ٘ ٍ ئسادٓ حصٔ خبصٔ هٌِ ثٌحَ تؿذد الذال 
ٍ الوذلَل استخذام ٍ ال ؾٌبٗٔ لَحذٓ الوؿٌى الوَظَؼ لِ ٍ الوستؿول 
فِ٘ ول هي الوشرؽ ٍ العو٘ش ٍ َّ الطج٘ؿٔ الوْولٔ، هي دٍى أَىْ ٗىَى 
رله هٌبف٘بً هؽ ئرشا  اإلطالق ٍ همذهبت الحىؤ فٖ الوشرهؽ لىهَى   
هذلَلِ تصذٗمّ٘بً أٍ تم٘٘ذُ ثحزٔ ثذال اخش ئر وهل رلهه ٌٗجغهٖ أَىْ ال    
ٗىَى فِ٘ هحزٍس ٍ ؾٌبٗٔ ههؽ ٍظهَح الوحهزٍس ف٘هِ ٍ ٍظهَح اىَّ      

 .اإلطالق الحىوٖ ل٘س ثألَى هي الؿوَم الَظؿٖ

380: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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ثأىَّ العو٘ش لَ وبى هَظَؾبً للشرَؼ ئلهى  : ٗوىي اى ٗعبف ف٘مبلثل •
هب َّ الوذلَل التصَسٕ الّزٕ َّ الوذلَل الَظؿٖ اللغَٕ للوشرؽ فال 
ؾٌبٗٔ ٍ ال استخذام حتى ئرا استؿول العو٘ش فٖ هؿٌى غ٘ش هب استؿول 
فِ٘ الوشرؽ ووب ئرا وبى للوشرؽ هؿٌ٘بى حم٘م٘هبى أٍ هؿٌهى حم٘مهٖ ٍ    

اىَّ والً   هؿٌى هزبصٕ فأهسٗذ ثِ أحذّوب ٍ ثبلعو٘ش االخش، ئر الوفشٍض
ٖ   -هٌْوب هذلَل تصَسٕ للوشرؽ فٖ اللغٔ ٍ  -ثٌحَ ؾشظهٖ أٍ طهَل

الوفشٍض اىَّ العو٘ش ٍظؽ لىٖ ٗشرؽ ئلى هب َّ الوهذلَل التصهَسٕ   
 .اللغَٕ ٍ ّزا هحفَظ فٖ توبم هَاسد االستخذام

380: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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لَ ل٘ل ثَظؽ العو٘ش للشرَؼ ئلى هب ٗشاد هي هذلَلِ رذاً : فبلحبصل •
أٍ استؿوباًل لهضم هحهزٍس ئًبطهٔ الوهذلَل الَظهؿٖ التصهَسٕ ثهأهش        
تصذٗمٖ، ٍ ئِىْ ل٘ل ثَظؿِ للشرَؼ ئلى هب َّ هذلَل تصَسٕ لوشرؿِ 
فال ٗتؿمل حٌ٘ئزٍ التطبثك ٍ ؾذهِ ثٌْ٘وب طبلوب اىَّ هؿٌى العهو٘ش أٗعهب   
هذلَل تصَسٕ للوشرؽ فوب هؿٌى االستخذام ٍ استؿوبل العهو٘ش فهٖ   

 .غ٘ش هب ٍظؽ لِ؟
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حلّ اإلشىبل ثٌحَ ٗتعح ثِ الزَاة ؾلى ول ّزُ الوفبسلبت الوخبسٓ ٗىهَى ثباللتفهبت   ٍ •

ئلى اىَّ سرَؼ العو٘ش ئلى هشرؿِ ل٘س ثوؿٌى تىشاس هؿٌى الوشرؽ ثبلعو٘ش هشٓ حبً٘ٔ ووهب  
ٔ    ( للذ الؿبلن ٍ أوشم الؿبلن)ئرا ل٘ل   -فبىَّ األهش لَ وبى وزله صهح أَىْ ٗمهبل ثؿهذم الؿٌبٗه

نَّ ئِالَّ ثلحبظ الػَْس الس٘بلٖ فٖ تطبثك الوذلَل٘ي الزذٗ٘ي لْوب لَ ل٘ل ثِ الوخصهَص   اللَّْ
ئِالَّ اىَّ الصح٘ح اىَّ العهو٘ش ٍظهؽ لوفْهَم ههجْن ّهَ       -ثوَاسد حجَت هذلَل رذٕ للىالم

اإلشبسٓ ئلى ًفس الوؿٌى التصَسٕ للوشرؽ ثٌحَ ال دٍس لِ ئِالَّ ئٗصبل هب ثؿذُ هي الٌسهجٔ  
ِ   )ئلى ًفس هب تمذم هي الوؿٌى الوٌسجك ئلى الزّي ثبلوشرؽ فمَلٌهب   ( للهذ الؿهبلن ٍ أوشهه

ٍ  -غبٗٔ األهش اىَّ ئٗصبل الفؿل الخبًٖ( للذ ٍ أوشم الؿبلن)هذلَلِ الزٌّٖ ًفس هذلَل لَلٌب 
وبى ثجشؤ العو٘ش ٍ فٖ ّزا التؿج٘ش ثجشؤ ّ٘ئٔ تمهذم الفؿهل    -َّ اإلوشام فٖ التؿج٘ش األٍل

ؾلى الوفؿَل، ٍ ثٌب ٖ ؾلى رله سَف ال ٗىَى فٖ الزّي ئِالَّ صَسٓ ٍاحذٓ لوؿٌى الوشرؽ 
ال صَستبى هتىشستبى، ٍ هي الَاظح اىَّ الصَسٓ الَاحهذٓ ال تمجهل ئِالَّ ئطاللهبً ٍاحهذاً أٍ     
تم٘٘ذاً ٍاحذاً ال ئطالل٘ي أٍ تم٘٘ذٗي ٍ لزله فلَ فشض ٍرَد دال ثؿذ العو٘ش ٗذل ؾلهى  
تم٘٘ذ تله الصَسٓ الَاحذٓ فٖ الزّي هي الطج٘ؿٔ فال هحبلٔ تىَى صَسٓ الطج٘ؿهٔ الوفهبدٓ   

 .ثبلوشرؽ هم٘ذٓ ف٘ىَى الحىن األٍل هم٘ذاً ال هحبلٔ

381: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   
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  ف٘وب ئرا وبى ٌّبن ظو٘ش اى ثهأىْ لهبل الؿهبلن     هوب ٗرْذ ؾلى ّزا اًٌب ًزذ ًفس الرٍٖ •

أوشهِ ٍ للذُ فبًِ أٗعبً ال ٗوىي أَىْ ٗشاد ثأحذ العو٘ش الحصٔ أٍ الوطلك ٍ ثبلعو٘ش اٙخش 
حبً٘ٔ الزّي  الحصٔ األخشى فلَ وبى العو٘ش فٖ لَٓ تىشاس الوؿٌى الشارؽ ئلِ٘ ٍ ئٗزبدُ فٖ

فإٔ هحزٍس فٖ تىشاسُ تبسٓ هؽ الم٘ذ ٍ أخشى ثهال ل٘هذ ثؿهذ َأْى لهن ٗىهي ٗشرهؽ أحهذ        
 .العو٘شٗي ئلى اٙخش

ٍ ثْزا ٗتعح اىَّ االستخذام حم٘متِ ؾجبسٓ ؾي سلخ العو٘ش ؾي وًَهِ لوزهشد اإلشهبسٓ ٍ    •
اإلٗصبل ئلى هؿٌى هتمذم ٍ تعوٌِ٘ ئفبدٓ هؿٌى ٍ صَسٓ أخشى ٍ ئِىْ وبًت ّٖ وبلصهَسٓ  
األٍلى ٍ لىٌْب هىشسٓ ثأَىْ تىَى صَسٓ للطج٘ؿٔ الوْولٔ أٗعبً ٍ هي ٌّب ٌٗرهأ االسهتخذام   
ئرا أهسٗذ هي العو٘ش الحصٔ الخبصٔ هي الطج٘ؿٔ ٍ لَ ثذال اخهش ألىَّ ّهزا ٗسهتلضم ٍرهَد     
صَسٓ الطج٘ؿٔ لىٖ ٌٗعن ئلْ٘ب الم٘ذ فارا وبًت صَسٓ الطج٘ؿٔ الوتمذهٔ ثبلوشرؽ هطلمٔ وبى 
ال ثذَّ هي تىشاسّب ثبلعو٘ش ال هحبلٔ لىٖ ٗفبد ثِ الطج٘ؿٔ الوم٘ذٓ ٍ َّ خلف ٍظؽ العو٘ش 
اللغَٕ ألًِ لذ ظوي تأس٘س الوؿٌى فٖ الزّي ال اإلشبسٓ ئلى هؿٌى هَرَد سهلفبً ٍ لهَ   
وبى الوؿٌى الوإسس ثِ هربثْبً للوؿٌى الوتمذم فعهالً ؾوهب ئرا لهن ٗىهي هرهبثْبً ٍ اًوهب       

 .ٗرتشن هؿِ فٖ وًَِ هذلَل اللفع

381: ، ص3 ج( الْاشوي)بيَث في علن األصَل   



92 

 


