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 المطلق ي المقٕذ

 [ األلفبؾ التٖ ٗؽلق للْ٘ب الوؽلق]•
  هٌْب اسن الزٌسف •
مإًسبى ٍ سرل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ث٘بض إلى غ٘ش رلل هني  •

أوُا   أسوبء النل٘بت هي الزَاّش ٍ األلشاض ثل المشظ٘بت ٍ ال سٗت 
بال ششط أصال ملحًظ   مُملّ مبُمّمًضًعّ لمف َٕمُ  بم  َٓ َٓ 

 .معُ  حتى لح ظ أوُ  كزلك

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كف ّٔ األصًل   
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 المطلق ي المقٕذ

  الزٌس ٖهباس•
بال ششط أصال ملحًظ   مُملّ مبُمّلمف َٕمُ  بم  َٓ َٓ مًضًعّ •

 .معُ  حتى لح ظ أوُ  كزلك

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كف ّٔ األصًل   
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 المطلق ي المقٕذ

  الزٌس ٖهباس•
بال ششط أصال ملحًظ   مُملّ مبُمّلمف َٕمُ  بم  َٓ َٓ مًضًعّ •

 .معُ  حتى لح ظ أوُ  كزلك

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كف ّٔ األصًل   
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 المطلق ي المقٕذ

  الزىس ٓم اس•
بال ششط أصال ملحًظ   مُملّ مبُمّلمف َٕمُ  بم  َٓ َٓ مًضًعّ •

 .معُ  حتى لح ظ أوُ  كزلك
 
  الزىس ٓم اس•
 المقسمٓ الالبششط الم َّٕي  الطبٕعّٕ للكلٕ تمًضًعّ •

 

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كف ّٔ األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

الماهٌة بوجودها 
 الخارجً

 متصفة بوصف

 غٌر متصفة به

403: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

ألًْب اهّب هتصفٔ ثَصن   بًرًدَ  الخ سرٓ تىقسم إلى قسمٕه الم َّٕ •
ٍ اهّب غ٘ش هتصفٔ ثِ، فبإلًسبى الخبسرٖ هخالً اهّب لبلن ٍ اهّب ل٘س ثمبلن 
ٍ ال ٗوني أَىْ ٗنَى ٌّبك إًسبى فٖ الخنبسد ال ٗننَى لبلونبً ٍ ال    
غ٘ش لبلن ألىَّ استفبق الٌق٘ع٘ي هحبل، موب اىَّ الزبهك ث٘ي اإلًسبى المبلن 
ٍ اإلًسبى الاللبلن ٍ إِىْ مبى هَرنَداً فنٖ الخنبسد ٍ لنٌنِ هَرنَد      
ظوي أحذ فشدِٗ ال اًِ هَرَد ثَرَد هستقل ٍ إِالَّ لوب منبى ربهمنبً،   
فبلوبّ٘ٔ ثَرَدّب الخبسرٖ تٌقسن إلى قسنو٘ي فقنػ ٍ لن٘س لْونب     

 .حبلج

403: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

هجبششٓ فلْب حالحٔ الم َّٕ بًرًدَ  الزَىٓ المىتزعّ مه الخ سد اهّب ٍ •
أقسبم، ألىَّ هفَْم اإلًسبى تبسٓ ٗلحؿ فٖ الزّي ثوب َّ هتص  ثبلملن، 
ٍ أخشى ٗلحؿ ثوب َّ هتص  ثمذم الملن، ٍ حبلخٔ ٗلحنؿ هني دٍى أَىْ   

  ء إْٔ تبسٓ ٗلحؿ هفَْم ٗتّص  ثشٖ

403: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

المبم ٍ أُخشى هفَْم اإلًسبى غ٘ش المبلن ٍ حبلخٔ هفَْم اإلًسبى اإلًسبى •
 ثوب َّ َّ، 

 ء  األٍل َّ الوسوّى ثبلوبّ٘ٔ ثششغ شٍٖ •
 ٍ الخبًٖ ثبلوبّ٘ٔ ثششغ ال •
 . ٍ الخبلج ثبلالثششغ القِسوٖ•

 

404: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

القسن الخبلج ل٘س ربهمبً ث٘ي القسو٘ي األٍل٘ي فٖ لبلن الزّي ٍ إِىْ ٍ •
مبى ربهمبً ثلحبؾ الَرَدات الخبسر٘ٔ ثل َّ هَرَد ثَرنَد  رٌّنٖ   

 . ء أٍ ثمذهِ هستقل فٖ لشض ٍرَد الوبّ٘ت٘ي الوششٍؼٔ ثشٖ
ّزُ األقسبم الخالحٔ تسوّى ثبلومقَالت األٍل٘نٔ ألًَّْنب هٌتضلنٔ هني     ٍ •

 .الخبسد اثتذاءً

404: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

الزّي ح٘خوب ٗتصَس هفَْهبً هني ّنزُ الوفنبّ٘ن الخالحنٔ ٗونٌنِ أَىْ      ٍ •
ٗوشٖ خؽَٓ أخشى ف٘لتفت إلى ًفس هب اًتضلِ فٌ٘تنضق هٌنِ هفَْهنبً    

 ثبلومقَل الخبًٖ،   آخش ٍ ّزا هب ٗسوّى

404: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

ٌٗتضق هي هفَْم اإلًسبى المبلن هفَْم اإلًسنبى الوق٘نذ ثوفْنَم    فوخالً •
المبلو٘ٔ ٍ ٌٗتضق هي هفَْم اإلًسبى الاللبلن هفَْم اإلًسبى الوق٘ذ ثمذم 
المبلو٘ٔ ٍ ٌٗتضق هي هفَْم اإلًسبى هفَْم اإلًسنبى الخنبلٖ لني ق٘نذ     
المبلو٘ٔ ٍ ق٘ذ الاللبلو٘ٔ، ٍ ٌّبك فٖ الومقَل الخبًٖ قسن ساثنك ٍ ّنَ   
هفَْم اإلًسنبى الزنبهك ثن٘ي اإلًسنبى المنبلن ٍ اإلًسنبى الاللنبلن ٍ        

 اإلًسبى، 

404: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

الزبهك ث٘ي ّزُ الوفبّ٘ن ٗمتجش قسوبً ساثمبً فٖ الومقَل الخبًٖ فبإلًسبى •
ٍ ال ثأس ثأَىْ ٗنَى لِ ٍرَد هسنتقل فنٖ قجنبل اإلًسنبى المنبلن ٍ      
اإلًسبى الاللبلن ٍ اإلًسبى هب دام اىَّ لِ ٍلبءً آخش غ٘ش ٍلنبء افنشادُ،   
فبىَّ الزبهك اًوب ال ٗوني أَىْ َٗرذ ثَرَد هسنتقل فنٖ صنقك ٍرنَد     
افشادُ ال فٖ صقك آخش هي الَرَد ٍ فنٖ الوقنبم افنشاد ّنزا الزنبهك      
تَرذ فٖ صقك الومقَل األٍلٖ للزّي ٍ ّزا الزنبهك الوتصنَس ثحنذُ    
هَرَد فٖ الومقَل الخبًٖ ٍ ّنزا ّنَ الوسنوّى ثبلوبّ٘نٔ الالثشنشغ      

 .الوقسوٖ

404: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

اًِ قذ ٗتخ٘ل اىَّ القسن الخبلج فٖ التمقل األٍل، لن٘س لجنبسٓ لني    حن •
ًفس لحبؾ الوبّ٘ٔ هي دٍى أَىْ ٗلحؿ همْب ٍرَد الق٘ذ ٍ ال لذم الق٘ذ 
ٍ اًوب القسن الخبلج الّزٕ َّ الالثششغ القسوٖ لجبسٓ لني أَىْ ٗلحنؿ   
الوبّ٘ٔ ٍ ٗلحؿ همْب لذم دخل الق٘ذ ٍرَداً ٍ لنذهبً ف٘خخنز لحنبؾ    
لذم التق٘ذ ثبلَرَد ٍ المذم ششؼبً فٖ الالثششغ القسوٖ موب رّت إلِ٘ 
الس٘ذ األستبر ٍ قذ ٗتصَس اىَّ ّزا قسن ساثك فٖ التمقل األٍل ٍ لن٘س  

 .َّ ل٘ي القسن الخبلج

404: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

ما هو المقصود من أخذ 
لحاظ عدم التقٌٌد و عدم 

 دخل القٌد؟

لحاظ انَّ القٌد غٌر دخٌل 
فً ترتب الحكم على 

 الماهٌة

لحاظ عدم تقٌٌد الماهٌة 
بما هً هً و بقطع 

 الّنظر عن ثبوت حكم لها

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

ما هو المقصود من 
أخذ لحاظ عدم التقٌٌد 

 و عدم دخل القٌد؟

لحاظ انَّ القٌد غٌر 
دخٌل فً ترتب الحكم 

 على الماهٌة

ترتب الحكم على تمام 
افراد موضوعه من 
نتائج عدم لحاظ القٌد 
ال من نتائج لحاظ عدم 

 القٌد

لحاظ عدم تقٌٌد 
الماهٌة بما هً هً و 
بقطع الّنظر عن ثبوت 

 حكم لها

ما هو المقصود من 
 لحاظ عدم التقٌٌد؟ 

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

لحاظ عدم تقٌٌد الماهٌة 
بما هً هً و بقطع 
الّنظر عن ثبوت حكم 

 لها

ما هو المقصود من 
 لحاظ عدم التقٌٌد؟ 

التصدٌق بأنَّ هذه 
الماهٌة التً 

تصورناها قد وجدت 
 فً ذهننا غٌر مقٌدة

اللحاظ التصوري لعدم 
التقٌٌد بأَْن ٌتصور 

مفهوم اإلنسان الّذي لم 
ٌقٌد بالقٌد وجوداً و 

 عدماً 

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

ما هو المقصود من 
 لحاظ عدم التقٌٌد؟ 

التصدٌق بأنَّ هذه 
الماهٌة التً 

تصورناها قد وجدت 
 فً ذهننا غٌر مقٌدة

هذا خارج عن محل 
 البحث

اللحاظ التصوري لعدم 
التقٌٌد بأَْن ٌتصور 

مفهوم اإلنسان الّذي 
لم ٌقٌد بالقٌد وجوداً و 

 عدماً 

هذا ٌكون من التعقل 
 الثانً

ٌرجع هذا فً الحقٌقة 
إلى القسم الثالث فً 

 التعقل الثانً

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

ما هو 
المقصود من 
أخذ لحاظ 

عدم التقٌٌد 
و عدم دخل 

 القٌد؟

لحاظ انَّ 
القٌد غٌر 
دخٌل فً 

ترتب الحكم 
 على الماهٌة

ترتب الحكم 
على تمام 

افراد 
موضوعه 
من نتائج 
عدم لحاظ 
القٌد ال من 
نتائج لحاظ 
 عدم القٌد

لحاظ عدم 
تقٌٌد الماهٌة 
بما هً هً 

و بقطع 
الّنظر عن 
ثبوت حكم 

 لها
ما هو 

المقصود من 
لحاظ عدم 
 التقٌٌد؟ 

التصدٌق بأنَّ 
هذه الماهٌة 

التً 
تصورناها قد 
وجدت فً 
ذهننا غٌر 

 مقٌدة

هذا خارج 
عن محل 

 البحث

اللحاظ 
التصوري 
لعدم التقٌٌد 
بأَْن ٌتصور 

مفهوم 
اإلنسان الّذي 
لم ٌقٌد بالقٌد 

وجوداً و 
 عدماً 

هذا ٌكون 
من التعقل 

 الثانً

ٌرجع هذا 
فً الحقٌقة 
إلى القسم 
الثالث فً 
 التعقل الثانً

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

إِالَّ اىَّ الصح٘ح اىَّ ّزا ال ٗوني رملِ هي أقسبم لحنبؾ الوبّ٘نٔ فنٖ    •
ًَ المقصًد مه أخز لح ظ عاذ  التقٕٕاذ ي عاذ     م   إِرالتمقل األٍل 

 ؟دخل القٕذ
لح ظ انَّ القٕذ غٕش دخٕل فٓ تشتا  الحكام علاى    فلَ مبى الوقصَد  •

ٗقبل ثأًِ لَحؿ لذم دخنل  ( اإلًسبى ٗحشم قتلِ)فحٌ٘وب ٗقبل الم َّٕ 
 :الملن فٖ تشتت الحنن ثحشهٔ القتل ف٘شد للِ٘

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

اىَّ ّزا أرٌجٖ لي هحل النالم ثبلوشٓ، فبًٌب ًتنلن لي التجبسات  -أٍالً•
 .الوبّ٘ٔ فٖ ًفسْب ٍ ثقؽك الٌّفش لي م٘ف٘ٔ تشتت الحنن للْ٘ب

اىَّ لحبؾ لذم دخل الق٘ذ هستذسك حتنى فنٖ هقنبم تشتنت      -ٍ حبً٘بً•
تشت  الحكم على تم   افشاد مًضًعٍ ماه  الحنن، إر هي الَاظح اىَّ 

، فبىَّ الؽج٘مٔ فنٖ  وت ئذ عذ  لح ظ القٕذ ال مه وت ئذ لح ظ عذ  القٕذ
 .ًفسْب صبدقٔ للى مل افشادّب إرا لن ٗلحؿ همْب ق٘ذ

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

لح ظ عذ  تقٕٕذ الم َّٕ بم  َٓ َآ ي بقطاع الىر اش    لَ مبى القصذ ٍ •
م  َاً المقصاًد ماه لحا ظ عاذ       فحٌ٘ئز  ًسأل عه حبًت حكم لُ  

 التقٕٕذ؟ 

التصذٔق بأنَّ َزٌ الم َّٕ التٓ تصًسو َ  قذ يراذت  مبى الوقصَد لَ •
فبًٌب ّزا خبسد لي هحل الجحج ، فوي الَاظح اىَّ فٓ رَىى  غٕش مقٕذِ

ًتنلن لي أؼَاس اللحبؾ التصَسٕ للوبّ٘ٔ م٘  ٍ اللحبؾ التصنذٗقٖ  
فٖ ؼَل اللحبؾ التصَسٕ فن٘ن  ٗونني اى ٗننَى هني أؼنَاسُ ٍ      

 .ثلحبؾ ٍاحذ

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 المقٕذالمطلق ي 

اللح ظ التصًسْ لعذ  التقٕٕذ بأَنْ ٔتصاًس مفُاً    لَ مبى الوقصَد ٍ •
ّزا ٗنَى فوي الَاظح اىَّ  اإلوس ن الرزْ لم ٔقٕذ ب لقٕذ يرًداً ي عذم ً

ال هي التمقل األٍل فبىَّ دخل الق٘ذ ٍ لذم دخلِ هني  هي التمقل الخبًٖ 
شئَى ًفس اللحبؾ ال هي شئَى الولحَؾ فَْ فٖ ؼَل أصل اللحبؾ 

ٔشرع َزا فٓ الحقٕقّ إلى القسم الخ لج فٓ ف٘نَى هي التمقل الخبًٖ ٍ 
 .التعقل الخ وٓ

 
 .ّزا توبم النالم حَل التجبسات الوبّ٘ٔ•

 
405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل    
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 الم َّٕ  اعتب سات 

باإلضافة إلى  الماهٌة
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها

 ء  بشرط شً

 بشرط ال 

 ء  ال بشرط شً

57بذأّالحكمّ، ص    
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 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة باإلضافة إلى 
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها

بشرط 
 (المخلوطة)ء شً

 (المجردة)بشرط ال

ال بشرط 
 (المطلقة)ء شً

57بذأّالحكمّ، ص    
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 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شً
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

 (المطلقة)ء ال بشرط شً
ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً

تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 
 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذأّالحكمّ، ص    
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 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة 
باإلضافة 
إلى ما 

عداها مما 
ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط 
 ء شً

 (المخلوطة)

فأن تؤخذ 
بما هً 

مقارنة لما 
ٌلحق بها 
من 
الخصو
 صٌات

تصدق 
على 
 المجموع

57بذأّالحكمّ، ص    
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 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة 
باإلضافة 
إلى ما 
عداها 
مما 

ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط 
 ء شً

 (المخلوطة)

فأن تؤخذ 
بما هً 
مقارنة 
لما ٌلحق 
بها من 
الخصو
 صٌات

تصدق 
على 
 المجموع

اإلنسان 
المأخوذ 
مع 

خصوص
ٌات زٌد 
فٌصدق 
 علٌه

57بذأّالحكمّ، ص    



30 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة باإلضافة إلى 
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها
 (المجردة)بشرط ال

فأن ٌشترط معها أن 
 ال ٌكون معها غٌرها

57بذأّالحكمّ، ص    
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 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور لحوقه 

 بها

بشرط ال 
 (المجردة)

فأن ٌشترط 
معها أن ال 
ٌكون معها 

 غٌرها

أن ٌقصر 
النظر فً 
ذاتها و أنها 
 لٌست إال هً

أن تؤخذ 
الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها 

أي مفهوم 
مفروض كان 
زائدا علٌها غٌر 

 داخل فٌها
57بذأّالحكمّ، ص    



32 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط ال 
 (المجردة)

فأن ٌشترط 
معها أن ال 
ٌكون معها 

 غٌرها

أن ٌقصر 
النظر فً 
ذاتها و أنها 
 لٌست إال هً

هو المراد من 
كون الماهٌة 
بشرط ال فً 
مباحث 
 الماهٌة 

أن تؤخذ الماهٌة 
وحدها بحٌث لو 
قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا 
علٌها غٌر داخل 

 فٌها

فتكون إذا 
قارنها جزء 
من المجموع 
مادة له غٌر 
 محمولة علٌه

57بذأّالحكمّ، ص    



33 

 الم َّٕ  اعتب سات 

للماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور لحوقه 

 بها

ء  ال بشرط شً
 (المطلقة)

فأن ال ٌشترط 
ء بل  معها شً

تؤخذ مطلقة مع 
تجوٌز أن 
ء أو  ٌقارنها شً
 ال ٌقارنها

57بذأّالحكمّ، ص    



34 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شً
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 تصدق على المجموع

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

أن ٌقصر النظر فً ذاتها و 
 أنها لٌست إال هً

أن تؤخذ الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا علٌها 

 غٌر داخل فٌها
 (المطلقة)ء ال بشرط شً

ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً
تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 

 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذأّالحكمّ، ص    



35 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شً
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 تصدق على المجموع
اإلنسان المأخوذ مع 

خصوصٌات زٌد فٌصدق 
 علٌه

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

أن ٌقصر النظر فً ذاتها و 
 أنها لٌست إال هً

هو المراد من كون الماهٌة 
 بشرط ال فً مباحث الماهٌة 

أن تؤخذ الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا علٌها 

 غٌر داخل فٌها

فتكون إذا قارنها جزء من 
المجموع مادة له غٌر 

 محمولة علٌه

 (المطلقة)ء ال بشرط شً
ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً

تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 
 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذأّالحكمّ، ص    



36 

 اعتب سات الم َّٕ  

الماهٌة 
المقسم )

لألقسام 
 (الثالثة

 الالبشرط
 المقسمً 

  الكلً
 الطبٌعً 

و هً 
التً 

تعرضها 
الكلٌة فً 
الذهن 
فتقبل 

االنطباق 
على 
 كثٌرٌن

هً 
موجودة 
فً 

الخارج 
لوجود 
قسمٌن 
من 

أقسامها 
أعنً 
المخلوط
ة و 

المطلقة 
 فٌه

المقسم 
محفوظ 
فً 

أقسامه 
موجود 
 بوجودها

57بذأّالحكمّ، ص    



37 

 الم َّٕ  اعتب سات 

 الوسبئل الخبًٖ فٖ التجبسات الوبّ٘ٔ ٍ هب ٗلحق ثْب هي الفصل  •
ثبإلظبفٔ إلى هب لذاّب هوب ٗتصَس لحَقِ ثْب حالث التجبسات للوبّ٘ٔ  •

 ء  شٓبششط ال أٍ بششط ال أٍ ء  بششط شٓإهب أى تمتجش 
القسؤ حبصشٓ أهب األٍل فإى تخخز ثوب ّٖ هقبسًٔ لوب ٗلحنق ثْنب   ٍ •

هي الخصَص٘بت فتصنذ  للنى الوزونَق مبإلًسنبى الونأخَر هنك       
  .خصَص٘بت صٗذ ف٘صذ  للِ٘

57بذأّالحكمّ، ص    



38 

 الم َّٕ  اعتب سات 

أهب الخبًٖ فإى ٗشتشغ همْب أى ال ٗنَى همْب غ٘شّب ٍ ّنزا ٗتصنَس   ٍ •
للى قسو٘ي أحذّوب أى ٗقصش الٌفش فٖ راتْب ٍ أًْب ل٘ست إال ّنٖ ٍ  
َّ الوشاد هي مَى الوبّ٘ٔ ثششغ ال فٖ هجبحج الوبّ٘ٔ مونب تقنذم ٍ   
حبًْ٘وب أى تخخز الوبّ٘ٔ ٍحذّب ثح٘ج لَ قبسًْب إٔ هفْنَم هفنشٍض   
مبى صائذا للْ٘ب غ٘ش داخل فْ٘ب فتنَى إرا قبسًْب رضء هني الوزونَق   

  .هبدٓ لِ غ٘ش هحوَلٔ للِ٘

ء ثل تخخز هؽلقٔ هك تزنَٗض أى   ٍ أهب الخبلج فأى ال ٗشتشغ همْب شٖ•
  .ء أٍ ال ٗقبسًْب ٗقبسًْب شٖ

57بذأّالحكمّ، ص    



39 

 الم َّٕ  اعتب سات 

ء ٍ تسنوى الوخلَؼنٔ ٍ القسنن     األٍل َّ الوبّ٘ٔ ثششغ شٖفبلقسن •
الخبًٖ َّ الوبّ٘ٔ ثششغ ال ٍ تسنوى الوزنشدٓ ٍ القسنن الخبلنج ّنَ      

  .الوبّ٘ٔ ال ثششغ ٍ تسوى الوؽلقٔ

ّنٖ  ٍ ٍ الوبّ٘ٔ التٖ ّٖ الوقسن لألقسبم الخالحٔ ّٖ النلٖ الؽج٘منٖ  •
التٖ تمشظْب النل٘ٔ فٖ الزّي فتقجل االًؽجنب  للنى مخ٘نشٗي ٍ ّنٖ     
هَرَدٓ فٖ الخبسد لَرَد قسو٘ي هي أقسنبهْب ألٌنٖ الوخلَؼنٔ ٍ    

  .الوؽلقٔ فِ٘ ٍ الوقسن هحفَؾ فٖ أقسبهِ هَرَد ثَرَدّب

58-57بذأّالحكمّ، ص    



40 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الوَرَد هٌْب فٖ مل فشد غ٘ش الوَرَد هٌْب فٖ فشد آخش ثبلمنذد ٍ  ٍ •
لَ مبى ٍاحذا هَرَدا ثَحذتِ فٖ رو٘ك األفشاد لننبى الَاحنذ مخ٘نشا    
ثمٌِ٘ ٍ َّ هحبل ٍ مبى الَاحذ ثبلمذد هتصفب ثصنفبت هتقبثلنٔ ٍ ّنَ    

 .هحبل

 

58بذأّالحكمّ، ص    



41 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما 
ٌقارنها من 

 الخصوصٌات 

مخلوطة )ء  بشرط شً
) 

 (مجردة )بشرط ال 

 (مطلقة )ال بشرط 

74وُ ّٔالحكمّ، ص    



42 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما 
ٌقارنها من 

 الخصوصٌات 

ء  بشرط شً
 (مخلوطة )

فأن تؤخذ الماهٌة بما 
هً مقارنة لما ٌلحق 
 بها من الخصوصٌات 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

 (مطلقة )ال بشرط 
فأن ال ٌشترط معها 

ء من المقارنة و  شً
 الالمقارنة

74وُ ّٔالحكمّ، ص    



43 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما ٌقارنها من 
 الخصوصٌات 

 (مخلوطة )ء  بشرط شً
فأن تؤخذ الماهٌة بما هً مقارنة لما 

 ٌلحق بها من الخصوصٌات 
 فتصدق على المجموع 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

أن ٌقصر النظر فً ذاتها مع قطر 
 النظر عما عداها

أن تؤخذ وحدها بحٌث لو قارنها أي 
مقارن مفروض كان زائدا علٌها 
غٌر داخل فٌها فتكون موضوعة 
للمقارن المفروض غٌر محمولة 

 علٌه

 (مطلقة )ال بشرط 
ء من  فأن ال ٌشترط معها شً
 المقارنة و الالمقارنة

74وُ ّٔالحكمّ، ص    



44 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما ٌقارنها من 
 الخصوصٌات 

 (مخلوطة )ء  بشرط شً
فأن تؤخذ الماهٌة بما هً مقارنة لما 

 ٌلحق بها من الخصوصٌات 
 فتصدق على المجموع 

كأخذ ماهٌة اإلنسان بشرط كونها مع 
 خصوصٌات زٌد فتصدق علٌه 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

أن ٌقصر النظر فً ذاتها مع قطر 
 النظر عما عداها

 بشرط ال فً مباحث الماهٌة

أن تؤخذ وحدها بحٌث لو قارنها أي 
مقارن مفروض كان زائدا علٌها غٌر 
داخل فٌها فتكون موضوعة للمقارن 

 المفروض غٌر محمولة علٌه

 (مطلقة )ال بشرط 
ء من المقارنة  فأن ال ٌشترط معها شً
 و الالمقارنة

74وُ ّٔالحكمّ، ص    



45 

 الم َّٕ  اعتب سات 

 الخبًٖ فٖ التجبسات الوبّ٘ٔ الفصل •

للوبّ٘ٔ ثبلٌسجٔ إلى هب ٗقبسًْب هي الخصَص٘بت التجبسات حالث ٍ ّٖ •
ء ٍ أخزّب ثششغ ال ٍ أخزّب ال ثشنشغ ٍ القسنؤ    أخزّب ثششغ شٖ

 حبصشٓ  

73وُ ّٔالحكمّ، ص    



46 

 الم َّٕ  اعتب سات 

األٍل فأى تخخز الوبّ٘نٔ ثونب ّنٖ هقبسًنٔ لونب ٗلحنق ثْنب هني         أهب •
الخصَص٘بت فتصذ  للى الوزوَق مأخنز هبّ٘نٔ اإلًسنبى ثشنشغ     

 مًَْب هك خصَص٘بت صٗذ فتصذ  للِ٘ 

73وُ ّٔالحكمّ، ص    



47 

 الم َّٕ  اعتب سات 

أهب الخبًٖ فأى تخخز ٍحذّب ٍ ّزا للى ٍرْ٘ي أحذّوب أى ٗقصنش  ٍ •
الٌفش فٖ راتْب هك قؽش الٌفش لوب لذاّب ٍ ّزا َّ الوشاد ثششغ ال فٖ 
هجبحج الوبّ٘ٔ ٍ اٙخش أى تخخز ٍحذّب ثح٘ج لَ قبسًْب إٔ هقنبسى  
هفشٍض مبى صائذا للْ٘ب غ٘ش داخل فْ٘ب فتننَى هَظنَلٔ للوقنبسى    

 الوفشٍض غ٘ش هحوَلٔ للِ٘ 
ء هي الوقبسًنٔ ٍ الالهقبسًنٔ ثنل     أهب الخبلج فأى ال ٗشتشغ همْب شٍٖ •

تخخز هؽلقٔ هي غ٘ش تق٘٘ذ ثٌفٖ أٍ إحجبت ٍ تسنوى الوبّ٘نٔ ثشنشغ    
 ء هخلَؼٔ ٍ الجششغ ال هزشدٓ ٍ الالثششغ هؽلقٔ  شٖ

73وُ ّٔالحكمّ، ص    



48 

 الم َّٕ  اعتب سات 

الوقسن لألقسبم الخالث الوبّ٘نٔ ٍ ّنٖ النلنٖ الؽج٘منٖ ٍ تسنوى      ٍ •
الالثششغ الوقسوٖ ٍ ّٖ هَرَدٓ فٖ الخبسد لَرَد ثمط أقسنبهْب  

 مبلوخلَؼٔفِ٘ 

74وُ ّٔالحكمّ، ص    



49 

 الم َّٕ  اعتب سات 

ٍ الوَرَد هي النلٖ فٖ مل فشد غ٘ش الوَرَد هٌنِ فنٖ فنشد آخنش      •
ثبلمذد ٍ لَ مبى الوَرَد هٌِ فٖ األفشاد الخبسر٘ٔ ٍاحذا ثبلمذد منبى  
الَاحذ مخ٘شا ثمٌِ٘ ٍ َّ هحبل ٍ مبى الَاحذ هتصفب ثصفبت هتقبثلنٔ ٍ  
َّ هحبل ٍ ّزا همٌى قَلْن إى ًسجٔ الوبّ٘ٔ إلى أفشادّب مٌسجٔ اٙثبء 
النخ٘شٗي إلى أٍالدّن ال مٌسنجٔ األة الَاحنذ إلنى أٍالدُ النخ٘نشٗي     
فبلوبّ٘ٔ مخ٘شٓ فٖ الخبسد ثنخشٓ أفشادّب ًمنن ّنٖ ثَصن  النل٘نٔ ٍ     

 .االشتشاك ٍاحذٓ هَرَدٓ فٖ الزّي موب س٘أتٖ
 

74وُ ّٔالحكمّ، ص    



50 

 المقٕذالمطلق ي 

 :ثمذ رلل ٗقك الجحج حَل ًقبغ حالث•
اىَّ النلٖ الؽج٘مٖ ٌٗؽجق للى إّٔ هي ّزُ اللحبـبت، فْل ٌٗؽجق  -1•

   ٖ ء  للى الالثششغ القسوٖ أٍ الالثششغ الوقسوٖ أٍ ٌٗؽجنق للنى شن
 حبلج هخل الوبّ٘ٔ الوْولٔ؟

اىَّ الوبّ٘ٔ الوْولٔ ّل ّٖ لجبسٓ لي الالثششغ الوقسوٖ أٍ غ٘نش   -2•
 رلل؟

 ؟اىَّ أسوبء األرٌبس هَظَلٔ ألّٕ هي ّزُ اللحبـبت -3•

405: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



51 

 المقٕذالمطلق ي 

  - الٌقؽٔ األٍلىاهّب •
 الالبشاشط انَّ الكلٓ الطبٕعٓ عب سِ عه وفس الملحًظ فٓ ف لصحٕح •

 ،القسمٓ
فبىَّ النلٖ الؽج٘مٖ موب ٗفسّشًٍِ لجنبسٓ لني الوفْنَم الوٌتنضق هني       •

الخبسد اثتذاءً أٍ الّزٕ َّ هَرَد فٖ الخبسد ظوي االفشاد ٍ ّزا َّ 
ل٘ي هب فسشًب ثِ الالثششغ القسوٖ، ح٘ج قلٌب ثأىَّ الالثششغ القسنوٖ  

 .ٗنَى هَاصٗبً للزبهك ث٘ي االفشاد الخبسر٘ٔ

406: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



52 

 المقٕذالمطلق ي 

ًمن لَ ثٌٌ٘ب للى هب رّت إلِ٘ الس٘ذ األستبر هي اىَّ الالثششغ القسوٖ  •
لجبسٓ لي الوفَْم الوق٘ذ ثمذم الق٘ذ ثٌحَ ٗنَى التق٘٘نذ هنأخَراً فنٖ    
الولحَؾ ثبلالثششغ القسوٖ فبلنلٖ الؽج٘مٖ هغبٗش هك الولحنَؾ فنٖ   

 . الالثششغ القسوٖ
اهّب ثٌبءً للى هب َّ الصح٘ح هي اىَّ لذم التق٘٘ذ ثق٘ذ ٗنَى هنأخَراً  ٍ •

إّٔ فش  ث٘ي النلنٖ الؽج٘منٖ ٍ     فٖ اللحبؾ ال فٖ الولحَؾ فال ٗجقى
 .ث٘ي الولحَؾ فٖ الالثششغ القسوٖ

406: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



53 

 المقٕذالمطلق ي 

قذ أشنل الس٘ذ األسنتبر للنى القنَل ثنأىَّ النلنٖ الؽج٘منٖ لن٘ي        ٍ •
الالثششغ القسوٖ ثأىَّ النلٖ الؽج٘مٖ ٗنَى صبلحبً لالًؽجب  للى منل  
افشادُ ثٌ٘وب الالثششغ القسوٖ ٗنَى هٌؽجقبً ٍ فبً٘بً ثبلفمنل فنٖ تونبم    

 ؟االفشاد ارى م٘  ٗنَى أحذّوب ل٘ي االخش

406: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



54 

 المقٕذالمطلق ي 

ثنبلٌفش    اًِ إِىْ أساد ثفمل٘ٔ الفٌبء فٖ توبم االفشاد اىَّ االفشاد تشى: فٍِ٘ •
التصَسٕ ٍ لَ إروبالً موب فٖ الموَم فْزا خلػ ث٘ي الوؽلنق ٍ المنبم،   
فبىَّ الالثششغ القسوٖ ٌٗتذ اإلؼال  ال الموَم ٍ فٖ الوؽلنق ال ٗنشى   
إِالَّ الؽج٘مٔ ٍ الح٘خ٘ٔ الوشتشمٔ دٍى االفشاد ٍ إِىْ أساد ثفمل٘ٔ الفٌبء اًنِ  
لَ للّق للِ٘ حنن لسشى إلى توبم االفشاد فوي الَاظح اىَّ هخنل ّنزا   
ّٕ فمل٘نٔ تننَى هَرنَدٓ فنٖ         هَرَد أٗعًب فٖ النلنٖ الؽج٘منٖ فنأ

 ؟الالثششغ القسوٖ ٍ ال تنَى هَرَدٓ فٖ النلٖ الؽج٘مٖ

406: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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قذ رّت الوحقق السجضٍاسٕ إلنى اىَّ النلنٖ الؽج٘منٖ لجنبسٓ لني      ٍ •
الوبّ٘ٔ الالثششغ الوقسوٖ، ٍ ّزا أٗعبً هوب ال ٗوني الوسبلذٓ لل٘نِ  
ثمذ هب لشفٌب هي اىَّ الالثششغ الوقسوٖ ٗنَى هي التمقل الخنبًٖ ثٌ٘ونب   
ٗنَى النلٖ الؽج٘مٖ هي التمقل األٍل موب ٗتعح هي تفسن٘شُ الوتقنذم   

 .فنأى ّزا التَّن ًشأ هي الخلػ ث٘ي التمقل٘ي

406: ، ص3 د( الُ شمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   
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 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 

اإلطالق المتصف 
 به الجملة التركٌبٌة 

516؛ ص 1 أرًد التقشٔشات ؛ د  
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 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 
لحاظ المفهوم غٌر 
مقٌد ببعض أصنافه 

 أو افراده 

اإلطالق المتصف به 
 الجملة التركٌبٌة 

ما ٌقتضٌه طبع نفس 
 القضٌة 

516؛ ص 1 أرًد التقشٔشات ؛ د  
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 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 
لحاظ المفهوم غٌر 

مقٌد ببعض أصنافه أو 
 افراده 

مثل هذا اإلطالق 
ٌوجب سعة دائرة 

 المعنى دائما  

اإلطالق المتصف به 
 الجملة التركٌبٌة 

ما ٌقتضٌه طبع نفس 
 القضٌة 

لسعة مدلول القضٌة 
 تارة 

 لتضٌٌقه أخرى

516؛ ص 1 أرًد التقشٔشات ؛ د  



59 

 المطلق ي المقٕذ

اى اإلؼال  ٍ التق٘٘ذ اًوب ٗمشظبى الوفَْم أٍال ٍ ثبلنزات  ( حن الفبّش)•
ء ٍ لذهِ ٍ اهب اتصبف اللفؿ ثْوب فَْ اًونب ٗننَى    ثبلتجبس تق٘ذُ ثشٖ

ثتجك هذلَلِ ٍ التمشٗ  السبثق ٍ اى مبى َّٗن مًَْوب هي صفبت اللفؿ 
الذال للى الومٌى لني الفبّش اًْن أسادٍا ثزلل اتصنبف اللفنؿ ثْونب    

 ثبلتجك 
اى هحل النالم فٖ الوقبم اًوب َّ اإلؼال  الوتصن  ثنِ الومٌنى    ( حن)•

ثِ لحبؾ الوفَْم غ٘ش هق٘ذ ثجمط أصنٌبفِ أٍ افنشادُ ٍ     األفشادٕ ألٌٖ
 دائوبًهخل ّزا اإلؼال  َٗرت سمٔ دائشٓ الومٌى 

516؛ ص 1 أرًد التقشٔشات ؛ د  
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اإلؼال  الوتص  ثِ الزولٔ التشم٘ج٘ٔ ألٌٖ ثِ هب ٗقتعِ٘ ؼجنك  ( ٍ اهب) •
ًفس القع٘ٔ الوَرت لسمٔ هذلَل القع٘ٔ تبسٓ ٍ لتع٘٘قِ أخنشى فنال   
ٗقك الجحج لٌِ فٖ الوقبم إر ل٘س إلؼال  الزول التشم٘ج٘ٔ ظبثػ ملٖ 
ٗمشف ثِ أحَالْب هي ح٘ج هب ٗتشتنت للنى إؼالقْنب هني األحننبم      
ظشٍسٓ اى إؼال  مل رولٔ لِ حنن ٗخصِ ٍ ال ٗمن غ٘نشُ ٍ ألرنل   
رلل لضم الجحج لي إؼال  مل رولٔ ثخصَصْب فٖ الوَسد الوٌبست 
لِ موب ٗجحج لوب ٗقتعِ٘ إؼال  ص٘غٔ األهش فنٖ هجبحنج األٍاهنش ٍ    
 . لوب ٗقتعِ٘ إؼال  القع٘ٔ الششؼ٘ٔ هخال فٖ هجبحج الوفبّ٘ن ٍ ّنزا

517؛ ص 1 أرًد التقشٔشات ؛ د  
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اى الوتص  ثبإلؼال  قذ ٗنَى همٌى هي الومبًٖ الوذلَل للْ٘ب الخبًٖ •
ٖ  ألٌٖ   ثأحذ أسوبء األرٌبس ء هني   ثِ ًفس الؽج٘مٔ غ٘ش الوق٘نذٓ ثشن

 الخصَص٘بت الوصٌفٔ أٍ الوفشدٓ الومجش لٌْب ثبلالثششغ الوقسوٖ 
قذ رمشًب اى أمخش الوؽلقبت الَاسدٓ فٖ الوحبٍسات المشف٘ٔ اًوب ّنٖ  ٍ •

 هي ّزا القج٘ل 
الوتص  ثبإلؼال  الومٌى الوستفبد هي الٌنشٓ ألٌنٖ ثنِ   ( ٍ قذ ٗنَى)•

 الؽج٘مٔ الوق٘ذٓ ثبلَحذٓ الومجش لٌْب ثبلحصٔ فٖ ملوبت ثمعْن 
 

518؛ ص 1 أرًد التقشٔشات ؛ د  
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