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 الفاظـ تفاٍت کار اطَلی ٍ لغَی در تحج 2

 مباحث الفاظ
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  الؼزفیٍ هذلَلِ اللغَی أٍ  الوشتقهفاد تحذيذ 

 المشتق

موضوع للمتلبس بالمبدإ 
 خاصة

موضوع لمفهوم أعم یشمل 
المتلبس و من انقضى عنه 

 المبدأ على السواء
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  الوختار فی هؼٌى الوشتق
  فٖ هوٌى الوشتكالوختبز •
ٍ الَالن اىَّ لل٘لًب هي التدثٓس ٍ التإهٓل فٖ إؿاللبت الوشتتك وتب ٕ فتٖ    •

زؤٌٗب للزصم ثَػوْب للوتلجس ثبلوجدإ خبطٔ، ألىَّ الوشتك لتِ هتب ٓ ٍ   
ّ٘ئٔ، ؤهٖب الوب ٓ فوَػَهٔ للداللٔ هلى الحدث، ٍ اهٓب الْ٘ئٔ فللداللتٔ  
هلى ًسجٔ ذله الحدث إلى الرات ٍ تلجٓسْب ثِ هلى اختال  ؤًحبئِ ٍ 

 .و٘ف٘ٓبتِ ٍ ّٖ فسم ٍرَ  الحدث ٍ هدم اًمؼبئِ
ٍ ٗىفٌ٘ب  ل٘لًب هلى ثـالى الَػن لألهن هب تمدٓم هي هدم ت٘سٓس تظَٗس •

 .هوٌى ربهن ث٘ي الوتلجٓس ٍ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدؤ

374ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  
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  أدلّة القَليي فی ٍضغ الوشتقّ
  المَل٘ي فٖ ٍػن الوشتكّؤ لّٔ •
 الـسف٘ي،   ٍَّ الىالم ثلحبف األ لّٔ هلى: ٍؤهٓب الومبم الخبًٖ•
، ٍزؤٕ آختس  هَضَع للوتلثّس تالفؼلالوشتقّ ٌّبن زؤٕ ثإىّ : فٌمَل•

 . التفظيل، ٍزؤٕ حبلج ةهَضَع لألػنّثإ ًِّ 
 :الدخَل فٖ ؤ لّتْن ًمَلٍلجل •
ثـالًتِ ثتال     المَل ثبألهنٓ ٗىفٖ لاللتفبت إلتى   إىّ تحل٘ل ًفس هدٓهى•

 التىلّن فٖ تله األ لّٔ،   حبرٔ إلى

     439       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 
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  أدلّة القَليي فی ٍضغ الوشتقّ
  َّ المَل ثَػن الوشتكّ للزبهن -ووب هسفت -فإىّ المَل ثبألهنٓ هوٌبُ•

 . الوتلجٓس ثبلفول ٍالوٌمؼٖ هٌِ الوجدؤث٘ي 
 :  هب هؼى  لظبحت ّرا المَل هي ؤى ٗلتصم ثإحد ربهو٘ي هلىٍالثدٓ •
ؤى ٗمَل ثإىّ الزبهن َّ ذات هم٘ٓدٓ ثبلفول الوبػٖ، فبلمبئن هوٌتبُ  فإهٓب •

 هي لبم، 
ؤى ٗمَل ثإىّ الزبهن َّ ذات غ٘س هتلجٓستٔ فولًتب ثبلوتدم األشلتٖٓ     ٍإهٓب •

 .للوجدؤ

     439       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 
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  أدلّة القَليي فی ٍضغ الوشتقّ
الخبًٖ فمد هسفت هدم هسف٘ٓتِ، فإىّ الَرداى حبون ثإ ًّتِ ال ٗفْتن   ؤهٓب •

ػبزة ؤٍ لبئن إلّبهوٌىّ حجَتٖٓ طس ، ٍال ٌٗتمل الرّي ثٌحَ : هي هخل
  ًفٖ الودم، ثل ٗفْن هٌِ زؤستبً الووٌتى    التفظ٘ل ٍال ثٌحَ اإلروبل إلى

 الخجَتٖٓ، 
ٍل٘س ّرا ربهوبً هسف٘ٓبً ٗمن تحتت ًلتس الَاػتن ؤٍٓلًتب ٍتحتت ًلتس       •

 . الوستوول ٍالسبهن حبً٘بً
 

     439       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 
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  أدلّة القَليي فی ٍضغ الوشتقّ
ؤى ٗشتسؽ : األٍٓل فالشم ؤخر الفول الوبػٖ فٖ هفَْم الوشتكّ ٍَّؤهٓب •

فٖ وَى استووبل الوشتكّ حم٘م٘ٓبً ؤى ٗىَى الوجدؤ حبثتتبً للوشتتكّ ف٘وتب    
ٍلَ آًبً هب؛ إذ لَ وبى الوجدؤ حبثتبً فٖ الحبل فمؾ، لن ٗىي ذلته    هؼى

 هفب  الفول الوبػٖ، ٍإًّوب َّ هفب  الفول الوؼبزم، 
هي الَاػح ٍرداًبً وفبٗٔ التلجٓس الحبلٖٓ، ثل ٗلصم هي ذله فتٖ  ثٌ٘وب •

الؼسثٔ الَاحدٓ وَى الوشتكّ حم٘مٔ فتٖ  : الوجب ئ اًٙ٘ٓٔ وبلؼسة، ؤٕ
خظَص الوٌمؼٖ هٌِ الوجتدؤ  ٍى الوتلتجٓس؛ ألىّ التلتجٓس فتٖ اٙى     

الوؼبزم ال الوبػٖ، ٍلتد اختر الفوتل      الحبػس ال ٗىفٖ لىًَِ هوٌى
الوبػٖ زوٌبً فٖ هفَْم الوشتكّ، ٍالتلجٓس ف٘وب لجل اٙى الحبػتس لتد   

 ؛ ألىّ الوجدؤ وبى آً٘ٓبً،  اًمؼى

     439       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 
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  أدلّة القَليي فی ٍضغ الوشتقّ
لَاشم فبسدٓ هسفبً هي ّرا المج٘ل ٗىفٖ لىًَتِ ثسّبًتبً هسف٘ٓتبً    فَرَ  •

هدم طحٓٔ المَل ثىَى الوشتكّ هَػتَهبً لألهتنٓ، ٍتوت٘ٓي المتَل       هلى
 ، ثىًَِ هَػَهبً لخظَص الوتلجٓس

التدخَل    وب ٕ إلثـبلِ هي  ٍى حبرٔ إلتى   فتحل٘ل ًفس الودٓهىإذى •
، إلّبؤ ًٌّب هن ذلته ًوتسّ ثَرتَُ    «1»  فٖ الَرَُ التٖ تروس للوُدٖهَ٘بت

 :ثوغ األلَال إروبلًب فٌمَل

     439       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 
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 ػالئن تشخيض حقيقت اس هجاس

ػالئن تشخيض  
 حقيقت اس هجاس

 تثادر. 1

 طحت حول. 2

 اطزاد. 3

ػذم تثادر ٍ . 4
 طحت سلة حول
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 تصور لفظ

 تبادر

تصور 
معنای 

 موضوع له

تصور الزم بین 
 بالمعنی األخص

معنای  
 موضوع له
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 ػالئن تشخيض حقيقت اس هجاس

 صحت حمل

لفظ با معنای ارتکازی خود 
موضوع قضیۀ منطقی و 
 آن معنای محتمل محمول 

معناى محتمل، موضوع و 
لفظ با معنای ارتکازی خود  

 محمول
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 ػالئن تشخيض حقيقت اس هجاس

ػالئن تشخيض  
 حقيقت اس هجاس

 تثادر. 1

 طحت حول. 2

 اطزاد. 3

ػذم تثادر ٍ . 4
 طحت سلة حول

 93-12-19تِ تؼذ  70جلسِ : رجَع کٌيذ
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 ػالئن تشخيض حقيقت اس هجاس

 اطراد

 اطراد به معنای شیوع تبادر. 1
تبادر به روش 

 آبجکتیو

 اطراد به معنای شیوع استعمال. 2
عالمت استعمال 

 بدون قرینه

 عالمت حقیقت اطراد به معنای شیوع استعمال بدون قرینه. 3

 اطراد به معنای شیوع تطبیق. 4

 اطراد به معنای شیوع صحت حمل. 5
صحت حمل به 
 روش آبجکتیو
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 ظَْرّاى احزاس  راُ: فظل ّشتن

هاى  راه: فصل هشتم
 احراز ظهور

 وجدان. 1

مراجعه به اهل . 2
 زبان

مراجعه به قول . 3
 لغوى

 استدالل منطقی.4
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

 :ٍػن الوشتكّ لخظَص الوتلجٓس ثبلفولؤ لّٔ •
ؤهٓب المَل ثبالختظبص ثخظَص الوتلتجٓس ثبلفوتل، فمتد استتدلّ لتِ      •

 :ثَرَُ
 . خظَص الوتلجٓس تثادر   هَى: الَرِ األٍٓل•
هلِ٘ هي لجل األهوٖٓٓ ثإ ًِّ لولّ التجب ز ل٘س ًبشئبً هي الَػتن،  ٍاشىل •

 .ؤسبس غلجٔ االستووبل فٖ الوتلجٓس  ثل هي االًظسا  المبئن هلى

441: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

ثتإىّ الابلتت فتٖ هتَاز      « 1»ذلته طتبحت الىفبٗتٔ      هلىٍؤربة •
  االًظتسا  إلتى    استووبل الوشتكّ َّ االًمؼبء، فى٘ف ٗوىتي  هتَى  

 ؟ؤسبس الالجٔ فٖ االستووبل  الوتلجٓس هلى
 : ؤىّ ّرا الىالم ؤٍلوِ ث٘ي هحرٍزٗي  إلّبؤىّ طبحت الىفبٗٔ زؤى •

 
•______________________________ 

ؤىّ ّرا الجحج فٖ الىفبٗٔ لن ٗس  فٖ ذٗل  ل٘ل التجتب ز،  :  ال ٗخفى( 1)
  ل٘ل ازتىبش التؼب ٓ  ثل ٍز  فٖ ذٗل

 
441: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل    
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

ؤىّ الابلت فٖ استووبل الوشتكّ َّ التلجٓس ثبلفول، ٍلن فٖ :  ا ٓهىفإى •
ؤسبس غلجٔ االستووبل، ٍل٘س تجتب زاً    االًظسا  لولِّ هلى  ؤىّ: هشىلٔ
 الحم٘مٔ،    الّبً هلى

ٖ : ؤىّ الابلت فِ٘ َّ االًمؼبء، ل٘ل لِ:  ا ٓهىٍإى • ؤىّ : إذى فى٘ف تتدٓه
غلجٔ االستووبل : الوشتكّ حم٘مٔ فٖ خظَص الوتلجٓس، ثٌ٘وب ّرا هوٌبُ

الوزبشٕٓ الىبشفٔ هي غلجٔ الحبرٔ إلِ٘، هن ؤىّ الَػن ٗتّجن   فٖ الووٌى
األوخس حبرتٔ إل٘تِ، فْترا      الحبربت، ٍاللفق إًّوب َٗػن لران الووٌى

 خال  حىؤ الَػن؟

 

442: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

إىّ ؤوخس هتَاز   : طبحت الىفبٗٔ هي وال الوحرٍزٗي ثإى لبلٍتخلّض •
  استووبل الوشتّك َّ هتَز  االًمؼتبء، إلّتبؤ ًّتِ ٗوىتي حولْتب هلتى       
االستووبل فٖ الوتلجٓس، ٍذلته ثتإى ٗىتَى الزتسٕ ثلحتبف شهتبى       

االستووبل فٖ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدؤ، ٍذله   التلجٓس، ٍٗوىي حولْب هلى
 .ثإى ٗىَى الزسٕ ثلحبف الحبل

442: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

ؤىّ الوشتتكّ حم٘متٔ فتٖ الوتلتجٓس تحوتل تلته         فجٌبءّ هلتى : ٍهلِ٘ •
الزسٕ ثلحبف شهبى التلجٓس هولًب ثإطبلٔ الحم٘متٔ،    االستووبالت هلى

 . الوزبشٕٓ  فلن تلصم غلجٔ االستووبل فٖ الووٌى

442: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

ؤىّ الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ ال تزسٕ ؤطتبلٔ الحم٘متٔ إلحجتبت      هلىٍثٌبءّ •
االستووبل فٖ الوتلجٓس؛ ألىّ االستووبل فتٖ الوٌمؼتٖ ؤٗؼتبً حم٘متٔ، ثتل      

االستووبل ثلحبف حبل الٌـك توسٓىبً ثإطبلٔ   تحول ّرُ االستووبالت هلى
اإلؿالق التٖ تَرت ؤىّ شهبى الزسٕ َّ شهبى الٌـك، فإىّ اإلؿالق ٍهتدم  
تو٘٘ي الصهبى ٗمتؼٖ ذله، ٍشهبى الٌـك َّ شهبى االًمؼبء، إذى لن ٗظتحٓ  

، فتتبزتفن وتتال «1»  الوتلتتجٓس لىختتسٓ االستتتووبل  االًظتتسا  إلتتى   هتتَى
 .اإلشىبل٘ي

  ؤىّ الوَرَ  فٖ الىفبٗٔ لت٘س ّتَ فتسع االًظتسا  إلتى     :  ال ٗخفى( 1)•
الوتلجٓس لىخسٓ االستووبل ثل فسع اًسجبق التلجٓس هي اإلؿتالق هتي  ٍى   
اشتساؽ التلجٓس هي لجل الَاػن ٍلىٌٌّب ال ًفْن ستججبً لْترا االًستجبق هتي     

  االستووبلإلّب وخسٓ اإلؿالق 
442: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل    
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

  إًٌّب ال ًسلّن ؤىّ ؤوخس االستووبالت فٖ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدؤ حتّى: ؤلَل•
 . ثبألهنٓالمَل   هلى

 :ؤىّ استووبالت الوشتكّ لد تىَى فٖ رولٔ تـج٘م٘ٓٔ: ذلهٍث٘بى •
ؤىّ ٌّبن ذاتبً هشخّظٔ ًـجٓك هلْ٘ب هٌَاى الوشتكّ، ووب فٖ : ٍؤلظد ثْب•

 ، «شٗد هبلن»
ذات   لن ٗـجٓك فْ٘ب هٌَاى الوشتكّ هلى: تىَى غ٘س تـج٘م٘ٓٔ، ؤٕ  ٍاخسى•

 . «ؤوسم الوبلن»: هوٌ٘ٓٔ، ووب إذا ل٘ل
 

443: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

ؤهٓب فٖ الخبًٖ فبلوستوول لن ٗلحق ذاتبً هوٌ٘ٓٔ، ٍؤرسى هلْ٘تب الوشتتكّ   •
ؤىّ شهبى الزسٕ ّتَ شهتبى الٌـتك، ٍفتٖ     : اإلؿالق  إىّ همتؼى: ل٘مبل

 . الوجدؤ هي الرات  شهبى الٌـك لد اًمؼى

443: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

، ؤٍ «زؤٗتت الوتبلن  »إهٓب إسٌب ٗٓٔ ن : فٖ األٍٓل فبلزولٔ التـج٘مٍ٘ٓٔؤهٓب •
 « شٗد هبلن»، ؤٍ حول٘ٓٔ ن «ػسة الوبلن»

ؤىّ الزتسٕ  : اإلؿالق فْ٘ب  ؤىّ همتؼى: وبًت إسٌب ٗٓٔ، فوي الَاػحفإى •
الرات إًّوب َّ ثلحبف شهبى طتدٍز الفوتل، ال ثلحتبف      ٍالتـج٘ك هلى

فِ٘ الوجتدؤ، ف٘توت٘ٓي     ٗمبل ثإىّ شهبى الٌـك لد اًمؼى  شهبى الٌـك حتّى
وًَِ هستوولًب فٖ الوٌمؼٖ، ثل فٖ شهبى الٌـك لولّ ذاتتِ ؤٗؼتبً غ٘تس    

 .  هَرَ ٓ

443: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 

الشت٘   »فتبزًٓ ًفسع ؤىّ الرات هٌمؼ٘ٔ ووب فتٖ لَلٌتب   : وبًت حولٍ٘ٓٔإى •
، «شٗتد هتبلن  »ًفسع هدم اًمؼبئْب ووب فتٖ لَلٌتب     ، ٍاخسى«الوف٘د هبلن

 ٍوبى شٗد ثودُ ح٘ٓبً، 
ؤىّ الزسٕ ال ٗىَى ثلحبف شهبى الٌـك، ثل ثلحبف : األٍٓل هي الَاػحففٖ •

زؤٕ األهوٖٓٓ؛ إذ هٌتد شهتبى الٌـتك ال ذات      هلى  شهبى ٍرَ  الرات حتّى
 ، ٗزسٕ هلْ٘ب الَطف االشتمبلٖٓ  ؤطلًب حتّى

ؤطبلٔ اإلؿالق ؤى ٗىَى الزسٕ ثلحبف شهبى   ؤىّ همتؼى: الخبًٖ ًسلّنٍفٖ •
  ٕ المؼتبٗب  : الٌـك، ٍلىي ال ًسلّن فٖ خظَص ّرا المسن هتي المؼتبٗب، ؤ

التـج٘م٘ٓٔ الحول٘ٓٔ الوَرَ  فْ٘ب الرات ؤىّ الابلت َّ التلتجٓس حتبل الٌـتك،    
 .إذى فىالم طبحت الىفبٗٔ غ٘س طح٘ح
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ٖٓ ًشتإ هتي وختسٓ         ٍلىي • ٖٓ ثتإّى التجتب ز لولّتِ اًظتساف إشىبل األهوٓت
لَ سلّن وَى التجب ز اًظساف٘ٓبً ًشإ هتي    االستووبل غ٘س ٍاز ، فإًِّ حتّى

ط٘سٍزٓ اللفق ثىختسٓ  : ذله  وخسٓ االستووبل، ال ٗؼسًّب ذله؛ إذ هوٌى
خظَص الوتلجٓس ثبلٌمل هتي    االستووبل هَػَهبً ثبلَػن التوٌٖ٘ٓٓ فٖ

األهنٓ هخلًب، ٍتوبم ّنٓ الفمِ٘ إًّوب َّ إحجبت كْتَز اللفتق فتٖ هوٌتىّ،     
ٍّرا ٗخجت ثخجَت الَػن ٍالتجب ز هي  ٍى فسق ث٘ي وَى الَػن توٌ٘٘٘ٓبً 

 .ؤٍ توٌ٘ٓ٘ٓبً، ٍلن ٗىي الْد  إحجبت خظَص الَػن التوٌٖ٘٘ٓ هخلًب
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األهتنٓ ٗلتصم هتدم التؼتب ٓ ثت٘ي األٍطتب          ؤ ًّتِ هلتى  : الخبًٖالَرِ •
االشتمبل٘ٓٔ الوإخَذٓ هي الوجب ئ الوتؼتب ٓٓ، وبلوتبلن ٍالزبّتل؛ ألًّتِ     
ٗىفٖ فٖ طدق ولّ هٌْوب تلجٓسِ فتٖ ٍلتت هتي األٍلتبت الوبػت٘ٔ      
ثوجدئِ، فإذا تلجٓس فٖ ٍلت ثوجدؤ، ٍفتٖ ٍلتت آختس هتي األٍلتبت      
الوبػ٘ٔ ؤٍ فٖ الَلت الحبػس ثبلوجدؤ اٙخس، طدق الَطفبى هوبً، ثٌ٘وب 

 .ّوب هتؼب ٓاى ثال إشىبل ووب َّ ٍاػح
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، فْتَ غ٘تس تتبمٓ،     الودٓهى  الَرِ إذا ازٗد رولِ  ل٘لًب حم٘م٘ٓبً هلىٍّرا •
تؼب ٓ الظفبت، فْرا غ٘س   فإًِّ إى ازٗد رول تؼب ٓ الوجب ئ ثسّبًبً هلى

طح٘ح؛ ألىّ التؼب ٓ ث٘ي الوجدءٗي ال ٗلتصم هٌتِ التؼتب ٓ ثت٘ي هتدلَلٖ      
الْ٘ئت٘ي االشتمبل٘ٓت٘ي؛ إذ لد تـوٓن الْ٘ئٔ االشتمبل٘ٓٔ ثوب ٗخسد الووٌ٘٘ي 

األهنٓ؛ إذ ؿوٓن الوشتتكّ ثوفتب  الفوتل      هي التؼب ٓ، ووب َّ الحبل هلى
هتي هلتن، ٍهتدلَل    « هتبلن »هب سجك، ف٘ىتَى هتدلَل     الوبػٖ هلى

 هي رْل، ٍؿجوبً ال تؼب ٓ ثٌْ٘وب، « ربّل»
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  ازٗد رول ٍػَح التؼب ٓ ٍازتىبشُ فٖ ؤًلبز الوس   ل٘لًتب هلتى  ٍإى •
، فبإلًسبى ح٘ج  التؼب ٓ، فْرا االزتىبش إًّوب َّ فٖ ؿَل هوسفٔ الووٌى

« الزبّتل »الوتلجٓس ثبلولن فولًب، ٍهي ولؤ « الوبلن»إًِّ ٗفْن هي ولؤ 
ولؤ   الوتلجٓس ثبلزْل فولًب ازتىص فٖ ذٌِّ التؼب ٓ، ٍهي ال ٗوس  هوٌى

الوبلن ٍالزبّل ال ٗستىص فٖ ذٌِّ التؼب ٓ، فبزتىبش التؼب ٓ فتٖ ؿتَل   
ازتىبش وَى الوشتكّ حم٘مٔ فٖ الوتلجٓس، فال ٗظلح ّرا  ل٘لًتب حم٘م٘ٓتبً   

ًون، ٗظلح ؤى ٗىَى هٌجْٓتبً حت٘ي الافلتٔ، ال ؤى ٗىتَى     .  الودٓهى  هلى
 .هوـ٘بً للولن ثبلوـلت لوي ال ٗولن ثِ حم٘مًٔ
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هي شٗتد الوٌمؼتٖ   « هبلن»، ف٘ظحٓ سلت طحّة السلة: الخبلجالَرِ •
 .هٌِ الوجدؤ، ٍطحٓٔ السلت هالهٔ الوزبش

ثبلىلّ٘ٓتٔ، ؤٍ  « هتبلن »ّل ٗسا  طحٓٔ سلت : ذله ثإ ًِّ  ٍاهتسع هلى•
هم٘ٓداً ثإى ٗىَى هبلوبً ثبلولن الفولتٖٓ؟ فتإى ازٗتد    « هبلن»طحٓٔ سلت 

طحٓٔ سلت هبلن ثبلىلّ٘ٓٔ، فَْ خال  الَرداى، فإىّ شٗتداً هتبلن ثولتن    
ٍإى ازٗد ؤ ًِّ ل٘س ثوبلن ثولن فولٖٓ، فْترا طتح٘ح، لىتي    . سبثك ٗمٌ٘بً

 .هزبشٗٓٔ الوبلن ثمَل هـلك  طحٓٔ سلت الوم٘ٓد ال تدلّ هلى
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ٍّرا اإلشىبل ًشإ هي الخلؾ ث٘ي تم٘٘د الَطف االشتمبلٖٓ ٍتم٘٘د هجدؤ •
، «شٗتد لت٘س ثوتبلن اٙى   »: الوبلن ٍالولن فتتبزًٓ ًمتَل  : االشتمبق، ؤٕ

 . «شٗد ل٘س ثوبلن ثولن اٙى»:ًمَل  ٍاخسى
إى طحٓ ال ٗستلصم هزبشٗٓٔ الوشتكّ فٖ الوٌمؼٖ هٌتِ الوجتدؤ،   فبلخبًٖ •

لىي األٍٓل ٗستلصم هزبشٗٓتِ فِ٘، ٍٗسبٍق ثـالى لتَل األهوٓتٖٓ، فتإىّ    
 ؟ّل َّ هبلن اٙى، ؤٍ ال: الٌصام ولّ الٌصام فٖ ؤ ًِّ
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، ؤطل طحٓٔ السلت ٍطحٓٔ الحول ل٘س هي ؤ لّٔ الحم٘مٔ ٍالوزتبش  ًون•
فْرا الَرِ حبلِ حبل الَرِ . ووب ثٌّ٘ٓب فٖ ثحج هالئن الحم٘مٔ ٍالوزبش

ؤهس هولَم سبثمبً، ال   السبثك فٖ ؤ ًِّ ٗستوول فمؾ هي ؤرل التٌجِ٘ هلى
 .إلهـبء هلن ردٗد
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، ٍَّ هسوّت هتي  «1»  هب ذوسُ الوحمّك الٌبئٌٖ٘ٓ زحوِ اهلل: الساثنالَرِ •
 :ؤهسٗي

الوجدؤ،   الوشتكّ، ٍهوٌبُ َّ هوٌى  ثسبؿٔ هوٌى  ل٘بم الجسّبى هلى: األٍٓل•
إلّبؤىّ الوجدؤ هإخَذ ثشسؽ ال، ٍالوشتتكّ هتإخَذ ال ثشتسؽ؛ ٍلْترا ال     

 .ٗمجل الوجدؤ الحول ثخال  الوشتكّ
•______________________________ 

ثحست ؿجؤ روبهٔ  121 -106، ص 1زارن فَائد االطَل، د ( 1)
ثحست الـجوتٔ   76 -63، ص 1الودزٓس٘ي ثمن، ٍؤرَ  التمسٗسات، د 

  تول٘ك الس٘ٓد الخَئٖٓ  الوشتولٔ هلى
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  ثسبؿٔ الوفَْم االشتمبلٖٓ، ٍوَى هوٌبُ َّ هوٌتى   ؤ ًِّ ثٌبء هلى: الخبًٖ•
الوجدؤ ال ٗومل الَػن لألهنٓ؛ إذ ال ٗتظَٓز الزبهن األهوٓتٖٓ، فتإذا وتبى    

الولن، فبلولن ل٘س ربهوبً ث٘ي الوتلتجٓس ٍالوٌمؼتٖ     هخلًب ثووٌى« هبلن»
 .هٌِ، إذى ف٘خجت ثرله ؤىّ الوشتكّ حم٘مٔ فٖ خظَص الوتلجٓس
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ال ٗومتل  « 1»الجستبؿٔ    ؤهٓب األهس الخبًٖ، ٍَّ ؤ ًّتِ ثٌتبءّ هلتى   : ؤلَل•
. إًِّ طح٘ح: الزبهن األهوٖٓٓ، فمد تمدٓم الىالم هٌِ فٖ الومدٓهبت، ٍللٌب

ٍؤهٓب األهس األٍٓل، ٍَّ ثسبؿٔ الوفبّ٘ن االشتمبل٘ٓٔ، ٍوًَْب ًفس هفبّ٘ن 
  ٖ ِ   -الوجب ئ، فْرا ال ًمجلِ، ٍستَ  ٗتإت فتٖ خبتوتٔ    -إى شتبء اللَّت

إىّ الوفْتَم  : ثإى ٗمتبل   الوسإلٔ، فبألحسي تجدٗل ّرا الج٘بى ثوب هؼى
إهٓب ؤى ٗمبل ثجسبؿتِ، فال ٗومل األهنٓ؛ لودم تظَٓز الزتبهن،  : االشتمبلٖٓ

ؤ ًِّ لَ حلّلٌبُ لسؤٌٗبُ   ؤٍ ٗمبل ثتسوّجِ، فبلزبهن هومَل حجَتبً، لىي هؼى
ٗستلصم هحبذٗس هسف٘ٓٔ ال ٗمجلْب الَرداى الوسفٖٓ، فبلزبهن غ٘س طتح٘ح  

وال التمدٗسٗي ال ٗظحٓ األهنٓ، ٍّرا َّ الوودٓ فتٖ إحجتبت     هسفبً، فولى
 . الودٓهى
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ذوسًبُ كْس ٍرِ الخلل فٖ األ لّٔ التٖ استدلّ ثْتب لألهتنٓ ثٌحتَ    ٍثوب •
 .«2»التوسّع لْب   الوَرجٔ الىلّ٘ٓٔ، فال حبرٔ إلى

•______________________________ 
وًَِ   الوجدؤ، ؤهٓب الجسبؿٔ ثووٌى  الوشتكّ َّ هوٌى  وَى هوٌى  ثووٌى( 1)

هٌَاًبً اًتصاه٘ٓبًثس٘ـبً ٌٗتصم هي الرات ثلحتبف اتّظتبفِ ثبلوجتدؤ، فْتٖ     
  هلحمٔ فٖ إهىبى تظَٗس الزبهن ٍهدهِ ثبلتسو٘ت
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ال ثإس ثبلتوسّع ٌّب لدل٘ل ٍاحد هي ؤ ٓلتٔ المتَل ثتبألهنٓ، ٍّتَ     ( 2)•
، 1زارن تفست٘س الجسّتبى، د   )االستدالل ثوب ٍز  فٖ ثوغ السٍاٗبت 

:  هي استدالل الووظَم هل٘تِ الستالم ثمَلتِ توتبلى    ( 151 -149ص 
ٔ   )« لَبٌََٗبلُ هَِْدٕٔ اللَّتبلٔؤ٘يَ » هتدم    هلتى ( 124: ستَزٓ الجمتسٓ، اٙٗت

إًِّ لتَ لتن   : طالح٘ٓٔ هي وبى هشسوبً فٖ ؤٍٓل ؤهسُ لإلهبهٔ، ح٘ج ٗمبل
لوب ٗشول الوٌمؼتٖ هٌتِ الوجتدؤ، لوتب طتحٓ      اسوبً -اللبلنٗىي هٌَاى 

استدالل اإلهبم هلِ٘ السالم ثْرُ اٙٗٔ الوجبزؤ إلثـبل خالفٔ الخلفبء 
األٍائل فٖ همبثل ؤّل السٌّٔ؛ ألًّْن ال ٗوتسفَى ثتإىّ خلفتبءّن وتبًَا    
كبلو٘ي فٖ ٍلت تموٓظْن لو٘ض الخالفٔ، ٍإًّوب ٗوتسفَى ثللوْن لجتل  

 .إسالهْن
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، 38: سَزٓ الوبئدٓ، اٙٗٔ)ذله آٗتب حدٓ السسلٔ ٍالصًب   تؼب  إلىٍلد •
ؤىّ الحدٓ هب ٓ ٗتنٓ ثود اًتْتبء هول٘ٓتٔ   : ؛ لَػَح(2: ٍسَزٓ الٌَز، اٙٗٔ

ؤىّ اسن الصاًتٖ ٍالستبزق ٗشتول هتي       السسلٔ ٍالصًب، فْرا شبّد هلى
 .هٌْوب الوجدؤ  اًمؼى
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ؤىّ إلحبق آٗتٖ السسلٔ ٍالصًب فٖ الومبم فٖ غ٘س هحلِّ، فإًِّ لَ : ٍالَالن•
  هَز  االًمؼبء حبل إرساء الحدٓ هلى  فسع تَلّف تـج٘ك اٙٗت٘ي هلى

األهنٓ، إذى تظجح إزا ٓ األهنٓ   حول هٌَاى السبزق ٍالصاًٖ فْ٘وب هلى
فٖ اٙٗت٘ي همـَهبً ثْب؛ إذ ال شهٓ فمْ٘ٓبً فٖ إٗمبم الحدٓ هلْ٘وتب ثوتد   
اًمؼبء الوجدؤ، ٍهٌدئرٕ ٗدخل التوسٓه ثبٙٗت٘ي إلحجبت وَى الوشتتكّ  

الشتهٓ فتٖ االستتٌب ،      حم٘مًٔ فٖ األهنٓ فٖ إرساء ؤطبلٔ الحم٘مٔ لدى
الشهٓ فٖ   ؤىّ ؤطبلٔ الحم٘مٔ إًّوب تىَى حزٓٔ لدى: ٍلد حجت فٖ هحلِّ
 .الوسا ، ال االستٌب 
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ٔ   االستدالل هلىفٌ٘حظس • ، «لَبٌََٗتبلُ هَِْتدٕٔ اللَّتبلٔؤ٘يَ   »: األهنٓ فٖ آٗت
هي وبى   ٍٗىَى ّرا االستدالل ثلحبف السٍاٗبت التٖ ؿجٓمت اٙٗٔ هلى

 .هشسوبً لجل اإلسالم إى توٓت سٌداً
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ٖ    هلتى )ؤربة الس٘ٓد الخَئٖٓ زحوِ اهلل ٍلد • الوحبػتسات   هتب ٍز  فت
هتي  ( ثحست ؿجوتٔ هـجوتٔ الٌزتف    264 -256، ص 1للف٘ٓبع، د 

لتَ آهٌّتب ثتإىّ      االستدالل ثرله ٍثأٗتٖ حدٓ الصًب ٍالسسلٔ ثإ ًٌّب حتّتى 
ٍهٌْتب ّترُ    -الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ فبستووبلِ فٖ المؼبٗب الحم٘م٘ٓٔ

 ال ٗظحٓ فٖ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدؤ ثلحبف حبل االًمؼبء؛  -اٙٗبت
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ألىّ المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ لن ٗلحق فْ٘ب تـج٘ك الوشتكّ الرٕ ؤطتجح  ٍذله •
ٗفتتسع ؤىّ الوجتدؤ لتد      شخضٍ هب حتّتى   هَػَهبً لتله المؼ٘ٓٔ هلى

هي ذان الشخض، ٍإًّوب الوَػَم فٖ المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ ٗىتَى    اًمؼى
  إىّ الوَػَم فٖ المؼت٘ٓٔ الحم٘م٘ٓتٔ ٌٗحتلّ إلتى    : همدٓز الَرَ ، ؤٍ لل

ثفول٘ٓٔ الوجدؤ، فإذى ال  -ال هحبلٔ -تحمّك الشسؽشسؿ٘ٓٔ ٍٗىَى لؼ٘ٓٔ 
ٗوىي ؤى ٗمظد ثوَػَم المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ ٍورله هتولّمْب إلّبالوتلجٓس، 
ٍاللبّس األٍٓلٖٓ هي المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ ّتَ  ٍزاى الحىتن هتداز هٌتَاى     
  هَػَهِ حدٍحبً ٍثمبءّ، إلّبؤى تمَم لسٌٗتٔ  اخل٘ٓتٔ ؤٍ خبزر٘ٓتٔ هلتى    

 . وفبٗٔ حدٍث ذان الوٌَاى لخجَت الحىن ٍثمبئِ ثود شٍال ذله
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ؤىّ الٌصام فٖ وَى الوشتتكّ حم٘متٔ فتٖ الوتلتجٓس ؤٍ     : ٌّب ٗتّؼحٍهي •
األهنٓ ل٘س لِ ؤحس هْنٓ، فإىّ األحىبم الشسه٘ٓٔ ّٖ هب ٓ تىتَى ثٌحتَ   

ذلته    المؼبٗب الحم٘م٘ٓٔ، فلَ ثمٌ٘ب ًحي ٍاللَْز األٍٓلٖٓ لْب وبى همتؼى
لَ فسػٌب ؤىّ    ٍزاى الحىن هداز ثمبء الوٌَاى الومدٓز حدٍحبً ٍثمبءّ حتّى

الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ، فال ٗشهٓ ؤحدْ ؤىّ حىن الزٌت ؤٍ الحتبئغ  
هدٓٓ ثمبء الزٌبثٔ ؤٍ الح٘غ، ٍٗستفن ثبزتفبهْوب، ٍّرا ٍاػح   هخلًب ٗجمى
 الوشتكّ حم٘مًٔ فٖ األهنٓ،   هي ٗسى  لدى  حتّى
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الٌتصام فتٖ     لن ٗحتول ؤحد اثتٌبء ّرُ الوسبئل ٍهب شتبولْب هلتى  ثل •
الوشتكّ، ٍل٘س ّرا إلّبألرل هب للٌتبُ هتي ؤىّ الوٌتَاى الوتإخَذ فتٖ      

الوتلتجٓس ال هحبلتٔ، ٍكَْزّتب فتٖ       هَػَم لؼ٘ٓٔ حم٘م٘ٓٔ ٗدلّ هلى
 ٍزاى الحىن هداز ذان الوٌَاى حدٍحبً ٍثمبءّ ٗمتؼتٖ ازتفتبم الحىتن    

ؤىّ ذان الوٌتَاى ٗىتَى     ثوزسّ  اًمؼبء الوجدؤ، ٍلَ  لّتت لسٌٗتٔ هلتى   
ثمبءّ، فال هحبلٔ ٗحىن ثجمبء الحىن ثوتد    ثحدٍحِ هَػَهبً للحىن حتّى

 ؤىّ الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ،   هٌد هي ٗسى  اًمؼبء الوجدؤ حتّى
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َّ  ختل الوٌتَاى   « لَبٌََٗبلُ هَِْدٕٔ اللَّبلٔؤ٘يَ»: ؤىّ اللبّس فٖ لَلٍِثوب •
حدٍحبً فحست، ٍذله ثسجت هٌبسجٔ الحىن ٍالوَػَم ثبهتجبز راللٔ 

 ٔ ر٘ئتت ثظت٘أ   ( ال ٌٗتبل )ؤىّ ولوتٔ  : شإى اإلهبهٔ ٍهلوتِ، ٍخبطٓت
ثمبء الحىن فٖ الوستمجل؛ ٍلْرا ٗظحٓ   الوؼبزم التٖ تدلّ ثإؿاللْب هلى

ثود   هدم ل٘بلٔ هي وبى هشسوبً لإلهبهٔ حتّى  االستدالل ثْرُ اٙٗٔ هلى
 .فسع تَثتِ ٍطالح حبلِ
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إىّ االستفب ٓ هي ط٘أ الوؼبزم لن تىي فٖ هحلّْب فٖ الومتبم؛  : ؤلَل•
فإًِّ لَال فسع التؼبء هٌبستجٔ الحىتن ٍالوَػتَم لىفبٗتٔ حتدٍث      

إؿالق الوؼبزم ثمبء   ثود شٍالِ، لىبى همتؼى  الوٌَاى لجمبء الحىن حتّى
هتب ام  اللبلن -ؤىّ: فٖ الوستمجل، ؤٕ  ّرا الوٌَاى حتّى  ّرا الحىن هلى

 .كبلوبً ال ٌٗبل هْد اللَِّ، ال فٖ الحبػس ٍال فٖ ؤٕٓ شهبى هستمجل
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ازتفبم الللتن، فتإىّ طت٘أ      ٍّرا ال هاللٔ لِ ثودم ً٘ل هْد اللَِّ لدى •
الوؼبزم ٍإى وبًت تشول الوستمجل ٍلىتيّ شتوَلْب للوستتمجل إًّوتب     
َٗرت شوَل الحىن ثوب لِ هي المَ٘  للوستمجل، فلَ وبى الحىن هم٘ٓداً 
ثبلومبزًٔ الوستوسّٓ للوٌَاى لن ٗىي ذله هٌبف٘بً لشوَل ط٘أ الوؼبزم 

 .للوستمجل
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ؤٕٓ حبلٍ، فإطل استداللِ زحوتِ اهلل هلتى وتَى الوشتتكّ فتٖ        ٍهلى•
ٍلَ ل٘ل ثَػوِ لألهنٓ  -هَػَم المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ هلحَكبً ثٌحَ التلجٓس

غسٗت، فإًِّ ٍإى وٌّتب ال ًشتهٓ فتٖ ؤىّ     -ثإىّ الوَػَم همدٓز الَرَ 
  هَػَم المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ همدٓز الَرَ ، ؤٍ ؤىّ هَػتَهْب ٌٗحتلّ إلتى   
لؼ٘ٓٔ شسؿ٘ٓٔ، إذى فالثدٓ هي فسع فول٘ٓٔ الشسؽ ؤٍ الوَػَم، ٍلىتي  
الىالم إًّوب ٗمن فٖ ؤىّ ذان الشسؽ ؤٍ الوَػَم الرٕ لدٓز ٍرَ ُ هتب  
َّ؟ ّل َّ الوتلجٓس ثبلفول ثبلوجدؤ، ؤٍ األهنٓ هي الوتلجٓس ٍالوٌمؼتٖ  
هٌِ الوجدؤ؟ ٍو٘ف ٗومل ؤى ٗىَى فسع الوَػتَم همتدٓز الَرتَ  ؤٍ    

 !؟تو٘ٓي ذان الوَػَم فٖ الوتلجٓس  هشسٍؽ التحم٘ك  ل٘لًب هلى
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ًىتٔ غ٘تس ٍاػتحٔ هتي      تَرِ٘ والهِ زحوِ اهلل ثبإللفبت إلىٍٗوىي •
شتسؽ فول٘ٓتٔ     ؤىّ المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ تدلّ هلتى : هجبزٓ تمسٗس ثحخِ، ٍّٖ

التلجٓس ٍلَ آًبً هب؛ ألًِّ لَال فول٘ٓٔ التلجٓس ٍلَ آًبً هب ٗىَى الوَػتَم  
سَاء للٌب ثَػن الوشتكّ لخظَص الوتلتجٓس  : السؤٗ٘ي، ؤٕ  هٌتف٘بً هلى

ثبلفول ؤٍ األهنٓ، فإطل التلجٓس ٍلَ فٖ ؤٍٓل اًٙبت  خ٘ل فٖ الحىن، 
ٍؤهٓب ثمبء الحىن ٍهدهِ فَْ زّ٘ي استتلْبز وتَى ذان التلتجٓس هلّتًٔ     

 .للحىن حدٍحبً فحست، ؤٍ حدٍحبً ٍثمبءّ
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وبى ّرا َّ الومظَ  ووب َّ غ٘س ثو٘د ثسغن لظَز هجبزٓ التمسٗس، فإى •
  ؤ ًِّ ٍإى وبى  خل ؤطل التلجٓس فٖ الحىن ٍاػتحبً هلتى  : ٍز  هلِ٘

هٌدئترٕ هتدم طتحٓٔ استتووبل       ّل الودٓهى: وال السؤٗ٘ي، ٍلىٌٌّب ًمَل
الوشتكّ فٖ المؼبٗب الحم٘م٘ٓٔ فٖ خظَص الوٌمؼتٖ هٌتِ الوجتدؤ ٍإى    

فتٖ    هدم طتحٓٔ استتووبلِ حتّتى     طحٓ استووبلِ فٖ األهنٓ، ؤٍ الودٓهى
 استووبلِ فٖ خظَص حبل التلجٓس؟ٍػسٍزٓ األهنٓ، 

 

•  
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هدم طحٓٔ استووبل الوشتكّ فٖ المؼبٗب الحم٘م٘ٓٔ : لظد األٍٓل، ؤٕفإى •
ؤىّ : فٖ خظَص الوٌمؼٖ هٌِ الوجدؤ، فلٌسلّن ثرله هَلّتبً هتي ثتبة  

وال السؤٗ٘ي، ٍلىي    خل التلجٓس ٍلَ آًبً هب فٖ الحىن ال شهٓ فِ٘ هلى
ٗىفٖ فٖ رسٗبى الٌصام فٖ الوشتكّ الوستوول فتٖ المؼتبٗب الحم٘م٘ٓتٔ    

 . إهىبى استووبلِ فٖ األهنٓ تبزًٓ، ٍفٖ الوتلجٓس ثبلفول اخسى
هدم طحٓٔ استووبل الوشتكّ فْ٘ب إلّبثلحبف حبل : ٍإى لظد الخبًٖ، ؤٕ•

التلجٓس، ال ثلحبف حبل االًمؼبء، ٍال فٖ األهنٓ، فْترا هتب ال ٗمتؼتِ٘    
فٖ   لبثلًب لالًحفبف حتّى  ّرا الدل٘ل؛ ألىّ  خل التلجٓس ٍلَ آًبً هب ٗجمى

 .فسع االستووبل فٖ األهنٓ

449: ، ص1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   



52 

 تالفؼلأدلّة ٍضغ الوشتقّ لخظَص الوتلثّس 
هدم الخوسٓ، فْرا ؤٗؼبً ال ٗتنٓ؛ فإًِّ تلْس الخوسٓ ف٘وب لَ وبى هفب  المؼت٘ٓٔ الحم٘م٘ٓتٔ التمتبزى       هَىؤهٓب •

حدٍحبً ٍثمبءّ ث٘ي الحىن ٍالوٌَاى الوإخَذ فٖ الوَػَم، ٍلد اهتس  َّ زحوِ اهلل ثإىّ اللَْز األٍٓلتٖٓ  
وًَِ هلًّٔ حدٍحبً فحست للحىن حدٍحبً   للمؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ َّ ذله لَال لسٌٗٔ تمتؼٖ حول الوٌَاى هلى

رولٔ الشسؽ، ٍالشسؽ ٗدلّ   ٍثمبء، ٍّرا االهتسا  فٖ هحلِّ؛ ألىّ المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ ٌٗحلّ هَػَهْب إلى
إىّ المؼ٘ٓٔ الحم٘م٘ٓٔ هَػتَهْب همتدٓز   : االلتساى الىبهل ث٘ي الشسؽ ٍالزصاء، ؤٍ لل  ثلَْزُ األٍٓلٖٓ هلى

لدٓز ٍرَ ُ وٖ ٗحول هلِ٘ الوحوَل، ٍّرا كبّس فٖ التمبزى حتدٍحبً ٍثمتبءّ، فلتَ وتبى     : الَرَ ، ؤٕ
ؤىّ : الوَػَم هجبزٓ هي الوجدؤ ألًتذ ذله اشتساؽ ثمبء الوجتدؤ فتٖ ثمتبء الحىتن، ٍلىتي الوفتسٍع      

الوَػَم هجبزٓ هي الوٌَاى االشتمبلٖٓ، ٍَّ اللبلن هخلًب، فإذا وبى ذان الوٌَاى هستوولًب فٖ خظتَص  
ٍإى وتبى هستتوولًب فتٖ األهتنٓ     . اشتساؽ ثمبء التلجٓس الفولٖٓ فٖ ثمبء الحىن: الوتلجٓس ثبلفول، فبلٌت٘زٔ

ثود شٍال الوجتدؤ؛ ألىّ هٌتَاى اللتبلن هخلًتب       فبلتمبزى ث٘ي الحىن ٍالوٌَاى االشتمبلٖٓ ثمبءّ هحفَف حتّى
 .ثود اًتْبء الللن  طب ق حتّى

هٌِ الوجتدؤ؛    ثل إًٌّب ال ًسلّن هدم إهىبى استووبل الوشتكّ فٖ المؼبٗب الحم٘م٘ٓٔ فٖ خظَص هي اًمؼى•
 -ؤىّ التلجٓس آًبً هب الثدٓ هٌِ فٖ طدق الشسؽ ؤٍ: ٍذله ألًِّ طح٘ح

•  
 450: ، ص1 د 1 المسن( الحبئسٕ)هجبحج األطَل •
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الومدٓز الَرَ ، ٍلىي ثبإلهىبى ؤى ٗىَى شهبى ّرا التلتجٓس  الوَػَم •
« ٗزت فٖ َٗم الفـتس إوتسام الولوتبء   »: لجل شهبى الحىن، ووب لَ لبل

الولوبء الرٗي ًستَا  : هٌِ الوجدؤ، ؤٕ  ٍلظد ثرله خظَص هي اًمؼى
لحبف الحتبل    هلوْن هي لجل الفـس، فإىّ ّرا ووب ٗوىي تخسٗزِ هلى

ٗزت فٖ الفـس إوسام هي وبى هبلوبً ف٘وب : الىالم  السبثك، ف٘ىَى هوٌى
سجك، ٍّرا خال  كَْز المؼ٘ٓٔ فٖ ذاتْب فتٖ التمتبزى ثت٘ي الوٌتَاى     

وَى الوشتكّ حم٘مًٔ   ٍالزصاء، ٍإى وبى هَافمبً ألطبلٔ الحم٘مٔ ثٌبءّ هلى
لحبف حبل   فٖ خظَص الوتلجٓس ثبلفول، ورله ٗوىي تخسٗزِ هلى

االًمؼبء، ٍّرا هَافك للَْز المؼ٘ٓٔ فٖ ذاتْب فٖ التمبزى ث٘ي الشتسؽ  
 .ٍالزصاء
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االستتدالل    ؤىّ الظتح٘ح فتٖ الزتَاة هلتى    : حجت ثْرا الوتسع ٍلد •
ثسٍاٗبت التوسٓه ثبٙٗٔ لٌفٖ خالفٔ الخلفبء األٍائل ثود فسع توبه٘ٓٔ 
السٌد َّ ؿسٗمٔ طبحت الىفبٗٔ زحوِ اهلل، هتي ؤىّ التوسٓته ثبٙٗتٔ    

هتب لتَ وتبى      االٍلتى : إلثـبل خالفٔ هي وبى هشسوبً ٗتنٓ فٖ حتبلت٘ي 
المسٌٗٔ ووٌبستجبت    الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ، ٍالخبً٘ٔ هب لَ وبى همتؼى

 . الحىن ٍالوَػَم وفبٗٔ حدٍث الوٌَاى لتحمّك الحىن حدٍحبً ٍثمبءّ
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ؤىّ الٌىتٔ الخبً٘ٔ هَرَ ٓ ف٘وب ًحي فِ٘؛ ألىّ هلؤ هٌظت اإلهبهٔ ٍثوب •
اللَْز فٖ وفبٗٔ حدٍث الللن؛ لوتدم لبثل٘ٓتٔ ّترا      تظس  الىالم إلى
ثود اًتْبء الللن، فبستدالل اإلهبم هل٘تِ الستالم ثبٙٗتٔ      الوٌظت حتّى

الوجبزؤ لٌفٖ لبثل٘ٓٔ هي ؤشسن فٖ ؤٍٓل ؤهسُ لإلهبهتٔ ال ٗظتلح  ل٘لًتب    
، ٍّٖ وَى الوشتكّ حم٘مٔ فتٖ األهتنٓ هتي     حمّبً٘ٓٔ الٌىتٔ االٍلى  هلى

هٌِ الوجدؤ؛ ألىّ ٍرِ االستدالل لن ٗىتي    الوتلجٓس ثبلفول ٍهي اًمؼى
ثحستت ؿجوتٔ    76 -74، ص 1زارتن الىفبٗتٔ، د   )هٌحظساً ثترله  

 (الوشىٌٖ٘ٓ
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56 

  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
  ث٘ي ثوغ الوشتمبت ٍ ثوغالتفظ٘ل •
ًون همبلٔ التفظ٘ل ث٘ي ؤسوبء الحس  ٍ الظٌبهبت ٍ الولىبت ٍ ؤسوبء •

 .اٙلٔ ٍ ًحَّب ٍ ث٘ي سبئس الوشتمبت تستحكّ ش٘ئبً هي الوٌبٗٔ

376ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  



57 

  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
ال إشىبل فٖ طتدق  : ؤحسي هب ٗوىي ؤى ٗستدلّ ثِ هلْ٘ب ؤى ٗمبلٍ •

ّرُ األسوبء حتى هن هدم تلجس الرات ثبلحدث الوإخَذٓ فٖ هجب ْٗب 
 . ٍ لَ وبى ًبئوبً فٖ ث٘تِ« اًَِّ طبئغ»حسف٘بً ف٘مبل لصٗد هخلًب 

ٍػتوْب    ّرا ٗسرن ال هحبلٔ اهٓب إلى تَسؤ فٖ هدلَل الْ٘ئٔ ثدهَىٍ •
لألهن ؤٍ التظسّ  فٖ غ٘س ذله هي الزْبت، ٍ ثإثـبل األخ٘تس ٗتوت٘ٓي   

 .األٍل
اىَّ ّرا التظسّ  ٗتظَٓز ثإحد ٍرَُ ؤزثؤ ولّْتب هوٖتب ال   : ٍرِ الجـالى•

 .ٗوىي الوسبهدٓ هلْ٘ب

377ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  



58 

  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
هخلًب لحسفٔ « طبئغ»ٍػن هب ٓ : اى َٗسن هي هدلَل الوب ٓ ف٘دهى -1•

 . الظ٘بغٔ

اًَِّ خال  هب َّ الومسز هي اىَّ الوَا  االشتتمبل٘ٔ ذات ٍػتن   : ٗجـلٍِ •
 .ًَهٖ ٍاحد فٖ رو٘ن االشتمبلبت

377ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  



59 

  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
اى ٗتظسّ  فٖ هدلَل الْ٘ئٔ ثحولْب هلى التلجس الشإًٖ ال الفولٖ  -2•

 .ٍ ال األهن
هب ؤثـلٌب ثِ الَرِ السبثك فبىَّ الْ٘ئبت االشتتمبل٘ٔ ؤٗؼتب   : ٍ ٗس  هلِ٘•

ذات ٍػن ًَهٖ ٍاحد فٖ رو٘ن الوشتمبت هن ٍػتَح هتدم  اللتٔ    
 .هلى شإً٘ٔ التلجس ثبلم٘بم« لبئن»ّ٘ئٔ 

377ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  
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  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
شٗتد  »اى ٗتظسّ  فٖ الزولٔ الوستوول فْ٘ب ّرُ الوشتمبت فمَلٌب  -3•

ٍ إى وبًت لاَٗٓبً تمتؼٖ فول٘ٔ تلجٓس شٗتد ثبلظت٘بغٔ ٍ لىتي    « طبئغ
هوَْ ٗٔ وَى الظ٘بغٔ حسفٔ لسٌٗٔ هسفبً هلى استفب ٓ شتإً٘ٔ التلتجس   

 .ثْب
اىَّ التَسؤ الوروَزٓ هفَْهٔ هي ّرُ الوشتمبت ٍ لَ لن تس  فٖ : ٍ فِ٘•

 .رولٔ تبهٔ

377ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  



61 

  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
 هَى هٌبٗٔ ا هبء هسفٖ ٗمؼٖ ثإلابء الفَاطل الصهٌ٘ٔ الوتخللتٔ   -4•

ث٘ي فتسات طدٍز الوجدؤ هي الرات فٖ ّرُ الوشتتمبت ثٌىتتٔ تىتسّز    
 .طدٍز الوجب ئ فْ٘ب، فىإى الرات ثْرا االهتجبز هتلجسٔ ثْب  ائوبً

اىَّ الشهِ طحٓٔ استووبل ٍطف اشتمبلٖ آخس هىبًْب ثإى ٗمتبل  : ٍ فِ٘•
« ِ هخلًتب ألى الفتتسات   « شٗد هتلجس ثبلظ٘بغٔ ؤٍ الىتبثٔ فٖ حبل ًَهت

الصهٌ٘ٔ الفبطلٔ هلابٓ ثحست الفسع هن اًَِّ خال  الفْن الوسفٖ رتدٓاً  
 .هوٖب ٗوٌٖ اختظبص الٌىتٔ ثْرُ الوشتمبت ثبلرات

 .فإذا ثـلت ّرُ الَرَُ تو٘ٓي ٍػوْب لألهن•
 

377ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  



62 

  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
اىَّ الظح٘ح هن ذله هدم التفظ٘ل ث٘ي الوشتمبت، لودم إهىبى الوظت٘س  إال •

 :ء هٌْب ثإشاء األهن، ٍ ذله إلى ٍػن شٖ
فلوب تمدٓم هي هدم هومَل٘ٔ هوٌى ربهن ث٘ي الوتلتجس ٍ الوٌمؼتٖ   : إهٖب ؤٍال•

 .الووٌى األهناهتجبزُ   ٗظحٓ
فألىَّ األسوبء التٖ ا ٓهٖ فٖ التفظ٘ل ٍػتوْب لألهتن ؤٗؼتب ال    : ٍ إهٖب حبً٘بً•

تظدق حم٘مٔ هلى الرات ثود شٍال هجب ْٗب ثبلٌحَ الولحَف فْ٘تب ثشتْب ٓ   
هخلًتب هلتى هتي وبًتت حسفتتِ      « الظتبئغ »الوس  ٍ اللأ هلى هدم طدق 

الظ٘بغٔ فٖ الصهي السبثك إال هزبشاً هلى حدٓ طدق المبئن هلتى هتي وتبى    
هتلجسبً ثوجدإ الم٘بم هوٖب ٗوٌٖ اًَّْب ؤٗؼب هَػَهٔ ثإشاء الوتلجس ثبلوجدإ غ٘س 

 .اًَِّ لَحق ًحَ تَسؤ فٖ هفب ّب ال ثدٖ هي تخسٗزِ ثشىل ؤٍ آخس

378ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  
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  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
اىَّ ّرُ التَسؤ هلحَكٔ فٖ هدلَل ّ٘ئبتْتب هلتى الٌحتَ    : ٍ الظح٘ح•

 :هي الَرَُ األزثؤ (الخبًٖ ف) الخبلجالوتمدٓم فٖ الَرِ 
هي استلصاهِ تود  ٍػن الْ٘ئبت االشتمبل٘ٔ ٍ َّ : هب ل٘ل فٖ إثـبلٍِ •

 :ٗس  هلِ٘. ثخال  الومسز فٖ هَػوِ

378ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  
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  التفظيل تيي تؼض الوشتقات ٍ تؼض
اىَّ ّرا الالشم ال ثدٖ هي االلتصام ثِ هلى ولّ حتبل ثوتد حجتَت الفتسق     : ؤٍال•

اىَّ الوفظل ٗتدهٖ ٍػتوْب   : ٍرداًبً ث٘ي ّرُ األسوبء ٍ غ٘سّب، غبٗٔ الفسق
لألهن هي الوتلجس ٍ الوٌمؼٖ ٍ ًحي ًدهٖ ٍػوْب لخظَص الوتلجس هن 

 .التَسؤ فٖ هوٌى التلجس لودم إهىبى الوسبهدٓ هلى الَػن لألهن
ال لصٍم لتود  الَػن إلهىبى  هَى ٍػوْب رو٘وبً ثإشاء ّرا الووٌى : ٍ حبً٘بً•

ال هظداق لِ فٖ هخل ػتبزة ٍ لتبئن إال   : الوَسن هي التلجس، غبٗٔ األهس
 .فٖ التلجس الفولٖ لودم طالح٘ٔ هجب ِٗ لا٘س ّرا الٌحَ هي التلجس

اىَّ الظح٘ح ٍػن الوشتك ثإشاء الوتلجس ثبلوجدإ خبطتٔ، ٍ  : ٍ ّىرا ٗتّؼح•
 .اًَّوب الفسق فٖ و٘ف٘بت التلجس ٍ ؤًحبئْب

378ص؛  1 تحَث فی ػلن األطَل ؛ د  



65 

  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
  األطل الوولٖٓ فٖ الوشتمّبت  همتؼى •
 : ؤهٓب الومبم األٍٓل•
ًتىلّن فٖ األطل ثلحتبف الوستإلٔ االطتَل٘ٓٔ إلحجتبت هتب ّتَ       فتبزٓ •

 هَػَم الٌصام هي وَى الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ، ؤٍ الوتلجٓس ثبلفول، 
تو٘ت٘ي الَك٘فتٔ   : ًتىلّن فٖ األطل ثلحبف الوسإلٔ الفمْ٘ٓٔ، ؤٕ  ٍاخسى•

ثبألطل وتَى الوشتتكّ حم٘متٔ فتٖ       الشسه٘ٓٔ ثود ؤى لن ٗتو٘ٓي لٌب حتّى
 :األهنٓ ؤٍ فٖ خظَص الوتلجٓس ثبلفول

     432       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 
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  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
 :الوولٖٓ ثلحبف الوسإلٔ االطَل٘ٓٔاألطل •
ؤهٓب األطل ثلحبف الوسإلٔ االطَل٘ٓٔ، فمد ٗتخ٘ٓل ؤىّ األطل فٖ طتبلح  •

األهنٓ، ٍذله ثلحبف ؤطبلٔ هدم ؤخر الخظَط٘ٓٔ ح٘ج إىّ ؤطل ؤخر 
ِ      الزبهن فٖ الووٌى ّتل  : الوَػَم لِ هولَم، ٍإًّوتب الىتالم فتٖ ؤ ًّت

االستظحبة   لَحلت هوِ خظَط٘ٓٔ الوتلجٓس ثبلفول، ؤٍ ال؟ فومتؼى
 .َّ هدم لحبكْب

     432       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 



67 

  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
 :إلّب ؤىّ ّرا الزَاة ثبؿل لَرَُ•
ؤ ًِّ إى تنٓ ّرا فإًّوب ٗتنٓ ف٘وب لَ هلن ٍػن اللفق لوفَْم ٍاحتد  : األٍٓل•

ّتل  « اإلًستبى »هس ٓ  ث٘ي هـلمِ ٍهم٘ٓدُ، ووب لَ شىىٌب فٖ ؤىّ لفتق  
 ؟ٍػن لوـلك الحَ٘اى الٌبؿك، ؤٍ للحَ٘اى الٌبؿك الوب ل

وتَى    الزبهن ثٌتبءّ هلتى    ٍلىي ف٘وب ًحي فِ٘ ل٘س األهس ورله؛ ألىّ •
األهنٓ   الوشتكّ هَػَهبً لخظَص الوتلجٓس ثبلفول هن الزبهن ثٌبءّ هلى

ٍإى وتبى ثٌْ٘وتب هوتَم    « 1»  هفَْهبى هتجبٌٗبى ثلحبف هبلن الوفبّ٘ن
 هـلك ثلحبف هبلن الظدق،

 

     432       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 



68 

  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
حبلِ حبل هب لَ شىىٌب فٖ ؤىّ اإلًسبى هَػَم لوفَْم الح٘تَاى  فْرا •

لتو٘ت٘ي األهتنٓ     الٌبؿك، ؤٍ هَػَم لوفَْم الشبهس، ٍهٌدئترٕ ال هوٌتى  
ثبألطل؛ فإىّ األهس ثلحبف هبلن الَػن  ائس ث٘ي هتجبٌٗ٘ي، ٍل٘س ٌّبن 

ثبالستظحبة؛ فإىّ الوشتكّ هوٌبُ ثٌبءّ   ؤللّ هت٘مّي ٍشائد هشىَن ٌٗفى
وًَِ حم٘مٔ فٖ خظَص الوتلجٓس َّ الوتلتجٓس ثبلوجتدؤ، ٍثٌتبءّ      هلى
ٍهتي  .  هب هؼى  األهنٓ َّ الرات الوم٘ٓدٓ ثوفب  الفول الوبػٖ هلى  هلى

الوولَم ؤىّ الرات الوم٘ٓدٓ ثوفتب  الفوتل الوبػتٖ هتن الترات الوم٘ٓتدٓ       
الٌتبؿك ٍالشتبهس، فتال    : ثبلتلجٓس ثبلوجدؤ هفَْهبى هتجبٌٗبى، هي لج٘تل 

لزسٗبى االستظحبة ٍإى وبى ثٌْ٘وتب هوتَم هـلمتبً فتٖ هتبلن        هوٌى
 .الظدق

433       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
ِ   إشىبل ٗس  هلى: الخبًٖ• ؤىّ فتٖ  : ثوغ الوجبًٖ  ٍى ثوغ، ٍتَػت٘ح

 :التمبثل ث٘ي اإلؿالق ٍالتم٘٘د حالحٔ هجبىٍ
هب َّ الحكّ هي تمبثل السلت ٍاإلٗزبة، ٍهلِ٘ فال هَػَم لْترا   -1•

اإلشىبل، فمد ٗتظَٓز ؤ ًِّ ثبستظحبة هتدم التم٘٘تد ٗخجتت اإلؿتالق،     
ف٘خجت ف٘وب ًحي فِ٘ ؤىّ الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ؛ ألىّ التم٘٘تد زفوٌتبُ   

 .ثبالستظحبة، ٍل٘س اإلؿالق إلّب هجبزٓ هي هدم التم٘٘د
هي تمبثل التؼب ٓ،  - اهت ثسوبتِ -هب َّ كبّس والم الس٘ٓد االستبذ -2•

ؤىّ استظحبة هدم التم٘٘د ال ٗخجت : ٍهلِ٘ ف٘سزٓل ّرا اإلشىبل، ٍَّ
  اإلؿالق حتّى

     432       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 



70 

  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
•______________________________ 

  ثٌبءّ هلى -هب اختبزُ زحوِ اهلل هي ؤىّ الزبهن  وإىّ ّرا هجٌٖٓ هلى( 1)
ؤىّ ّترا ٗجتبٗي هفْتَم    : الوبػٖ، فوتي الَاػتح   َّ ل٘د الفول -األهنٓ

وَى الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنٓ؛ فإىّ التم٘٘د الوجدؤٗخجت التلجٓس، ؤٍ فول٘ٓٔ 
ٍاإلؿالق والّوب ؤهس ٍرَ ٕٓ هسجَق ثبلودم، فىوب ٗزسٕ استظحبة 
هدم لحبف الم٘د ورله ٗزسٕ استظحبة هدم لحبف اإلؿالق، ٍوتلّ  
  هي األطل٘ي الٌبف٘٘ي ألحد الؼدٓٗي ال ٗخجتت اٙختس، إلّتب ثٌتبءّ هلتى     

 .األطل الوخجت

434       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل   
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  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
هب ذّت إلِ٘ الوحمّك الٌبئٌٖ٘ٓ زحوِ اهلل هي تمبثل الودم ٍالولىتٔ،   -3•

ؤىّ : فتتبإلؿالق ؤهتتس هتتدهٖٓ هـوٓتتن ثبلولىتتٔ، فإٗؼتتبً ٗتتإتٖ إشتتىبل
استظحبة هدم التم٘٘د ال ٗخجت اإلؿالق؛ ٍذلته ألًّتِ هتدم ختبصٓ     

 ٖ ء، فتال   هـوٓن ثبلولىٔ ال هـلك الودم الرٕ ٗخجت ثبستظحبة هدم شت
ٗوىي إحجبتِ ثبستظحبة الودم، ووب ؤىّ استظتحبة هتدم الجظتس فتٖ     

 . الزسن المبثل ال ٗخجت الووى

     434       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 



72 

  األطل الؼولیّ فی الوشتقّات  هقتضى
ؤىّ اإلؿالق ؤهس هتدهٖٓ طتس ، فٌ٘تدفن اإلشتىبل       هجٌٖٓ هلى: الخبلج•

 السبثك 
أىّ استظحاب ػذم أخـذ الخظَطـيّة     : يزد ّذا اإلشكال ٍَّلكي •

يجزی، لؼذم أحز شزػیّ، فإىّ ػذم أخذ القيـذ لـيس هَضـَػاح لحكـن     
شزػیّ ٍإًّوا َّ سثة للظَْر الذی ّـَ هَضـَع الحكـن الشـزػیّ     

 .تالحجّيّة، فيكَى األطل هخثتاح هي ّذُ الٌاحية
 .فٖ الوسإلٔ االطَل٘ٓٔ  إذى فال َٗرد ؤطل هولٖٓ هٌمّح للودٓهى•

     434       1 د 1 القسن( الحائزی)هثاحج األطَل 


