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 الفبظـ تفبيت کبز اصًلی ي لغًی دز بحج 2
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  کيفية الًضع فی الحسيف ي 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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  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 
الوضع فیها عام و 
 الموضوع له خاص 

 نسباً تحلیلیة ناقصة
الحروف و هیئات 

 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

 بینها جامع حقیقي

ال یوجد ثمة جامع 
 ذاتي 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسب واقعیة 

 محال الموضوع له عام بینها جامع حقیقي

ال یوجد ثمة جامع 
 ذاتي 

الموضوع له 
 خاص

 متعین
نسب تحلیلیة 

 ناقصة
الحروف و هیئات 

 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 الجمل التامة نسب واقعیة 

بینها جامع 
 حقیقي

الموضوع له 
 عام

 محال

ال یوجد ثمة 
 جامع ذاتي 

الموضوع له 
 خاص

 متعین

338ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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الثمرات  -4
العملیة للبحث عن 
مفاد الحروف و 

  الهیئات

 رجوع القید إلى مدلول الهیئة إمكاناً و امتناعا -1

 التمّسك بإطالق مدلول الهیئة إمكاناً و امتناعا -2

التمّسك بإطالق الموضوع في الجملة التامة  -3
 دونه في الجملة الناقصة
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي 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 ٍ ٗوناي للي٘ظاْب ف٘واب    
 :ٗلٖ

346ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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امتناع رجوع القید 
 إلى مدلول الهیئة

مانعیة الجزئیة 
 عن التقیید

مانعیة اآللیة عن 
 التقیید
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 زخَم الق٘د إلى هدلَل الْ٘ئٔ إهنبًبً ٍ اهتٌبهب -1•

إذا أف٘د الحنن ثٌحَ الووٌى الحسفٖ  موب إذا دلّت هلِ٘ ّ٘ئٔ األهاس  ٍ  •
فجبإلهنبى ثجَلبً أى « إذا استطعت فحذ»أزٗد زثـِ ثق٘د  موب فٖ قَلٌب 

 . ٗنَى الق٘د ق٘داً للحنن ٍ الَخَة ٍ أى ٗنَى ق٘داً للَاخت

346ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

الوتجن فٖ لو٘٘ي أحد األهسٗي كَْز الدل٘ل ثحست هقبم اإلثجابت  ٍ  ٍ •
لني قد ٗقبل ثأى زخَم الق٘د إلى هادلَل الْ٘ئأ غ٘اس هوقاَل ثجَلابً      
ثبهتجبزُ هوٌى حسف٘بً ٍ الووٌى الحسفٖ ال ٗوقل لق٘٘دُ ف٘توّ٘ي إزخبهاِ  

 إلى هسخن آخس موبدٓ األهس فٖ الوثبل 
هي ٌّب أًنس خوبهٔ هي األهالم الَخَة الوشسٍؽ ٍ فسهَا ذلال  ٍ •

هلى هَاقف هوٌّ٘ٔ لدبُ الووبًٖ الحسف٘ٔ اقتؼات الارّبة إلاى هادم     
 . إهنبى لق٘٘دّب

 :ٗوني للي٘ض للل الوَاقف فٖ الَخْ٘ي التبل٘٘يٍ •

346ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

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

ّرا ٗوٌاٖ اّى هادلَل الحاسف خصواٖ ٍ الدصواٖ ال ٗقجال التق٘٘اد        ٍ •
اًّوب ٗـسأ هلى هب ٗنَى قبثلًب فٖ ًفساِ للساؤ ٍ االًـجاب     التق٘٘د  ألى

هلى ٍاخد الق٘د ٍ فبقدُ ٍ ّرُ القبثل٘ٔ شاأى النلّاٖ ال الدصواٖ فاال     
 .ٗوني إزخبم الق٘د إلى هفبد الْ٘ئٔ

 

347ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

اىّ الووٌى الحسفٖ هتقَم ثبٙل٘ٔ فٖ هبلن اللحبف ٍ هدم : الثبًٖالَخِ •
التَخِ إلِ٘ هستقلًب ٍ التق٘٘د ٗستدهٖ لَخِ الحبمن ثبلتق٘٘د إلى هظاجِ  

 .ٍ هالحلتِ لِ هستقلًب لنٖ ٗق٘دُ ٍ َّ خلف ؿج٘ؤ الووٌى الحسفٖ

347ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 الدصو٘ٔ هي التق٘٘دهبًو٘ٔ •

ٍ هسدُ إلى هبًو٘ٔ خصو٘ٔ الووٌى الحسفٖ هي التق٘٘اد  : اهّب الَخِ األٍل•
 :فَْ ٗستٌد إلى ثسّبى هسمت هي األهَز التبل٘ٔ

 

347ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

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

اىّ اليبصّ هجبزٓ أخسى هي الدصوٖ الّرٕ ال ٗقجل الظاد  هلاى    -2•
 .مث٘سٗي

 .اىّ الدصوٖ مرلل ال ٗقجل التق٘٘د -3•
 .ٍ ًت٘دٔ ذلل ملِّ اىّ الووٌى الحسفٖ ال ٗقجل التق٘٘د•

 

347ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

فٖ زّد ّرا الجسّابى ثوٌان األهاس الثابًٖ هٌاِ  فابى ماَى        : التحق٘قٍ •
الوَػَم لِ الحسف خبطبً ال ٗسبٍ  مًَاِ خصوّ٘ابً ثابلووٌى الّارٕ ال     

 ٗقجل الظد  هلى مث٘سٗي  
اًّوب َّ ًحَ آخس هي الدصو٘ٔ هسدُّ إلى الدصو٘ٔ الـسف٘ٔ ثووٌاى اًّاِ   ٍ •

هتقَم ثأؿسافِ ٍ ّرا الٌحَ هي الدصو٘ٔ ال ٗوٌن هي قبثل٘ٔ الظد  هلى 
 *.الدْبتٍ هسٍع التق٘٘د لِ هي ثوغ مث٘سٗي 

الززئية فـی الًضـع العـب  ي المًضـًع لـه الهـبصج ئًالززئيـة        *•
 (ئبديی )اإلضبفية ال الحقيقية فبفهم 

347ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

ال ٗوقل أى ٗنَى ثٌْ٘اب   -موب لقدّم -اىّ أًحبء الٌست: لَػ٘ح ذللٍ •
خبهن ذالٖ ألى ملّ ًسجٔ هتقَهٔ فٖ حق٘قتْب ثـسفْ٘ب  فأخار الدابهن   
ثإلغبء الـسف٘ي غ٘س هوقَل ألى ّرا إلغابء لحق٘قأ الٌساجٔ فاال ٗناَى      
الوأخَذ خبهوبً ًسجّ٘بً حق٘قّ٘بً  ٍ أخر الدبهن هن التحفق هلى الـاسف٘ي  
غ٘س هوقَل للتجبٗي ث٘ي الٌسجت٘ي حٌ٘ئرٍ ثتجبٗي أؿسافْب  ٍ ّارا ٗجاسّي   
هلى أىّ الوَػَم لِ الحسف ل٘س خبهوبً ث٘ي الٌست ثل ملّ ًسجٔ هاي  

 الٌست الوتقَهٔ ثأؿسافْب  

347ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 هبًو٘ٔ اٙل٘ٔ هي التق٘٘د•

ٍ َّ اىّ آل٘ٔ الووٌاى الحسفاٖ لوٌان هاي قبثل٘تاِ      : أهّب الَخِ الثبًٍٖ •
 :للتق٘٘د ف٘وني أى ٗقسة ثودّٓ لقسٗجبت

351ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

اى الووٌى الحسفٖ ثحنن مًَِ ًسجّ٘بً ال ٗوقل أى ٗناَى  : الثبًٖالتقسٗت •
لِ ٍخَد استقاللٖ ال فٖ الرّي ٍ ال فٖ اليبزج  ٍ ثرلل ٗوتٌن لولّق 
اللحبف االستقاللٖ ثِ ال ألخر اللحبف اٙلٖ ق٘داً فِ٘ مواب ّاَ هجٌاى    
التقسٗت السبثق ثل ألى الٌسجٔ الحق٘ق٘ٔ سٌخ هبّ٘ٔ ًبقظٔ ذالبً ال ٗوقل 

 . أى ٗنَى لْب ٍخَد ثح٘بلْب ٍ اًّوب ّٖ هٌدمٔ فٖ ؿسفْ٘ب داووبً

352ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

إذا مبى ّرا َّ ًحَ ٍخَدّب فٖ الرّي فال ٗوقل لق٘٘دّب ألىّ لق٘٘د ٍ •
هوٌى ٗستدهٖ هالحلتِ ٍ التَخِّ إلِ٘ ٍ ثْرا الج٘بى الّؼح ٍخِ الٌّلاس  
ف٘وب أفبدُ خولٔ هي األهالم  هي دفن التقسٗت السبثق ثإًنابز التجو٘أ   
فٖ اللحبف للووٌى الحسفٖ ٍ لَػ٘ح أى لجو٘تِ ذال٘ٔ ثبهتجبز ًسج٘تِ  ٍ 
ذلل ألى ّرُ التجو٘ٔ الرالّ٘ٔ لجاسّي ثٌفساْب هلاى اساتحبلٔ الَخاَد      
االستقاللٖ لوثل ّرُ الوبّ٘ٔ التٖ ال استقالل لْب فٖ هقبم التقسز فؼلًب 

فٌ٘تح هدم قبثل٘ٔ الووٌاى  ي اللحبظ وحً مه الًرًد هي هقبم الَخَد  
 .الحسفٖ للحبف االستقاللٖ ٍ ٗوَد اإلشنبل

352ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

المعىى الحسفی إذا کبن وسبة وبقصة فهـرا اإلكـلبل ال   اىّ : التحق٘قٍ •
الىسبة الىبقصة کمب أيضحىب سببقبً تحليليـة ي ئـرا   ألىّ  *عىهمحيص 

ٍ هوِ ال ٗوقال إزخابم    يعىی اوّهب ال حبًت لهب فی صقع الرئه بًرـه 
الق٘د إلْ٘ب فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ  إذ فٖ ّرُ الوسحلٔ ال ًسجٔ 
أطلًب ٍ إًّوب ٌّبك هفَْم افسادٕ قبثل ثٌلسٓ ثبً٘ٔ للتحل٘ل إلى أخاصاء  
أحدّب الٌسجٔ فبلقَ٘د فٖ ّرا الوقبم لسخن داووبً إلى الحظأ اليبطأ   

 .الوتحظلٔ
قد مس بطالن ئرا المبىى ي الحـ  أن التقييـد ال يحتـبد إلـى و ـس      * •

 .استقاللی بحيج يىبفی الحسفية بل يحتبد إلى الى س يلً کبن آليبً
 

353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

أهّب إذا مبى الووٌى الحسفٖ ًسجٔ لبهأ فا٘وني لق٘٘ادُ ألى الٌساجٔ     ٍ •
 . التبهٔ لْب ثجَت فٖ طقن الرّي فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ

353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

ال ٗحتبج ذلل إلى أى ٗنَى للووٌى الحسفٖ ٍخَد استقاللٖ ثل ال ٍ •
ثدّ هي لَخِّ استقاللٖ هي قجل الٌّفس لودلَل ّ٘ئٔ الدصاء الّارٕ ٗاساد   

 زثـِ ثودلَل الشسؽ  

353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

  فقاد  التًره االستقاللی مه الىّفس غيس الًرًد الرئىی االستقاللیي •
ء هَخَداً ثَخَد ذٌّٖ استقاللٖ ٍ لني الٌّفس غ٘س هتَخْٔ  ٗنَى شٖ

ًحَُ  موب فٖ الظَز الوسمَشٓ فٖ الرّي الوغفاَل هٌْاب فولًاب  ٍ قاد     
ء هوّب ّاَ   ٗنَى األهس ثبلونس مبلتَخِ ًحَ إػبفٔ ث٘ي الٌّفس ٍ شٖ

ٍ هلِ٘ . فٖ طقوْب ٍ ل٘س َّ ه٘ي الحؼَز ٍ الَخَد فٖ ذلل الظقن
 .فال هحرٍز فٖ لق٘٘د هفبد ّ٘ئٔ الدصاء

 
ال يمله التًره اإلستقاللی وحً المعىى الحسفی مع بقبئه على حسفيته •

 (ئبديی) بأن التفت إليه مع الغض عه الطسفيه 

353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 التوسّل ثإؿال  هدلَل الْ٘ئٔ إهنبًبً ٍ اهتٌبهب -2•

 :ٗتوسّل هبدٓ ثإؿال  هدلَل الْ٘ئٔ ثووٌ٘٘ي•

353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  



30 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

التوسّل ثإؿالقِ إلثجابت أى الَخاَة الودواَل فاٖ ؿاسف      : األٍل•
الوٌـَ  ل٘س هق٘داً ثق٘د  ٍ ثوثل ّرا اإلؿال  ٌٗفاٖ ماَى الَخاَة    
هشسٍؿبً ثل ٌٗفٖ مًَِ غ٘سّٗبً أٍ مفبو٘بً أٍ لي٘٘سّٗبً ثٌابء هلاى زخاَم    
ّرُ اليظَط٘بت إلى الَخَة الوشاسٍؽ هلاى لفظا٘ل ٗاألٖ فاٖ      

 .هَػوِ
التوسّل ثإؿالقِ فٖ كسف ٍقَهِ ؿسفبً للتول٘اق فاٖ الدولأ    : الثبًٖ•

الشسؿ٘ٔ إلثجبت اىّ الوولّق سٌخ الحنن ال شيظِ لناٖ ٌٗتفاٖ ساٌخ    
 .الحنن ثبًتفبء الشسؽ

353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  



31 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

ملّ هي الووٌ٘٘ي ٗقن هَػوبً لإلشنبل فٖ الوقابم ثٌابء هلاى ثواغ     ٍ •
 . الوسبلل الوتقدهٔ فٖ الووبًٖ الحسف٘ٔ

اىّ الووٌى الحسفٖ خصوٖ ٍ الدصوٖ ال ٗقجل اإلؿال  الّرٕ : ثتقسٗتإهّب •
 .َّ هي شئَى الوفبّ٘ن النل٘ٔ

ال ٗوقال    أى الووٌى الحسفٖ ٍ إى لن ٗني خصو٘بً إلّب اًِّ: ٍ اهّب ثتقسٗت •
ٍ مالّ هاب ال    -هلى هب لقدّم فٖ الثوسٓ السبثقٔ -لق٘٘دُ هي أخل آل٘تِ

ٗوقل لق٘٘دُ ال ٗوني التوسّل ثإؿالقِ اهّب ألى استحبلٔ التق٘٘د لَخت 
استحبلٔ اإلؿال   ٍ اهّب ألى اساتحبلٔ التق٘٘اد لَخات لوارز خسٗابى      

 هقدهبت الحنؤ التٖ هٌْب اًَِّ لَ أزاد الوق٘د لق٘دُ 
353ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د   
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قد الّؼح الحبل فٖ ملّ ذلل هوّب لقدّم ح٘ث ثجت اىّ الووٌى الحسفٖ ٍ •
 . ٗوني لق٘٘دُ ف٘ظحّ التوسل ثإؿالقِ

ثوغ األخَثٔ التٖ طحح ثْاب التق٘٘اد ٌّابك لاَ لوّات ال لٌفان       ًون •
لتظح٘ح اإلؿال  ثبلووٌى الثبًٖ فٖ الوقابم  مابلدَاة الوجٌاٖ هلاى     
إزخبم التق٘٘د إلى التق٘٘د األحَالٖ أٍ إلى التول٘ق فٖ الفسد  ألىّ ّارا  

 . ال ٗظحح اإلؿال  فٖ هدلَل الْ٘ئٔ ثووٌى حولِ هلى سٌخ الحنن

354ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د  
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التوسّل ثإؿال  الوَػَم فٖ الدولٔ التبهأ دًٍاِ فاٖ الدولأ      -3•
 الٌبقظٔ

إذا ٍقان   -سَاءً مبى اسوّ٘بً أٍ حسفّ٘ابً  -اىّ هوٌى هي هوبى: ٍ لَػ٘حِ•
 .ًبقظٔ: لنَى الٌسجٔ لبهٔ  ٍ أخسى: ؿسفبً لٌسجٔ فتبزٓ

 354ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د
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فبى مبًت الٌسجٔ لبهٔ ٍ شل فٖ اىّ هب َّ ؿسف ّرُ الٌساجٔ الّارٕ    •
ٗحنن هلِ٘ ثـسفْب اٙخس ّل َّ الوـلق أٍ الوق٘اد أهناي التوسال    
ثبإلؿال  ٍ إخساء هقدهبت الحنؤ إلثجبت اىّ الـسف َّ الوـلق  هثلًب 

ٍ « الج٘ان حاالل  »أٍ قلٌب « ٍخَة الظدقٔ هولّق هلى الغٌى»إذا قلٌب 
شننٌب فٖ اىّ هَػَم التول٘ق هلى الغٌى ٍ هَػَم الحل٘ٔ ّال ّاَ   
ؿج٘وٖ ٍخَة الظدقٔ ٍ ؿج٘وٖ الج٘ن أٍ حظٔ خبطٔ أهني ثبإلؿال  
اى ًثجت األٍل  ٍ ٗتفسم هلِ٘ داللٔ الدولٔ الورمَزٓ هلى اًتفبء ساٌخ  

 الحنن ثبًتفبء الغٌى 

 354ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د
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هثلًاب ٍ شاننٌب فاٖ اىّ    ٍطف٘ٔ اهّب إذا ٍقن هوٌى ؿسفبً لٌسجٔ ًبقظٔ ٍ •
الوَطَف هٌِ ثبلَطف ّل َّ هـلقِ أٍ هقّ٘دُ فاال ٗوناي التوسّال    

ٍخاَة  »ثبإلؿال  إلثجبت اىّ الوَطَف َّ الوـلق فوثلًاب إذا ق٘ال   
الوولّق هلاى  »ٍ شننٌب فٖ اىّ طفٔ « الظدقٔ الوولق هلى الغٌى ثبثت

ّل ّٖ طفٔ لسٌخ ٍخَة الظدقٔ أٍ لحظٔ خبطٔ فال ٗوني « الغٌى
 إخساء اإلؿال   

 354ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د
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الٌنتٔ فٖ ذلل لتؼح هي لحل٘لٌب الوجسّي الوتقدم للٌسجٔ التبهأ ٍ  ٍ •
الٌسجٔ الٌبقظٔ  فجود أى ثجت اىّ الٌسجٔ الٌبقظٔ لحل٘ل٘ٔ ٍ أًِّ فٖ طقن 

ء خبص فال هَػَم  ء ثل َٗخد شٖ ء لشٖ الرّي ال َٗخد إثجبت شٖ
ء فٖ طقن الرّي لتدسٕ اإلؿال  فٖ ّرا الوَػاَم ثال    ٗثجت لِ شٖ
ٍاحد ٍ القؼ٘ٔ الوسمجٔ لحل٘ل٘ٔ ال ٍاقو٘ٔ ٍ ّرا ثيالف   هفَْم افسادٕ

 .هَازد الٌسجٔ التبهٔ
 

 354ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د
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• ٍ ِ اىَّ اقتٌابص الوفْاَم   : هي ذلل ٗتّؼح سس فٖ غبٗٔ األّو٘ٔ ٍ ث٘بًا
ٖ   -للدولٔ الشسؿ٘ٔ أٍ إٔ خولٔ أخسى ٗتَقّاف  هلاى أى   -مواب ٗاأل

ٗنَى الوولّق سٌخ الحنن ال شيظِ إذ لَ مبى الوولّق شيض الحنان  
فال ٗقتؼٖ التول٘ق أٍ الول٘ٔ االًحظبزٗٔ إِلَّب اًتفبء الشيض هن احتوبل 

 آخسثجَت شيض 
ٍ الـسٗق إلى إثجبت اى الوولّق سٌخ الحنن إخساء اإلؿال  فٖ هفابد   •

ِ  »فٖ قَلٌب « أمسم»ّ٘ئٔ  ٍ اإلؿاال  اًَّواب   « إذا خبءك ػا٘ف فأمسها
ثلحبف مًَِ هَػَهبً للتول٘ق إذ ال هوٌى « أمسم»ٗدسٕ فٖ هفبد ّ٘ئٔ 

 لإلؿال  ٍ هقدهبت الحنؤ إال ثْرا اللحبف  

 355ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د
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اىَّ لول٘ق الداصاء هلاى الشاسؽ هساتفبد هاي الدولأ       : حٌ٘ئر ًقَلٍ •
ٍخَة الظدقٔ »الشسؿ٘ٔ ثٌحَ الووٌى الحسفٖ خالفبً للدولٔ الوتقدهٔ 

فبىَّ التول٘ق فْ٘ب مبى هستفبداً ثٌحَ الووٌى االساوٖ  « هولق هلى الغٌى
ٍ ّرا التول٘ق الوستفبد ثٌحَ الووٌى الحسفٖ اى مبى ًسجٔ لبهٔ ٍ ٗحتلّ 
هدلَل الدصاء هسمص الوَػَم فْ٘ب أهني إخساء اإلؿاال  ٍ هقادهبت   
الحنؤ فْ٘ب  ٍ إى مبى ًسجٔ ًبقظٔ اهتٌن إخساء اإلؿال  فاٖ هادلَل   
الدصاء إلثجبت اىَّ الوولّق َّ الوـلق  ّارا مشاف للساسّ هلاى ٍخاِ      
اإلخوبل ٍ ٗألٖ لفظ٘لِ ٍ هصٗد لَػ٘حِ ٍ لـج٘قِ هلى خو٘ن الدوال  

 .التٖ ٗجحث هي هفَْهْب فٖ ثحث الوفبّ٘ن

 355ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د



39 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

فاٖ  ( قدُ)اىَّ هب أفبدُ الوحقق األطفْبًٖ : هلى ّرا األسبس ٗتّؼحٍ •
الثوسٓ األٍلى هي لظَٗس التق٘٘د لوفبد الْ٘ئٔ ثدول الشسؽ ؿسفابً ثبلثابً   
هقَهبً للٌسجٔ الودلَل هلْ٘ب ثْ٘ئٔ الدصاء ال ٗوني أى ٗظحح التوسل 
ثبإلؿال  إلثجبت اى الوولّق َّ سٌخ الحنن استـساقبً إلثجبت الوفَْم  
ٍ ذلل ألى فسع مَى الشسؽ زمٌبً ثبلثبً هقَهابً للٌساجٔ ّاَ فاسع     
لحظظْب ذالبً ثْرا الـسف الثبلث فل٘س لْب هسلجأ فاٖ طاقن الارّي     
مبًت هبزٗٔ فْ٘ب هي الشسؽ ثنَّ ٗـسأ هلْ٘ب السثؾ ثبلشاسؽ ٍ التول٘اق   
هلِ٘ لتدسٕ اإلؿال  إلثجبت ؿسٍ ّرا التول٘ق هلى الوـلق  مواب ّاَ   

 .الحبل ف٘وب لَ مبى هدلَل الْ٘ئٔ ؿسفبً لٌسجٔ لبهٔ

 355ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ د


