عموم وخصوص96-2-19

99

ػوَم ٍخظَص
مشتق
افرادی
مباحث الفاظ

بحث لغوی
اکتشافی

امر
نهی

هٌأت

مفاهٌم
ترکٌبی

2

عموم
وخصوص

ػوَم ٍخظَص
ٌفاد بحسب
مرحلة المدلول
اللفظً للدلٌل

إكرام ك َّل عالم

العموم

االستٌعاب

ٌفاد بحسب
مرحلة التحلٌل
العقلً

3

مرحلة تطبٌق
العنوان على
معنونه خارجا

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص219 :

أكرم العالم

ػوَم ٍخظَص

اسم

(كل) و
(جمٌع).

حرف

العلماء

وأداة العموم

4

دسٍس فٖ ػلن األطَل ،الحلمٔ الثالثٔ(هَسَػٔ الشْ٘ذ الظذس ج ،)7ص116 :

ػوَم ٍخظَص
ٌدل على نفس
االستٌعاب

أداة العموم.

أكرم كل فقٌر

الدال على
االستٌعاب
ٌدل على
المفهوم
المستوعب
ألفراده
5

مدخول األداة

دسٍس فٖ ػلن األطَل ،الحلمٔ الثالثٔ(هَسَػٔ الشْ٘ذ الظذس ج ،)7ص116 :

أكرم كل فقٌر.

ػوَم ٍخظَص

العموم استٌعاب مفهوم وضعا
الفراد مفهوم آخر سواء كان
االستٌعاب ذاتٌا فً المفهوم
المستوعب أو بدال ثالث.
6

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص222 :

ألسام الؼوَم

أقسام العموم

7

العام االستغراقً

الحكم فٌه شامل لجمٌع
االفراد فً عرض
واحد.

العام البدلً

ٌثبت فٌه الحكم على
جمٌع االفراد بدال ال
فً عرض واحد.

العام المجموعً

ٌثبت فٌه الحكم على
الجمٌع كموضوع واحد
مركب له حكم واحد.

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص222 :

ألسام الؼوَم

أقسام العموم

8

العام
االستغراقً

أكرم كل عالم

العام البدلً

أكرم أي عالم

العام
المجموعً

أكرم جمٌع
العلماء

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص222 :

ألسام الؼوَم

أقسام اإلطالق

اإلطالق
االستغراقً

أكرم العالم

اإلطالق البدلً

أكرم عالما

اإلطالق
المجموعً
9

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص222 :

شوَل افشادٕ ٍ شوَل اجضائٖ

كل

10

استٌعاب
االجزاء

اقرأ کل
السورة

استٌعاب
االفراد

أکرم کل عالم

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص225 :

شوَل افشادٕ ٍ شوَل اجضائٖ

كل

11

استٌعاب
االجزاء

الشهٌد الصدر

استٌعاب
االفراد

المحقق
العراقی

االستٌعاب

مختارنا

أسواء الؼوَم

«كل» تدل
على استٌعاب

12

ما ٌراد من
مدخوله
ما ٌنطبق علٌه
مدخوله

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص227 :

أسواء الؼوَم

«كل» تدل
على استٌعاب

13

ما ٌراد من
مدخوله
ما ٌنطبق علٌه
مدخوله

ٌستلزم توقف
العموم على
تمامٌة
اإلطالق

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص227 :

أسواء الؼوَم
• (األٍل) اى الفسق ث٘ي القبم ٍ الوغلك الشوَلٖ ّوَ اى القوبم هوب ووبى
فوَهِ هستفبدا هي دل٘ل لفؾٖ ولفؾٔ وول ٍ مهابلْوب ٍ ّورا ث و
الوغلك الشوَلٖ فبى فوَهِ اًوب ٗستفبد هي همدهبت الحىوؤ ٍ هوي
تقلك الحىن ثبلجٌس ٍ لْرا ٗىَى القبم فٌود التقوبزم همودهب فلو
الوغلك الشوَلٖ لص حِ ألى ٗىَى ث٘بًبً لِ ف٘مدم فلِ٘

14

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم

• ٍ ال ٌٗبفٖ ذله هب س٘جٖء إى شبء اللَِّ تقبل هي االحت٘بج [ ]1إلو
جسٗبى همدهبت الحىؤ فٖ هدخَل مدآ القوَم مٗضبً فل هوب مشوسًب
إلِ٘ فٖ ثقض الوجبحث السبثمٔ ٍ ٗأتٖ تفص٘لِ فٖ هجحث التقبزم إى
شبء اللَِّ تقبل فؾْس اى الٌصاؿ فٖ داللٔ جولٔ هي الوَازد فل القوَم
اًوب َّ ًصاؿ فٖ داللٔ اللفؼ فلِ٘ ٍ إلّب فبستفبدٓ القوَم فٖ جولٔ هٌْب
ٍ لَ ثومدهبت الحىؤ هوب ال ٌٗجغٖ إًىبزّب.

15

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم
• اهب المَل األٍل َّ ٍ :مَىْ ٗىَى القوَم فٖ عوَل اطعو ق ٍ تىوَى
مداتِ هَضَفٔ الست٘قبة افساد هب ٗساد هي هدخَلْب ،فوب ذوس مٍ ٗوىي
مَىْ ٗروس فٖ سج٘ل ًفِ٘ فدٓ ٍجَُ:
•  -1هب ذوسُ الس٘د األستبذ ،هي لصٍم لغَٗؤ الَضوـ ٍ االسوتقوبل ألىَّ
الودخَل إِىْ جسى فِ٘ اطع ق لن تىي ثحبجٔ إل القووَم ٍ إالّ لون
ٗجد دخَل األدآ فلِ٘ ش٘ئب ،ف تجم فبئدٓ فْ٘ب حتو التأو٘ود فوبىَّ
التأو٘د اًوب ٗىَى فٖ دال٘ي فسض٘٘ي ال عَل٘٘ي ثح٘ث لَ ازتفـ ه ن
األٍل ٗستفـ همتضٖ الابًٖ «.»2
• (ّ -)2بهش مجَد التمسٗسات  ،ج  ،1ص 441
16

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

227

أسواء الؼوَم
• ] [1لد مشسًب فٖ ثقض الوجبحث السبثمٔ إلو اى داللؤ مدآ القووَم
فلِ٘ ال تتَلف فل إجساء همدهبت الحىؤ فٖ هدخَلْب ٍ اًووب ّوٖ
هستٌدٓ إل الَضـ فٌمَل فٖ تَضو٘ ذلوه اى األلفوبػ الوَضوَفٔ
طفبدٓ القوَم اًووب تودل ثٌفسوْب فلو لحوبػ هودخَلْب فلو ًحوَ
ال ثشسط المسوٖ مفٌٖ ثِ لحبػ الغج٘قٔ فبً٘ٔ فٖ جو٘ـ هب ٗوىوي اى
تٌغجك فلِ٘

17

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم

• فبلوستفبد هي لفؼ ول زجل اًوب َّ لحبػ عج٘قٔ السّجل فلو ًحوَ
تسسى إل القبلن ٍ الجبّل ٍ الغٌ ٍ الفم٘س ٍ غ٘س ذلوه هووب ٗوىوي
اًغجبق عج٘قٔ السّجل فلِ٘ ٍ هي الَاض اًِ هـ ذله ال ٗجمو هجوبل
لتَّن الحبجٔ إل إجساء همدهبت الحىؤ فٖ استفبدٓ القوَم

18

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم

• فل اى همدهبت الحىؤ لَ وبًت جبزٗٔ فوٖ هودخَل األدآ لىفو
جسٗبًْب فٖ داللٔ الى م فل القوَم ف٘ىَى اطت٘بى ثأدآ القووَم هوي
اللغَ الَاض
• (ٍ اى شئت للت) اى اسوتفبدٓ القووَم ٍ لحوبػ الغج٘قؤ فلو ًحوَ
ال ثشسط المسوٖ اًوب تستٌد فٖ هَازد جسٗبى همدهبت الحىوؤ إلو
فدم ذوس ل٘د خبص فٖ الى م لوب ستقس فوٖ هحلوِ إى شوبء اللَّوِ
تقبل هي اى فدم ث٘بى دخل ل٘د هب فٖ غسم الوَل هوـ وًَوِ فوٖ
همبم الج٘بى ٗىشف في فدم دخلِ فٖ غسضِ فٖ الَالـ
19

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم

• ٍ اهب استفبدٓ القوَم فٖ هَازد اطت٘بى ثأدآ القوَم فْٖ اًووب تسوتٌد
إل ث٘بى فدم دخل ل٘د هب فٖ غسم الوَل
• فكن فشق ب٘ي الؼوَم الوستفاد هي ػذم ب٘اى دخل ل٘دذ هدا ٍ الؼودَم
الوستفاد هي ب٘اى ػذم دخل رلك الم٘ذ

20

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم

• ٍ اهب هب ٗمبل هي اى إهىبى تم٘٘د هدخَل األدآ وووب فوٖ لَلٌوب وول
زجل فبلن مهبزٓ فل ٍجَد الحبجٔ إل إجساء همدهبت الحىؤ فوٖ
هدخَل األدآ
• فَْ ٌٗدفـ ثبى مدآ القوَم اًوب تدل ثبلَضوـ فلو سوقٔ هودخَلْب ٍ
لحبؽِ فل ًحَ ال ثشوسط المسووٖ هوي دٍى فوسق ثو٘ي اى ٗىوَى
هدخَلْب فٖ ًفسِ هي األجٌبس ٍ اى ٗىَى هي األًوَاؿ مٍ األنوٌب
فبلسقٔ اًوب ت حؼ ثبطضبفٔ إل الودخَل و٘ف هب ووبى ٍ لوَ ال هوب
ذوسًبُ لوب مهىي التصسٗ ثبلقوَم فٖ هَزد هب منو هوـ اًوِ ٍاضو
الجغ ى.
21

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم
• ٍ ّرا الَجِ غ٘س فٌٖ إذ ٗسد فلِ٘:
• مٍالً -اىَّ اطع ق ٍ همدهبت الحىؤ ال تمتضٖ مواس هي إثجبت اىَّ هوب
مُخر هَضَفب اًوب َّ ذات الغج٘قٔ ث ل٘د ٍ اهّب التىاس األفوسادٕ فو
ُٗسى فٖ هسحلٔ الودلَل اللفؾٖ ثوبطع ق منو ً ،فلو هوب تمودهت
اطشبزٓ إلِ٘ فٖ الجْٔ األٍل هي الفصل األٍل هي ّرا الجحث ٍ ،اًووب
ٗفبد ذله ثأدآ القوَم ح٘ث ٗفبد ثْب نَزٓ ذٌّ٘ٔ مخسى ّٖ ه حؾٔ
االفساد ثوب ّٖ هتىاسٓ []1

22

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

228

أسواء الؼوَم
• ______________________________
[ -]1فٖ ّرا التقج٘س هسبهحٔ فبى حم٘مٔ القوَم ل٘ست ثبلداللؤ فلو
التىاس األفسادٕ ثدل٘ل فدم ٍجَدُ فٖ االست٘قبة األجصائٖ فٖ جولٔ
(مولت ول السوىٔ) ٍ ثدل٘ل ٍجَد التىاس األفسادٕ فٖ الوغلك مٗضوبً
ووب فٖ الجوـ الوضب هي لج٘ل «موسم فلوبء الجلد» ٍ اًووب الومصوَد
ال تصوَزٗ ًب شائود ًا ٗفوبد ثوأدٍات القووَم ّوَ هفْوَم
اى ٌّبن هودلَ ً
االست٘قبة لتوبم ٍجَد هدخَلْب فٖ ال بزج ٍ ّرا الوفَْم ال ٗسوتفبد
ثبطع ق ٍ همدهبت الحىوؤ فوٖ هسحلؤ الوودلَل التصوَزٕ ٍ اى
افتسم اى الٌت٘جٔ ثحست الودلَل الجدٕ ٍ الؾَْز التصدٗمٖ ٍاحدٓ.
23

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

228

أسواء الؼوَم

• ٍ ال ٗحتبج فٖ تجسٗس الَضـ مٍ االستقوبل إل مواس هي تٌَٗـ الصوَز
الرٌّ٘ٔ فٖ همبم الوحبٍزٓ ٍ إخغبز الوقبًٖ إلٖ الورّي ٍ لوَ فوسم
فدم الفسق ثٌْ٘وب ثلحبػ محىبم الشبزؿ ،فل اىَّ ّرا لد ٗتستت فل٘وِ
األثس الشسفٖ ثبستؾْبز اىَّ هسوص الحىن الوجقَل ٍ هَضَفِ اًوب ّوَ
الفسد ثوب َّ فسد ال الغج٘قٔ.

24

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

228

أسواء الؼوَم

• ٍ ثبً٘ب -اىَّ الغَل٘ٔ اًووب ّوٖ ثو٘ي االسوت٘قبة ٍ اطعو ق مٕ ووَى
الودخَل غ٘س هم٘د ٍ ،اهّب خصَن٘ٔ شوَل٘ٔ اطعو ق فْوٖ هسوتفبدٓ
ثدال آخس ٍ لَ وبى لسٌٗٔ فبهٔ هي لج٘ل ٍلَفِ هَضَفب للحىن ها ،
ٍ ثبلجولٔ خصَن٘تٖ الجدل٘ٔ مٍ الشوَل٘ٔ اًوب تستفبد فوٖ الوغلموبت
هي دال آخس فملٖ مٍ فسفٖ فل هب مشسًب إلِ٘ هوسازاً ٍ ،االسوت٘قبة
الوفبد ثبألدآ ل٘س فٖ عَل الدال فل ّرُ ال صَن٘ٔ ثل فٖ فسضِ
ف٘وىي مَىْ تىَى هؤودٓ لِ ٍ ثرله تستفـ اللغَٗٔ.

25

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

228

أسواء الؼوَم

• ٍ ثبلاب -إذا وبى الومصَد تَلف القووَم فلو تحدٗود هوب ٗوساد هوي
هدخَلِ فٖ ًفسِ ٍ ثلحبػ القوَم ال هب ٗساد هي الحىن جداً الوستفبد
ثبطع ق ٍ همدهبت الحىؤ ٍ لَ لن تدخل األدآ ف عَل٘ٔ ث٘ي هفبد
اطع ق ٍ همدهبت الحىؤ ٍ ث٘ي األدآ ل٘ىَى لغَاً فبًِ ٍ إِىْ وبى فِ٘
تغَٗل للوسبفٔ ٍ لىٌِ نَزٓ ذٌّ٘ٔ مخسى ٗىَى هَضَؿ الحىن فِ٘
َّ القوَم ٍ لىي لَحؼ اطع ق فٖ هدخَلِ ثلحبػّ ٍ ،را فٖ الَالـ
جبًت آخس لقدم اللغَٗٔ فٖ الَضـ ٍ االستقوبل ثلحبػ هب َّ غوسم
الَضـ ٍ االستقوبل ووب ذوسًب مٍالً ،فْرا الجوَاة هوـ الجوَاة األٍل
ثسٍح ٍاحدٓ [.]1
26

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

228

أسواء الؼوَم
• ______________________________
[ -]1لد ٗمبل :اًِ ال هقٌ طجوساء اطعو ق فوٖ الوودخَل ثلحوبػ
القوَم ألًِ اًوب ٗجسٕ ثلحبػ الحىن الّرٕ َّ هودلَل تصودٗمٖ ٍ ال
هقٌ طجسائِ ثلحبػ الودال٘ل التصَزٗٔ اطفسادٗٔ.
• الجَاة :اىَّ ّرا التفبت إل إثغبل منل ّرا المَل ٍ فلو وول حوبل
فْرا الجَاة هجٌٌّٖ فل التغبضٖ في ّرا اطشىبل.

27

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

228

أسواء الؼوَم

• ٍ زاثقب -اىَّ (ولّ) تدل فل فسض٘ٔ االست٘قبة ٍ فدم ثدل٘توِ ٍ ّوٖ
تدخل فل هب ال ٗستفبد هٌِ فسض٘ٔ االسوت٘قبة لوَالُ ثوبطع ق ٍ
همدهبت الحىؤ ووب فٖ ولّ زجل ثٌبءً فل اىَّ تٌٌَٗوِ للتٌى٘وس ٍ إِىْ
وبى لد تدخل فل هب ٗستفبد هٌِ ذله ووب فٖ ول القلوبء ،فبلحبنل
االست٘قبة الوفبد ثىلّ ل٘س فٖ عَل االست٘قبة الحىوٖ دائووبً لىوٖ
ٗىَى لغَاً ٍ ،هالِ ٗمبل فٖ األدآ الوَضَفٔ ل سوت٘قبة الجودلٖ هوي
مدٍات القوَم.

28

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

229

أسواء الؼوَم

•  -2هب ذوسُ الوحمك األنفْبًٖ ،هي استلصاهِ دخَل االسدت٘ؼا ػلد
الوستَػب ٍ َّ هستح٘ل ألًِ هي لجَل الووبثل لووبثلِ ٍ ّوَ غ٘وس
هقمَل «.»1
• ______________________________
(ًْ -)1بٗٔ الدزاٗٔ ،ج  ،1ص 335

29

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

229

أسواء الؼوَم
•  -لَلِ [لذّس سشُّ]( :سبوا ػذّ هي األلفاظ الذالٔ ػل الؼوَم  ...الخ) .
• ب٘اًِ :أىّ الذالّ ػل الؼوَم :إها أى ٗكَى أدآ هثل (كلّ) ،أٍ ٍلَع الٌكدشٓ
فٖ س٘اق الٌفٖ أٍ الٌْٖ ،أٍ كًَِ هحلّ بالالم جوؼا كاى أٍ هفشدا.
• أهّا لفظٔ (كلّ) ٍ شبْْا فشبوا ٗمبل :إىّ سؼتْا ٍ شدوَلْا ي٘دج إًّدِ عدابغ
لسؼٔ الوذخَل ٍ ض٘مِ -إى هطلما فوطلما ٍ ،إى همّ٘ذا فومّ٘دذا  -فدال بدذّ
هي أى ٗحشص إطالق هذخَلْا بومذّهات الحكؤ ،فإىّ الوفدشٍع أىّ لفظدٔ
(كلّ) بوؼٌاّا ال التضاء باإلضافٔ إل إطالق هذخَلِ ٍ عم٘٘ذُ ٍ ،إلّا لدضم
الخلف هي عبؼ٘ٔ سؼتْا لسؼٔ الوذخَل ٍ ض٘مِ ،أٍ لضٍم التجدَّص فْ٘دا إى
كاى هذخَلْا همّ٘ذا.
30

ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ؛ ج 2؛ ص446

أسواء الؼوَم

• ٍ الجَا ػٌِ :أىّ الخظَط٘ات الاليمٔ لوذخَلْا :عاسٓ عكَى هفشّدٓ
لِ ٍ ،اخشى عكَى هي أيَال الفشد ،فإى كاًت هفشّدٓ لِ فلفظٔ (الكلّ)
عذلّ ػل السؼٔ هي جْٔ الوفشّدات؛ ألىّ الؼوَم بلحاظ األفدشاد ،كودا
أًِّ إرا كاًت هي أيَال الفشد ،فسؼٔ لفظٔ (كلّ) أجٌب٘ٔ ػٌْا ٍ ،إًودا
َّ شأى اإلطالق الوستفادهي همذّهات الحكؤ.

31

ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ؛ ج 2؛ ص446

أسواء الؼوَم

• ٍ لَ فشع إّوال الطب٘ؼٔ هي الجْت٘ي ٍ الح٘ث٘ت٘ي هؼدا لكداى إٗدشاد
لفظٔ (كلّ) ػل الوذخَل لغَا ،بل هحاال؛ لؼدذم هؼمَل٘دٔ اإلّودال ٍ
السؼٔ هؼا ،بل ال بذّ هي اإلّوال بوؼٌ ٍ السؼٔ بوؼٌ آخش ،فاإلّوال
بوؼٌ الالعؼّ٘ي فٖ يذّ رات الوذخَل ٍ ،السدؼٔ بوؼٌد التؼدّ٘ي هدي
ي٘ج الشوَل ٍ ،ال هٌافآ ،فإىّ كلّ عؼّ٘ي ال ٗشد إلّا ػل الالهتؼدّ٘يٍ ،
إلّا فالتؼٌّ٘ات هتمابلٔ ،ال ٗشد أيذّا ػلد اٙخدش؛ إر الومابدل ال ٗمبدل
الومابل ،بل الوطلك أٗضا كزلك ،فإىّ االطالق ٍ التم٘٘ذ ال ٗشداى إلّدا
ػل الواّ٘ٔ الوْولٔ بزاعْا ،ال بودا ّدٖ هْولدٔ؛ السدتحالٔ اًحفداظ
إّوالْا يال عؼٌّْ٘ا.
32

ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ،ج ،2ص447 :

أسواء الؼوَم

• فالغشع هي إيشاص اإلطالق إى كاى اإلطالق بلحداظ األيدَال ،فْدَ
أجٌبٖ ػي الؼوَم الولحَظ بالٌسبٔ إل األفدشاد ٍ ،ال ٌٗدافٖ الؼودَم
هي ي٘ج األفشاد هغ اإلّوال هي ي٘ج األيَال ،كوا ال ٌٗافٖ اإلطالق
ٍ التم٘٘ذ هي علك الح٘ث٘ٔ.
• ٍ إى اسٗذ بلحاظ الوفشّدات ،فشدأى األدآ إفدادٓ التَسدؼٔ هدي ّدزُ
الجْٔ ٍ ،إلّا كاى لغَا أٍ هحاال ،بل إيشاصُ بومذّهات الحكودٔ ٗغٌدٖ
ػي إٗشاد أدآ الؼوَم؛ إر الوفشٍع اإلطالق هي كلّ خظَط٘ٔ ٗشكّ
فٖ دخلْا ،فال ٗبم جْٔ إّوال ٍ شكّ يت ٌٗف بأدآ الؼوَم.
33

ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ،ج ،2ص447 :

أسواء الؼوَم

• ال ٗمال :غاٗٔ ها ٗمتضِ٘ األدآ أىّ هذخَلْا غ٘ش هْول ٍ ،أىّ الودتكلّن
ل٘س فٖ همام اإلّوال هي ي٘ج الوفشّدات ،أهّدا أىّ الودذخَل طب٘ؼدٔ
ٍس٘ؼٔ أٍ يظّٔ ٍس٘ؼٔ ،فال بذّ هي همذّهات الحكؤ الذالّٔ ػل إسادٓ
الطب٘ؼٔ الغ٘ش الوتحظّظٔ بحظّٔ هٌْا.

34

ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ،ج ،2ص447 :

أسواء الؼوَم

• ألًّا ًمَل :عاسٓ ٗكَى الشكّ فٖ ٍجَد الم٘دذ ٍ ػذهدِ فدٖ الكدالم؛
ل٘كَى الطب٘ؼٔ يظّٔ بِ ٍ ،اخشى فٖ إسادٓ الحظّٔ جذّا ٍ إى لن ٗزكش
فٖ الكالم ل٘ذا ،فإى كاى األٍّل فبٌاء الؼمالء فٖ هثلِ ػل ػذهِ ،كوا
فٖ الشكّ فٖ ٍجَد المشٌٗٔ ٍ ،إى كاى الثاًٖ فٌفس ظَْس كالهِ فٖ
إسادٓ الوذخَل بٌحَ الشوَل -بطَس عؼذّد الدذالّ ٍ الودذلَل -يجّدٔ
ػل إسادٓ الؼوَم ال الخظَص ٍ ،إى أهكي ّزُ االستفادٓ بٌحَ آخدش
فٖ همام آخش؛ كوا إرا لن ٗكي أدآ الشوَل ٍ ،كاى الوَل فدٖ همدام
ب٘اى هشاهِ بشخض كالهِ ،فتذبّش جّ٘ذا ،فإًِّ يم٘ك بِ .

35

ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ،ج ،2ص448 :

أسواء الؼوَم
• ٍ ّرا الَجِ غ٘س نح٘ مٗضب إذ ٗسد فلِ٘:
• مٍال -هب اتض هي خ ل هٌبلشٔ الَجِ السوبثك هوي اىَّ الشووَل٘ٔ ٍ
االست٘قبة الوستفبدٓ هي اطع ق ٍ همدهبت الحىؤ شوَل٘ٔ ثلحوبػ
هسحلٔ التغج٘ك ٍ التحل٘ل ال ثلحبػ هسحلٔ التصَز ،ثل ثلحوبػ ّورُ
الوسحلٔ ال ٗستفبد هي اطع ق إالّ وَى الوَضوَؿ ذات الغج٘قؤ ثو
االست٘قبة األداتٖ فل٘س االسوت٘قبثبى هوي سوٌ
ل٘دّ ٍ ،را ث
ٍاحد وٖ ٗمبل ثأًِ هي لجَل الووبثل لووبثلِ.

36

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

229

أسواء الؼوَم

• ٍ ثبً٘ب -ل٘ىي ّرا هي لج٘ل (وولّ القلووبء) ثٌوبءً فلو إفوبدٓ الجووـ
الوحلّ ثبل م للقوَم فٖ ًفسِ ٍ ورله (ولّ الىتبة) ثلحبػ اجصائوِ،
ٍ الحل ثأىَّ هسوص محد االست٘قبث٘ي غ٘س هسوص االسوت٘قبة االخوس فوبىَّ
االست٘قبة األٍل هسوصُ الودخَل ٍ الابًٖ هسووصُ ًفوس مدآ القووَم
االسوٖ*.

• * الحشفٖ ظ

37

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

229

أسواء الؼوَم

• ٍ ثبلاب -اىَّ االست٘قبة هدلَل الدال٘ي ،محدّوب األدآ ٍ الابًٖ اطع ق
ٍ ال هبًـ هٌِ ٍ الغَل٘ٔ ٍ إِىْ وبًوت إالّ اًْوب عَل٘ؤ ثو٘ي الودال٘ي ال
الودلَل٘ي ف ٗلصم تقدد فٖ االست٘قبة من حت ٗىَى هي اجتووبؿ
الوال٘ي.

38

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

229

أسواء الؼوَم

•  -3هب ذوسُ الس٘د األستبذ ،هي اىَّ ّرا المَل لِ الشم ثبعل ٍ َّ فودم
إهىبى التصسٗ ثوبلقوَم منو لىًَوِ دائووب فوٖ عوَل اطعو ق ٍ
الَجداى القسفٖ «.»1
همدهبت الحىؤ ٍ َّ خ

• ______________________________
(ّ -)1بهش مجَد التمسٗسات ،ج  ،1ص 441

39

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

230

أسواء الؼوَم

• ٍ اهب هب ٗمبل هي اى إهىبى تم٘٘د هدخَل األدآ وووب فوٖ لَلٌوب وول
زجل فبلن مهبزٓ فل ٍجَد الحبجٔ إل إجساء همدهبت الحىؤ فوٖ
هدخَل األدآ
• فَْ ٌٗدفـ ثبى مدآ القوَم اًوب تدل ثبلَضوـ فلو سوقٔ هودخَلْب ٍ
لحبؽِ فل ًحَ ال ثشوسط المسووٖ هوي دٍى فوسق ثو٘ي اى ٗىوَى
هدخَلْب فٖ ًفسِ هي األجٌبس ٍ اى ٗىَى هي األًوَاؿ مٍ األنوٌب
فبلسقٔ اًوب ت حؼ ثبطضبفٔ إل الودخَل و٘ف هب ووبى ٍ لدَ ال هدا
ركشًاُ لوا أهكي التظشٗح بالؼوَم فٖ هَسد ها أطال هغ اًدِ ٍاضدح
البطالى.
40

أجَد التمشٗشات ،ج ،1ص440 :

أسواء الؼوَم

• ٍ فِ٘ :اًِ إِىْ مُزٗد دفَى فدم إهىبى التصوسٗ ثوبلقوَم ثوجوسد مدآ
القوَم هي لج٘ل (ول فبلن) لىًَِ هَلَفب فل همدهبت الحىؤ ف٘ىَى
فٖ لَتْب فْرا َّ هدّف منحبة ّرا المَل ثحست الفسم،
• ٍ إِى مُزٗد فدم إهىبى التصسٗ ثوبلقوَم ٍ االسوت٘قبة منو ٍ ثوإٔ
ٍجِ فوي الَاض اًِ ٗوىي ذله في عسٗك الٌّؾس إل هَضَؿ الحىن
طفبدٓ اًِ غ٘س هم٘د ٍ اًِ هغلك ووب إذا لبل هَضَؿ حىوٖ َّ القبلن
ث ل٘د ٍ هغلمب فتىَى الداللٔ فل فدم الم٘د داللٔ لفؾ٘ٔ ال سوىَت٘ٔ
حىو٘ٔ.
41

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

230

أسواء الؼوَم

• ٍ هي الوحتول مَىْ ٗىَى هسادُ هجسد دفَى ٍضَح نوساحٔ القووَم
اطع ق ٍ ّرا هب سوَ ًجٌ٘وِ إى شوبء اللّوِ
فٖ االست٘قبة ث
تقبل ف٘وب ٗأتٖ ،إالّ اىَّ فجبزتِ ال تسبفد فل إزادٓ ّرا الوقٌ .

42

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

230

أسواء الؼوَم
•  -4هب َّ االفتسام الصح٘ ٍ الو تبز فل ّرُ الفسض٘ٔ ٍ حبنلِ:
• اىَّ الومصَد هي است٘قبة الوساد هي الودخَل ٗوىوي مَىْ ٗىوَى محود
االحتوبالت التبل٘ٔ:

43

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

230

استٌعاب تمام المراد الجدي من
المدخول
المقصود من استٌعاب
المراد من المدخول

داللة األداة على استٌعاب افراد
تمام المراد االستعمالً للمدخول
داللة األداة على استٌعاب ما
ٌتصوره المتكلم من المدخول فً
مقام االستعمال

44

أسواء الؼوَم
• ٌّ ٍ - 4بن احتووبل زاثوـ ٗمبثول وول تلوه االحتووبالت ح٘وث ال
ٗشبزوْب فٖ االفتسام الوروَز َّ ٍ ،مَىْ ٗمبل :ثأىَّ األدآ ٍ إِىْ وبًوت
غ٘س هَضَفٔ إالّ ثوئشاء االسوت٘قبة الوضوب إلو هدذلَل هذخَلدِ
فجلحبػ الودلَل االستقوبلٖ الوقٌ هحدد ٍ هتقو٘ي ثو حبجؤ إلو
إجساء همدهبت الحىؤ إالّ اىَّ تحدٗد الوودلَل التصودٗمٖ ٍ االلتٌوبؿ
ثأىَّ حىن الوَل فٖ فبلن الاجَت فبم ٍ هسوتَفت لتووبم االفوساد ال
ال ثو َأ ْى ًجوسٕ اطعو ق ح٘وث ٗحتوول َم ْى ٗىوَى هَضوَؿ
ٗوىي إ ّ
است٘قبة الحىن ثجَتب ّوَ الوم٘ود ٍ ّورا االحتووبل ال زافوـ لوِ إالّ
همدهبت الحىؤ.
45

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

232

أسواء الؼوَم

•  -1مَىْ ٗمصد است٘قبة توبم الوساد الجدٕ هي الودخَل ٍ ،ثبفتجوبز اىَّ
الوساد الجدّٕ ٗحدد ثبطع ق ٍ همودهبت الحىوؤ ووبى القووَم فوٖ
عَلِ.
• ٍ ّرا االحتوبل ٗلصم هٌِ تَال فبسدٓ فدٗدٓ:

46

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

230

أسواء الؼوَم

• هٌْب -مَىْ ال ٗىَى ألدآ القوَم هدلَل ح٘وث ال ٗىوَى هوساد جودٕ
للوتىلن ووب فٖ هَازد الْصل هـ اًِ ال إشىبل فٖ اًحفبػ الودلَل فِ٘.
• ٍ هٌْب -مَىْ ال ٗىَى ازتجبط ث٘ي هقٌو هودخَل األدآ ٍ ثو٘ي سوبئس
هفسدات الجولؤ ثحسوت هسحلؤ الوودلَل التصوَزٕ ٍ االسوتقوبلٖ
للى مّ ٍ ،را ٗقٌٖ تفىه الجولٔ ٍ فدم التساثظ ث٘ي هفسداتْب ثحست
ّرُ الوسحلٔ ٍ َّ ٍاض الجغ ى.

47

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

230

أسواء الؼوَم

• ٍ هٌْب -التْبفت فٖ اللحبػ ٍ ذله ثبفتجبز اىَّ هودخَل األدآ إذا هوب
وبى َّ الوساد الجدٕ لوب ٗمـ ثقدّب فبلوساد الجودٕ هٌوِ ٗىوَى فوٖ
عَل هدلَل الجولٔ التبهٔ -ألًِ عس فِ٘ ٍ الوساد جقلِ ثوب َّ عس
لإلزادٓ الجدٗٔ هودخَالً لوادآ -هوـ اًوِ ثحسوت هسحلؤ الوودلَل
التصَزٕ للفؼ ٗساد هدلَل الجولٔ التبهٔ -وبلٌسجٔ اطزسبل٘ٔ فٖ موسم
ول فبلن -فٖ عَل هدلَل مدآ القوَم ٍ هتأخساً فٌِ ٍ ،الغَل٘ٔ األٍل
ٍ اى وبًت ثجَت٘ٔ تصدٗم٘ٔ ثٌ٘وب الغَل٘ٔ الابً٘ٔ تصَزٗٔ إثجبت٘ٔ اال اًوِ
ثبفتجبز حضَز الودلَل التصدٗمٖ ٍ تقلك اطزادٓ الجدٗؤ فوٖ ًفوس
الوتىلن ثْرا الوقٌ ٗلصم التْبفت فٖ اللحبػ.
48

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

231

أسواء الؼوَم
•  -2مَىْ ٗساد داللٔ األدآ فل است٘قبة افساد توبم الووساد االسوتقوبلٖ
للودخَل.
• ٍ ٗسد فلِ٘ :اىَّ الوساد االستقوبلٖ ٗتحدد ثأنبلٔ الحم٘مٔ فبىَّ همتضوبّب
اًِ لن ٗستقول اللفؼ فٖ الوم٘د ٍ إالّ وبى هجوبشاً ،التفوبلْن فلو اىَّ
استقوبل القبم فٖ ال بصّ ثوب َّ خبص هجبش فئذا اًتف ذلوه تقو٘ي
مَىْ ٗىَى لد استقولِ فٖ ذات الغج٘قٔ -التوٖ ّوٖ الوودلَل الَضوقٖ
السن الجٌس ٍ -تىَى هغلمٔ ثبلحول الشبئـ فتىَى األدآ دالٔ فلو
است٘قبة توبم االفساد ث حبجٔ إل اطع ق ٍ همدهبت الحىؤ.
49

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

231

أسواء الؼوَم
• ٍ ثىلؤ هَجصٓ:
• الوساد االستقوبلٖ ثومتض فدم الوجبشٗٔ َّ ًفس الوودلَل الَضوقٖ
فتسجـ ّرُ الفسض٘ٔ فل ّرا االحتوبل إل فسض٘ٔ الوحمك ال ساسبًّٖ
ال هحبلٔ.

50

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

231

أسواء الؼوَم
• َ - 3م ْى ٗساد داللؤ األدآ فلو اسوت٘قبة هوب ٗتصوَزُ الووتىلن هوي
الودخَل فٖ همبم االستقوبل ٍ ،ح٘ث اىَّ اسن الجٌس هَضَؿ للغج٘قٔ
الوْولٔ ٍ الوتىلن ال ٗوىي مَىْ ٗتصَزّب اال هغلمب مٍ هـ الم٘د ف٘حتبج
إل همدهبت الحىؤ طحساش اًِ تصَز الم٘د هـ الغج٘قٔ مم ال.

51

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

231

أسواء الؼوَم
• ٍ فِ٘:
• - 1اًِ ٗؤدٕ إل مخر هفَْم غسٗت في هقٌ األدآ فٖ هودلَلْب ألى
فٌدًب فٖ الومبم ث ثٔ دٍال األدآ ٍ اسن الجٌس الودخَل لْب ٍ ّ٘ئؤ
اطضبفٔ ٍ ثقد ٍضَح فدم ٍضـ الودخَل إالّ لرات الغج٘قؤ ٍ ّ٘ئؤ
اطضبفٔ إالّ للٌسجٔ الٌبلصٔ وبى ال ثدَّ ٍ مَىْ تستفبد خصَن٘ٔ تحدٗود
هب َّ تصَز الوتىلن في الودخَل هي ح٘ث اطعو ق ٍ التم٘٘ود هوي
األدآ ثأخرُ فٖ هقٌبّب ٍ َّ ٍاض الجغ ى.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

231

أسواء الؼوَم
• - 2ال َٗجد منل فم ئٖ ٗمضٖ ثتحدٗد هب ّٖ تصَزات الوتىلن في
اللفؼ فٖ همبم االستقوبل ٍ اًوب الوَجَد منبلٔ الحم٘مؤ التوٖ ٗحودد
فل ضَئْب اىَّ الوتىلن ٗمصد الوقٌو الوَضوَؿ لوِ اللفوؼ ٍ منوبلٔ
اطع ق التٖ ٗحدد فلو ضوَئْب الوودلَل التصودٗمٖ ،ثون اى ّورُ
االحتوبالت ولْب تشتسن فٖ افتسام مخر خصَن٘ٔ فٖ هدلَل األدآ
فوٖ
الَضقٖ ٍ االستقوبلٖ شائداً فل هفَْم االست٘قبة هـ االخت
تحدٗد ٍالـ تله ال صَن٘ٔ ثبلوساد الجدٕ تبزٓ ٍ االستقوبلٖ مخسى
ٍ تصَز الوتىلن ثبلأ.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

232

أسواء الؼوَم
• ٌّ ٍ - 4بن احتووبل زاثوـ ٗمبثول وول تلوه االحتووبالت ح٘وث ال
ٗشبزوْب فٖ االفتسام الوروَز َّ ٍ ،مَىْ ٗمبل :ثأىَّ األدآ ٍ إِىْ وبًوت
غ٘س هَضَفٔ إالّ ثوئشاء االسوت٘قبة الوضوب إلو هودلَل هدخَلوِ
فجلحبػ الودلَل االستقوبلٖ الوقٌ هحدد ٍ هتقو٘ي ثو حبجؤ إلو
إجساء همدهبت الحىؤ إالّ اىَّ تحدٗد الوودلَل التصودٗمٖ ٍ االلتٌوبؿ
ثأىَّ حىن الوَل فٖ فبلن الاجَت فبم ٍ هسوتَفت لتووبم االفوساد ال
ال ثو َأ ْى ًجوسٕ اطعو ق ح٘وث ٗحتوول َم ْى ٗىوَى هَضوَؿ
ٗوىي إ ّ
است٘قبة الحىن ثجَتب ّوَ الوم٘ود ٍ ّورا االحتووبل ال زافوـ لوِ إالّ
همدهبت الحىؤ.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

232

أسواء الؼوَم

• ٍ الجَاة :اًِ ثقد تسل٘ن داللٔ األدآ فل االسوت٘قبة فجئضوبفٔ ّورا
الوفَْم إل هدلَل الودخَل سَ ٗستفبد ثحسوت هسحلؤ الوودلَل
التصَزٕ ٍ االستقوبلٖ للى م الداللٔ فلو اسوت٘قبة الحىون لتووبم
االفساد فلَ وبى الوساد الجدٕ ٍ الودلَل التصدٗمٖ هم٘داً ووبى هٌبف٘وبً
ألنبلٔ الجد التٖ ّٖ ؽَْز ثبثت فٖ توبم هَازد الودالالت الَضوقّ٘ٔ
للى م ثٌىتٔ اىّ الوتىلن ٗسٗد هب ٗمَلِ
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

232

أسواء الؼوَم

• ٍ ّرا غ٘س منبلٔ اطع ق التٖ ٗشىِّل ؽَْزاً ثٌىتٔ اىَّ الوتىلن ال ٗسٗد
هب ال ٗمَلِ ٍ -الّرٕ َّ مضقف دزجًٔ -فبًِ فٖ هَازد اطع ق ح٘ث
اىَّ اللفؼ ال ٗدل فل مواس هي ذات الغج٘قٔ ٍ ّٖ هسادٓ للوتىلن فلو
ول حبل ف ثدَّ فٖ ًفٖ إزادتِ للوم٘د هي التوسه ثبلؾَْز السوىَتٖ
الومبم ٍ سوبئس هوَازد
الوروَز ٍ ال ٗىفٖ الؾَْز األٍل ٍ ّرا ث
الدالالت الَضقّ٘ٔ.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

232

أسواء الؼوَم

• ٍ ّىرا ٗتض فدم الحبجٔ إل إجساء اطع ق ٍ همدهبت الحىؤ فٖ
هدخَل األدآ.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج3

232

أسواء الؼوَم

• لىي ٗجم الى م في الدل٘ل الّرٕ سبق الوحموك الٌوبئٌٖ٘ (لودُ) إلو
المَل ثْرُ الفسض٘ٔ ٍ الّرٕ لَ تن ٗىَى افتساضب فل المَل اٙخس.
• ٍ حبنل هب ٗوىي جقلِ دل٘ ً فٌ٘بً فل همبلٔ الو٘سشا:
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم
المطلقة
اسم الجنس

موضوع
للطبٌعة المهملة

المقٌدة

البشرط ال
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم

• اىَّ اسن الجٌس هَضَؿ للغج٘قٔ الوْولٔ الجبهـ ث٘ي الوغلمٔ ٍ الوم٘ودٓ
ٍ الجشسط الٗ ٍ -مصد ثبألخ٘س الوبّ٘ٔ الوجوسدٓ فوي ال صَنو٘بت
ال بزج٘ٔ التٖ تمـ هَضَفب فٖ الوقمَالت الابًَٗؤ ومَلٌوب اطًسوبى
ًَؿ-
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم

اسم الجنس
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موضوع للطبٌعة
المهملة

المطلقة

ٌقبل االنطباق علی
کل األفراد

المقٌدة

ٌقبل االنطباق علی
بعض األفراد

البشرط ال

الٌقبل االنطباق
علی األفراد

بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم

• ٍ الغج٘قؤ الوْولؤ ثْورا الوقٌو ٗسوتح٘ل مَىْ تٌغجوك فلو االفووساد
ال بزج٘ٔ لىًَْب جبهقٔ ث٘ي هب ٗمجل االًغجبق ٍ ّٖ الوغلمؤ ٍ هوب ال
ٗمجل االًغجبق فل جو٘ـ االفساد ٍ ّٖ الوم٘دٓ فض في الوجسدٓ
• ٍ الجاهغ بد٘ي هدا ٗمبدل االًطبداق ٍ هدا ال ٗمبدل االًطبداق ال ٗمبدل
االًطباق ٍ ،مدآ القوَم ال ٗوىٌْب مَى تودل فلو القووَم إالّ إذا ووبى
هدخَلْب هوب ٗمجل االًغجبق ٍ الصدق فل توبم االفوساد ال بزج٘ؤ ٍ
ّرا ٍاض .
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم

• ٍ فل ّرا األسبس فبىْ ادّفٖ داللؤ األدآ فلو اسوت٘قبة الوودلَل
الَضقٖ للودخَل فَْ هستح٘ل ووب للٌوب ٍ،إِىْ ادّفوٖ داللتْوب فلو
است٘قبة افساد الودخَل ثقد الداللٔ فل تحدٗدُ فٖ الغج٘قٔ الوغلمؤ
فبىْ مُزٗد داللتْب فل ذله جوقب فْوَ ٍاضو الوجغ ى إذ ال َٗجود
لادآ إالّ هب َٗجد لغ٘سّب هي هقٌ ٍاحد ال هقٌ٘٘ي عَل٘٘ي محودّوب
إع ق الودخَل ٍ اٙخس است٘قبة افسادُ ٍ ،إِىْ مُزٗد داللتْب فمظ فل
اىَّ هدخَلْب الغج٘قٔ الوغلمٔ فَْ خلف اسوتفبدٓ هفْوَم االسوت٘قبة ٍ
القوَم هٌْب ،ف٘تق٘ي مَىْ ٗىَى تحدٗد الوودخَل فوٖ الغج٘قؤ الوغلمؤ
المبثلٔ ل ًغجبق فل جو٘ـ االفساد ثبطع ق ٍ همدهبت الحىؤ.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم

• ٍ ثْرا التمسٗس ٗؾْس اىَّ هب مفبدُ السو٘د األسوتبذ فوٖ هحبٍلؤ طثغوبل
هستٌد ّرُ الفسض٘ٔ هي اىَّ األدآ ّوٖ التوٖ تودل فلو اىَّ هودخَلْب
فجبزٓ في الغج٘قٔ الوغلمٔ غ٘س تبم [].1
•  [1]-هضبفب :إل اًْب لَ جقلت لسٌٗٔ فل اى هدخَلْب هستقول فوٖ
الغج٘قٔ الوغلمٔ لصم الوجوبش ٍ ،لوَ جقلوت لسٌٗؤ فلو مى الوودلَل
التصدٗمٖ ذله هقٌبُ فدم ٍجَد هدلَل تصَزٕ لْب ٍ فدم الفسق فٖ
ّرُ الوسحلٔ ث٘ي القوَهبت ٍ الوغلمبت ٍ َّ ٍاض الفسبد ووب تمدم.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص233 :

أسواء الؼوَم

• ٍ الصح٘ فٖ الجَاة فل ّرُ الشجْٔ :هب مشسًب إلِ٘ هي خو ل هوب
تمدم هي اىَّ الودلَل الَضقٖ االستقوبلٖ السن الجٌس ٍ إِىْ لن ٗؤخر
فِ٘ اطع ق ٍ ال التم٘٘د إالّ اًِ تىَى هغلمٔ ثبلحول الشبئـ فٌد هب ال
ٗتقمجِ ل٘د إذ ال ٗساد ثبلوغلمٔ إالّ مَىْ تتصَز الغج٘قٔ ٍ ال ٗتصَز هقْوب
ل٘د ال مَىْ ٗتصَز هقْب فدم الم٘د،
• ٍ ّرا ٗحصل هي ًفس إع ق اسن الجٌس هي دٍى ل٘د ثقود إحوساش
فدم استقوبلِ فٖ الوم٘د ثأنبلٔ الحم٘مٔ ٍ ثْرا ٗىوَى هودخَل األدآ
لبث ل ًغجبق فل االفساد ثراتوِ ثو حبجؤ إلو إجوساء همودهبت
الحىؤ ف٘وىي مَىْ تدل األدآ فل است٘قبة توبم هب ٌٗغجك فلِ٘.
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بحَث فٖ ػلن األطَل (الْاشوٖ) ج ،3ص234 :

