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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 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؛ ( طثع آل الثيت ) كفاية األطَل   
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 المفهوم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

على نحو 
 المساواة

 المخالف

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 بالداللة العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة

على نحو 
 المساواة

منصوص 
 العلة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 بالداللة العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة

على نحو 
 المساواة

منصوص 
 العلة

الواسطة فً 
 الثبوت

الواسطة فً 
 العروض

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 بالداللة العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة

ال تقل لهما 
 أف

على نحو 
 المساواة

منصوص 
 العلة

الواسطة فً 
 الثبوت

الواسطة فً 
 العروض

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



8 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 المفهوم بالداللة العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة

ال تقل لهما 
 أف

على نحو 
 المساواة

منصوص 
 العلة

الواسطة فً 
 الثبوت

الواسطة فً 
 العروض

 المفهوم

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

 على نحو األولوٌة

 بالداللة العقلٌة

 بالداللة العرفٌة

 على نحو المساواة

 منصوص العلة

أحرز مناط الحكم 
المذكور فً القضٌة 

 من الخارج ٌقٌنا

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

على نحو 
 المساواة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

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      الوفَْم عليِ هطلقاً
وبًت ثبلعوَم ٍ الخظَص على اإلؿالق ـبى سـع ال٘ذ عي الوفَْم هع 
عذم التظشؾ ـٖ الوٌـَق هع اى الوفشٍع لضٍهِ لِ ثٌحَ األٍلَٗٔ اهش 
ؼ٘ش هوىي ٍ اهب سـع ال٘ذ عي الوٌـَق ٍ التظشؾ ـِ٘ هع عوذم وًَوِ   
هعبسػب للعوَم ـال ٍأِ لِ ٍ عل٘وِ ـ٘تعو٘ي التظوشؾ ـوٖ العووَم ٍ      

 هحبلٔتخظ٘ظِ ثؽ٘ش هَسد الوفَْم ال 

500ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ 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     
أٗؼبً ٍ الوالن ـْ٘وب هي أْٔ التمذٗن على العوَم على تمذٗش طوحتِ  

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

  حىن هعبسػٔ الوفَْم الوَاـك على ًحَ الوسبٍآ أخشى
 

500ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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اى الوفَْم إرا وبى هعبسػب للعوَم اهتٌع اى ال ٗىَى ( ٍ لىي التحم٘ك) •
الوٌـَق هعبسػب لِ أٗؼب ٍ السوش ـ٘وِ اى دل٘ول الحىون الخبثوت ـوٖ       
الوٌـَق ووب اًِ ٗخجت حىوب آخش ثبألٍلَٗٔ وزله الذل٘ل الذا  ثعوَم 
على ًفٖ الحىن الخبثت ثبلوفَْم ٗذ  على ًفٖ الحىن الخبثت ثبلوٌـَق 
على ًحَ األٍلَٗٔ أٗؼب ػشٍسٓ اى حجَت الولضٍم ووب ٗسوتلضم حجوَت   
الصهِ وزله ًفٖ الالصم ٗستلضم ًفى هلضٍهِ ـتشأوع الوعبسػؤ ثو٘ي    

 الوفَْم ٍ العوَم ثبالخشٓ إلى الوعبسػٔ ث٘ي الوٌـَق ٍ العوَم 

500ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

على نحو 
 المساواة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

على نحو 
 المساواة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

ٌقدم المفهوم على 
العموم و لو 
كانت النسبة 

بالعموم  همابٌن
 من وجه

على نحو 
 المساواة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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علِ٘ ـبى وبى الوٌـَق أخض هـلمب 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 الوٌـَق على هب هش ث٘بًِ ووب اًِ ال ٗوىي التظوشؾ ـوٖ   
هفشٍع الىالم ـٖ الوٌـَق لىًَِ أخض ـٌ٘حظش األهش ثبلتظشؾ ـٖ 

 العوَم ٍ إثمبء الوفَْم على عوَهِ 

500ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ 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 
 

500ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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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

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

المنطوق أخص 
مطلقا من 
 العموم 

النسبة بٌن 
المنطوق و 
العموم أٌضاً 

نسبة العموم من 
 وجه 

 ٌتعارضان

على نحو 
 المساواة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



21 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

الٌسجٔ ث٘ي الوٌـَق ٍ العوَم أٗؼبً ًسجٔ العووَم هوي   ( ٍ اهب إرا وبًت)•
ٍأِ ووب إرا وبى الوٌـَق ـٖ هفشٍع الوخب  أوشم خذام العلوبء ـوبى  
لذم حٌ٘ئز الوٌـَق على العوَم ـٖ هَسد التعوبسع ٍ دخول ثوزله    
الخبدم الفبسك للعبلن ـٖ هَػَع ٍأَة اإلوشام وبى الوفْوَم الخبثوت   

 همذهب على العوَم أٗؼبً  المـع٘ٔثبألٍلَٗٔ 
ٍ اهب إرا لذم العوَم على الوٌـَق ٍ خشد الخبدم الفبسك عي هَػَع •

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

 .َّ حك المَ  ـٖ الوفَْم ثبألٍلَٗٔ
 

500ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 الموافق 

على نحو 
 المساواة

المنطوق أخص 
 مطلقا من العموم 

ٌقدم المفهوم على 
العموم و لو 
كانت النسبة 

بالعموم  همابٌن
 من وجه

على نحو 
 االولوٌة

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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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

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 الموافق 

المنطوق 
أخص مطلقا 
 من العموم 

النسبة بٌن 
المنطوق و 
العموم أٌضاً 
نسبة العموم 
 من وجه 

 ٌتعارضان

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



25 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

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

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

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

 .ٍأِ ـ٘أتٖ ـِ٘ التفظ٘ل الوتمذم

501: ، ص1 أجَد التقزيزات، ج  
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 المفهوم
 الموافق 

 المخالف

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 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 

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 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 

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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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 

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 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 

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  
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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 أجَد التقزيزات، ج  
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 آية الٌثأ

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

َفُتْصِبُحوا َعَلى َما  َقْوماً ِبَجَهاَلة  
 ﴾ 6الحجراتَفَعْلُتْم َناِدِمٌَن ﴿



33 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

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 ٍ خشٍد خجوش العوبد  الَاحوذ ألأول     ( لذُ)
حج٘تِ عي هَػَع تله العوَهبت أعٌٖ ثِ الهي ٍ عذم العلن ثبلَالع 

 طذساً ٍ رٗال ( لذُ)ٍ أًت خج٘ش ثوب ـٖ والهِ 

501: ، ص1 أجَد التقزيزات، 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  ٗخشد خجش العبد  عي هَػَع اٙٗبت الٌبّ٘ٔ عوي  
العول ثبلهي ـال ٗىَى العول ثِ عوال ثبلهي ٍ لزله ٗىَى هفَْم آٗٔ 
الٌجأ حبووب على تله اٙٗبت ووزله الوذل٘ل الوضثوَس ٗخوشد خجوش      
الَاحذ عي هَػَع العلٔ الوزوَسٓ ـٖ آٗٔ الجٌبء ـال ٗىَى العوول ثوِ   
هَأجبً إلطبثٔ المَم ثجْبلٔ ـ٘ىَى الوفَْم حبووب علوى عووَم العلؤ    

 أٗؼبً

501: ، ص1 أجَد التقزيزات، 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 هَػوَعِ ٍ هوي       
الَاػح اى دل٘ل الحبون ٗشـع هَػَع 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 

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



37 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 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 ثـالى 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 ؿوشؾ    
الوفَْم سبثك ـٖ الشتجٔ على أشٗبًِ ـٖ ؿشؾ 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 

502: ، ص1 أجَد التقزيزات، ج  
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•______________________________ 
تَػ٘ح 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 احت٘بد 
التوسه ثبلعوَم إلى إأشاء همذهبت الحىؤ ـٖ هتعلوك العووَم وووب ّوَ     
الظح٘ح ألى دل٘ل العبم ٍ اى وبى هتىفال ثإحجبت الحىن لىل ـشد هي اـوشاد  

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

ـشدا للعبم هع لـع الٌّهش عي حجَت الحىن لِ ٍ هي الَاػح اى ظَْس المؼ٘ٔ 
 -الوفَْمـٖ الوفَْم ـٖ هَاسد الحىَهٔ ٗوٌع هي وَى هَسد 

502: ، ص1 أجَد التقزيزات، ج  
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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 إلحجبت 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 ثبإلػبـٔ إلوى لَلوِ    لَلِ علِ٘ السالم إرا ثلػ الوبء لذس وش ال ٌٗجسِ شٖ
 ٖ ء اال هوب ؼ٘وش ؿعووِ أٍ     علِ٘ السالم خلك اللَِّ الوبء ؿَْسا 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 أػعؿ هي ظَْس رٕ المشٌٗٔ 

502: ، ص1 أجَد التقزيزات، ج  
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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 ٍػع٘ب ٍ وًَِ هستفبداً هي همذهبت الحىؤ ٍ هي هب روشًبُ ٗهْش 
ٍأِ طحٔ هب أـبدُ ش٘خٌب األستبر لذس سشُ هي اى دل٘ل العوبم ؼ٘وش   
طبلح ألى ٗخجت ثِ عذ  للششؽ الوزوَس ـٖ المؼ٘ٔ الشوشؿ٘ٔ ـتوذثش   

 أ٘ذاً
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اى احت٘بد ظَْس الىالم ـوٖ الوفْوَم إلوى أشٗوبى هموذهبت      ( ث٘بى رله)•
عوذم  ٍ   الحىؤ اًوب َّ إلحجبت اًحظبس ل٘ذ الحىن ثوب روش ـوٖ الوٌـوَق  

ء آخش ـٖ رله الحىن ال هٌؼوبً إلى الم٘ذ الوزوَس ـٖ الىوالم ٍ   دخل شٖ
ال ثذ ال عٌِ ٍ اهب وَى الم٘وذ الووزوَس ـ٘وِ ساأعوب إلوى الحىون ال إلوى        
هَػَعِ الّزٕ َّ الوٌبؽ ـٖ ظَْس الىالم ـٖ الوفْوَم وووب عشـوت ـوٖ     
ثحج الوفبّ٘ن ـبإلؿالق أأٌجٖ عٌِ ٍ اًوب ٗخجت رله ثهَْس ٍػعٖ ٍ هي 
الَاػح اى إؿالق هتعلك العووَم ال ٗظولح اى ٗىوَى هبًعوبً هوي الهْوَس       
الَػعٖ ل٘شـع ال٘ذ ثِ عي الوفَْم ٍ ٗلتضم ثشأَع الم٘ذ إلى ًبح٘ٔ الوَػَع 
ـجعذ الفشاغ عي ظَْس المؼ٘ٔ ـٖ حذ ًفسْب ـٖ الوفَْم ال ٗجمى إشىب  ـٖ 

 هتعلمِتمذهِ على العوَم ٍ وًَِ هجٌ٘ب لذائشٓ 

503: ، ص1 أجَد التقزيزات، ج  
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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 الوَػَع ٍ اهوب هوي أْؤ    
إحجبتِ عذال لِ ثبى ال ٗىَى ششؽ الحىن هٌحظشا ثوب َّ هوزوَس ـوٖ   
المؼ٘ٔ ووب ل٘ل ثزله ـٖ هب إرا وبى التعبسع ث٘ي لؼ٘ت٘ي لىل هٌْوب 

إؿوالق    هفَْم ـٖ ًفسِ الّزٕ تمذم الىالم ـِ٘ هفظال ٍ هي الَاػح اى
ء هي ّزٗي األهشٗي اهب عوذم   هتعلك العوَم ؼ٘ش لبثل ألى ٗخجت ثِ شٖ

وًَِ لبثال إلحجبت سأَع الم٘ذ إلى الوَػَع ل٘تشتت علِ٘ عذم حجوَت  
الوفَْم للىالم ـلوب عشـت هي اى سأَع الم٘ذ إلى ًفس الحىون ـوٖ   
المؼبٗب التٖ لْب هفَْم ال ثذ هي اى ٗستٌذ إلى ظَْس ٍػعٖ ٍ هعوِ ال  

 تجشٕ همذهبت الحىؤ ـٖ هتعلك العوَم 
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اهب عذم وًَِ لبثال إلحجبت عذ  للششؽ الوزوَس ـوٖ الىوالم ـوالى    ٍ •
دل٘ل حىن العبم اًوب ٗىَى ًبظشاً إلى إحجبت الحىن الـشاد العبم لو٘س  
إلّب ٍ أٗي رله هي إحجبتِ عذال للششؽ الوزوَس ـٖ المؼو٘ٔ الشوشؿ٘ٔ   
ـال ٗمبس الومبم ثتعبسع المؼ٘ت٘ي الششؿ٘ت٘ي الّزٕ ل٘ول ـ٘وِ ثتم٘٘وذ    
هفَْم ول هٌْوب ثوٌـَق اٙخش الشاأع إلوى إحجوبت عوذ  لىول هوي      

أعٌٖ ثِ هب إرا وبًوت  ( ٍ اهب الخبًٖ)الششؿ٘ي الوزوَسٗي ـٖ المؼ٘ت٘ي 
ً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 الَػع دٍى اٙخش ٍ علِ٘ ـإرا وبًوت داللؤ العوبم علوى العووَم      
ٍػع٘ٔ ٗتمذم العبم على الوفَْم ٍ تشـع ال٘ذ ثزله عوي الوفْوَم ـوٖ    
هَسد االأتوبع ٍ رله لوب حممٌبُ هي عذم احت٘بد التوسه ثوبلعوَم  
إلى إأشاء همذهبت الحىؤ ٍ تَلؿ داللٔ الىالم على الوفْوَم علوى   
أشٗبًْب ًعن إرا للٌب ثبحت٘بد التوسه ثبلعوَم إلى رلوه أٗؼوب وووب    
علِ٘ ش٘خٌب األستبر لذس سشُ أٍ ـشع ؿشؾ هعبسػٔ الوفَْم عبهوبً  
ؼ٘ش ٍػعٖ ال ثذ ـٖ تمذٗن أحذّوب على اٙخش هي التووبس هوشأح   

 خبسأٖ ووب أـ٘ذ 
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  السبدس ـٖ أَاص التخظ٘ض ثبلوفَْم الوخبلؿالفظل •
اختلفَا ـٖ أَاص التخظ٘ض ثبلوفَْم الوخوبلؿ ثعوذ إؿجوبلْن    : لبلَا •

 .على التخظ٘ض ثبلوفَْم الوَاـك
، اإلجواع فيْا حجّدة ٍ ال يخفى أىّ ّذُ الوسألة ليست هي التي يكَى •

ـال ثذّ هي الٌّهش ـٖ ولّ هي الوفَْم الوَاـك ٍ الوخبلؿ، ـ٘موع الىوالم   
 :ـٖ همبه٘ي

297ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  
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  الومبم األٍّ  ـٖ الوَاـك•
اختلفت التعج٘شات ـٖ تفس٘شُ، ٍ ًحي ًزوش االحتووبالت، ٍ ًوتىلّن   ٍ •

 :ـْ٘ب، ـٌمَ 
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 :احتوبالتـِ٘ •
 :ثإلؽبء الخظَطّ٘ٔ، هخل لَلِ   هب ٗعجّش عٌِ الوتأخّشٍى: االحتوب  األٍّ •

، ٍ ال شجْٔ ـٖ أىّ العشؾ ٗوشى أىّ  ( .سأل شهّ ث٘ي الخالث ٍ األسثع)
 .الحىن إًّوب َّ للشهّ ثٌْ٘وب هي ؼ٘ش دخبلٔ للشأَلّ٘ٔ ـِ٘

الوعٌى الىٌبئٖ الّزٕ س٘ك الىالم ألألوِ، هوع عوذم    : االحتوب  الخبًٖ•
، إرا ـشع وًَِ وٌبٗٔ   ـَال تَمُلْ لَُْوب أُؾٍ: حجَت الحىن للوٌـَق، ومَلِ

 .عي حشهٔ إٗزائْوب، ٍ لن ٗىي األؾّ هحىَهب ثحىن
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هب إرا س٘ك الىالم ألأل إـبدٓ حىون ـوأتٖ ثوأخؿّ    : الخبلجاالحتوب  •
لالًتمب  إلى سبئشّب، هخل اٙٗٔ الوتمذّهؤ إرا ووبى    -هخال -الوظبدٗك

 .األؾّ هحىَهب ثبلحشهٔ أٗؼب
الحىن الؽ٘ش الوزوَس الّزٕ ٗمـوع العمول ثوِ ثبلوٌوبؽ     : االحتوب  الشاثع•

، ح٘وج ٗعلون   «أوشم خذّام العلوبء»: المـعّٖ هي الحىن الوزوَس، ومَلِ
 .ثبلوٌبؽ المـعّٖ ٍأَة إوشام العلوبء

ِ      : االحتوب  الخبهس• : الحىون الوسوتفبد هوي المؼوّ٘ٔ التعل٘لّ٘ؤ، ومَلو
 .«الخوش حشام ألًِّ هسىش»

298ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



53 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 المفهوم الموافق

ٌّة  إلغاء الخصوص

 المعنى الكنائً

 سٌق الكالم ألجل إفادة حكم فأتً بأخّف المصادٌق

ًّ من  الحكم الغٌر المذكور الّذي ٌقطع العقل به بالمناط القطع
 الحكم المذكور 

ٌّة ٌّة التعلٌل  الحكم المستفاد من القض

298ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



54 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 المفهوم الموافق

ٌّة  رجل شّك بٌن الثالث و األربع إلغاء الخصوص

 المعنى الكنائً
إذا فرض كونه كناٌة عن ) َفال َتقُلْ لَُهما أُف  

حرمة إٌذائهما، و لم ٌكن األّف محكوما 
 (بحكم

سٌق الكالم ألجل إفادة حكم فأتً بأخّف 
 المصادٌق

ألّف اإذا فرض كون ) َفال َتقُلْ لَُهما أُف  
 (محكوما بحكم

الحكم الغٌر المذكور الّذي ٌقطع العقل به 
ًّ من الحكم المذكور،   أكرم خّدام العلماء بالمناط القطع

ٌّة ة التعلٌل ٌّ  الخمر حرام ألّنه مسكر الحكم المستفاد من القض

298ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



55 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

أى ٗىَى الووشاد هوي الوَاـوك ثعوغ ّوزُ االحتووبالت، أٍ       ـ٘وىي •
الجبهع ثٌْ٘ب َّ الحىن ـٖ ؼ٘ش هحلّ الٌـك، الوَاـك للحىن أو٘عْب،ٍ 
  .ـٖ اإلٗجبة ٍ السلت -على ـشػِ -ـٖ هحلِّ

إىّ هحؾّ الجحج ال ٗجعذ أى ٗىَى ـٖ تخظ٘ض العوبمّ ثوِ إرا ووبى    حنّ •
،   ٍ عوّن ثعؼْن. أخضّ هـلمب هٌِ، ال هب إرا وبى ثٌْ٘وب عوَم هي ٍأِ

 .  ٍ سٌش٘ش إلِ٘
 

299ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



56 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

إى وبى الوشاد هي الوفَْم هب عوذا الشاثوع ـوال    : عشـت رله ـٌمَ إرا •
إشىب  ـٖ تخظ٘ض العبمّ ثوِ إرا ووبى الوفْوَم أخوضّ هٌوِ هـلموب،       
ػشٍسٓ أىّ حب  ّزا الوفَْم حب  اللفو  الولموى إلوى الووتىلّن، ثول      
تسو٘ٔ ثعؼْب هفَْهب لوجشّد االطـالش، ٍ إالّ ـبلعشؾ ٗفْن هوي هخول   

ِ (.سأل شهّ ث٘ي الخالث ٍ األسثع: )لَلِ أطوبة حوَثٖ دم   : )، أٍ لَلو
أىّ روش الشّأل ٍ الخوَة لوجوشّد التوخ٘ول، ٍ ٗىوَى هٌهوَس      ( . سعبؾ

السبئل ٍ الوج٘ت حب  الشهّ ٍ الذم، ـ٘خظّض ثِ العبمّ ثوال سٗوت، ٍ   
 .وزا الحب  ـٖ الوعٌى الىٌبئٖ ٍ ؼ٘شُ هوّب روش

299ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



57 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

ٍ ال ٗجعذ أى ٗىَى هحؾّ والم الموذهبء هخول ّوزُ األلسوبم إرا ووبى      •
الوفَْم أخضّ هـلمب، ٍ هٌِ ٗهْش ٍأِ وَى الوسألٔ اتّفبلّ٘ؤ، ػوشٍسٓ   

 .عذم الخالؾ ـٖ تمذٗن الخبصّ، ٍ ّزا هي ألسبهِ
أهّووب إرا وووبى ثٌْ٘وووب عوووَم هووي ٍأووِ، ـ٘عبهوول هعبهلتْوووب هخوول ٍ •

 .الَأِ ظبّشالوٌـَل٘ي،ٍ 

299ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



58 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

ـمذ ٗمب  ـِ٘ ثتمذٗن الوفَْم على العبمّ هـلمب، : أهّب ساثع االحتوبالتٍ •
سَاء وبى أخضّ هـلمب هٌِ، أٍ هي ٍأوِ، إرا ووبى الوعوبسع ًفوس     
الوفَْم، ألىّ سـع ال٘ذ عي الوفَْم هع عذم التظشّؾ ـٖ الوٌـَق ؼ٘وش  
هوىي، للضٍم التفى٘ه ث٘ي الولضٍم ٍ الالصم ـإىّ الوفشٍع لضٍهوِ لوِ   
ثٌحَ األٍلَّٗٔ، ووب أىّ سـع ال٘ذ عي الوٌـَق هع عوذم وًَوِ هعبسػوب    
للعوَم ال ٍأِ لِ، ـ٘تعّ٘ي التظشّؾ ـٖ العوَم ٍ تخظ٘ظِ ثؽ٘وش هوَسد   

 .  الوفَْم

300 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



59 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

أًِّ إرا ـشع لضٍم تمذٗن العبمّ على الوفَْم ثحست المَاعذ هوع  : ـٍِ٘ •
لـع الٌّهش عي هحزٍس لضٍم التفى٘ه، ووب لَ ـوشع ووَى العوبمّ ـوٖ     
العوَم أظْش هي المؼّ٘ٔ ـٖ الوفَْم، ـ٘وىي تمذٗوِ علِ٘، ٍ سـوع ال٘وذ   
عي حىن الوٌـَق ثومذاسُ، ٍ ل٘س ّزا ثوال ٍأوِ، ألىّ ٍأْوِ لوضٍم     
تمذٗن العبمّ على الوفَْم الىبشؿ عي عذم الحىن للوٌـَق، ٍ إالّ ٗلضم 

 .التفى٘ه ث٘ي الوتالصه٘ي

300 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



60 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

ووب ٗوىي سـع الوحزٍس العملّٖ ثتخظ٘ض العبمّ ٗوىي : ثعجبسٓ أخشىٍ •
الوعارضة ٍ إى كاًت سـعِ ثشـع ال٘ذ عي حىن الوٌـَق ٍ الوفَْم، ثل 

اتتذاء تيي العامّ ٍ الوفَْم، لكي لوّا كاى رفع اليذ عي الالسم هستلشها 
 .، ـتذثّشلزفع اليذ عي هلشٍهِ يقع التعارع تيٌْوا عزضا

300 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



61 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

هي عذم إهىبى وَى الوفَْم هعبسػب للعبمّ دٍى هٌـَلِ، : أهّب هب ل٘لٍ •
ألًّب ـشػٌب أىّ الوفَْم هَاـك للوٌـَق، ٍ أًِّ س٘ك ألأل الذاللٔ علِ٘، 

أى ٗىَى الوٌـوَق ؼ٘وش هعوبسع للعوبمّ هوع ووَى       ٗعمل  و٘ؿٍ هعِ 
 ! الوفَْم هعبسػب لِ؟

ـٖ الوفَْم الوَاـك ٗمع اثتذاء ث٘ي الوٌـَق ٍ العبمّ، ٍ ٗتجعِ ـبلتعبسع •
ٍلَعِ ث٘ي الوفَْم ٍ العبمّ، ٍ ال ثوذّ أٍّال هوي عوالد التعوبسع ثو٘ي      

 .  الوٌـَق ٍ العبمّ، ٍ ٗلضهِ العالد ث٘ي الوفَْم ٍ العبمّ

300 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



62 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

أًِّ لذ ٗىَى ٍلَع التعبسع ث٘ي الوفَْم ٍ العبمّ اثتذاء، ٍ ٗتجعوِ  : ـفِ٘•
، الوفْوَم  «أكزم جّْال خدذّام الٌودَيّيي  »: ث٘ي الوٌـَق ٍ العبمّ، ومَلِ

، «ال تكزم الظدزفيّيي »: ، ٍ لَلٍِجَب إكزام الٌوَيّييهٌِ ثبألٍلَّٗٔ 
ـ٘ىَى الوٌـَق أأٌجّ٘ب عي العبمّ، ٍ وبى التعبسع اثتذاء ثو٘ي العوبمّ ٍ   
الوفَْم، ٍ الٌسجٔ ثٌْ٘وب عوَم هي ٍأوِ، ـحٌ٘ئوز ال ثوذّ هوي عوالد      
التعبسع اثتذاء ث٘ي العبمّ ٍ الوفَْم، ٍ ٗتجعِ ث٘ي الوٌـَق ٍ العبمّ، ـإرا 
ـشع تمذّم العبمّ على الوفَْم حست المَاعوذ ٗتجعوِ سـوع ال٘وذ عوي      

ّوزا حوب  ّوزا المسون هوي الوٌـوَق ٍ       . الوٌـَق ال هحبلٔ ثومذاسُ
 .الوفَْم

301 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



63 

 (الوٌطَق) اكزم جْال خذام الٌوَييي •
 (الوفَْم) اكزم الٌوَييي •
 (العام) ال تكزم الظزفييي •

 الصرفٌون

 النحوٌون

 جهال خدام النحوٌٌن



64 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

أهّب إرا وبى التعبسع ث٘ي الوٌـوَق ٍ العوبمّ، ٍ ٗىوَى أخوضّ هٌوِ      ٍ •
هـلمب، ـال هحبلٔ ٗمذّم على العبمّ، ٍ ٗتجعِ تمذٗن الوفَْم علِ٘ ٍ لَ وبى 
ثٌْ٘وب عوَم هي ٍأِ، لعذم أَاص سـع ال٘ذ عٌِ ثعذ المـوع ثوبلتالصم، ٍ   

 .عذم أَاص تمذٗن العبمّ على الخبصّ
ٍ إى وبى أعنّ هي ٍأِ هٌِ ٗعبهل هعْوب هعبهلتْوب، ٍ هع تمذٗوِ على •

 .العبمّ ثحست المَاعذ أٍ المشائي ٗمذّم الوفَْم أٗؼب، لوب عشـت

301 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



65 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

  الخبًٖ ـٖ الوفَْم الوخبلؿالومبم •
 :ٍ ٗتّؼح الىالم ـِ٘ ثعذ تَػ٘ح هحلّ الجحج، ـٌمَ •
ال إشىب  ـٖ أىّ الىالم ثعذ الفشاغ عي الوفَْم، ٍ أى ٗىَى التعوبسع  •

إى أوبءن  »: ، ٍ ٍسد«أوشم ولّ عوبلن »: ث٘ي عبمّ ٍ هفَْم، ووب لَ ٍسد
، هوّب وبى هفَْهِ أخضّ هي العبمّ هـلمب، ٍ «صٗذ ال تْي ـسّبق العلوبء

هوّوب ووبى   « إى أبءن صٗوذ أووشم الفسّوبق   »، ٍ «أوشم العلوبء»: هخل
 .هفَْهِ أعنّ هي ٍأِ هعِ

 

302: ، ص2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل، ج  



66 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

هي أىّ الىالم ـٖ تخظ٘ض العبمّ ثبلوفَْم عٌوذ الموذهبء   : أهّب هب ل٘لٍ •
خلك اللّوِ الووبء   : )َّ الىالم ـٖ ثبة اإلؿالق ٍ التم٘٘ذ، ٍ هخّل ثمَلِ

إرا ثلػ الووبء لوذس ووشّ ال ٌٗجّسوِ     : )، ٍ لَلِ( ء ؿَْسا ال ٌٗجّسِ شٖ
ح٘ج د ّ األٍّ  على أىّ الوبء توبم الوَػَع لعذم االًفعوب ، ٍ  (  ء شٖ

، ٍ ٗهْوش    الخبًٖ على أىّ للىشّّٗٔ دخبلٔ، ـ٘حىن الم٘ذ علوى اإلؿوالق  
رله هي ش٘خٌب العالّهٔ  أٗؼب، ـَْ خشٍد عي ظبّش الجحج، ٍ عٌَاًِ 

 .ثال دل٘ل

302 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



67 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

إىّ العبمّ لوّب وبى داللتِ ثبلَػوع، ـوإى وبًوت    : إرا عشـت رله ـٌمَ •
ثبلَػع، ٗمع التعوبسع ثو٘ي الهوبّشٗي،     -أٗؼب -الوفَْمعلى  الذاللٔ

ـوع عذم التشأ٘ح ٗشأع إلى أخجبس العالد، أٍ ٗحىن ثبإلأووب ، ٍ إى  
وبًت ثومذّهبت الحىؤ ٗشـع ال٘ذ عي الوفَْم إى وبًب ـٖ والم ٍاحوذ،  
لتحى٘ن الهَْس الوٌجّض على اإلؿالق الوعلّك على عوذم الج٘وبى، ٍ هوع    
اًفظبلْوب ٗظ٘شاى هتعبسػو٘ي، ٍ ال توشأ٘ح للهْوَس الَػوعّٖ علوى      

 .اإلؿاللّٖ ـٖ هخلِ

303 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



68 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

هي أىّ الوٌبؽ ـٖ الوفْوَم أى ٗىوَى التم٘٘وذ ساأعوب إلوى      :   هب ل٘لٍ •
ثعذ هب وبًت ظبّشٓ ـوٖ   -الحىن، ال إلى الوَػَع، ٍ المؼّ٘ٔ الششؿّ٘ٔ

تىَى  -وَى الم٘ذ ساأعب إلى الحىن، ألًّْب ٍػعت لتم٘٘ذ أولٔ ثجولٔ
حبوؤ على همذّهبت الحىؤ ـٖ العبمّ، ـهَْسّب ـٖ الوفْوَم َٗأوت   
عذم أشٗبى همذّهبت الحىؤ ـٖ العبمّ، ٍ أىّ المؼّ٘ٔ رات هفْوَم ٍ إى  
وبًت ثومذّهبت الحىؤ، إالّ أىّ الومذّهبت الجبسٗٔ ـٖ ؿوشؾ الوفْوَم   
تىَى ثوٌضلٔ المشٌٗٔ على أىّ الوشاد هي العبمّ ّوَ الخوبصّ، ٍ العوبمّ ال    
ٗظوولح أى ٗىووَى لشٌٗوؤ علووى أىّ الشووشؿّ٘ٔ سوو٘مت لفووشع ٍأووَد 
الوَػَع، ـال ثذّ ـِ٘ هي دل٘ل ٗذ ّ علِ٘، ّزا إرا وبى الوفَْم أخوضّ  

 .اًتْى. هـلمب

303 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



69 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

ثعذ الؽغّ عي أىّ العبمّ ال ٗحتبد إلى هموذّهبت الحىوؤ وووب     -:ـفِ٘•
أىّ ظبّش المؼّ٘ٔ ٍػعب ّوَ هجوشّد إًبؿؤ الحىون      -  سجك الىالم ـِ٘

ثبلم٘ذ، ٍ َّ ل٘س هٌبؽ الوفَْم، ثل هٌبؿِ إحجوبت االًحظوبس، ٍ ّوَ    
اعتوشؾ ثوِ، ـحٌ٘ئوز ال ٍأوِ لتموذٗن أحوذ        وووب ثومذّهبت الحىوؤ  

اإلؿالل٘ي على اٙخش، ٍ أشٗبى همذّهبت الحىؤ ـٖ العبمّ ال ٗلضم أى 
إًِّ ال ٗظلح لوزله، ثول   : ٗخجت سأَع الم٘ذ إلى الوَػَع، حتّى ٗمب 

 .ٗوٌع عي أشٗبًْب ـٖ الششؿّ٘ٔ إلحجبت االًحظبس
 

303 ص؛  2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



70 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

إىّ أشٗبًْب ـٖ الوفَْم ثوٌضلٔ المشٌٗؤ للعوبمّ، ال ٗشأوع إلوى     : لَلٍِ •
 . هحظّل، ٍ التحم٘ك هب عشـت

 
 
 

304: ، ص2 هٌاّج الَطَل إلى علن األطَل، ج  



71 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

اىَّ الجحج ٗمع ـٖ همبه٘ي ألىَّ الوفَْم اهّب أَىْ ٗىَى هفْوَم هَاـمؤ   حن •
 :أٍ هفَْم هخبلفٔ

ـٖ هعبسػٔ هفَْم الوَاـمٔ هع العوبم، ٍ ًشٗوذ ثوفْوَم     -الومبم األٍ •
الوَاـمٔ هب ٗستفبد هي الذل٘ل هشبسوتِ هع حىن الوَػَع الوزوَس ـٖ 
الذل٘ل اهّب لىَى حجَتِ ـِ٘ أٍلى هي حجَتِ ـٖ هلضٍهِ أٍ لىًَِ هسبٍٗبً 

 الشتشاوْوب ـٖ علّٔ الحىن ٍ هٌبؿِ 
فدال يكفدي حثدَت الوالسهدة     الوالصهٔ عشـ٘ٔ ٗشتشؽ ـِ٘ أَىْ تىَى ٍ •

 .عقلية تعٌايات

     384       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 المفهوم
 الموافق 

 المخالف

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



73 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

 المفهوم بالداللة العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة

ال تقل لهما 
 أف

على نحو 
 المساواة

منصوص 
 العلة

الواسطة فً 
 الثبوت

الواسطة فً 
 العروض

 المفهوم

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



74 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 الموافق 

على نحو 
 األولوٌة

بالداللة 
 العقلٌة

بالداللة 
 العرفٌة

 المفهوم

على نحو 
 المساواة

 المفهوم

     384       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 



75 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 المفهوم

 الموافق 
داللة المدلول 
 على المدلول

داللة اللفظ ابتداًء  المخالف
 على المدلول

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



76 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

 المفهوم

 الموافق 
داللة المدلول 
 على المدلول

هذه الداللة قطعٌة 
 دائماً 

ال ٌبحث عنه فً 
 علم األصول

داللة اللفظ ابتداًء  المخالف
 على المدلول

498ص؛  1 أجَد التقزيزات ؛ ج  



77 

 جَاس التخظيض تالوفَْم

هفَْم الوَافقة توسة الوقيقة هي داللة الوذلَل على الودذلَل ال  ٍ •
 *الوخالفةهي داللة اللفظ اتتذاءً كوا في هفَْم 

ٍ لْزا تىَى ّزُ الذاللٔ لـع٘ٔ دائوبً ألًْب لبئؤ على أسوبس المـوع    •
ثبلوالصهٔ ث٘ي حىن الوٌـَق ٍ حىن الوفَْم ٍ ال ٗعمول ـْ٘وب الهٌ٘ؤ    
حتى لَ ـشع وًَْب لؼ٘ٔ هـلمٔ عبهٔ إر لَ لن ٗمـع ثبلوالصهؤ ثو٘ي   
 ،تله المؼ٘ٔ ٍ هفبد الوٌـَق ـال داللٔ ٍ إِالَّ ـبلذاللٔ لـع٘ٔ ال هحبلٔ

 في علن األطَل هفَْم الوَافقةٍ لْذا ال يثوج عي * •

     384       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

منشأ الداللة 
 المفهومٌة

 صرٌحة قطعٌة

 ظنٌة

 اإلطالق

 العموم
الداللة المفهومٌة 
 فهً قطعٌة دائماً 

لكونها بمالك 
 المالزمة القطعٌة

     384       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

أعٌٖ داللٔ الوٌـَق علوى الولوضٍم لوذ    هٌشأ الذاللة الوفَْهيدة  ًعن  •
وووب لوَ ووبى هسوتفبداً هوي       ظٌيدة ٍ لذ تىَى طزيوة قطعية تىَى 

اإلؿالق أٍ العوَم، ٍ اهّب الذاللٔ الوفَْه٘ٔ ـْٖ لـع٘ؤ دائووبً لىًَْوب    
 المـع٘ٔثوالن الوالصهٔ 

 

     384       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

ـٖ ط٘شٍسٓ الذاللٔ على أسوبس الوالصهؤ أٍ األٍلَٗؤ     يشدتز  ًعن  •
 عزفيدة هالن اًعمبد ّوزُ الذاللؤ     هفَْهبً أَىْ تىَى الوالصهٔ التٖ ّٖ

 أٗؼب هستفبدٓ ثحست همبم اإلحجبت هي ًفس الخـبة 
ٍ ثجوشاّ٘ي أٍ عٌبٗوبت ـبئمؤ     عقليدة  هالسهةهجشد حجَت  ال يكفي ٍ•

لظ٘شٍسٓ الذاللٔ الوزوَسٓ هفَْم هَاـمٔ، ٍ سَؾ ٗهْوش تشتوت ـوشق    
 .المسو٘يعولٖ ث٘ي 

 

     384       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

 :على ػَء ّزا التفس٘ش لوفَْم الوَاـمٔ تتؼح أهَسٍ •
اىَّ الوعبسػٔ تسشٕ دائوبً هي العبم ٍ الوفَْم إلى العبم ٍ الوٌـَق  -1•

ألىَّ الوفشٍع وَى الوفَْم هي لَاصم حجَت هفبد الوٌـوَق ٍ هذلَلوِ   
ـ٘ستح٘ل اأتوبع هذلَ  العبم هع هذلَ  الوٌـوَق السوتلضاهِ حجوَت    

 .الوفَْم ال هحبلٔ

     385       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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 جَاس التخظيض تالوفَْم

ّزا ثخالؾ هفَْم الوخبلفٔ ـبىَّ الوعبسػٔ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي العبم ال تسشٕ ٍ •
إلى الحىن الوٌـَلٖ لعذم وًَِ هي داللٔ الوذلَ  علوى الووذلَ  ثول    
ًفس الىالم أٍ خظَط٘ٔ ـِ٘ ٗذ  على الحىن الوفَْهٖ ـوٖ عوشع   

 .*الوٌـَلٖداللتِ على الحىن 
 

 لذ هش اشىب  الس٘ذ اإلهبم *•

     385       3 ج( الْاشوي)توَث في علن األطَل 
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