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3 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

أُْتوا  ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم  ٌَ َو الَِّذٌَن 
َو َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء 

أُوٰلِئَك ُهُم َو الَ َتْقَبلُوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبداً 
ِمْن َبْعِد الَِّذيَن َتاُبوا ﴾ إاِلَّ 4﴿ اْلَفاِسقُونَ 

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ﴿  ﴾5ٰذلَِك َو أَْصَلُحوا َفإِنَّ َّللاَّ

 سًسة الىًس



4 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

االستثناء المتعقب 
 لجمل متعددة

 رجوعه إلى الكل

رجوعه إلى   
 خصوص األخٌرة

ال ظهور له فً 
 واحد منهما

ال بد فً التعٌٌن 
 من قرٌنة

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



5 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 ال إشكال 

على أي حال ضرورة أن رجوعه رجوعه إلى األخيرة فً 
 إلى غٌرها بال قرٌنة خارج عن طرٌقة أهل المحاورة 

رجوعه إلى فً صحة 
 الكل 

و إن كان المتراءى من 
   كالم صاحب المعالم
رحمه َّللا حٌث مهد 

مقدمة لصحة رجوعه 
إلٌه أنه محل اإلشكال و 

 .التأمل

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



6 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً فً الجملة 
    األخٌرة

 ال ٌكون كذلك

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



7 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً فً الجملة 
   األخٌرة

 ال ٌكون كذلك
ٌختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



8 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً فً 
 الجملة األخٌرة
  

 اآلٌة المباركة

 ال ٌكون كذلك
ٌختص ذكر عقد 
الوضع بصدر 

 الكالم

أكرم العلماء و 
أضفهم و 

أطعمهم اال 
 فساقهم 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



9 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً في الجملة 
   األخيرة

 اآلية المباركة

 ال يكون كذلك
يختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم
أكرم العلماء و أضفهم 
 و أطعمهم اال فساقهم 

إلى  االستثناء رجوع
 الجميع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



10 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

ال يكون مكرراً 
في الجملة 

  األخيرة

يختص ذكر عقد 
الوضع بصدر 

 الكالم

أكرم العلماء و 
أضفهم و أطعمهم 

 اال فساقهم 

 االستثناء رجوع
 إلى الجميع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً في الجملة 
   األخيرة

 اآلية المباركة
إلى  االستثناء رجوع

   الجملة األخيرة

 ال يكون كذلك
يختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم
أكرم العلماء و أضفهم 
 و أطعمهم اال فساقهم 

إلى  االستثناء رجوع
 الجميع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



12 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع
مكرراً في 
الجملة 

    األخيرة
 اآلية المباركة

 رجوع
إلى  االستثناء

الجملة 
   األخيرة

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



13 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع
مكرراً فً 

الجملة 
    األخٌرة

 اآلٌة المباركة
 رجوع
إلى  االستثناء

  الجملة األخٌرة

تكرار عقد ل
الوضع فً 

 الجملة األخٌرة

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



14 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل 
 المتعقبة باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

بتعدد خصوص 
 محموالتها

 بتعدد كلٌهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  



15 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم

 ال ٌتكرر فٌه ذلك 

بتعدد خصوص 
 محموالتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم 

 ال ٌتكرر فٌه ذلك

 بتعدد كلٌهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  



16 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم

أكرم العلماء و 
االشراف و الشيوخ 

 اال الفساق منهم

 ال ٌتكرر فٌه ذلك 

بتعدد خصوص 
 محموالتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم 

 ال ٌتكرر فٌه ذلك

 بتعدد كلٌهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  



17 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم

أكرم العلماء و االشراف 
و الشيوخ اال الفساق 

 منهم

 ال يتكرر فيه ذلك 
أكرم العلماء و االشراف 

و أكرم الشيوخ اال 
 الفساق منهم

بتعدد خصوص 
 محموالتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم 

 ال يتكرر فيه ذلك

 بتعدد كليهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  



18 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم

أكرم العلماء و االشراف 
و الشيوخ اال الفساق 

 منهم

 ال يتكرر فيه ذلك 
أكرم العلماء و االشراف 

و أكرم الشيوخ اال 
 الفساق منهم

بتعدد خصوص 
 محموالتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم 

 ال يتكرر فيه ذلك

 بتعدد كليهما
أكرم العلماء و جالس 
االشراف اال الفساق 

   منهم

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  



19 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب االستثناء لجمل  حال
  إثباتا،متعددة

ذكر االسم الظاهر في إذا 
عطف ، و الجملة األولى

سائر الجمل عليها مشتمال 
 الراجع إلٌهعلى الضمير 

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  



20 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب االستثناء لجمل  حال
   إثباتا،متعددة

ذكر االسم الظاهر في إذا 
عطف ، و الجملة األولى

سائر الجمل عليها مشتمال 
 الراجع إلٌهعلى الضمير 

 -أيضا -اشتمل المستثنى
 على الضمير

 لم يشتمل

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  



21 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب  حال
االستثناء 

لجمل 
  إثباتا،متعددة

إذا ذكر االسم 
الظاهر في 

الجملة 
األولى، و 

عطف سائر 
الجمل عليها 
مشتمال على 

الضمير 
 الراجع إليه

و الظاهر 
رجوع 

االستثناء إلى 
 جميع الجمل

ألن 
الضميرمو

ضوع لنفس 
و اإلشارة 

عدم عود 
الضمير إلى 

 الضمير

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب  حال
االستثناء 

لجمل 
   إثباتا،متعددة

إذا ذكر االسم 
الظاهر في الجملة 
األولى، و عطف 

سائر الجمل 
عليها مشتمال 
على الضمير 
 الراجع إليه

و الظاهر 
رجوع 

االستثناء إلى 
 جميع الجمل

ألن 
الضميرموضوع 

و لنفس اإلشارة 
عدم عود 

الضمير إلى 
 والضمير

إذا تكّرر االسم 
 الظاهر

رجوعه إلى 
الجميع و إلى 
 األخيرة محتمل

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً 
   و محموالً 

تعدد المحمول 
 فقط

تعدد الموضوع 
 فقط

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   



24 

 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   



25 

 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً 
   و محموالً 

ٌرجع االستثناء 
 إلى األخٌرة فقط

تعدد المحمول 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

تعدد الموضوع 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   



26 

 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 األخٌرة فقط

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق
ٌرجع إلى االستثناء 

 الجمٌع

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 الجمٌع

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   



27 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

أُْتوا  ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم  ٌَ َو الَِّذٌَن 
َو َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء 

أُوٰلِئَك ُهُم َو الَ َتْقَبلُوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبداً 
ِمْن َبْعِد الَِّذيَن َتاُبوا ﴾ إاِلَّ 4﴿ اْلَفاِسقُونَ 

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ﴿  ﴾5ٰذلَِك َو أَْصَلُحوا َفإِنَّ َّللاَّ

 سًسة الىًس



28 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

االستثناء المتعقب 
 لجمل متعددة

 رجوعه إلى الكل

رجوعه إلى   
 خصوص األخٌرة

ال ظهور له فً 
 واحد منهما

ال بد فً التعٌٌن 
 من قرٌنة

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



29 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 ال إشكال 

على أي حال ضرورة أن رجوعه رجوعه إلى األخيرة فً 
 إلى غٌرها بال قرٌنة خارج عن طرٌقة أهل المحاورة 

رجوعه إلى فً صحة 
 الكل 

و إن كان المتراءى من 
   كالم صاحب المعالم
رحمه َّللا حٌث مهد 

مقدمة لصحة رجوعه 
إلٌه أنه محل اإلشكال و 

 .التأمل

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



30 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 االستثٌبء الوتومت لدول هتوذدٓفظل •
أٍ خظَص األخ٘شٓ  أٍ ال كَْس لِ    ّل اللبّش َّ سخَهِ إلى الكل•

 .فٖ ٍاحذ هٌْوب  ثل ال ثذ فٖ التو٘٘ي هي لشٌٗٔ ألَال
ٍ اللبّش أًِ ال خالف ٍ ال إشكبل فٖ سخَهِ إلى األخ٘شٓ هلىى إٔ  •

حبل ػشٍسٓ أى سخَهِ إلى غ٘شّب ثال لشٌٗٔ خبسج هي ؿشٗمٔ أّىل  
الوحبٍسٓ ٍ كزا فٖ طحٔ سخَهِ إلى الكل ٍ إى كبى الوتىشاء  هىي   

سحوِ اهلل ح٘ث هْذ همذهٔ لظحٔ سخَهِ إل٘ىِ     كالم طبحت الووبلن
 .أًِ هحل اإلشكبل ٍ التأهل

 

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



31 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

رلك ػشٍسٓ أى توذد الوسىتثٌى هٌىِ كتوىذد الوسىتثٌى ال َٗخىت      ٍ •
تفبٍتب أطال فٖ ًبح٘ٔ األدآ ثحست الووٌىى كىبى الوَػىَم لىِ فىٖ      
الحشٍف هبهب أٍ خبطب ٍ كبى الوستوول فِ٘ األدآ ف٘وب كبى الوستثٌى 
هٌِ هتوذدا َّ الوستوول فِ٘ ف٘وب كىبى ٍاحىذا كوىب ّىَ الحىبل فىٖ       

 إشكبلالوستثٌى ثال سٗت ٍ ال 
ال َٗخت توذد هب استوول فِ٘  خاسخاٍ توذد الوخشج أٍ الوخشج هٌِ •

  مفهًما أدآ اإلخشاج 

235: ، ص(طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



32 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

في الشخًع إلى الدميغ أي خظوًص  ال ظهًس لها بزلك يظهش أوه ي •
 األخيشة ي إن كان الشخًع إليها متيقىا ػلى كل تقذيش 

الكتٌبفىِ  في الؼموً   ال يكًن ظاهشا هي الدول أيضا غيش األخيشة ًون •
ثوب ال ٗكَى هوِ كبّشا فِ٘ فال ثذ فٖ هَسد االستثٌبء فِ٘ هي الشخَم 

 .إلى األطَل

235: ، ص(طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



33 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

إال أى ٗمبل ثحد٘ٔ أطبلٔ الحم٘مىٔ توجىذا ال هىي ثىبة اللْىَس      اللْن •
هلِ٘ أطبلٔ الووىَم إرا كىبى ٍػىو٘ب ال هىب إرا كىبى         ف٘كَى الوشخن

ثبإلؿالق ٍ همذهبت الحكؤ فئًِ ال ٗكبد ٗىتن تلىك الومىذهبت هىن     
 [. 1]طلَح االستثٌبء للشخَم إلى الدو٘ن فتأهل 

 
 

235: ، ص(طبغ آل البيت ) كفاية األطًل   



34 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 إرا تومت االستثٌبء خوال هتوذدٓ ٍ أهكي سخَهِ إلى خو٘وْبفظل •
 :توبلىكوب فٖ لَلِ •
ي الزيه يشمًن المحظىات ثم لوم يووتًا بوسبؼوة شوهذاء فاخلوذيهم       •

ثماويه خلذة ي ال تقبلًا لهم شهادة أبوذا ي أيلكوك هوم الفاسوقًن ال     
 الزيه تابًا إلى آخش اآلية 

ال أٍ خظًص الدملة األخيوشة  اللبّش سخَهِ إلى الدو٘ن أٍ إلى فْل •
فال ثذ فٖ تو٘٘ي أحذّوب هي لشٌٗىٔ أخىش    ء مىهما  ظهًس له في شي

 ألَالفِ٘ ٍخَُ 
   [ 1]فٖ رلك َّ التفظ٘ل ( ٍ التحم٘ك)•

 
496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  



35 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً فً الجملة 
    األخٌرة

 ال ٌكون كذلك

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



36 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً فً الجملة 
   األخٌرة

 ال ٌكون كذلك
ٌختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



37 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً فً الجملة 
    األخٌرة

 اآلٌة المباركة

 ال ٌكون كذلك
ٌختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم
أكرم العلماء و أضفهم 
 و أطعمهم اال فساقهم 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

ثبى ٗمبل اى هي الَاػح اًِ ال ثذ هي سخَم االستثٌبء إلى همذ الَػن •
ال هحبلٔ ٍ هلِ٘ فبهب اى ٗكَى همذ الَػن هكشساً فٖ الدولٔ األخ٘ىشٓ  
كوب فٖ هثل اٙٗٔ الوجبسكٔ أٍال ٗكَى كزلك ثىل ٗخىتض ركىش همىذ     
الَػن ثظذس الكالم كوب إرا ل٘ل أكشم الولوبء ٍ أػىفْن ٍ أؿووْىن اال   

 فسبلْن 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً في الجملة 
   األخيرة

 اآلية المباركة

 ال يكون كذلك
يختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم
أكرم العلماء و أضفهم 
 و أطعمهم اال فساقهم 

إلى  االستثناء رجوع
 الجميع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

ال يكون مكرراً 
في الجملة 

  األخيرة

يختص ذكر عقد 
الوضع بصدر 

 الكالم

أكرم العلماء و 
أضفهم و أطعمهم 

 اال فساقهم 

 االستثناء رجوع
 إلى الجميع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

أهٌٖ ثِ هب ال ٗكَى همذ الَػن هزكَساً فِ٘ اال فىٖ  ( اهب المسن الثبًٖ)•
طذس الكالم فال هٌبص فِ٘ هىي االلتىضام ثشخَهىِ إلىى الدو٘ىن ألى      
الوفشٍع اى همذ الَػن فِ٘ لن ٗزكش اال فٖ طذس الكالم ٍ لذ هشفت 
اًِ ال ثذ هي سخَم االستثٌبء إلى همذ الَػن فال ثذ هي سخَهِ إلىى  
الدو٘ن ٍ اهب كَى الوـف فٖ لَٓ التكشاس فَْ ٍ اى كبى طح٘حبً إلّب اًِ 
ال َٗخت ٍخَد همذ ٍػن آخش فٖ الكىالم ل٘كىَى طىبلحب لشخىَم     

 إلِ٘االستثٌبء 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع

مكرراً في الجملة 
   األخيرة

 اآلية المباركة
إلى  االستثناء رجوع

   الجملة األخيرة

 ال يكون كذلك
يختص ذكر عقد 

 الوضع بصدر الكالم
أكرم العلماء و أضفهم 
 و أطعمهم اال فساقهم 

إلى  االستثناء رجوع
 الجميع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع
مكرراً في 
الجملة 

    األخيرة
 اآلية المباركة

 رجوع
إلى  االستثناء

الجملة 
   األخيرة

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 عقد الوضع
مكرراً فً 

الجملة 
    األخٌرة

 اآلٌة المباركة
 رجوع
إلى  االستثناء

  الجملة األخٌرة

تكرار عقد ل
الوضع فً 

 الجملة األخٌرة

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

أهٌٖ ثِ هب ٗكَى همذ الَػن فِ٘ هكشساً فبللبّش ( ٍ اهب المسن األٍل) •
سخًع االستثىاء إلى خظًص الدملة األخيشة فِ٘ َّ 

ألن تكشاس ػقذ الًضغ في الدملة األخيشة مسوتق   
يًخب أخز االستثىاء محلوه موه الكو   فيحتواج     
تخظيض الدمل السابقة ػلى الدملة األخيشة إلوى  

 دليل آخش مفقًد ػلى الفشع 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تَّن كَى الومبم هي لج٘ل اكتٌبف الكالم ثوىب ٗظىلح للمشٌٗ٘ىٔ    ( ٍ اهب)•
ألى الوَلى لَ أساد تخظ٘ض الدو٘ن ٍ هن رلك لىذ  ( فَْ غ٘ش طح٘ح)

اكتفٖ فٖ همبم الج٘بى ثزكش استثٌبء ٍاحذ هن تكشاس همىذ الَػىن فىٖ    
الدولٔ األخ٘شٓ لكبى هخال ثج٘بًِ إر ثوىذ أخىز االسىتثٌبء هحلىِ هىي      
الكالم ثزكش همذ الَػن فٖ الدولٔ األخ٘شٓ ال ٗكَى هَخت لشخَهىِ  

 إلى الدو٘ن 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  



47 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

ٗلْش اًِ لَ كشس همذ الَػن فٖ ٍسؾ الدول الوتوىذدٓ  ( ٍ هوب ركشًبُ)•
للضم سخَم االستثٌبء إلِ٘ فتخظض الدولٔ الوشتولٔ هل٘ىِ ٍ الدوىل   

 الوتأخشٓ هٌْب ٍ تجمى الدول السبثمٔ هلْ٘ب هلى هوَهْب 
ثوب ركشًبُ ٗوكي الدون ث٘ي كلوبت األطحبة فٖ الومبم فوي رّت ٍ •

إلى سخَهِ إلى الدولٔ األخ٘شٓ فمذ ًلش إلى هثل اٙٗٔ الوجبسكٔ التىٖ  
 األخ٘شٓ  الدولٔكشس فْ٘ب همذ الَػن فٖ 

هي رّت إلى سخَهِ إلى الدو٘ن فمذ ًلش إلى الدول التٖ لن ٗىزكش  ٍ •
 همذ الَػن فْ٘ب اال فٖ طذس الكالم ف٘كَى الٌضام فٖ الحم٘مٔ لفل٘ب 

 

497: ، ص1 أخًد التقشيشات، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل 
 المتعقبة باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

بتعدد خصوص 
 محموالتها

 بتعدد كلٌهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم

 ال ٌتكرر فٌه ذلك 

بتعدد خصوص 
 محموالتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم 

 ال ٌتكرر فٌه ذلك

 بتعدد كلٌهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

•______________________________ 
الظح٘ح فٖ تمشٗت التفظ٘ل فٖ الومبم اى ٗمىبل اى توىذد الدوىل    [ 1]•

الوتومجٔ ثبالستثٌبء اهب اى ٗكَى ثتوذد خظَص هَػَهبتْب أٍ ثتوىذد  
خظَص هحوَالتْب أٍ ثتوذد كلْ٘وب ٍ هلى األٍل٘ي فبهب اى ٗتكشس هب 
 ثتوذدُ تتوذد المؼ٘ٔ فٖ الكالم أٍ ال ٗتكشس فِ٘ رلك فبأللسبم خوسٔ 

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم

أكرم العلماء و 
االشراف و الشيوخ 

 اال الفساق منهم

 ال ٌتكرر فٌه ذلك 

بتعدد خصوص 
 محموالتها

ٌتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضٌة فً الكالم 

 ال ٌتكرر فٌه ذلك

 بتعدد كلٌهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

•______________________________ 
أهٌٖ ثِ هب توذدت فِ٘ المؼ٘ٔ ثتوذد هَػَهبتْب ٍ لن  األيلاهب المسن •

أكش  الؼلماء ي االششاف ي الشيًخ ٗتكشس فِ٘ همذ الحول كوب إرا ل٘ل 
ألى المؼى٘ٔ  سخًع االستثىاء إلى الدميغ فبللبّش فِ٘  اال الفساق مىهم

فٖ هثل رلك ٍ اى كبًت هتوذدٓ طَسٓ إلّب اًْب فٖ حكن لؼ٘ٔ ٍاحذٓ 
لذ حكن فْ٘ب ثَخَة إكشام كل فشد هي الـَائف الىثال  اال الفسىبق   
هٌْن فكأًِ ل٘ل أكشم كل ٍاحذ هي ّزُ الـَائىف اال هىي كىبى هىٌْن     

 فبسمبً 

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم

أكرم العلماء و االشراف 
و الشيوخ اال الفساق 

 منهم

 ال يتكرر فيه ذلك 
أكرم العلماء و االشراف 

و أكرم الشيوخ اال 
 الفساق منهم

بتعدد خصوص 
 محموالتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم 

 ال يتكرر فيه ذلك

 بتعدد كليهما

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

•______________________________ 
أهٌٖ ثِ هب توذدت فِ٘ المؼ٘ٔ ثتوذد هَػَهبتْب هن  الثبًٖاهب المسن ٍ •

أكش  الؼلمواء ي االشوشاف ي أكوش     تكشس همذ الحول فِ٘ كوب إرا ل٘ل 
سخًع االستثىاء إلوى خظوًص   فبللبّش فِ٘  الشيًخ اال الفساق مىهم

لىَ كبًىت ألى    الدملة المتكشس فيها ػقذ الحمل ي ما بؼذها مه الدمل
فٖ الكالم لشٌٗٔ هلى لـن الكالم هوب لجلِ ٍ ثزلك الحول تكشاس همذ 

فيحتاج تخظيض الدمل السابقة ػلى ٗأخز االستثٌبء هحلِ هي الكالم 
 الدملة المتكشس فيه ػقذ الحمل إلى دليل آخش مفقًد ػلى الفشع 

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم

أكرم العلماء و االشراف 
و الشيوخ اال الفساق 

 منهم

 ال يتكرر فيه ذلك 
أكرم العلماء و االشراف 

و أكرم الشيوخ اال 
 الفساق منهم

بتعدد خصوص 
 محموالتها

يتكرر ما بتعدده تتعدد 
 القضية في الكالم 

 ال يتكرر فيه ذلك

 بتعدد كليهما
أكرم العلماء و جالس 
االشراف اال الفساق 

   منهم

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

•______________________________ 
أهٌٖ ثْوب هب توذدت فِ٘ المؼ٘ٔ ثخظَص  الشاثنٍ  الثبلثاهب المسن ٍ •

فٖ أحذّوب ٍ هذم تكشسُ فىٖ  ػقذ الًضغ توذد هحوَالتْب هن تكشس 
 فيظهش الحال فيهما مما أفيذ في المته اٙخش 

أهٌٖ ثِ هب توذدت المؼ٘ٔ فِ٘ ثكل هي الوَػَم  الخبهساهب المسن ٍ •
أكش  الؼلماء ي خوال  االشوشاف اال الفسواق    ٍ الوحوَل كوب إرا ل٘ل 

ٍ ٗلْش الَخِ سخًع االستثىاء إلى خظًص األخيشة فبللبّش فِ٘  مىهم
  فٖ رلك هوب تمذم

 

496ص؛  1 أخًد التقشيشات ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

 السبثن فٖ االستثٌبء الوتومّت لدول هتوذّدٓالفظل •
االستثٌبء الوتومّت لدول هتوذّدٓ ّل ٗشخن إلى خظَص األخ٘ىشٓ  أٍ  •

 إلى الدو٘ن  أٍ ال كَْس فِ٘ ٍ إى كبى الشخَم إلى األخ٘شٓ هت٘مٌّب؟
 :ٍ الكالم ٗمن فٖ همبه٘ي•

305؛ ص 2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

  الومبم األٍل فٖ إهكبى الشخَم إلى الدو٘ن•
ثأًّْىب لوّىب ٍػىوت    : ٗستشكل ف٘وب إرا كبى االستثٌبء ثىبلحشٍف فشثّوب •

ٗلضم  -ألىّ الوَػَم لِ فٖ الحشٍف خبصّ -لإلخشاج ثبلحول الشبئن
هي استووبلْب فٖ اإلخشاخبت استووبل اللفق فٖ أكثش هي هوٌى ٍاحذ  
ٍ َّ فٖ الحشٍف أشكل  ألًّْب آالت لوالحلٔ الغ٘ش  ف٘لضم أى ٗكىَى  

ٍ ٗلضم اإلشكبل فٖ الوستثٌى إرا . ش٘ئ٘ي أٍ أكثشفٖ  فبً٘بء ٍاحذ  شٖ
صٗذ هشتشكب ث٘ي أشخبص  ٍ ٗكَى فٖ كلّ خولىٔ شىخض   »كبى هثل 

 .  هسوّى ثِ  فئخشاج كلّ هٌْن ثلفق ٍاحذ هستلضم لإلشكبل الوتمذّم
  ٍ لمىذ تظىذٌّٗب لىذفن      ٍ الدَاة هٌِ لذ هىشّ فىٖ ثىبة االسىتووبل    •

 .اإلشكبالت الوملّ٘ٔ فٖ األسوبء ٍ الحشٍف  فشاخن

305؛ ص 2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

  هن هٌن لضٍم استووبل األدآ فٖ أكثش هي هوٌى  فئىّ الوستثٌى إرا ّزا•
ٍ غ٘شّىب   « إالّ»كبى كلّّ٘ب لبثال للظذق هلىى الكث٘ىشٗي  فىأخشج ة    
أكشم الولوبء  »: ٗكَى االستثٌبء ثئخشاج ٍاحذ هخشخب للكث٘شٗي  فمَلِ

إخشاج ٍاحذ للفسّبق لبثل لالًـجبق « ٍ أػف التدّبس  إالّ الفسّبق هٌْن
هلى فسّبق الولوبء ٍ التدّبس  فال ٗكَى استووبل األدآ فىٖ أكثىش هىي    

 .هوٌى

306: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

  ٍ اسىتثٌٖ الوتوىذّد  فىئىّ    «صٗىذ »كزا الحبل إرا كبى الوستثٌى هثل ٍ •
إهّب هسىتوول فىٖ الوسىوّى  ف٘كىَى الحىبل كىبلكلّّٖ  ٍ إهّىب        « صٗذا»

كوىب  هستوول فٖ الكث٘ش  فتخشج أدآ االستثٌبء الكث٘ش ثئخشاج ٍاحىذ   
ء هي الوَاسد    فال ٗلضم فٖ شٖ  للٌب فٖ حشٍف الٌذاء هن كثشٓ الوٌبدٕ
 .استووبل أدآ االستثٌبء فٖ أكثش هي هوٌى

 
 

306: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 حشيف الىذاء مغ كثشة المىادي

أهىب  : هبمّ ٍ الوَػَم لىِ خىبصّ   -هـلمبً -أىّ الَػن فْ٘ب: التحم٘كٍ •
كحىشٍف الٌىذاء  ٍ المسىن  ٍ     -الحشٍف التٖ ٍػوت إلٗدبد هوبًْ٘ىب 

فال ٌٗجغٖ تَّّن هوىَم الوَػىَم لىِ     -التٌجِ٘  ٍ الشدم  ٍ التحؼ٘غ
فْ٘ب  ػشٍسٓ هذم هوٌىً لَػوْب للكلّّٖ ٍ اسىتووبلْب ف٘ىِ  فىئىّ هثلْىب     

فلفظوة  آالت إلٗدبد الووبًٖ  ٍ الَخَد اإلٗمىبهّٖ هتشىخّض خضئىّٖ     
  ففىٖ  تًخذ الىذاء بالحمل الشائغ، كان المىادى ياحذاً أي كثيوشاً « يا»

ًذاء ٍاحذ شخظّٖ ًبد  ثِ خو٘ن الٌبس  ٍ كزا « ٗب أُّْٗب الٌَّبسٔ»: لَلِ
الحبل فٖ سبئشّب  فحىشٍف المسىن ٍػىوت إلٗمىبم المبسىن ثبلحوىل       

 . الشبئن  كبى الؤمْسٓن ثِ ٍاحذاً أٍ كث٘شاً
 
 
 

84؛ ص 1 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب االستثناء لجمل  حال
  إثباتا،متعددة

ذكر االسم الظاهر في إذا 
عطف ، و الجملة األولى

سائر الجمل عليها مشتمال 
 الراجع إلٌهعلى الضمير 

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب االستثناء لجمل  حال
   إثباتا،متعددة

ذكر االسم الظاهر في إذا 
عطف ، و الجملة األولى

سائر الجمل عليها مشتمال 
 الراجع إلٌهعلى الضمير 

 -أيضا -اشتمل المستثنى
 على الضمير

 لم يشتمل

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب  حال
االستثناء 

لجمل 
  إثباتا،متعددة

إذا ذكر االسم 
الظاهر في 

الجملة 
األولى، و 

عطف سائر 
الجمل عليها 
مشتمال على 

الضمير 
 الراجع إليه

و الظاهر 
رجوع 

االستثناء إلى 
 جميع الجمل

ألن 
الضميرمو

ضوع لنفس 
و اإلشارة 

عدم عود 
الضمير إلى 

 الضمير

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

تعقب  حال
االستثناء 

لجمل 
   إثباتا،متعددة

إذا ذكر االسم 
الظاهر في الجملة 
األولى، و عطف 

سائر الجمل 
عليها مشتمال 
على الضمير 
 الراجع إليه

و الظاهر 
رجوع 

االستثناء إلى 
 جميع الجمل

ألن 
الضميرموضوع 

و لنفس اإلشارة 
عدم عود 

الضمير إلى 
 والضمير

إذا تكّرر االسم 
 الظاهر

رجوعه إلى 
الجميع و إلى 
 األخيرة محتمل

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  



66 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

  إثجبتبالثبًٖ فٖ حبلِ الومبم •
ركش االسم الظاهش فوي  ٍ اللبّش سخَم االستثٌبء إلى خو٘ن الدول إرا •

ػطف سوائش الدمول ػليهوا مشوتم  ػلوى الضوميش         ٍ الدملة األيلى
ِ ػلى الضميش -أيضا -اشتمل المستثىىالشاخن إلِ٘  ٍ  أكوش   »:   كمَلى

كوب  -  ألىّ الؼو٘ش«الؼلماء، ي سلّم ػليهم، ي ألبسهم، إالّ الفسّاق مىهم
هَػَم لٌفس اإلشبسٓ إلىى الغبئىت  كوىب أىّ أسىوبء اإلشىبسٓ       -هشّ 

هَػَهٔ لإلشبسٓ إلى الحبػش  فئرا اشىتول الوسىتثٌى هلىى الؼىو٘ش     
ء طبلح لإلشبسٓ إلِ٘   ء  ٍ لن ٗكي فٖ الدول شٖ ٗكَى إشبسٓ إلى شٖ

إالّ االسن اللبّش الوزكَس فٖ طذسّب  ٍ أهّب سبئش الدول فىال تظىلح   
 .إلسخبم الؼو٘ش إلْ٘ب  لوذم هَد الؼو٘ش إلى الؼو٘ش

 
307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

لوّب كبى االسن اللبّش هشخوىب للؼىوبئش التىٖ فىٖ خو٘ىن      : ثبلدولٍٔ •
الدول  فئرا سخن ػو٘ش االسىتثٌبء إل٘ىِ ٗخشخىِ هىي تحىت خو٘ىن       

 .األحكبم الوتولّمٔ ثِ  كوب َّ الوتفبّن ثِ هشفب أٗؼب
إرا لم يشتمل المسوتثىى  االستثىاء مه الدميغ ال يبؼذ أن يكًن ٍ كزا •

 :  كوب لَ لبل فٖ الوثىبل الوتمىذّم  ػلى الضميش مغ اشتمال الدمل ػليه
ٍ   أهّب إرا للٌب ثأىّ الؼو٘ش فٖ هثلِ هٌَّٕ فلوب ركشًىب . «إالّ ثٌى فالى»

إى للٌب ثوذم الٌّ٘ٔ فألىّ الؼوبئش فٖ سبئش الدول غ٘ىش طىبلحٔ لتولّىك    
  ٖ ء  فىال هحبلىٔ ٗشخىن     االستثٌبء ثْب  فئًّْب ثٌفسْب غ٘ش هحكَهىٔ ثشى

 .االستثٌبء إلى هب َّ طبلح لِ
 

307: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

أكوش  الؼلمواء، ي أضوف    »: أمّا إرا تكشّس االسم الظاهش كما لً قوال ي •
فشخًػه إلى الدميغ ي إلى « التدّاس، ي ألب  الفقشاء، إالّ الفسّاق مىهم

 .األخيشة محتمل، ي ال يكًن ظاهشا في ياحذ مىهما

308: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

ػقذ الًضوغ  مه أنّ الظاهش سخًػه إلى األخيشة، ألنّ تكشاس : ما قيلي •
ال   ، في الدملة األخيشة مستق  يًخب أخز االستثىاء محلّه مه الك  

 ، يشخغ إلى محظّل
الوستثٌى إى اشتول هلى الؼو٘ش ٗكَى االستثٌبء تبثوب لِ فٖ السؤ ثل •

ٍ الؼ٘ك  ٍ َّ هحتول الشخَم إلى األخ٘شٓ ٍ إلى الدو٘ىن هىي غ٘ىش    
ثبًـجىبق   -أٗؼب -تأٍّل ٍ تدَّص  ٍ هن هذم االشتوبل ٗحتول األهشٗي

 . الوٌَاى هلى الدو٘ن أٍ األخ٘شٓ
سخَم الؼو٘ش ٍ اًـجبق الوٌَاى هلى الدو٘ن لَ لن ٗكي أٍلى  فىال  ثل •

 .أللّ هي الوسبٍآ احتوبال

308: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

هوّب ركشًب ٗلْش حبل هب إرا اشتول ثوىغ الدوىل الوتَسّىـٔ هلىى     ٍ •
   ِ أكىشم  »: االسن اللبّش  ٍ هب ثوذُ هلى الؼو٘ش الشاخن إل٘ىِ هثىل لَلى

« الولوبء  ٍ سلّن هلْ٘ن  ٍ أػف التدّبس  ٍ أكشهْن  إالّ الفسّىبق هىٌْن  
هي احتوبل الشخَم إلى الوشتول هلىى االسىن اللىبّش فىٖ الدولىٔ      

 .األخ٘شٓ ٍ هب ثوذّب  ٍ إلى الدو٘ن

308: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

إًِّ ف٘وب إرا لن ٗلْش سخَهىِ إلىى األخ٘ىشٓ أٍ الدو٘ىن فىبألخ٘شٓ      ثنّ •
هت٘مٌّٔ  ألىّ الشخَم إلى غ٘شّب خالف لبًَى الوحىبٍسٓ  فْىل ٗدىَص    
التوسّك ثبلوبمّ فٖ سبئش الدول التٖ شكّ فٖ سخَهِ إلْ٘ىب  أٍال  أٍ  
 ؟ٗفظّل ث٘ي هب إرا للٌب ثبحت٘بج الووَم إلى همذّهبت الحكؤ  ٍ هذهِ

309: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

هذم الدَاص هـلمب  لوذم إحىشاص ثٌىبء الومىالء هلىى التوسّىك      اللبّش •
 ٖ ء طىبلح لتم٘٘ىذ هىذخَل أدآ     ثأطبلٔ الدذّ ف٘وب إرا حفّ الكالم ثشى
 .الووَم  فال هحبلٔ ٗظ٘ش الكالم هدوال

  هٌلىَس ف٘ىِ  إلهكىبى      هي أىّ رلك هخلّ ثغشع الوىتكلّن : ٍ هب ل٘ل•
تولّك غشػِ ثئلمبء الكىالم الودوىل  ٍ إالّ لَخىت أى ال ٗظىذس هٌىِ      

 .الودوالت  ٍ َّ كوب تش 

309: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

إىّ أطبلٔ اإلؿالق فٖ االستثٌبء ٍ الوستثٌى خبسٗىٔ لىَ ال   : لذ ٗمبلٍ •
حكَهٔ أطبلٔ الووَم هلْ٘ب  ٍ هوْب ال هدىبل لمشٌٗىٔ اإلؿىالق  ألًّىِ     

 .دٍسّٕ
أىّ الوستثٌى إى اشتول هلى الؼو٘ش ٗتجن إؿاللِ لىِ  ٍ ال  : ٍ فِ٘ أٍّال•

 .ٗكَى اإلؿالق هشخّظب لوشخن الؼو٘ش للضٍم الذٍس
أىّ الووىىَم ٍ إى لىىن ٗحىىتح إلىىى الومىىذّهبت  لكىىي ٗتَلّىىف : ٍ ثبً٘ىىب•

االحتدبج ثِ هلى خشٗبى أطبلٔ الدذّ  ٍ فٖ هثل الكالم الوحفَف ثوب 
 .ركش خشٗبًْب غ٘ش هحشص

309: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼذدة

  هحلّ إشكبل  لظحّٔ اًـجىبق  -أٗؼب -ٍ هن هذم اشتوبلِ هلى الؼو٘ش•
هلى الدو٘ن  كبى الؼو٘ش هٌَّٗب أٍال  ٍ هوىِ ال تكىَى أطىبلٔ    هٌَاًِ 

 . الدذّ هحشصٓ  فتذثّش
 
 

309: ، ص2 مىاهح الًطًل إلى ػلم األطًل، ج  
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 تومت االستثٌبء لدول هتوذدٓ: فظل•

إرا تومت االستثٌبء خوالً هتوذدٓ فْل ٗشخن إلى األخ٘شٓ ثبلخظىَص  •
أٍ إلى الدو٘ىن هىن فىشع هىذم لشٌٗىٔ خبطىٔ هلىى تو٘ى٘ي أحىذ          

 ؟االحتوبل٘ي

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 ث٘ي الوحمم٘ي َّ التفظ٘ل الووشٍف •
 لبلكوب إرا  تؼذدت الدمل مًضًػاً ي محمًالًهب إرا ث٘ي •
   (أكشم الولوبء ٍ أكشم الشَ٘خ ٍ أكشم الْبشو٘٘ي إِالَّ الفسبق) •
كوىب إرا لىبل   إرا لم يكه كزلك بوَنْ تؼذد المحموًل فقو    ث٘ي هب ٍ •

أٍ توذد الوَػَم فمؾ كوب إرا لبل ( أكشم الولوبء ٍ للذّن إِالَّ الفسبق)
 ( أكشم الولوبء ٍ الشَ٘خ ٍ الْبشو٘٘ي إِالَّ الفسبق)

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً 
   و محموالً 

ٌرجع االستثناء 
 إلى األخٌرة فقط

تعدد المحمول 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

تعدد الموضوع 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 األخٌرة فقط

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق
ٌرجع إلى االستثناء 

 الجمٌع

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 الجمٌع

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

الوثبل األٍل ٗشخن إلى األخ٘شٓ فمؾ إِىْ لن تفشع هٌبٗٔ تمتؼىٖ  ففٖ •
 .الوكس

ٍ حكوَا فٖ األخ٘شٗي ثبلشخَم إلى الدو٘ن ٍ لَ ثبهتجبس اإلخوبل ٍ  •
 .احتوبل لشٌٗ٘ٔ الوتظل

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 رجوع االستثناء إلى الجمٌع

رجوعه إلى كل واحدة من 
 مستقالً تلك الجمل 

 االستثناء جامعاستعماله فً 

استعماله فً نسبة إخراجٌة 
واحدة عن مجموع ما تقدم 
من الموضوعات فً الجمل 

 اعتباراً  توحيدهاالمتعددة بعد 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 رجوع االستثناء إلى الجميع

رجوعه إلى كل واحدة من 
 تلك الجمل مستقالً 

استعمال أداة االستثناء في 
 أكثر من معنى

 استعماله في جامع االستثناء
جزئية معاني ل هذا غير معقول

 الحروف الطرفية

استعماله في نسبة إخراجية 
واحدة عن مجموع ما تقدم 
من الموضوعات في الجمل 
 المتعددة بعد توحيدها اعتباراً 

هذا و إِْن كان معقوالً و ال 
انه خالف  محذور فيه ثبوتاً 

 الظاهر إثباتاً 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 متؼذدةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 :ّزُ الٌتبئح ثبإلهكبى تخشٗدْب فٌ٘بً ثبلٌحَ التبلٍٖ •
 الدو٘نفألىَّ سخَم االستثٌبء إلى : اهّب فٖ الوَػن األٍل•
اهّب أبىْ ٗكَى هلى أسبس سخَهِ إلى كل ٍاحذٓ هىي تلىك الدوىل     •

هستمالً ٍ ّزا ٗستلضم هحىزٍس اسىتووبل أدآ االسىتثٌبء الوَػىَه٘ٔ     
للٌسجٔ االستثٌبئ٘ٔ اإلخشاخ٘ٔ فٖ أكثش هي هوٌى فبىَّ كل ًسجٔ استثٌبئ٘ٔ 

   [1]ثلحبف كل ٍاحذ هي تلك الدول ٗشكل هوٌى هستمالً ال هحبلٔ 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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•______________________________ 
هحل تأهل ثشْبدٓ الَخذاى   كَى ّزا هي االستووبل فٖ أكثش هي هوٌى[ 1]

هلى إهكبى سخَم االستثٌبء إلى الدو٘ن ثال الوٌبٗٔ الوَخىَدٓ فىٖ هىَاسد    
هٌذ الضٍال تظذق هلىى  )استووبل لفق ٍاحذ فٖ هوٌ٘٘ي ثل َّ ٗشجِ لَلٌب 

الّزٕ ٗشخن فِ٘ الَلت إلىى الدو٘ىن هىي    ( الفم٘ش ٍ الشأ المشآى ٍ طلِّ اللْش
ٍ .  دٍى أى ًشوش ثوٌبٗٔ التَح٘ذ االهتجبسٕ ٍ االستووبل فٖ أكثش هي هوٌىى 

لولَّ ٍخِْ اىَّ الٌسجٔ إرا كبًت رٌّ٘ٔ ٍالو٘ٔ فال هحزٍس فٖ اى ٗمىن هفْىَم   
ٍاحذ ؿشفبً لٌسجت٘ي هن هفَْه٘ي آخشٗي فٖ هشع ٍاحذ كوب فٖ االخجىبس  
هي هَػَم ٍاحذ ثوحوَل٘ي أٍ اسٌبد فول٘ي إلىى فبهىل ٍاحىذ ٍ الٌسىجٔ     
االستثٌبئ٘ٔ ٍ هب شبكلْب ًسجٔ ٍالو٘ٔ ثووٌىى اىَّ اإلخىشاج ٍ االلتـىبم هىي     

 .شئَى الٌسجٔ الحكو٘ٔ الَالو٘ٔ

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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اهب أبىْ ٗكَى هلى أسبس استووبلِ فٖ خبهن االستثٌبء ٍ ّزا أٗؼىبً  ٍ •
غ٘ش هومَل هلى ػَء هب تمذم هي خضئ٘ٔ هوبًٖ الحشٍف ٍ أدٍاتْىب ٍ  
التٖ هٌْب أدآ االستثٌبء  ال ثووٌى الدضئ٘ىٔ الخبسخ٘ىٔ أٍ الزٌّ٘ىٔ ثىل     

ثأؿشافْىب ٍ   الوتشخظٔثووٌى الدضئ٘ٔ الـشف٘ٔ ٍ ّٖ الٌسجٔ الوتمَهٔ ٍ 
 ال خبهن راتٖ لْب  

اهّب أبىْ ٗكَى هلى أسبس استووبلِ فٖ ًسجٔ إخشاخ٘ىٔ ٍاحىذٓ هىي    ٍ •
هدوَم هب تمذم هي الوَػَهبت فٖ الدول الوتوىذدٓ ثوىذ تَح٘ىذّب    
اهتجبساً  ٍ ّزا ٍ إِىْ كبى هومَالً ٍ ال هحزٍس فِ٘ ثجَتبً إِالَّ اًىِ خىالف   
اللبّش إثجبتبً ح٘ث ٗكَى ثحبخٔ إلى هٌبٗٔ التَح٘ىذ االهتجىبسٕ ثى٘ي    

 .اإلؿالق هذهْب  هَػَهبت تلك الدول ٍ همتؼى
 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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ٍخِ هومَل ثجَتبً ٍ غ٘ش هٌفٖ إثجبتبً لشخَم االستثٌبء   ّكزا ال ٗجمىٍ •
إلى الدو٘ن إِالَّ اىَّ ّزا اًوب ٗىتن فىٖ االسىتثٌبء ثىبألدآ إٔ االسىتثٌبء      

ٍ اسىتثٌٖ الفسىبق   )الحشفٖ ال االسوٖ أٍ االستثٌبء ثبلفول كوب لَ لبل 
فبىَّ رلك ٗومل فِ٘ الَخِ الثبًٖ هي الَخَُ الثالثٔ ثىأبىْ ٗكىَى   ( هٌْن

اإلؿىالق هىثالً     هستووالً فٖ خبهن االستثٌبء االسوٖ ٍ ٗكَى همتؼى
دهَ  إثجبت٘ٔ ٍ   ثجَتِ فٖ الدو٘ن  فال هحزٍس ثجَتٖ فِ٘ غ٘ش اًِ ٗجمى

ّٖ استلْبس سخَهِ لألخ٘شٓ ثبلخظىَص ٍ لىَ ثمشٌٗ٘ىٔ التىأخ٘ش أٍ     
ٍ ّزُ المشٌٗ٘ٔ لَ توت كبًت هذسكبً إثجبت٘بً فٖ االستثٌبء . ثٌكتٔ أخش 

 .الحشفٖ أٗؼبً هلى حذ سَاء

395: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 ستةالمَل ثبلشخَم إلى الدو٘ن أهَس حدٔ •
ٗوَد إلى الدو٘ىن فكىزا االسىتثٌبء      للدول  الششؽ الوتومت  أى أحذها •

ثدبهن هذم استمالل كل هٌْوب ثٌفسِ ٍ اتحبد هوٌْ٘٘وب فئى لَلِ توبلى 
 ٍ . خبس هدش  لَلِ إى لن ٗتَثَا* إِلَّب هٓيْ تبةٓ  فٖ آٗٔ المزف

أى حشف الوـف ٗظ٘ش الدول الوتوذدٓ فٖ حكن الَاحىذٓ إر ال   ثاويها•
فشق ث٘ي لَلٌب سأٗت صٗذ ثي هجذ اهلل ٍ سأٗت صٗىذ ثىي هوىشٍ ٍ ثى٘ي     
لَلٌب سأٗت الضٗذٗي ٍ إرا كبى االستثٌبء الَالن هم٘ت الدولٔ الَاحىذٓ  

 . ساخوب إلْ٘ب ال هحبلٔ فكزلك هب َّ ثحكوْب
 

128صمؼالم الذيه ي م ر المدتهذيه ؛   
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أى االستثٌبء ثوشى٘ٔ اهلل توىبلى إرا تومىت خوىال ٗوىَد إلىى        ثالثهاٍ •
خو٘وْب ثال خالف فكزلك االستثٌبء ثغ٘ىشُ ٍ الدىبهن ثٌْ٘وىب أى كىال     

 . هٌْوب استثٌبء ٍ غ٘ش هستمل
أى االستثٌبء طبلح للشخَم إلى كىل ٍاحىذٓ هىي الدوىل ٍ      سابؼهاٍ •

الحكن ثأٍلَٗٔ الجوغ تحكن ف٘دت هَدُ إلى الدو٘ن كوىب أى ألفىبف   
 . الووَم لوب لن ٗكي تٌبٍلْب لجوغ أٍلى هي آخش تٌبٍلت الدو٘ن

128صمؼالم الذيه ي م ر المدتهذيه ؛   
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أى ؿشٗمٔ الوشة االختظىبس ٍ حىزف فؼىَل الكىالم هىب       خامسهاٍ •
استـبهَا فال ثذ لْن ح٘ث ٗتولك إسادٓ االستثٌبء ثبلدول الوتوذدٓ هىي  
ركشُ ثوذّب هشٗذٗي ثِ الدو٘ن حتى كأًْن ركشٍُ هم٘ت كل ٍاحىذٓ إر  
لَ كشس ثوذ كل خولٔ الستْدي ٍ كبى هخبلفب لوب ركش هي ؿشٗمتْن أ ال 
تش  أًِ لَ ل٘ل فٖ آٗٔ المزف هثال ٍ ال تمجلىَا لْىن شىْبدٓ أثىذا إال     

إال الزٗي تبثَا لكبى تـَٗال هسىتْدٌب  الفبسمَى   الزٗي تبثَا أٍلئك ّن
 . فأل٘ن فْ٘ب همبم رلك ركش التَثٔ هشٓ ٍاحذٓ هم٘ت الدولت٘ي

128صمؼالم الذيه ي م ر المدتهذيه ؛   
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أى لَاحك الكالم ٍ تَاثوِ هي شىشؽ أٍ اسىتثٌبء ٗدىت أى     سادسهاٍ •
ٗلحمِ هب دام الفشاى هٌِ لن ٗمن فوب دام هتظىال لىن ٌٗمـىن فىبللَاحك     
الحمٔ ثِ ٍ هؤثشٓ فِ٘ فبالستثٌبء الوتومت للدول الوتظىلٔ الووـىَف   

 .  ثوؼْب هلى ثوغ ٗدت أى ٗؤثش فٖ خو٘وْب

128صمؼالم الذيه ي م ر المدتهذيه ؛   
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ال سٗت فٖ خَاص سخَم اإلستثٌبء الوتومت للدول إلى خو٘وْىب ٍ لىَ   •
كبًت أدآ اإلستثٌبء حشفبً كوب ال سٗت فٖ تولك حشف هتومت للدوىل  
ثكلْب ٍ ّٖ ألخل الوـف ث٘ي الدول الزٕ ٗظ٘شُ كدولىٔ ٍاحىذٓ أٍ   

 .ٗظ٘ش الحشف كحشٍف هتوذدٓ ثتوذد الدول
فٖ ػَء ّزا الج٘بى الثذ هي اإللتضام ثلَْس اإلستثٌبء الوتومىت  : الٗمبل•

 .للدول فٖ سخَهِ إلى خو٘وْب
ّزا إرا لن ٗكي الدولٔ األخ٘شٓ هن اإلستثٌبء هوـَفٔ هلىى  : ألًب ًمَل•

 .سبثمتْب ٍ ّزا ٗحتبج إلٖ دل٘ل فتأهل
 ّبدٍٕ•
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 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 الجمل

تعددت موضوعاً 
   و محموالً 

ٌرجع االستثناء 
 إلى األخٌرة فقط

تعدد المحمول 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

تعدد الموضوع 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 األخٌرة فقط

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق
ٌرجع إلى االستثناء 

 الجمٌع

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 الجمٌع

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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• ٍ ٖ فىألىَّ سخىَم االسىتثٌبء ف٘ىِ إلىى األخ٘ىشٓ        -:اهّب الوَػن الثىبً
ثبلخظَص ٗستلضم أبىْ ٗكَى الؼو٘ش لذ استوول فٖ تكشاس الوَػىَم  
ٍ إهـبء طَسٓ هستملٔ خذٗذٓ لِ ٍ لذ تمىذم اىَّ ّىزا خىالف ٍػىن     
الؼو٘ش فبًِ لودشد اإلشىبسٓ إلىى الظىَسٓ الزٌّ٘ىٔ األٍلىى الووـىبٓ       

 .ثبلوشخن فال هحبلٔ ٗشخن االستثٌبء إلِ٘ ٍ ثزلك ٗتخظض الدو٘ن

395: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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فتخشٗح سخَم االستثٌبء فِ٘ إلى الدو٘ن ٗلْش  -:اهّب الوَػن الثبلثٍ •
ثوالحلٔ هب للٌبُ فٖ الوَػن األٍل فبىَّ توذد الوَػَهبت هىن كىَى   
الوحوَل ٍاحذاً ال ٗكَى فٖ ًفسِ إِالَّ فٖ ؿَل تَح٘ذ اهتجبسٕ ف٘وىب  
ثٌْ٘ب ل٘كَى رلك األهش الَاحذ َّ ؿشف الٌسىجٔ فىٖ الدولىٔ ٍ هوىِ     
ٗكَى سخَم االسىتثٌبء إل٘ىِ أٗؼىًب ٍ إاِلَّ لىضم إلغىبء تلىك الَحىذٓ        

 ..[ 1]الولحَكٔ ٍ َّ ثحبخٔ إلى لشٌٗٔ ٍ هٌبٗٔ 

395: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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•______________________________ 
اللبّش اىَّ الوأخز إثجبتٖ ال ثجَتٖ ألى االسىتثٌبء إخىشاج هىي     -[1]

الحكن ٍ الٌسجٔ فئرا لبل أكىشم الولوىبء ٍ الشىَ٘خ إال الفسىبق كىبى      
اللبّش سخَم االستثٌبء إلى ًسجٔ الحكن ٍ َّ اإلكشام إلى هَػَهِ ٍ 
الوفشٍع اًِ استوول هشٓ ٍاحىذٓ ٍ ًسىت إلىى كىل هىي الولوىبء ٍ       

 .الشَ٘خ ثٌسجٔ ٍاحذٓ إلْ٘ب هوبً ٍ ّزا ثخالف الوَػن األٍل

395: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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الوـف فٖ لَٓ التكشاس ٍ هوىِ ال هىبًن هىي سخىَم     ( ٍاٍ)اىَّ : ال ٗمبل•
 .االستثٌبء إلى الدو٘ن حتى فٖ الظَسٓ األٍلى

كًَِ داالً هلى التكشاس اًوب ٗومل ثوذ فىشع ثجىَت الحكىن    : ٗمبلفبًِ •
ء حشف الوـف ل٘ذل الوـف هلى إلغىبء   هلى الووـَف هلِ٘ لجل هدٖ

الحبخٔ إلى تكشاس الذال هلى الحكن ٍ ّزا ال ٗومل فٖ الظَسٓ األٍلى 
 .التٖ لذ اكتولت الدول الوتوذدٓ هَػَهبً ٍ هحوَالً

396: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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ًون ٗومل رلك فٖ الظَسٓ الثبلثٔ ٍ حٌ٘ئزٍ لذ ٗوكس االستذالل ف٘مبل •

ٍ الثبلثٔ ألىَّ الوـف فىٖ لىَٓ     فشق ث٘ي الظَست٘ي األٍلى  ثأًِ ال ٗجمى
تكشاس حكن الووـَف هلِ٘ فكأًِ لبل أكشم الولوبء ٍ أكشم الشىَ٘خ ٍ  
أكشم الْبشو٘٘ي إِالَّ الفسبق ٍ كوب ال ٗشخن االستثٌبء إلى الدو٘ىن فىٖ   

 .الظَسٓ األٍلى كزلك ال ًكتٔ للشخَم إلْ٘ب فٖ الثبلثٔ

396: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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لكي الظح٘ح هن رلك الشخَم إلى الدو٘ىن ثٌكتىٔ اىَّ الوـىف ٍ إِىْ    ٍ •
كبى فٖ لَٓ التكشاس إِالَّ اًِ ال ٗوـٖ الووٌى الوكشس طشٗحبً ثل تمىذٗشاً  
ف٘كَى سخَم االستثٌبء إلى األخ٘ش أٗؼبً تمذٗشٗبً فلىَ أرسٗىذ إسخبهىِ    

 .إلِ٘ ثبلخظَص كبى خالف التمذٗشٗٔ الوزكَسٓ
ّزا كلِّ لَ سٔلن اىَّ لَلْن الوـف فٖ لَٓ التكشاس أرسٗذ ثِ كبّشٓ حم٘مٔ •

 .ال اًِ هدشد تخشٗح ًحَٕ فٖ همبم اإلهشاة

396: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األطًل   
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