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 الفبظـ تفبوت کبر اصولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هٌأت اکتشافی

 ماده

حقیقت 
 شرعیه

 صحٌح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلٌلی
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 الفبظـ تفبوت کبر اصولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هٌأت اکتشافی

 ماده
حقیقت 
 شرعیه

 صحٌح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلٌلی

 حروف

 هٌئات
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 الفبظـ تفبوت کبر اصولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هٌأت اکتشافی

 ماده
حقیقت 
 شرعیه

 صحٌح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلٌلی

 حروف

 هیئات
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 الفبظـ تفبوت کبر اصولی و لغوی در بحج 2

 معانی حرفی بحث تحلٌلی مباحث الفاظ
 حروف

 هیئات
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 الفبظـ تفبوت کبر اصولی و لغوی در بحج 2

 معانی حرفی بحث تحلٌلی مباحث الفاظ

 حروف

 هیئات

 هٌئات جمله

 هٌئات إفرادی
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 التحليليةالبحوث اللفظية 

 الجملة
 ناقصة

 تامة

 خبرٌة

 إنشائٌة

 شرطٌة

 نداء
263ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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 نظر نهبیی در مورد مصدر

حدث 
نسبت 

به 
انتساب 

و 
 صدور

ال 
به شرط 
 مقسمی 

 مصدر

به شرط 
 ال 

اسم 
 مصدر

به شرط 
 شیئ

 مشتق

 فعل 

 اسم

مصدر 
مزید 
 فیه

اسم 
 فاعل

اسم 
 مفعول 

صفت 
 مشبهه

صیغه 
 مبالغه
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 صفت و موصوف

 (اسم)رجل

هٌأت 
 (حرف)فاعل

 (اسم)علم

عالم   رجل    
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 خمله اسميه

 زٌد

 علم

هٌأت 
 (حرف)فاعل

 شخص  ما

 عالم  زٌد 
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  نحو التلبّس المأخوذ فی المشتق

نحو التلّبس المأخوذ 
  فً المشتق

 الحلولً

 الصدوري

 االتحادي
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  کيفية الوضغ فی الحروف و الهيئبت -3 

 وضع

موضوع 
 (لفظ)

موضوع 
 (معنا)له
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  کيفية الوضغ فی الحروف و الهيئبت -3 

الوضع به 
 لحاظ موضوع

 شخصی

 نوعی
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  کيفية الوضغ فی الحروف و الهيئبت -3 

معنای تصور شده 
 در وضع

 موضوع له  کلی

 کلی 
وضع عام 

 موضوع له عام

 جزئی
وضع عام 

 موضوع له خاص

 موضوع له  جزئی

 جزئی
وضع خاص 

 موضوع له خاص

 کلی
وضع خاص 

 موضوع له عام
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  من نبحية المؼنى الموضوع له -1

 المعانً الحرفٌة 

 الجمل التامة نسباً واقعٌة 

نسباً تحلٌلٌة 
 ناقصة

الحروف و هٌئات 
 الجمل الناقصة
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  من نبحية المؼنى الموضوع له -1

 المعانً الحرفٌة 

 الجمل التامة نسباً واقعٌة 
الوضع فٌها عام و 
 الموضوع له خاص 

 نسباً تحلٌلٌة ناقصة
الحروف و هٌئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  من نبحية المؼنى الموضوع له -1

 المعانً الحرفٌة 

 الجمل التامة نسباً واقعٌة 

 بٌنها جامع حقٌقً

ال ٌوجد ثمة جامع 
 ذاتً 

نسباً تحلٌلٌة 
 ناقصة

الحروف و هٌئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  من نبحية المؼنى الموضوع له -1

 المعانً الحرفٌة 

 الجمل التامة نسب واقعٌة 

 محال الموضوع له عام بٌنها جامع حقٌقً

ال ٌوجد ثمة جامع 
 ذاتً 

الموضوع له 
 خاص

 متعٌن
نسب تحلٌلٌة 

 ناقصة
الحروف و هٌئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  من نبحية المؼنى الموضوع له -1

 الجمل التامة نسب واقعٌة 

بٌنها جامع 
 حقٌقً

الموضوع له 
 عام

 محال

ال ٌوجد ثمة 
 جامع ذاتً 

الموضوع له 
 خاص

 متعٌن
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  من نبحية المؼنى الموضوع له -1

 المعانً الحرفٌة 

 الجمل التامة نسباً واقعٌة 

نسباً تحلٌلٌة 
 ناقصة

الحروف و هٌئات 
 الجمل الناقصة
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الثمرات  -4
العملٌة للبحث عن 
مفاد الحروف و 

  الهٌئات

 رجوع القٌد إلى مدلول الهٌئة إمكاناً و امتناعا -1

 التمّسك بإطالق مدلول الهٌئة إمكاناً و امتناعا -2

التمّسك بإطالق الموضوع فً الجملة التامة  -3
 دونه فً الجملة الناقصة
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

  الثوسات الوول٘ٔ للجحث هي هفبد الحسٍف ٍ الْ٘ئبت -4•
قد فسغٌب اٙى هي الجحث التحل٘لٖ فٖ هدال٘ل الحسٍف ٍ الْ٘ئابت  ٍ  •

هلٌ٘ب أى ًشسح الثوسات الوول٘ٔ لْرا الجحث ٍ ٗوكاي للي٘ظاْب ف٘واب    
 :ٗلٖ

346ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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امتناع رجوع القٌد 
 إلى مدلول الهٌئة

مانعٌة الجزئٌة 
 عن التقٌٌد

مانعٌة اآللٌة عن 
 التقٌٌد
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

 زجَم الق٘د ئلى هدلَل الْ٘ئٔ ئهكبًبً ٍ اهتٌبهب -1•

ئذا أف٘د الحكن ثٌحَ الووٌى الحسفٖ  كوب ئذا دلّت هلِ٘ ّ٘ئٔ األهاس  ٍ  •
فجبإلهكبى ثجَلبً أى « إذا استطؼت فحح»أزٗد زثـِ ثق٘د  كوب فٖ قَلٌب 

 . ٗكَى الق٘د ق٘داً للحكن ٍ الَجَة ٍ أى ٗكَى ق٘داً للَاجت

346ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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 الشرطيةمفبد الدملة  -4

النسبة فً 
 الجزاء

النسبة 
 الشرطٌة

النسبة فً 
 الشرط
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 الشرطيةمفبد الدملة  -4

النسبة 
فً  التامة

 الجزاء

النسبة 
 التعلٌقٌة

النسبة 
فً  التامة

 الشرط
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

الوتجن فٖ لو٘٘ي أحد األهسٗي كَْز الدل٘ل ثحست هقبم اإلثجابت  ٍ  ٍ •
لكي قد ٗقبل ثأى زجَم الق٘د ئلى هادلَل الْ٘ئأ غ٘اس هوقاَل ثجَلابً      
ثبهتجبزُ هوٌى حسف٘بً ٍ الووٌى الحسفٖ ال ٗوقل لق٘٘دُ ف٘توّ٘ي ئزجبهاِ  

 ئلى هسجن آخس كوبدٓ األهس فٖ الوثبل 
هي ٌّب أًكس جوبهٔ هي األهالم الَجَة الوشسٍؽ ٍ فسهَا ذلا   ٍ •

هلى هَاقف هوٌّ٘ٔ لجبُ الووبًٖ الحسف٘ٔ اقتؼات الارّبة ئلاى هادم     
 . ئهكبى لق٘٘دّب

 :ٗوكي للي٘ض لل  الوَاقف فٖ الَجْ٘ي التبل٘٘يٍ •

346ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

هَػَم ثبلَػن  -ثووٌبُ الوبم الشبهل للْ٘ئٔ -اىّ الحسف: األٍلالَجِ •
 الوبم ٍ الوَػَم لِ اليبصّ  

ّرا ٗوٌاٖ اّى هادلَل الحاسف جصواٖ ٍ الجصواٖ ال ٗقجال التق٘٘اد        ٍ •
اًّوب ٗـسأ هلى هب ٗكَى قبثلًب فٖ ًفساِ للساؤ ٍ االًـجاب     التق٘٘د  ألى

هلى ٍاجد الق٘د ٍ فبقدُ ٍ ّرُ القبثل٘ٔ شاأى الكلّاٖ ال الجصواٖ فاال     
 .ٗوكي ئزجبم الق٘د ئلى هفبد الْ٘ئٔ

 

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

اىّ الووٌى الحسفٖ هتقَم ثبٙل٘ٔ فٖ هبلن اللحبف ٍ هدم : الثبًٖالَجِ •
التَجِ ئلِ٘ هستقلًب ٍ التق٘٘د ٗستدهٖ لَجِ الحبكن ثبلتق٘٘د ئلى هظاجِ  

 .ٍ هالحلتِ لِ هستقلًب لكٖ ٗق٘دُ ٍ َّ خلف ؿج٘ؤ الووٌى الحسفٖ

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

 الجصو٘ٔ هي التق٘٘دهبًو٘ٔ •

ٍ هسدُ ئلى هبًو٘ٔ جصو٘ٔ الووٌى الحسفٖ هي التق٘٘اد  : اهّب الَجِ األٍل•
 :فَْ ٗستٌد ئلى ثسّبى هسكت هي األهَز التبل٘ٔ

 

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

اىّ ٍػن الحسٍف هلى ًحَ الَػن الوبم ٍ الوَػَم لاِ اليابصّ    -1•
 .كوب ثسٌّب هلِ٘ سبثقبً

اىّ اليبصّ هجبزٓ أخسى هي الجصوٖ الّرٕ ال ٗقجل الظاد  هلاى    -2•
 .كث٘سٗي

 .اىّ الجصوٖ كرل  ال ٗقجل التق٘٘د -3•
 .ٍ ًت٘جٔ ذل  كلِّ اىّ الووٌى الحسفٖ ال ٗقجل التق٘٘د•

 

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

فٖ زّد ّرا الجسّابى ثوٌان األهاس الثابًٖ هٌاِ  فابى كاَى        : التحق٘قٍ •
الوَػَم لِ الحسف خبطبً ال ٗسبٍ  كًَاِ جصوّ٘ابً ثابلووٌى الّارٕ ال     

 ٗقجل الظد  هلى كث٘سٗي  
اًّوب َّ ًحَ آخس هي الجصو٘ٔ هسدُّ ئلى الجصو٘ٔ الـسف٘ٔ ثووٌاى اًّاِ   ٍ •

هتقَم ثأؿسافِ ٍ ّرا الٌحَ هي الجصو٘ٔ ال ٗوٌن هي قبثل٘ٔ الظد  هلى 
 *.الجْبتٍ هسٍع التق٘٘د لِ هي ثوغ كث٘سٗي 

الدزئية فـی الوضـغ الؼـب  و الموضـوع لـه الهـبصج ئوالدزئيـة        *•
 (ئبدوی )اإلضبفية ال الحقيقية فبفهم 

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

ال ٗوقل أى ٗكَى ثٌْ٘اب   -كوب لقدّم -اىّ أًحبء الٌست: لَػ٘ح ذل ٍ •
جبهن ذالٖ ألى كلّ ًسجٔ هتقَهٔ فٖ حق٘قتْب ثـسفْ٘ب  فأخار الجابهن   
ثالغبء الـسف٘ي غ٘س هوقَل ألى ّرا ئلغابء لحق٘قأ الٌساجٔ فاال ٗكاَى      
الوأخَذ جبهوبً ًسجّ٘بً حق٘قّ٘بً  ٍ أخر الجبهن هن التحفق هلى الـاسف٘ي  
غ٘س هوقَل للتجبٗي ث٘ي الٌسجت٘ي حٌ٘ئرٍ ثتجبٗي أؿسافْب  ٍ ّارا ٗجاسّي   
هلى أىّ الوَػَم لِ الحسف ل٘س جبهوبً ث٘ي الٌست ثل كلّ ًسجٔ هاي  

 الٌست الوتقَهٔ ثأؿسافْب  

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

اىّ كلّ ًسجٔ هي لل  الٌست فاٖ ًفساْب كل٘أ قبثلأ ل ؿاال  ٍ      ثنّ •
التق٘٘د ٍ هي سبوس الجْبت غ٘س جْٔ األؿاساف الوتقَهأ لْاب ٍ لا٘س     

جْٔ أخسى لكَى هقَهٔ للٌساجٔ فاٖ     التق٘٘د ثتل  الجْبت ثووٌى اىّ
هسع أؿسافِ األخسى الّرٕ الشهاِ أى ال ٗكاَى ٌّابا جابهن ثا٘ي      
الٌسجٔ الوتيظظٔ ثبلـسف اٙخس ٍ الٌسجٔ غ٘س الوتيظظأ ثاِ لوا٘ي    
الجسّبى السبثق  فبى الٌسجت٘ي ئذا كبًتب هيتلفت٘ي فٖ األؿساف الوقَهأ  
لْب اهتٌن الجبهن ثٌْ٘وب  ثل هوٌبُ كَى التق٘٘اد ثابألهس اٙخاس ٗواسع     
للٌسجٔ فٖ الوسلجٔ الوتأخسٓ ثح٘ث ٗكَى هق٘اداً للٌساجٔ ثواد لقَهْاب     

 . ثأؿسافْب ٍ ل٘س هقَهبً لْب هن أؿسافْب

347ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

ٗكَى هوّب ثِ قَام الٌساجٔ ف٘كاَى فاٖ    : ء لبزٓ اىّ الشٖ: ثتوج٘س آخسٍ •
 .الوسلجٔ السبثقٔ هلْ٘ب ٍ لكَى الٌسجٔ هتولقٔ ثِ

ٍ أخسى ٗكَى ق٘داً للٌسجٔ ثود لقَهْب ثأؿسافْاب ثح٘اث ٗكاَى هاي      •
شئًَْب ٍ هَازػْب ذٌّبً كحبل القَ٘د ثبإلػبفٔ ئلى الوفبّ٘ن االساو٘ٔ   
فبلْ٘ئٔ هستوولٔ فٖ الٌسجٔ الوتقَهٔ ثأؿسافْب اليبطأ ٍ ّاٖ جبهوأ    

  ث٘ي الٌسجٔ الوتق٘دٓ ثأهس آخس ٍ الٌسجٔ الوـلقٔ هي سبوس الجْبت
ٍ ّرا الجبهن هوقَل لودم استلصاهِ ئلغبء األؿساف الوقَهٔ ٍ َّ قبثل  •

 .للتق٘٘د ٍ ثرل  لٌدفن الشجْٔ
 

348ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

 :قد أج٘ت هي الجسّبى الوركَز ثَجَُ أخسىٍ •
( قدُ)هب ٗسجن ئلى هٌن األهس األٍل  كجَاة الوحقق اليساسبًّٖ  -هٌْب•

 :ثدهَى
 .اىّ الحسٍف هَػَهٔ ثبلَػن الوبم ٍ الوَػَم لِ الوبم•

 

348ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

هب ٗسجن ئلى هٌن األهس الثبًٖ  كجاَاة الوحقاق األطافْبًٖ     -هٌْبٍ •
ثأىّ كَى هدلَل الحسف خبطبً ل٘س ثووٌى كًَِ جصوّ٘بً خبزجّ٘ابً  ( قدُ)

أٍ ذٌّّ٘بً ثل خظَط٘تِ ثتقَهِ ثـسف٘اِ فاال ٗوكاي افتاساع الووٌاى      
الحسفٖ جبهوبً ث٘ي ًسجت٘ي  ٍ لكي ّرا ال ٗأثى هي ئدخبل هقَم ثبلث 

الّرٕ َّ « افول»هلى الٌسجٔ ٍ َّ الق٘د فٖ هحل الكالم فودلَل ّ٘ئٔ 
الجوث الولحَف ثوب َّ ًسجٔ ث٘ي الوبدٓ ٍ الويبؿت قد ٗلحق ثوب ّاَ  

 . ًسجٔ ثالث٘ٔ األزكبى ث٘ي الوبدٓ ٍ الويبؿت ٍ الشسؽ

348ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

فس  ّرا هوّب حقّقٌبُ فٖ هقبم الجَاة اىّ ئزجبم الق٘د ئلاى هادلَل   ٍ •
الْ٘ئٔ هلى هب ثٌّ٘بُ ٗكَى هي ثبة التق٘٘د الـبزب هلِ٘  ٍ هلى هب أفبدُ 
ٗكَى ثتثل٘ث هقَهبت الٌسجٔ هلى ًحاَ ال ٗواَد ٌّابا جابهن ثا٘ي      

 .الٌسجٔ الوسلجـٔ ثْرا الوقَم الثبلث ٍ الٌسجٔ غ٘س الوسلجـٔ ثِ

348ص؛  1 بحوث فی ػلم األصول ؛ ج  
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  الثمرات الؼملية للبحج ػن مفبد الحروف و الهيئبت -4

هب ٗسجن ئلى هٌن األهس الثبلاث  هاي قج٘ال جاَاة الوحقاق       -هٌْبٍ •
أٗؼب هي أى الووٌى الحسفاٖ لاَ سالّن كًَاِ جصوّ٘ابً      ( قدُ)األطفْبًٖ 

هلى أهاس هقادّز الَجاَد     التول٘ق  حق٘قّ٘بً فال ٌٗبفٖ ذل  التق٘٘د ثووٌى
فبى الجصوٖ ٗقجل ذل  ٍ اًّوب ال ٗقجال التق٘٘اد ثووٌاى لؼا٘٘ق داواسٓ      

 الووٌى  
لكاَى هلتاِ   : اىّ الفسد الجصوٖ ال ثدّ لِ هي هلٔ  فتابزٓ : ثتوج٘س آخسٍ •

لكَى هلتاِ غ٘اس فول٘أ ف٘كاَى هولقابً      : ٍ أخسى. فول٘ٔ ف٘كَى فول٘بً
 .هلْ٘ب
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ثأىّ الجصوٖ ٍ ئى كبى ال ٗقجل ( قدُ)هي قج٘ل جَاة الوحقق الوساقٖ ٍ •
اإلؿال  ٍ التق٘٘د هي ح٘ث ذالِ لوادم قبثل٘تاِ للظاد  هلاى أفاساد      
هتوددٓ ئلّب اًِّ قبثل ل ؿاال  ٍ التق٘٘اد هاي ح٘اث أحَالاِ  فبلتق٘٘اد       
الوقبثل ل ؿال  األحَالٖ هوقَل ٍ ئى كبى التق٘٘اد الوقبثال ل ؿاال     

 .األفسادٕ هحبلًب
هاي اىّ هادلَل   ( قادُ )ٍ هي قج٘ل الجَاة الّرٕ أفبدُ طبحت الكفبٗٔ •

الْ٘ئٔ ٍ ئى كبى ٗظجح جصوّ٘بً ثبإلًشبء ٍ لكي ٗوكاي لق٘٘ادُ أٍال ثانّ    
 .ئًشبؤُ هق٘داً  ففٖ هسلجٔ كًَِ جصو٘بً ال لق٘٘د فال هحرٍز
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 .ء هٌْب خوسٔ أجَثٔ ٍ التحق٘ق هدم االلتصام ثشّٖرُ •
فلوب لقدّم هي الجسّبى هلى أى الوَػَم لاِ فاٖ الحاسٍف    : أهّب األٍل•

 .خبص ٍ ل٘س هبهبً
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فألًٌب ئذا أًكسًب الجصو٘ٔ الحق٘ق٘ٔ للووٌى الحسفاٖ ٍ قلٌاب   : أهّب الثبًٍٖ •
اًّْب جصو٘ٔ ؿسف٘ٔ فبلتق٘٘د الوسػٖ للٌساجٔ هوقاَل هلاى حادّ لق٘٘اد      
الوفبّ٘ن االسو٘ٔ ٍ ال حبجٔ ئلى ئزجبهِ ئلى افتاساع هقاَم ثبلاث    

فألًِّ : ثل اىّ ذل  غ٘س طح٘ح  أهب أٍال( قدس سسُ)للٌسجٔ كوب طٌوِ 
ال َٗجد زثؾ هجبشس ث٘ي الشسؽ ٍ الوبدٓ ٍ الويبؿات لاتلحق ًساجٔ    
ٍاحدٓ قبوؤ ثبلثالثٔ  ثال الشاسؽ هاسلجؾ ثوشاسٍؿِ ٍ ّاَ الحكان       
الولحَف فٖ هسحلٔ الودلَل التظَزٕ ثوب َّ ًسجٔ ثوث٘ٔ أٍ ئزسابل٘ٔ  
قبوؤ ث٘ي الوبدٓ ٍ الويبؿت  فال ثدّ هي ازلجبؽ الشسؽ ثْارُ الٌساجٔ   

 .ثدلًب هي زثـِ ثبلوبدٓ ٍ الويبؿت اثتداءً
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اىّ السثؾ ثٌحَ الووٌى الحسفٖ الظبلح ألى ٌٗتصم هٌِ : ئى شئت قلتٍ •
هفَْم الشسؿ٘ٔ ثٌحَ الووٌى االسوٖ ٍ اى ٗحكٖ هي ٍاقن السثؾ الّرٕ 

 .ٗكَى الشسؽ ؿسفبً لِ اًّوب ٗقَم ث٘ي الشسؽ ٍ الوشسٍؽ
اىّ الشم ذل  هدم كَى التول٘ق هفبداً هلى ًحَ الٌساجٔ التبهأ   : ٍ ثبً٘بً•

فٖ الجولٔ الشسؿ٘ٔ  ٍ ّرا َٗجت لورّز استفبدٓ الوفَْم كوب سٌَػّحِ 
 .ئى شبء اللَِّ لوبلى
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اًِّ هن ئًكبز الجصو٘ٔ الحق٘ق٘ٔ ال هوٌاى للتول٘اق   : ف٘سد هلِ٘: الثبلثأهّب •
ثٌحَ ٗقبثل التق٘٘د  ٍ هن افتساع كَى الووٌى الحسفٖ جصوّ٘ابً حق٘ق٘ابً   
فال ٗتنّ الجَاة الوركَز ألىّ الوفسٍع فِ٘ كَى التق٘٘د ثبلشسؽ زاجوبً 
ئلِ٘ فٖ الوسلجٔ الوتأخسٓ هي كًَِ جصوّ٘بً خبزجّ٘ابً ٍ شيظابً خبطابً     
ثووٌى اىّ هب َّ هوسٍع التق٘٘د َّ الجصوٖ ٍ هي الوولَم اىّ هاب كابى   
جصوّ٘بً كوب ال ٗقجل التؼ٘٘ق كرل  ال ٗقجل التول٘ق ألى فسع جصو٘تاِ  
اليبزج٘ٔ َّ فسع لشيظِ ثَجَد خبص ٍ ثولٔ خبطٔ ٍ ال ٗوقال  
كًَِ هـلقبً هي ًبح٘ٔ هلّتِ ٍ ئلّب لن ٗكي جصو٘بً ألىّ هوٌبُ ئؿالقِ هاي  

 :ٍ الحبطل. ح٘ث سٌخ ٍجَدُ الوتسشح هي هلتِ
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اإلؿال  الوقبثل للتول٘ق هوٌبُ قبثل٘أ الفاسد للتول٘اق هلاى أهاَز      اىّ •
  ٖ ء ٍاحاد ٍ الجصواٖ ال    هتوددٓ ٍ ثبلتق٘٘د ٗولّق األهس ثبلفول هلاى شا

ٗقجل التول٘ق هلى أهَز هتوددٓ ثحدّ ذالاِ ألًّاِ ال ٗكاَى جصوّ٘ابً ئ لّاب      
 .ثتسشحِ هي هلّٔ خبطٔ فجود اى كبى جصوّ٘بً ال ٗوقل لول٘قِ
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اىّ التول٘ق ئ ى كبى فٖ هقبثل اإلؿال  هي ًبح٘ٔ الولٔ : ئ ى شئت قلتٍ •
فَْ غ٘س هوقَل فٖ الجصوٖ كوب هسفت  ٍ ئى كابى فاٖ هقبثال فول٘أ     

اىّ هفبد التول٘ق فاٖ الشاسؿ٘ٔ ساٌخ    : الوولق ثفول٘ٔ الوولّق هلِ٘  ففِ٘
هوٌى هحفَف فٖ فسع فول٘ٔ الوولّق هلِ٘ ٍ فسع هدم فول٘تاِ فاال   

ئلى اىّ التول٘ق : ّرا  هؼبفبً. ٗوكي أى ٗساد ثبلتول٘ق هوٌى ٗقبثل الفول٘ٔ
ثْرا الووٌى ٗستدهٖ كَى الوولّق هفَْهبً كلّ٘بً ال جصوّ٘ابً خبزجّ٘ابً ألىّ   

ء ال ٗكَى جصوّ٘بً خبزجّ٘بً ئلّب ثبلَجَد ٍ التشيض ٍ ّاَ ٌٗابفٖ    الشٖ
 .التول٘ق الوركَز
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اىّ أحَال الفسد هجبزٓ هي حدٍدُ الَجَدٗٔ ٍ : ف٘سد هلِ٘: اهّب الساثنٍ •
ء ٍ ئى كبى قبثلًب لحدٍد ٍجَدٗٔ هيتلفٔ ؿَلًب ٍ قظساً ئلّب أًِ فٖ  الشٖ

هسلجٔ كًَِ جصو٘بً حق٘قّ٘ابً ٍ شيظابً خبطابً ال ٗكاَى قبثلًاب لحادٍد       
هيتلفٔ حتى ٗؼ٘ق ثحدّ خبص  ئ ذ هي لَاشم الجصو٘ٔ ٍ التشايض أى  
ٗكَى ذا حدٍّ خبص ألى كلّ جصوٖ هحدٍد ٍ هتقَّم ثحدٍدُ اليبطأ  
فال ٗوقل لؼ٘٘قِ ثحد هي الحدٍد الشيظ٘ٔ  ًون قد ٗإخر الفسد هقبزًبً 

شٗد حبل كًَاِ  »لحبلٔ هي حباللِ ف٘إخر هَػَهبً لحكن كوب ئذا قلٌب 
 .ٍ ّرا غ٘س لؼ٘٘ق ًفس الفسد« فٖ الٌبز هإدة
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اًِّ ئى أزٗد ثبلتق٘٘د األحَالٖ لؼ٘٘ق ٍجَدُ ثحبل خابص  : الحبطلٍ •
ثح٘ث ال ٗكَى لَجَدُ الجصوٖ سؤ لغ٘س ذاا الحبل فَْ غ٘س هوقاَل  

هتحدداً فٖ ٍجَدُ ثحدٍد ٍ أحَال خبطٔ   ألىّ الجصوٖ ال ثدّ أى ٗكَى
 .ال ٗقجل اإلؿال  هي جْتْب ل٘قجل التق٘٘د

ٍ ئى أزٗد أخر هسلجٔ هي ذاا الَجَد الجصوٖ هق٘دٓ ثحبل هي أحَالِ •
فَْ أهس هوكي ئلّب اًِّ اًّوب ٗظحّ ف٘وب ئذا أزٗد لسل٘ت حكن هلى الفاسد  
فٖ حبلٔ هيظَطٔ ال ف٘وب ئذا أزٗاد لؼا٘٘ق ًفاس الفاسد ٍ لحدٗاد      

 .ٍجَدُ
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فكأًِّ ثٌٖ هلى أى ٗساد ثبلجصو٘ٔ الجصو٘ٔ ثحست الَجَد اإلًشابوٖ  : اهّب اليبهسٍ •

ثبهتجبز اىّ الَجَد هسبٍ  للتشيض ٍ الثجَت اإلًشبوٖ ًحَ هي الثجَت ٍ الَجَد  
ئذ هي الَاػح اىّ الوحرٍز لَ كبى َّ الجصو٘ٔ اليبزج٘ٔ أٍ اللحبك٘ٔ لكابى الووٌاى   
جصوّ٘بً هن قـن الٌّلس هي اإلًشبء فال ٗوكي لق٘٘دُ ٍ لَ فاٖ الوسلجأ السابثقٔ هلاى     

هادم لوبه٘أ الجاَاة الواركَز أطالًب  ٍ ذلا  ألّى الووٌاى        : ٍ التحق٘ق. اإلًشبء
الوَػَم لِ ئى كبى كلّ٘بً ثحدّ ذالِ ٍ اًّوب ٗظ٘س جصو٘بً ثبإلًشبء ٍ اإلٗقبم اإلًشابوٖ  
فبلْ٘ئٔ ال ٗوكي أى لستوول هلى سج٘ل الحق٘قٔ ئلّب فٖ ًفس ذل  الووٌى الوبم ثٌبء 
هلى اىّ استووبل الجولٔ اإلًشبو٘ٔ فٖ هدلَلْب َّ سٌخ ئٗجبدُ ثْب  فاال ٗوكاي أى   
َٗجد ثبلْ٘ئٔ ئلّب ذل  الووٌى الوبم دٍى الوق٘د  ًون لَ ق٘ل ثاأى اإلٗجابد اإلًشابوٖ    
أهس ٍزاء ًفس االستووبل أهكي ئفبدٓ الوق٘د فٖ هسحلٔ االستووبل أٍال هلى ؿسٗقٔ 
لودد الدال ٍ الودلَل ثنّ ئٗجبد الوق٘د ئًشبو٘بً ثوجوَم الكاالم  كواب اًّاِ لاَ ق٘ال      
ثجصو٘ٔ الووٌى الحسفٖ الرٌّ٘ٔ هلى أسبس أخر اللحبف اٙلٖ ق٘داً فِ٘ أهكي التق٘٘د 
أٗؼب ألىّ التق٘٘د اًّوب َّ ثلحبف سؤ اًـجبقِ هلى االفساد اليبزج٘ٔ ٍ َّ ال ٌٗابفٖ  

 .التشيض فٖ الَجَد اللحبكٖ التظَزٕ
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