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 جواز التخصيص بالوفهوم

 العام 

 باإلطالق  

المفهوم  ما له
 باإلطالق 

ال ٌكون هناك 
 عموم و ال مفهوم

 المفهوم ما له
 بالوضع 

 بالوضع 

 المفهوم ما له
 باإلطالق

المفهوم  ما له
 بالوضع 

ال ٌكون هناك 
 عموم و ال مفهوم

233ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 جواز التخصيص بالوفهوم

 المفهوم

 الموافق 
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 األولوٌة

على نحو 
 المساواة

 المخالف
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة
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 الموافق 
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 بالداللة العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 المفهوم بالداللة العقلية

بالداللة 
 العرفٌة

ال تقل لهما 
 أف
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 الموافق 

 على نحو األولوٌة

 بالداللة العقلٌة

 بالداللة العرفٌة

 على نحو المساواة

 منصوص العلة

أحرز مناط الحكم 
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 من الخارج ٌقٌنا
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 جواز التخصيص بالوفهوم

ـٖ الوفَْم الوَاـك ـَْ ٗمع تبسٓ ـٖ الوفَْم الوَاـك على ( اهب الىالم)•
 ًحَ األٍلَٗٔ ٍ أخش ـٖ الوفَْم الوَاـك على ًحَ الوسبٍآ 

ٔ الوَاـك على ًحوَ  ( اهب الوفَْم)• ثوبى  [ 1]ٗموب  ـ٘وِ   ـشثووب   األٍلَٗو
تقدذين  الوعبسع للعبم اى وبى َّ ًفس الوفَْم ثوجشدُ ـوال ثوذ هوي    

سَاء وبًت الٌسجٔ ثٌْ٘ووب ثوبلعوَم هوي ٍأوِ أم      الوفهوم عليه هطلقاً
وبًت ثبلعوَم ٍ الخظَص على اإلطالق ـبى سـع ال٘ذ عي الوفَْم هع 
عذم التظشؾ ـٖ الوٌطَق هع اى الوفشٍع لضٍهِ لِ ثٌحَ األٍلَٗٔ اهش 
ؼ٘ش هوىي ٍ اهب سـع ال٘ذ عي الوٌطَق ٍ التظشؾ ـِ٘ هع عوذم وًَوِ   
هعبسضب للعوَم ـال ٍأِ لِ ٍ عل٘وِ ـ٘تعو٘ي التظوشؾ ـوٖ العووَم ٍ      

 هحبلٔتخظ٘ظِ ثؽ٘ش هَسد الوفَْم ال 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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•______________________________ 
ـوٖ الوفْوَم الوَاـوك علوى ًحوَ      لجشى ثعٌ٘وِ  لَ تن ّزا المَ  [ 1]•

األٍلَٗٔ لجشى رله ثعٌِ٘ ـٖ الوفَْم الوَاـوك علوى ًحوَ الوسوبٍآ     
أٗضبً ٍ الوالن ـْ٘وب هي أْٔ التمذٗن على العوَم على تمذٗش طوحتِ  

ء ٍاحذ ـال ٍأِ للتفى٘ه ثٌْ٘وب ـٖ الجحث ٍ الوتىلن ـوٖ حىون     شٖ
هعبسضٔ الوفَْم الوَاـك على ًحَ األٍلَٗٔ للعبم توبسٓ ٍ الوتىلن ـوٖ    

  حىن هعبسضٔ الوفَْم الوَاـك على ًحَ الوسبٍآ أخشى
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اى الوفَْم إرا وبى هعبسضب للعوَم اهتٌع اى ال ٗىَى ( ٍ لىي التحم٘ك) •
الوٌطَق هعبسضب لِ أٗضب ٍ السوش ـ٘وِ اى دل٘ول الحىون ال بثوت ـوٖ       
الوٌطَق ووب اًِ ٗ جت حىوب آخش ثبألٍلَٗٔ وزله الذل٘ل الذا  ثعوَم 
على ًفٖ الحىن ال بثت ثبلوفَْم ٗذ  على ًفٖ الحىن ال بثت ثبلوٌطَق 
على ًحَ األٍلَٗٔ أٗضب ضشٍسٓ اى ثجَت الولضٍم ووب ٗسوتلضم ثجوَت   
الصهِ وزله ًفٖ الالصم ٗستلضم ًفى هلضٍهِ ـتشأوع الوعبسضؤ ثو٘ي    

 الوفَْم ٍ العوَم ثبالخشٓ إلى الوعبسضٔ ث٘ي الوٌطَق ٍ العوَم 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

على نحو 
 المساواة
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

على نحو 
 المساواة
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 جواز التخصيص بالوفهوم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

ٌقدم المفهوم على 
العموم و لو 
كانت النسبة 

بالعموم  همابٌن
 من وجه

على نحو 
 المساواة
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علِ٘ ـبى وبى الوٌطَق أخض هطلمب هي العوَم ووب إرا ٍسد ال تىشم ٍ •
الفسبق ٍ ٍسد أوشم ـسبق خذام العلوبء الذا  ثوفَْهِ علوى ٍأوَة   
إوشام العلوبء أًفسْن ـال هحبلٔ ٗمذم الوفَْم على العوَم ٍ لوَ وبًوت   

 ثبلعوَم هي ٍأِ  ْوبالٌسجٔ ثٌ٘
الَأِ ـٖ رله اًِ ال ٗوىي التظشؾ ـوٖ الوفْوَم ًفسوِ هوي دٍى     ٍ •

التظشؾ ـٖ الوٌطَق على هب هش ث٘بًِ ووب اًِ ال ٗوىي التظوشؾ ـوٖ   
هفشٍع الىالم ـٖ الوٌطَق لىًَِ أخض ـٌ٘حظش األهش ثبلتظشؾ ـٖ 

 العوَم ٍ إثمبء الوفَْم على عوَهِ 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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الومبم هي أولٔ الوَاسد التٖ ال ثذ ـْ٘ب هي تمذٗن أحذ العبه٘ي ـ٘ىَى •
ووب إرا   للتشأ٘حهي ٍأِ ألأل ٍأَد الوشأح ـِ٘ على اٙخش الفبلذ 

وبى ـشع اى الجوبلٖ تحوت أحوذ العوبه٘ي ثخظَطوِ علوى ـوشع        
تخظ٘ظِ ثبلعبمّ اٙخش همذاس ٗستْجي التخظ٘ض إلى رلوه الوموذاس   

 ـبى رله ٗىَى هشأحبً لِ ٍ هَأجبً لتمذهِ على اٙخش 
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 الموافق 

 على نحو األولوٌة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

النسبة بٌن المنطوق و 
العموم أٌضاً نسبة 
 العموم من وجه 

 على نحو المساواة
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة
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مطلقا من 
 العموم 

النسبة بٌن 
المنطوق و 
العموم أٌضاً 

نسبة العموم من 
 وجه 

 ٌتعارضان
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 المساواة
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الٌسجٔ ث٘ي الوٌطَق ٍ العوَم أٗضبً ًسجٔ العووَم هوي   ( ٍ اهب إرا وبًت)•
ٍأِ ووب إرا وبى الوٌطَق ـٖ هفشٍع الو ب  أوشم خذام العلوبء ـوبى  
لذم حٌ٘ئز الوٌطَق على العوَم ـٖ هَسد التعوبسع ٍ دخول ثوزله    
الخبدم الفبسك للعبلن ـٖ هَضَع ٍأَة اإلوشام وبى الوفْوَم ال بثوت   

 همذهب على العوَم أٗضبً  المطع٘ٔثبألٍلَٗٔ 
ٍ اهب إرا لذم العوَم على الوٌطَق ٍ خشج الخبدم الفبسك عي هَضَع •

ٍأَة إوشام خذام العلوبء ٍ اختض الَأَة ثإوشام الخذام العذٍ  لن 
ٗ جت األٍلَٗٔ اال ٍأَة إوشام العذٍ  هي العلوبء دٍى ـسوبلْن ّوزا   

 .َّ حك المَ  ـٖ الوفَْم ثبألٍلَٗٔ
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 الموافق 

على نحو 
 المساواة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

ٌقدم المفهوم على 
العموم و لو 
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 من وجه
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 االولوٌة
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 الموافق المفهوم 

 المساواةعلى نحو

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

ٌقدم المفهوم 
على العموم و 
لو كانت النسبة 

بالعموم  همابٌن
 من وجه

النسبة بٌن 
المنطوق و 
العموم أٌضاً 

نسبة العموم من 
 وجه 

 ٌتعارضان

 على نحو األولوٌة
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 الموافق 

المنطوق 
أخص مطلقا 
 من العموم 

النسبة بٌن 
المنطوق و 
العموم أٌضاً 
نسبة العموم 
 من وجه 

 ٌتعارضان

498ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  



25 
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الوَاـك على ًحَ الوسوبٍآ ـ٘هْوش الحوب  ـ٘وِ علوى      ( ٍ اهب الوفَْم)•
 لسوِ٘ هوب روش ـٖ الوفَْم الوَاـك على ًحَ األٍلَٗٔ 

إرا وبًت الٌسجٔ ث٘ي هٌطَق الىالم الوستفبد هٌِ الوفَْم ٍ هب لوِ  ـبًِ •
العوَم ًسجٔ العوَم ٍ الخظَص هطلمب لذم الوفَْم على العوَم ٍ لوَ  

 وبًت الٌسجٔ ث٘ي أًفسْوب ًسجٔ العوَم ٍ الخظَص هي ٍأِ 
اهب إرا وبًت الٌسجٔ ث٘ي الوٌطَق ٍ هب لِ العوَم ًسوجٔ العووَم هوي    ٍ •

 .ٍأِ ـ٘أتٖ ـِ٘ التفظ٘ل الوتمذم

501: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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 المفهوم
 الموافق 

 المخالف
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 المفهوم

 الموافق 

 المخالف

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
 نسبة الخاّص إلى العام 

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
نسبة أحد العامٌن من وجه 

 إلى العام اآلخر 
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 المخالف

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
 نسبة الخاّص إلى العام 

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
نسبة أحد العامٌن من وجه 

 إلى العام اآلخر 
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 المخالف

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
 نسبة الخاّص إلى العام 

العموم غٌر آب عن 
 التخصٌص

 العموم آب عن التخصٌص
النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
نسبة أحد العامٌن من وجه 

 إلى العام اآلخر 

 الشٌخ العالمة األنصاري 
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 المخالف

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
 نسبة الخاّص إلى العام 

العموم غٌر آب عن 
 التخصٌص

 ٌقدم المفهوم علٌه

 ٌقدم العموم على المفهوم  العموم آب عن التخصٌص
النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
نسبة أحد العامٌن من وجه 

 إلى العام اآلخر 

 الشٌخ العالمة األنصاري 
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ـبلٌسجٔ ثٌِ٘ ٍ ثو٘ي العوبم الوعوبسع لوِ لوذ      ( ٍ اهب الوفَْم الوخبلؿ)•
تىَى ًسجٔ الخبصّ إلى العبم ٍ لذ تىَى ًسجٔ أحذ العبه٘ي هي ٍأوِ  

 إلى العبم اٙخش 
أعٌٖ ثِ هب إرا وبى الوفَْم أخض هي العبم ـبلوستفبد هوي  ( اهب األٍ )•

التفظ٘ل ـِ٘ ث٘ي هب إرا ووبى  ( لذُ)ظبّش والم الش٘خ العالهٔ األًظبسٕ 
العوَم ؼ٘ش آة عي التخظ٘ض ـ٘مذم الوفَْم علِ٘ ٍ هب إرا ووبى آث٘وبً   

 عٌِ ـ٘مذم العوَم على الوفَْم 

501: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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 آية النبأ

َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم  ٌُّ ا أَ ٌَ
ُنوا  ٌَّ أَْن ُتِصيُبوا َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَب

َفُتْصِبُحوا َعَلى َما  َقْوماً ِبَجَهاَلة  
 ﴾ 6الحجراتَفَعْلُتْم َناِدِمٌَن ﴿
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على تمذم عوَم العلٔ ـٖ آٗٔ الٌجأ الوسوتفبد  ( لذُ)ألأل رله ثٌى ٍ •
هٌْب الوٌع هي اتجبع ؼ٘ش العلن على هفَْم اٙٗٔ الذا  على حج٘ٔ خجش 
العبد  ـبى لجح إطبثٔ المَم ثجْبلٔ ؼ٘ش لبثل ألى ٗختض ثووَسد دٍى  

 هَسد 
اهب ثبلٌسجٔ إلى ثم٘ٔ العوَهبت الٌبّ٘ٔ عي العوول ثوبلهي ـموذ ثٌوى     ٍ •

على تمذم الوفَْم علْ٘ب ٍ خشٍج خجوش العوبد  الَاحوذ ألأول     ( لذُ)
حج٘تِ عي هَضَع تله العوَهبت أعٌٖ ثِ الهي ٍ عذم العلن ثبلَالع 

 طذساً ٍ رٗال ( لذُ)ٍ أًت خج٘ش ثوب ـٖ والهِ 

501: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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رله ألًِ ووب ٗوىي اى ٗمب  اى لجح إطبثٔ المَم ثجْبلٔ ؼ٘وش لبثول   ٍ •
للتخظ٘ض وزله ٗوىي اى ٗمب  اى لَلِ تعبلى اى الهي ال ٗؽٌوى هوي   
الحك ش٘ئبً ؼ٘ش لبثل لالختظبص ثووَسد هخظوَص ٍ وووب اى دل٘ول     
حج٘ٔ خجش العبد  ٗخشج خجش العبد  عي هَضَع اٙٗبت الٌبّ٘ٔ عوي  
العول ثبلهي ـال ٗىَى العول ثِ عوال ثبلهي ٍ لزله ٗىَى هفَْم آٗٔ 
الٌجأ حبووب على تله اٙٗبت ووزله الوذل٘ل الوضثوَس ٗخوشج خجوش      
الَاحذ عي هَضَع العلٔ الوزوَسٓ ـٖ آٗٔ الجٌبء ـال ٗىَى العوول ثوِ   
هَأجبً إلطبثٔ المَم ثجْبلٔ ـ٘ىَى الوفَْم حبووب علوى عووَم العلؤ    

 أٗضبً

501: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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اى عوَم العلٔ ٗوٌع هي اًعمبد ظَْس الىالم ـوٖ الوفْوَم   ( ٍ اهب تَّن)•
ٖ   ( ـَْ هذـَع)الحتفبؾ الىالم ثوب ٗظلح للمشٌٗ٘ٔ  ء  ثوبى طولَش شو

للمشٌٗ٘ٔ اًوب ٗتحمك ـٖ ؼ٘ش هَاسد الحىَهٔ ٍ اهب ـٖ هَاسد الحىَهؤ  
ووب ـٖ الومبم ـ٘ستح٘ل رله ألى طلَش دل٘ل الوحىوَم ألى ٗىوَى   
لشٌٗٔ على دل٘ل الحبون اًووب ٗتَلوؿ علوى تحموك هَضوَعِ ٍ هوي       
الَاضح اى دل٘ل الحبون ٗشـع هَضَع دل٘ل الوحىَم ـال ٗعمول وًَوِ   
لشٌٗٔ على دل٘ل الحبون ٍ علِ٘ ـهَْس اٙٗٔ ـٖ الوفَْم ٗوٌع هي وَى 
العول ثخجش العبد  هي إطبثٔ المَم ثجْبلؤ ـى٘وؿ ٗوىوي اى ٗىوَى     

 عوَم العلٔ هبًعبً هي اًعمبد ظَْس الىالم ـٖ الوفَْم 
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 المخالف

النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
 نسبة الخاّص إلى العام 

 العموم متصال بما له المفهوم

 و ما إذا كان منفصال عنه
النسبة بٌن المفهوم المخالف 
و بٌن العام المعارض له 
نسبة أحد العامٌن من وجه 

 إلى العام اآلخر 
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 المخالف

النسبة بٌن 
المفهوم المخالف 

و بٌن العام 
المعارض له 

نسبة الخاّص إلى 
 العام 

العموم متصال 
 بما له المفهوم

تقدٌم العموم 
كونه مانعا من ل

 انعقاد المفهوم

و ما إذا كان 
 منفصال عنه

تقدٌم المفهوم 
 على العموم
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ٗهْش ثطالى التفظ٘ل ـٖ الومبم ثو٘ي هوب إرا ووبى العووَم     ( ٍ هي ٌّب)•
هتظال ثوب لِ الوفَْم ٍ هب إرا وبى هٌفظال عٌِ ـ٘لتضم ثتمذٗن العووَم ٍ  
ثىًَِ هبًعب هي اًعمبد ظَْس الىالم ـوٖ الوفْوَم ـوٖ ـوشع اتظوب       
العوَم ثوبلِ الوفَْم ٍ ثتمذٗن الوفَْم على العوَم ـٖ ـشع اًفظبلْوب 
الًعمبد ظَْس الىالم ـٖ الوفَْم ـٖ ّزا الفشع ٍ وًَِ أخض هوب لوِ  

 العوَم على الفشع 
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َّ هب عشـت هي اى اتظب  العوَم ثبلىالم ٗستح٘ل [ 1( ]ٍأِ الهَْس)•
اى ٗىَى هبًعبً هي اًعمبد ظَْسُ ـٖ الوفَْم ـوبى ظْوَس الىوالم ـوٖ     
الوفَْم ٍ اى وبى وهَْسُ ـٖ العوَم هحتبأوبً إلوى أشٗوبى هموذهبت     
الحىؤ ووب عشـت سبثمبً إلّب اى أشٗبى همذهبت الحىوؤ ـوٖ طوشؾ    
الوفَْم سبثك ـٖ الشتجٔ على أشٗبًِ ـٖ طشؾ العوَم ـ٘ىوَى حبوووب   

 لِعلِ٘ ٍ ث٘بًب 
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ٍ لذ عشـت آًفب اى احتفبؾ الىالم ثوب ٗظولح للمشٌٗ٘ؤ الووبًع هوي      •
اًعمبد الهَْس ـٖ الىالم اًوب ٗتحمك ـٖ ؼ٘ش هَاسد الحىَهٔ ٍ اهب ـوٖ  
هَاسد الحىَهٔ ـال هحبلٔ ٗىَى الوذل٘ل الحوبون هموذهب علوى دل٘ول      
الوحىَم ٍ اى وبى دل٘ل الوحىَم هتظال ثِ ـٖ الىالم لعوذم طولَحِ   

 لىًَِ لشٌٗٔ على دل٘ل الحبون 
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•______________________________ 
تَض٘ح رله اى الوفَْم إرا وبى لِ حىَهٔ على ًفس دل٘ل العبم وووب  [ 1]•

ـٖ هَسد اٙٗٔ الوجبسؤ الذالٔ على حج٘ٔ خجش العبد  على التمشٗت الوتمذم 
ـال ٌٗجؽٖ الشه ـٖ تمذم الوفَْم على العبم حتى على المَ  ثعذم احت٘بج 
التوسه ثبلعوَم إلى إأشاء همذهبت الحىؤ ـٖ هتعلوك العووَم وووب ّوَ     
الظح٘ح ألى دل٘ل العبم ٍ اى وبى هتىفال ثإثجبت الحىن لىل ـشد هي اـوشاد  

ء هب هظذالبً للعبم ٍ عذهِ ـشوَ   العبم إلّب اًِ ؼ٘ش هتىفل ثإثجبت وَى شٖ
ء ـٖ ًفسوِ   ء ٗتَلؿ على وَى رله الشٖ الحىن ال بثت ثزله الذل٘ل لشٖ

ـشدا للعبم هع لطع الٌّهش عي ثجَت الحىن لِ ٍ هي الَاضح اى ظَْس المض٘ٔ 
 -الوفَْمـٖ الوفَْم ـٖ هَاسد الحىَهٔ ٗوٌع هي وَى هَسد 
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•______________________________ 
ـشدا للعبم ـى٘ؿ ٗعمل اى ٗىَى شوَ  حىن العوبم لوِ هبًعوبً هوي      -•

اًعمبد الهَْس ـٖ الوفَْم ٍ اى شئت للت اى أوَاص التوسوه ثعووَم    
العبم إلثجبت حىن العبم لوَسد هب ٗتَلؿ على وَى رله الووَسد ـوٖ   
ًفسِ ـشداً للعبم ٍ ثوب اى الوفشٍع َّ تَلؿ وَى هَسد الوفَْم ـوشداً  
للعبم على عذم الوفَْم ٗوتٌع وَى عوَم العبم هبًعبً هي اًعمبد الهْوَس  
ـٖ الوفَْم ألًِ ٗستلضم الذٍس ٍ حٌ٘ئز ال ـشق ـٖ تمذم الوفَْم علوى  
العبم ث٘ي وَى العبم هتظال ثوب لِ الوفَْم ـٖ الىوالم ٍ وًَوِ هٌفظوال    

 عٌِ
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•______________________________ 
ٍ اهب إرا لن ٗىي الوفَْم حبووبً على ًفس دل٘ل العبم ووب َّ الحوب  ـوٖ    •

ء ثبإلضبـٔ إلوى لَلوِ    لَلِ علِ٘ السالم إرا ثلػ الوبء لذس وش ال ٌٗجسِ شٖ
 ٖ ء اال هوب ؼ٘وش طعووِ أٍ     علِ٘ السالم خلك اللَِّ الوبء طَْسا ال ٌٗجسِ شو

سٗحِ ـَأِ تمذٗن الوفَْم الخبصّ على العبم َّ اى الوفَْم ٍ اى لن ٗىوي  
حبووب على العبم ثٌفسِ إلّب اًِ ثذل٘ل حج٘تِ حبون علوى أطوبلٔ العووَم ال    
هحبلٔ ألى الخبصّ ثوب اًِ ـٖ ًفسِ لشٌٗٔ على العبم ٗىَى التعجذ ثوِ تعجوذاً   
ثعذم إسادٓ الهَْس هي العبم ٍ لذ روشًب ـ٘وب تمذم اى أطبلٔ الهَْس الجبسٗؤ  
ـٖ المشٌٗٔ تىَى حبوؤ على أطبلٔ الهَْس الجبسٗٔ ـٖ رٕ المشٌٗؤ ٍ لوَ   

 وبى ظَْس المشٌٗٔ ـٖ ًفسِ أضعؿ هي ظَْس رٕ المشٌٗٔ 
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•______________________________ 
علِ٘ ـ٘تمذم الوفَْم الخبصّ على العبم الوتظل ثوبلِ الوفَْم ٍ العبم ٍ •

الوٌفظل عٌِ ثوالن ٍاحذ هي دٍى ـشق ـٖ رلوه ثو٘ي ووَى عووَم     
العبم ٍضع٘ب ٍ وًَِ هستفبداً هي همذهبت الحىؤ ٍ هي هب روشًبُ ٗهْش 
ٍأِ طحٔ هب أـبدُ ش٘خٌب األستبر لذس سشُ هي اى دل٘ل العوبم ؼ٘وش   
طبلح ألى ٗ جت ثِ عذ  للششط الوزوَس ـٖ المض٘ٔ الشوشط٘ٔ ـتوذثش   

 أ٘ذاً
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اى احت٘بج ظَْس الىالم ـوٖ الوفْوَم إلوى أشٗوبى هموذهبت      ( ث٘بى رله)•
عوذم  ٍ   الحىؤ اًوب َّ إلثجبت اًحظبس ل٘ذ الحىن ثوب روش ـوٖ الوٌطوَق  

ء آخش ـٖ رله الحىن ال هٌضوبً إلى الم٘ذ الوزوَس ـٖ الىوالم ٍ   دخل شٖ
ال ثذ ال عٌِ ٍ اهب وَى الم٘وذ الووزوَس ـ٘وِ ساأعوب إلوى الحىون ال إلوى        
هَضَعِ الّزٕ َّ الوٌبط ـٖ ظَْس الىالم ـٖ الوفْوَم وووب عشـوت ـوٖ     
ثحث الوفبّ٘ن ـبإلطالق أأٌجٖ عٌِ ٍ اًوب ٗ جت رله ثهَْس ٍضعٖ ٍ هي 
الَاضح اى إطالق هتعلك العووَم ال ٗظولح اى ٗىوَى هبًعوبً هوي الهْوَس       
الَضعٖ ل٘شـع ال٘ذ ثِ عي الوفَْم ٍ ٗلتضم ثشأَع الم٘ذ إلى ًبح٘ٔ الوَضَع 
ـجعذ الفشاغ عي ظَْس المض٘ٔ ـٖ حذ ًفسْب ـٖ الوفَْم ال ٗجمى إشىب  ـٖ 

 هتعلمِتمذهِ على العوَم ٍ وًَِ هجٌ٘ب لذائشٓ 
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اى تمذم العوَم على الوفَْم ال ثذ هي اى ٗىَى اهب ( ٍ اى شئت للت) •
هي أْٔ وشفِ عي سأَع الم٘ذ إلى ًبح٘ٔ الوَضَع ٍ اهوب هوي أْؤ    
إثجبتِ عذال لِ ثبى ال ٗىَى ششط الحىن هٌحظشا ثوب َّ هوزوَس ـوٖ   
المض٘ٔ ووب ل٘ل ثزله ـٖ هب إرا وبى التعبسع ث٘ي لض٘ت٘ي لىل هٌْوب 

إطوالق    هفَْم ـٖ ًفسِ الّزٕ تمذم الىالم ـِ٘ هفظال ٍ هي الَاضح اى
ء هي ّزٗي األهشٗي اهب عوذم   هتعلك العوَم ؼ٘ش لبثل ألى ٗ جت ثِ شٖ

وًَِ لبثال إلثجبت سأَع الم٘ذ إلى الوَضَع ل٘تشتت علِ٘ عذم ثجوَت  
الوفَْم للىالم ـلوب عشـت هي اى سأَع الم٘ذ إلى ًفس الحىون ـوٖ   
المضبٗب التٖ لْب هفَْم ال ثذ هي اى ٗستٌذ إلى ظَْس ٍضعٖ ٍ هعوِ ال  

 تجشٕ همذهبت الحىؤ ـٖ هتعلك العوَم 
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اهب عذم وًَِ لبثال إلثجبت عذ  للششط الوزوَس ـوٖ الىوالم ـوالى    ٍ •
دل٘ل حىن العبم اًوب ٗىَى ًبظشاً إلى إثجبت الحىن الـشاد العبم لو٘س  
إلّب ٍ أٗي رله هي إثجبتِ عذال للششط الوزوَس ـٖ المضو٘ٔ الشوشط٘ٔ   
ـال ٗمبس الومبم ثتعبسع المض٘ت٘ي الششط٘ت٘ي الّزٕ ل٘ول ـ٘وِ ثتم٘٘وذ    
هفَْم ول هٌْوب ثوٌطَق اٙخش الشاأع إلوى إثجوبت عوذ  لىول هوي      

أعٌٖ ثِ هب إرا وبًوت  ( ٍ اهب ال بًٖ)الششط٘ي الوزوَسٗي ـٖ المض٘ت٘ي 
ًسجٔ الوفَْم الوخبلؿ إلى العبم ًسجٔ العوَم هي ٍأِ ـبلحىن ـِ٘ َّ 
الحىن ـٖ ثم٘ٔ هَاسد التعبسع ثبلعوَم هي ٍأِ ـوال ٗتموذم أحوذّوب    

 [ 1]على اٙخش هي دٍى هشأح خبسأٖ 
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•______________________________ 
ٍ لذ هش اى هي أولٔ الوشأحبت وَى داللٔ أحذ العبه٘ي هسوتٌذٓ  [ 1]•

إلى الَضع دٍى اٙخش ٍ علِ٘ ـإرا وبًوت داللؤ العوبم علوى العووَم      
ٍضع٘ٔ ٗتمذم العبم على الوفَْم ٍ تشـع ال٘ذ ثزله عوي الوفْوَم ـوٖ    
هَسد االأتوبع ٍ رله لوب حممٌبُ هي عذم احت٘بج التوسه ثوبلعوَم  
إلى إأشاء همذهبت الحىؤ ٍ تَلؿ داللٔ الىالم على الوفْوَم علوى   
أشٗبًْب ًعن إرا للٌب ثبحت٘بج التوسه ثبلعوَم إلى رلوه أٗضوب وووب    
علِ٘ ش٘خٌب األستبر لذس سشُ أٍ ـشع طشؾ هعبسضٔ الوفَْم عبهوبً  
ؼ٘ش ٍضعٖ ال ثذ ـٖ تمذٗن أحذّوب على اٙخش هي التووبس هوشأح   

 خبسأٖ ووب أـ٘ذ 
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