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 الوطلك ٍ الوميد

 [ األلفاف التٓ ٔـلك هلُٕا المـلك]•
  مىُا اسم الجىسف •
وإوسان ي سجل ي فشس ي حًٕان ي سًاد ي تٕاع إلى غٕش رله منه  •

أًها   أسماء الىلٕات مه الجًاَش ي األهشاع تل الوشػٕات ي ال سٔة 
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةهَضَعة لوف هيوه  بو  هي هي 

 .هعه  حتى لح ظ أًه  ورله

243: ، ص(طبع آل البيت ) وف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجىس ٓمااس•
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  ورله

243: ، ص(طبع آل البيت ) وف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجىس ٓمااس•
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  ورله

243: ، ص(طبع آل البيت ) وف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجٌس يه اس•
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  ورله
 

  الجٌس يه اس•
 الومسوي الالبشسط الو هيةٍ  الطبيعية للىلي تهَضَعة •

 

243: ، ص(طبع آل البيت ) وف ية األصَل   
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 همده ت الحىوة

مقدمات 
 الحكمة 

و إِْن لم ٌكن مدلوالً وضعاً السم  اإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

 .  ٌنعقد عادة فً كالم المتكلم سياقي

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن 

 عدم ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

مقدمات 
 الحكمة 

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن عدم 
 ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصٌة 

 اإلطالق 

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

اسم الجنس و إِْن 
كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن 
مجازاً، لكن عدم 

ذكر القٌد بنفسه ٌدل 
 على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القٌد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصٌة 

 عدم القٌد

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد  
 ( القٌد

على اسم الجنس ذاته  
مع خصوصٌة عدم 

 القٌد

لٌكون اسم الجنس 
موضوعاً بوضعٌن 

أحدهما ال بشرط تجاه 
ذكر القٌد و عدمه و 
الثانً مشروط بعدم 

ذكر القٌد، و 
الموضوع فً الوضع 

األول هو ذات 
الطبٌعة المهملة و فً 

الوضع الثانً هو 
خصوص الطبٌعة 

 المطلقة،

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

 -:فٓ ممذمات الحىمّ -:الخاوٓالفظل  •
هشفىا فٓ الفظل الساتك انَّ اسم الجنىس ال داللنّ لنٍ تالًػنن هلنى      •

اإلؿالق إر اوٍ لم ًٔػن لخظًص المـلك تل اوما يػن للجنامن تنٕه   
لىه ال إشىال فٓ داللتٍ هلى رله ي لً فٓ الجملّ . المـلك ي الممٕذ

ي ػمه ششيؽ موٕىّ، فال تذِ مه أَنْ تىًن َنزٌ الذاللنّ مثىٕنّ هلنى     
أساس لشٔىّ هامّ تمتؼٓ اإلؿالق ي َزٌ المشٔىنّ الوامنّ َنٓ التنٓ     

 .تسمى تممذمات الحىمّ

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

مقدمات 
 الحكمة 

و إِْن لم ٌكن مدلوالً وضعاً السم  اإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

 .  ٌنعقد عادة فً كالم المتكلم سياقي

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن 

 عدم ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

مقدمات 
 الحكمة 

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن عدم 
 ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصٌة 

 اإلطالق 

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

اسم الجنس و إِْن 
كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن 
مجازاً، لكن عدم 

ذكر القٌد بنفسه ٌدل 
 على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القٌد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصٌة 

 عدم القٌد

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد  
 ( القٌد

على اسم الجنس ذاته  
مع خصوصٌة عدم 

 القٌد

لٌكون اسم الجنس 
موضوعاً بوضعٌن 

أحدهما ال بشرط تجاه 
ذكر القٌد و عدمه و 
الثانً مشروط بعدم 

ذكر القٌد، و 
الموضوع فً الوضع 

األول هو ذات 
الطبٌعة المهملة و فً 

الوضع الثانً هو 
خصوص الطبٌعة 

 المطلقة،

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

 :ي فٓ ممذمات الحىمّ مسلىان•
ي إِنْ لم ٔىه منذلًال  يػنوا  السنم     اإلطالقًَ انَّ  -األيلالمسله •

ٔىومذ هادِ فٓ ونال    هدلَل التزاهي لظهَز ح لي سي ليالجىس لىىٍ 
 . المتىلم

 
 

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

ظهَز ح ل الوتىلن فاي اًا    هثاسِ هه الظهَز الح لي السي لي َزا ي •
فانَّ َزا اللًُس الحالٓ ٔذل تنااللتضا   . بصدد بي ى تو م هساه  بىاله 

هلى انَّ َزا المتىلم لذ لظذ المـلك ال الممٕذ، فاوٍ إِنْ وان لذ لظنذ  
رله اوٍ لم ٔثٕه تما  مشامٍ تىالمٍ إر اوٍ جاء تلفنق    الممٕذ وان موىى

أي هلنى التمٕٕنذ    -ٔذل هلى المإَّ ي لم ٔأتَ تلفق ٔذل هلنى المٕنذ  
 فٕىًن لذ تٕه تىالمٍ توغ مشامٍ ال تما  مشامٍ،  -تالتوثٕش األطح

الذاللّ االلتضامّٕ  فممتؼىَزا خلف اللًُس الحالٓ السٕالٓ المزوًس ي •
  .لُزا اللًُس الحالٓ اوٍ أساد المـلك

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

 : َىا لذ ٔثذي اهتشاع حاطلٍي •
َزا الخلف الص  هلى وال التمذٔشٔه أهىٓ سًاء وان مشادٌ المـلنك  انَّ •

وما كُنش فنٓ الفظنل     -أي وان مشادٌ الممٕذ، ألنَّ خظًطّٕ اإلؿالق
غٕش داخلّ فٓ الموىى المًػًم لٍ اسم الجىس، فىما اوٍ إرا  -الساتك

أساد الممٕذ فًُ لم ٔثٕه تما  مشامٍ تىالمٍ وزله لً أساد المـلنك لنم   
ٔثٕه تما  مشامٍ تىالمٍ أٔؼا ألنَّ اسم الجىس ال ٔنذلّ إِالَّ هلنى رات   

 .اإلؿالق دين خظًطّٕ اإلؿالق ي التمٕٕذ

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

 :ٔمىه التخلض هه َزا االهتشاع تأحذ أجًتّ حالحّي •
غٕنش   -ومنا شنشحىاٌ سناتما     -انَّ خظًطّٕ اإلؿالق -الجًاب األيل•

داخلّ تحت اللحاف تل اوما َٓ مه شنوًن اللحناف راتنٍ ي اللُنًس     
الحالٓ السٕالٓ المزوًس اوما ٔمتؼٓ وًن المتىلم تظذد تٕان ونل منا   
ٔذخل تحت لحاكٍ ال ول ما ًَ فٓ رَىنٍ حتنى منا ٔنشتثؾ تنزات      

 .اللحاف

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

ي حٕىوزُ إِنْ وان مشامٍ المـلك فما ٔذخل تحت لحاكٍ ال ٔضٔذ هلنى   •
رات المإَّ فلٕس هلٍٕ تممتؼى اللًُس المزوًس إِالَّ أَنْ ٔأتٓ تما ٔذل 
هلى رات المإَّ ي ٔىفٓ رله لالجتىاب هه مخالفّ َزا اللُنًس، ي  
امٍا إِنْ وان مشادٌ الممٕذ فمه الًاػح انَّ ما ٔذخل تحت لحاكنٍ ٔضٔنذ   
هلى رات المإَّ ألوٍ حٕىوزُ اوما ٔشى المإَنّ الممٕنذِ ال خظنًص    
رات المإَّ فٕجة هلٍٕ أَنْ ٔأتٓ تما ٔنذل هلنى المٕنذ ي إِالَّ خنالف     

 . اللًُس المزوًس

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

َىزا ٔلُش اوٍ ال ٔلض  الخلف هلى ونال التمنذٔشٔه تنل اومنا ٔلنض       ي •
الخلف فٓ فشع إسادِ الممٕذ فحسة ي تُنزا ٔنتم الذاللنّ االلتضامٕنّ     

 .هلى إسادِ اإلؿالق

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

ال ٔخفى انَّ َزا الجًاب اوما ٔتم تىاءً هلى منا رَثىنا إلٕنٍ منه انَّ     ي •
خظًطّٕ اإلؿالق فٓ المـلمات غٕش داخلّ تحت اللحاف تل اوما َٓ 

ي امٍا تىاءً هلى ما رَة إلٍٕ السٕذ األستار مه . مه شوًن اللحاف راتٍ
انَّ المـلك ما لًحق فٍٕ هذ  المٕذ تحٕج تىًن خظًطنّٕ اإلؿنالق   

فال ٔتم الجًاب المزوًس، إر ٔمال حٕىوزُ تأوٍ فٓ . داخلّ تحت اللحاف
فشع إسادِ اإلؿالق أٔؼا  ًٔجذ تحت لحاف المتىلم امش صائنذ هلنى   

 .رات المإَّ لم ٔثٍٕىٍ فٓ والمٍ ي َزا خلف اللًُس الحالٓ المزوًس

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

اوىا لً سلمىا تأنَّ خظًطّٕ اإلؿنالق داخلنّ تحنت     -الخاوٓالجًاب •
اللحاف يفالا  للسٕذ األستار فىمًل تأنَّ خظًطّٕ اإلؿالق اوما تذخل 

المذلًل التظًسْ للفنق ي امٍنا فنٓ مشحلنّ      مشحلّتحت اللحاف فٓ 
المذلًل الجذْ أهىٓ مشحلّ اإلسىاد ي الحىم فنال ٔمىنه أَنْ تىنًن    
خظًطّٕ اإلؿالق ملحًكّ ي داخلّ ػمه المشاد الجذْ للمنتىلم إر  
اوٍ ٔستلض  حٕىوزُ حمل المحمًل ال هلى رات المًػًم تما َنً فنان    
فٓ الخاسد تل هلى رات المًػًم تما ًَ مـلك ي مجشد هه المٕنذ ي  
َزا الص  فاسذ إر مه الًاػح اوٍ لٕس مه افشاد َنزا المًػنًم فنٓ    
الخاسد ما ٔىًن مـلما  ي مجشدا  هه المٕذ ونٓ ٔىنًن َنً الممظنًد     

 .تالمحمل

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

إرا  فخظًطّٕ اإلؿالق هلى فشع إسادِ المـلك إِنْ وان داخال  تحت  •
اللحاف فاوما ًَ مه شوًن االستومال للفنق ي امِنا تلحناف المنذلًل     
الجذْ فال شه فٓ انَّ ما ًَ الممظنًد اومنا َنً رات المإَنّ دين     

 . لحاف خظًطّٕ اإلؿالق فُٕا
ما روش مه كًُس حال المتىلم فٓ اوٍ فٓ ممنا  تٕاونٍ تمنا  مشامنٍ     ي •

حنال    تىالمٍ اوما ًَ تلحاف المذلًل الجذْ للىنال  أْ انَّ ممتؼنى  
 .المتىلم انَّ ول ما ٔذخل فٓ مشادٌ الجذْ ٔثٕىٍ تىالمٍ

 

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

حٕىوزُ إِنْ وان ٔشٔذ المـلك فلٕس فٓ مشادٌ الجذْ أمش صائذ هلى فًُ •
رات المإَّ وما يػحىاٌ، ي إِنْ وان ٔشٔذ الممٕنذ فًٕجنذ فنٓ منشادٌ     

ي تزله ٔىًن لنذ  . الجذٍْ أمش صائذ هلى رات المإَّ ال تذِ مه تٕاوٍ
 .خالف اللًُس الحالٓ المزوًس هلى الفشع الخاوٓ دين الفشع األيل

    413       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

اوىا لً تىاصلىا هه الجنًاتٕه السناتمٕه ي افتشػنىا انَّ     -الخالجالجًاب •
خظًطّٕ اإلؿالق داخلّ تحنت اللحناف حتنى فنٓ مشحلنّ المنشاد       

انَّ إسادِ المـلك ي إِنْ وان خلفا  أٔؼنا  لللُنًس   : الجذْ من رله ومًل
الحالٓ المزوًس وإسادِ الممٕذ لىه ٔمىه توٕنٕه المـلنك فنٓ مماتنل     
الممٕذ تأطالّ هذ  الوىأنّ الضائنذِ تىناءً هلنى دهنًى انَّ خظًطنّٕ       
اإلؿالق ألل موًوّ مه خظًطّٕ التمٕٕذ، فانَّ صٔادِ المـلك هلى رات 
المإَّ ي إِنْ لم تىه تمل تالىلش الذٍلٕك هه صٔادِ الممٕذ ألنَّ َزا ٔضٔذ 
هلى رات المإَّ تلحاف هذ  دخنل المٕنذ ي ران لٕنذ ي ران ٔضٔنذ     

 ،هلُٕا تلحاف دخل المٕذ

    413       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

لىه الىّلش الوشفٓ ٔمؼٓ تأللّٕ صٔادِ المـلك هه صٔنادِ الممٕنذ، ألنَّ    •
صٔادِ المـلك هثاسِ هه لحاف الوذ  ي صٔادِ الممٕذ هثاسِ هه لحناف  
الًجًد فإسادِ المـلك تظثح ألل هىأّ ي أللّ مخالفّ لللًُس الحنالٓ  

 .المزوًس مه إسادِ الممٕذ تحسة َزا الىّلش فٕتوٍٕه األيل تاألكُشّٔ

    413       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

حالحّ أجًتّ ٔمىه أَنْ ُٔجاب تُا هه االهتنشاع المنزوًس هلنى    َزٌ •
 .المسله األيل فٓ ممذمات الحىمّ

    414       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحىوة

َزا المسله تا  ي طحٕح ي تٍ تلُش الىىتّ فٕما ومًلٍ دائما  منه انَّ  ي •
اإلطالق الحىوي اًو  يستبط ب لودلَل التصديمي للىالم ال ب لوادلَل  

، ألوٍ وما أيػحىا فشم اللًُس الحالٓ السنٕالٓ المنزوًس ي   التصَزي
هثناسِ هنه    -وما سثك -ًَ اوما ٔوٕه المذلًل التظذٔمٓ للىال  ألوٍ

كًُس حال المتىلم فٓ اوٍ تظذد تٕان تمنا  مالنٍ دخنل فنٓ حىمنٍ      
الجذْ تىالمٍ ي المذلًل االلتضامٓ لُزا اللًُس انَّ َزا المتىلم الّنزْ  
التظش فٓ والمٍ تما ٔذل هلى رات المإَّ لٕس فٓ مشادٌ الجذْ لٕذ 
صائذ هلى ما دل هلٍٕ والمٍ ي َزا وما تشاٌ إؿالق فٓ مشحلنّ المنشاد   
الجذْ للمتىلم مُما اختشوا مه األجًتّ الخالحّ هلى االهتشاع الّنزْ  

 .سثك روشٌ

    414       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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َىا لذ ٔمال تأن الًجذان لاع تنان اإلؿنالق حاتنت فنٓ مشحلنّ      ي •
مخال  وجذ انّ ما ( أحلّ اللٍَّ الثٕن)المذلًل التظًسْ فاوىا متى ما سموىا 

اوما َٓ طًسِ رَىٕنّ هنه مإَنّ    ( الثٕن)ٔىـثن فٓ أرَاوىا مه ولمّ 
الثٕن مه دين أَنْ ٔىًن إلى جىثُا طًسِ هه المٕنذ، إرا  فمنذ تظنًسوا    

تىاءً هلى ما اختشواٌ مه انَّ  -المإَّ مه دين لٕذ ي ًَ موىى اإلؿالق
ي َزا موىناٌ   -اإلؿالق هثاسِ هه هذ  لحاف المٕذ ال لحاف هذ  المٕذ

دلّت داللّ تظًسّٔ ي تمـن الىّلش هنه مشحلنّ المنشاد    ( الثٕن)انَّ ولمّ 
 .الجذٍْ هلى المإَّ المـلمّ للثٕن

    414       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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اوٍ ال إشىال فٓ حظًل الظًسِ المـلمّ هه المإَّ فنٓ  : الجًابي •
رَه السامن تىاءً هلى ما وحه هلٍٕ مه انَّ اإلؿالق َنً هنذ  لحناف    

لىه َزا ال ٔوىٓ انَّ َزٌ الظًسِ المـلمنّ لنذ حظنلت تتنأحٕش     . المٕذ
اللفق تىال هىظشُٔا فانَّ الوىظش الًجنًدٍْ فنٓ َنزٌ الظنًسِ الّنزْ      
ٔسايق رات المإَّ ال شه فٓ حظًلٍ تتأحٕش اللفق فُنً إرا  منذلًل    
للّفق لىه الوىظش الوذمٓ مىُا الّزْ ًَ هثاسِ هنه هنذ  المٕنذ غٕنش     
حاطل تتأحٕش اللفق تل اوما ًَ أحش تىًٔىٓ لوذ  يجًد ما ٔنذل هلنى   

فوذ  حظنًل طنًسِ   ( ء مولًل لوذ  هلّتٍ هذ  الشٓ)المٕذ ػشيسِ انَّ 
المٕذ فٓ رَه السامن مولًل لوذ  اشتمال وال  المتىلم هلى ما ًٔجة 

 .حظًل رله فٓ رَىٍ

    414       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ي تُزا ٔلُش انَّ اإلؿالق الّزْ وشوش تٍ يجذاوا  همٕة اللفق غٕش واشئ  •
المٕذ،   مه داللّ اللفق هلٍٕ تل اوما ًَ واشئ مه هذ  داللّ اللفق هلى

إرا  فًُ امش تىًٔىٓ ال ٔمىه تحمٕلٍ هلى المتىلم إر لٕس المتىلم ًَ 
الّزْ وًٍن َزا اإلؿالق فٓ رَه المخاؿة تىالمنٍ فلنٕس فنٓ َنزا     
اإلؿالق التىًٔىٓ أٍْ وشف هه مشاد المنتىلم لنٕمىه التمسنه تنٍ     

ي َزا تخالف ما إرا وان اإلؿنالق التظنًسْ   . إلحثات إسادِ اإلؿالق
مذلًال  هلٍٕ تاللفق فاوٍ حٕىوزُ ٔىشف هنه منشاد المنتىلم ي ٔمىنه     

 .التمسه تٍ إلحثات إسادِ اإلؿالق
 

    414       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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فمذ كُش انَّ اإلؿالق تىاءً هلى َزا المسنله األيل اومنا َنً فنٓ     إرا  •
مشحلّ مشاد المتىلم ي لٕس داخال  فٓ المذلًل التظًسْ لىالمٍ ي إِنْ 
وان الحاطل تىًٔىا  فٓ رَه السامن هىذ إؿالق اللفق َنٓ الظنًسِ   
المـلمّ هه المإَّ تىاءً هلى انَّ اإلؿالق هذ  لحاف المٕنذ ال لحناف   

 .هذ  المٕذ

    415       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



34 

 همده ت الحىوة

أَنْ ٔمال تأنَّ اسم الجىس ي إِنْ وان مًػًها  للـثٕوّ  -الخاوٓالمسله •
المُملّ تحٕج لً استومل فٓ الممٕذ لم ٔىه مجاصا ، لىنه هنذ  رونش    
المٕذ تىفسٍ ٔذل هلى اإلؿالق مه دين حاجنّ إلنى التمسنه تنزان     
اللًُس الحالٓ السٕالٓ المزوًس فٓ المسله األيل، ي َزا الىنال  لنٍ   

 :تمشٔثان

    415       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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أَنْ ٔمال تأنَّ اسم الجىس فٓ حذِّ راتٍ مًػًم للـثٕوّ  -األيلالتمشٔة •
المُملّ لىه هذ  روش المٕذ مًػًم تًػن آخش لخظًطنّٕ اإلؿنالق   

( هذ  روش المٕنذ )تحٕج ٔىًن َزا الًػن الخاوٓ مىظثا  امٍا هلى مجشد 
أي هلى اسم الجىس راتٍ من خظًطّٕ هذ  المٕذ لٕىًن اسم الجنىس  
مًػًها  تًػوٕه أحذَما ال تششؽ تجاٌ روش المٕذ ي هذمٍ ي الخناوٓ  
مششيؽ توذ  روش المٕذ، ي المًػًم فٓ الًػن األيل ًَ رات الـثٕوّ 

 ،المُملّ ي فٓ الًػن الخاوٓ ًَ خظًص الـثٕوّ المـلمّ

    415       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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( هذ  رونش المٕنذ  )ي حٕىوزُ سًاءً وان الًػن الخاوٓ مىظثا  هلى مجشد  •
أي هلى اسم الجىس راتٍ من َزٌ الخظًطّٕ، فنانَّ اسنم الجنىس لنً     
استومل يحذٌ مه دين لٕذ استفٕذ مه رله اإلؿنالق تثشونّ الًػنن    
الخاوٓ ي امِا إرا استومل من المٕذ استفٕذ مىٍ الممٕذ منه دين أنْ ٔلنض    
المجاصّٔ، ألنَّ اسم الجىس لً استومل من المٕذ فلنٕس لنٍ حٕىونزُ إِالّ    

تىحنً تونذد النذال ي     -يػنٌ ياحذ للـثٕوّ المُملّ فٕذل ًَ من المٕذ
ي تُزا وستـٕن أنْ وجتىة المجاصّٔ فٓ . هلى الـثٕوّ الممٕذِ -المذلًل

 .مًاسد التمٕٕذ فٓ حٕه وستفٕذ المـلك فٓ مًاسد اإلؿالق

    415       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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اوٍ تىاءً هلى وًن الًػن الخاوٓ مىظثا  هلى اسم الجنىس منن   : ٔماللذ •
خظًطّٕ التجشد هه روش المٕذ سًف ٔىًن اسم الجىس مشتشوا  لفلٕا  
هىذ استومالٍ مجشدا  هه المٕذ ي حٕىوزُ ما الموٍٕه للًػنن الخناوٓ فنٓ    

 .مماتل الًػن األيل حتى وستفٕذ اإلؿالق تالًػن الخاوٓ

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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تأنَّ األطل فنٓ المشنتشن اللفلنٓ أَنْ ٔىنًن     : لذ ٔجاب هلى َزاي •
مستومال  فٓ جمٕن مواوٍٕ ي اوما وشفن الٕذ هه رله السنتلضامٍ تونذد   
اللحاف ي ًَ َىا ال ٔستلض  رله ألنَّ المًػًم لٍ تالًػن األيل َنٓ  
الـثٕوّ المُملّ ي المًػًم لٍ تالًػن الخاوٓ َنٓ الـثٕونّ المـلمنّ ي    
الـثٕوّ المُملّ مًجًدِ ػمه الـثٕوّ المـلمّ إرا  فثإمىان المتىلم أَنْ 
ٔلحق الـثٕوّ المُملّ ػمه الحظّ المـلمّ مىُا ي تنزله ٔىنًن لنذ    
الحق وال الموىٕٕه تلحاف ياحذ فٕسنتومل اللفنق فُٕمنا ي ؿالمنا ال     
تًجذ غائلّ توذد اللحاف فٓ المما  فالمتوٕه حمل اللفنق هلنى ونال    

ي الىتٕجّ َٓ اإلؿالق ألوّنٍ لنذ لظنذ     -تالىحً الّزْ روشوا -الموىٕٕه
 .الـثٕوّ المُملّ ػمه الحظّ المـلمّ

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ما لذ ٔجاب تٍ هلنى االهتنشاع المنزوًس فنانْ تنم فُنً ي إِالَّ       َزا •
فالمتوٕه فٓ َزا التمشٔة ًَ المًل تأنَّ اسنم الجنىس فنٓ حنذِّ راتنٍ      
مًػًم تًػن ياحذ فمؾ ي ًَ للـثٕوّ المُملّ لىه خظًطّٕ تجشدٌ 

 .هه روش المٕذ مًػًهّ تًػن مستمل لخظًطّٕ اإلؿالق
َزا ًَ التمشٔة األيل الستفادِ اإلؿالق مه هذ  روش المٕذ تال حاجّ •

 .إلى التمسه تاللًُس الحالٓ المزوًس فٓ المسله األيل
 

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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اًا  الاالف    -بعد االعتساف بوعمَليت  ثبَت ً -يسد على هرا التمسيبٍ •
في هَازد عدم تو هية ذان  -االستظه ز العسفي، ف ىَّ الولحَظ ال زج ً

اًٌ  ال ًساتفيد   -الظهَز الح لي السي لي الوروَز في الوسله األٍل
ٍ هارا هٌبا  ٍجاداًي لعادم نهىا ى      . اإلطالق بوجسد عدم ذوس الميد

االستغٌ ء عي ذان الظهَز الح لي ٍ عدم وف ياة تجاسد الىاالم عاي     
 .الميد للداللة على اإلطالق

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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أَنْ ٔمال تأنَّ الومالء توُذيا ي تثاوًا هلى اوٍ متى ما لم  -الخاوٓالتمشٔة •
ٔزوشيا المٕذ فُم ٔشٔذين اإلؿالق ي َزا التوُذ ًٔجة اوظشاف الزَه 

الجىس فنٓ حنذ راتنٍ لنٕس مًػنًها       اسم   إلى رله تالشغم مه انَ
للمإَّ المـلمّ تل للمإَّ المُملّ ي لُزا لً استومل من المٕذ ي أُسٔنذ  

 .تٍ الممٕذ لم ٔىه مجاصا 

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ي َزا التمشٔة اوما ٔىًن تمشٔثا  مستمال  فنٓ لثنال التمشٔنة األيل إرا    •

امٍنا إرا   -وما ًَ الظحٕح -تىٕىا هلى انَّ التوُذ لٕس ًَ موىى الًػن
الًػن فحٕىونزُ منه الًاػنح انَّ مشجنن       تىٕىا هلى انَّ التوُذ ًَ موىى

 .ء ياحذ َزٔه التمشٔثٕه سًف ٔىًن إلى شٓ

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ٔشد هلى َزا التمشٔة أٔؼا  ما أيسدواٌ هلى التمشٔة الساتك مه اونٍ  ي •
ٔستلض  استفادِ اإلؿالق حتى فٓ منًاسد هنذ  تمامٕنّ ران اللُنًس     

َنزا تاإلػنافّ   . الحالٓ فٓ حٕه اوٍ ال ٔستفاد رله فٓ تله المًاسد
 .إلى ما ٔشد هلى مخل َزٌ التوُذات مما سثك روشٌ فٓ تاب الًػن

إرا  فالظحٕح فٓ َزا الثاب ًَ المسله األيل المائنل تنأنَّ اإلؿنالق    •
مذلًل التضامٓ للًُس حالٓ سٕالٓ ٔمتؼٓ وًن المنتىلم تظنذد تٕنان    

 .تما  مشامٍ تىالمٍ

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ما روشواٌ فٓ َزا المسله هثاسِ هه طٕاغّ فىّٕ لممذمات الحىمّ ي •
 .التٓ ٔوذدَا األطحاب فلىثذأ تتـثٕك رله هلى تله الممذمات

 
 
 

     416       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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فً مقدمات الحكمة 
المحقق رأي 

 ًّ  الخراسان

ال مقام البٌان أَْن ٌكون المتكلم فً 
 .فً مقام اإلهمال و اإلجمال

متصلة على ال ٌنصب قرٌنة أَْن 
 .التقٌٌد

قدر متٌقن أَْن ال ٌكون بٌن االفراد 
 .فً مقام التخاطب

    417       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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فٓ ممنا  تٕنان ممنذمات الحىمنّ     ( لذٌ)لذ روش المحمك الخشاساوٍٓ ي •
 :حالث ممذمات َٓ

أَْن ٔىًن المنتىلم فنٓ ممنا  الثٕنان ال فنٓ ممنا  اإلَمنال ي         -أيال •
 .اإلجمال

 .أَنْ ال ٔىظة لشٔىّ متظلّ هلى التمٕٕذ -حاوٕا •
 .أَنْ ال ٔىًن تٕه االفشاد لذس متٕمه فٓ مما  التخاؿة -حالخا •

 

    417       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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الممذمّ األيلى فمٕل تأوُا تخثت تاألطل فانَّ األطل فٓ حنك ونل   امٍا •
 متىلم أَنْ ٔىًن فٓ مما  الثٕان ال فٓ مما  اإلَمال ي اإلجمال، 

   417       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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َزا األطل إِنْ أساديا تٍ اللًُس فًُ ما للىاٌ مه انَّ كاَش حال ونل  ي •
 متىلم اوٍ فٓ مما  تٕان تما  مشامٍ تىالمٍ، 

إِنْ أساديا تٍ الحجّٕ الومالئّٕ تموىى انَّ الومالء تثاوًا هلى حمل وال  ي •
المتىلم هلى اوٍ طادس فٓ مما  الثٕان تحٕج ٔىًن ونل ونال  حجنّ    

 توثذا  هلى انَّ طاحثٍ فٓ مما  الثٕان، 
اوٍ ال ًٔجذ فٓ المما  أطل همالئٓ توثذْ ما هنذى أطنالّ   : فجًاتٍ•

اللًُس فلٕس تثاوٓ الومنالء هلنى الحمنل المنزوًس إِالَّ طننشى منه       
 . طنشٔات أطالّ اللًُس

   417       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ال ًٔجذ فٓ المما  إِالَّ اللًُس الحالٓ المزوًس من وثشى اوٍ  الخالطّي •
حجّٕ اللًُس ي َزا ًَ جًَش المؼّٕ فٓ الممذمّ األيلى ي إِنْ واونت  

 .ولمات األطحاب غائمّ فٓ المما 

    418       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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انَّ َزا اللًُس الّزْ تشمض إلٍٕ الممذمّ األيلى ال ٔونٍٕه انَّ المنتىلم   حم •
ء الّزْ ًَ فٓ مما  تٕاونٍ   ء ي اوما ٔوٍٕه انَّ الشٓ فٓ مما  تٕان أْ شٓ

ٔىًن ًَ تظذد تٕان تمامٍ، فانَّ ول وال  ٔظذس مه المنتىلم ال تنذِ ي   
أَنْ ٔىًن تظذد موىى ي توذ أَنْ ٔتوٕه رله الموىى تاللًُسات اللفلٕنّ  
 ٔأتٓ ديس كًُس حال المتىلم فٓ اوٍ فٓ مما  تٕان تما  رله الموىى 

    418       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ٔجنة أَنْ وونٍٕه   « ولًا مما افتشسٍ الىلة». هىذ ما ٔمًل المًلىفمخال  •
أيال  اوٍ َل تظذد اإلسشاد إلى تزوّٕ فشٔستٍ أي إلى ؿُاسِ فشٔستٍ ي 
توذ استلُاس الموىى األيل مخال  ٔأتٓ ديس كًُس حال المًلى فنٓ اونٍ   
تظذد تٕان ول مالٍ دخنل فنٓ الموىنى الّنزْ هٕىناٌ تاالسنتلُاس، ي       
المذلًل االلتضامٓ لُزا اللًُس حٕىوزُ اوٍ ال ٔمظذ وًها  موٕىا  مه مإَّ 
الىلة ي إِالَّ لىان تشوٍ لزوش المٕذ الّزْ ٔوٍٕه رله الىًم خلفا  لللًُس 

 .المزوًس

    418       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ي . اوما ٔثذأ توذ توٕٕه أطل المنشا    الخالطّ انَّ ديس الممذمّ األيلىي •
َزا ًَ الموىى تىلمات الفمُاء فٓ االسنتذالالت الفمُٕنّ منه المىنن     
أحٕاوا  هه التمسه تذاللّ إؿاللّٕ تذهًى هذ  وًن المـلنك مسنًلا    
لثٕان َزٌ الجُّ من اهتشافُم تان ممتؼى األطل وًن المتىلم فٓ مما  

 الثٕان 
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 :امٍا الممذمّ الخاوّٕ فمذ جاءت تظٕاغتٕهي •
هنذ   )ي َٓ ( لذٌ)ما وملىاَا هه المحمك الخشاساوٍٓ : الظٕاغّ األيلى•

 (.وظة لشٔىّ متظلّ هلى التمٕٕذ
ي ( لنذٌ )ما جشى هلُٕا سأْ مذسسّ المحمك الىنائٕىٓ  : الظٕاغّ الخاوّٕ•

 (.هذ  وظة لشٔىّ متظلّ أي مىفظلّ هلى التمٕٕذ)َٓ 
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َاتان الظٕاغتان مشتشوتان فٓ اشتشاؽ هذ  وظنة لشٔىنّ متظنلّ    ي •
 هلى التمٕٕذ 

تمتاص الظٕاغّ الخاوّٕ تاشتشاؽ هذ  وظة لشٔىّ مىفظلّ هلى التمٕٕذ ي •
 . أٔؼا

أيال فٕما تٍ االشتشان تٕه الظٕاغتٕه ي حاوٕا  فٕما امتناصت تنٍ   فىتىلّم •
 .الظٕاغّ الخاوّٕ

امٍا فما تٍ االشتشان تٕه الظٕاغتٕه أهىٓ اشتشاؽ هنذ  وظنة لشٔىنّ    •
 :ففٍٕ حالحّ احتماالت. متظلّ هلى التمٕٕذ
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