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 عووم وخصوص

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 
 اکتشافی

 هٌأت

 افرادی

 مشتق

 امر 

 نهی

 ترکیبی

 مفاهیم

عموم 
 وخصوص
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 عووم وخصوص

 االستٌعاب 

ٌفاد بحسب 
مرحلة المدلول 
 اللفظً للدلٌل

 العموم إكرام كلَّ عالم

ٌفاد بحسب 
مرحلة التحلٌل 

 العقلً

مرحلة تطبٌق 
العنوان على 
 معنونه خارجا  

 أكرم العالم

219: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 وخصوصعووم 

 وأداة العموم

 اسم
و ( كل  )
 (. جمٌع)

 العلماء  حرف

116: ، ص(7 هوسوعة الشهيد الصدر د)دروس في علن األصول، الحلقة الخالخة   
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 وخصوصعووم 

  على الدال
 االستٌعاب

نفس   ٌدل  على
 االستٌعاب

 أكرم كل  فقٌر   .أداة العموم

  ٌدل  على
المفهوم 

المستوعب 
 ألفراده

 .أكرم كل  فقٌر   مدخول األداة

116: ، ص(7 هوسوعة الشهيد الصدر د)دروس في علن األصول، الحلقة الخالخة   
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 عووم وخصوص

 :فبلصحٕح أَنْ ٔمبل فٓ تؼشٔف الؼمًم•
اًه عثارة عي استيعاب هفهوم وضعا الفراد هفهوم آخرر سرواك نراى     •

 .االستيعاب ذاتيا في الوفهوم الوستوعة أو تدال حالج

222: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 أقسام العووم

 أقسام العموم

 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

222: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 أقسام العووم

 أقسام العموم

العام 
 أكرم كل عالم االستغراقً

 أكرم أي عالم العام البدلً

العام 
 المجموعً

أكرم جمٌع 
 العلماء

222: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 أقسام العووم

 اإلطالقأقسام 

اإلطالق 
 أكرم العالم االستغراقً

 أكرم عالما   البدلًاإلطالق 

اإلطالق 
 المجموعً

222: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 شوول افرادی و شوول اجزائي

 كل  

استٌعاب 
 االجزاء

اقرأ کل 
 السورة

استٌعاب 
 االفراد

 عالمأکرم کل 

225: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول    
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 شوول افرادی و شوول اجزائي

 كل  

استٌعاب 
 االجزاء

 الشهٌد الصدر

استٌعاب 
 االفراد

المحقق 
 العراقی

 مختارنا االستٌعاب
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 أسواك العووم

 «أسمبء الؼمًم» •

ي ال إشىبل فيٓ داللهُيب ػ ي     ( ولّ)ي أيل َزٌ األديات ي أيضحُب •
الؼمًم ي إِنْ أُثٕش تشىٕه مًًَم حًل افبدتُب الؼمًم مه لجيل ثؼي    
لذمبء األصًلٕٕه إالّ اوٍ تشىٕه ال ٔىجغٓ االلهفبت إلٍٕ، ي اومب الّيزْ  
ٔىجغٓ الجحث ػىٍ تىٕٕف َزٌ الذاللّ ي تخشٔجُب لغًٔبً، حٕث اوٍ يليغ  

( ليذٌ )الخالف ثٕه االػالم فٓ رليه، ي ليذ رويش صيبحت الىفبٔيّ      
 .لؼمًم مذخًلٍ( ولّ)تىٕٕفٕه مؼمًلٕه إلفبدِ 

 .أَنْ تذل ػ   اسهٕؼبة مب ٔشاد مه مذخًلٍ: أحذَمب•
 .أَنْ تذل ػ   اسهٕؼبة مب ٔىطجك ػ ٍٕ مذخًلٍ: الثبوٓ•

227: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول    
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 أسواك العووم

تدل « كل  »
 على استٌعاب 

من  ٌرادما 
 مدخوله

علٌه  ٌنطبقما 
 مدخوله

227: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 أسواك العووم

الهىٕٕف األيل ٔسه زم تًلف الؼمًم ػ   تمبمّٕ اإلطالق ي ممذمبت ي •
الحىمّ فٓ المذخًل مسجمبً لهحذٔذ مب ًَ الميشاد مىيٍ ثيس اسيهٕؼبة     
افشادٌ ثخالف الهىٕٕيف الثيبوٓ الّيزْ ٔفهيشه فٕيٍ إفيبدِ الؼميًم ي        

 .االسهٕؼبة لهمبم دائشِ المذخًل ثىفس أداِ الؼمًم

. «1»( ليذٌ )ي لذ اخهبس جم ّ مه األصًلٕٕه مىُس المحميك الىيبئٕىٓ   •
 .الهىٕٕف األيل ي ال ٔجؼذ أَنْ ٔىًن المشًُس ًَ الثبوٓ، فًجذ لًالن

 441ص  1أجًد الهمشٔشات ج  -(1)•
 

227: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   



15 

 أسواك العووم

تدل « كل  »
 على استٌعاب 

من  ٌرادما 
 مدخوله

ٌستلزم توقف 
على  العموم

تمامٌة 
 اإلطالق 

علٌه  ٌنطبقما 
 مدخوله

227: ، ص3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول   
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 أسواك العووم

ان الفشق ثٕه الؼبم ي المط ك الشمًلٓ َيً ان الؼيبم ميب ويبن     ( األيل)•
ػمًمٍ مسهفبدا مه دلٕل لفظٓ و فظّ ويل ي أمثبلُيب ي َيزا ثخيالف     

ػمًمٍ اومب ٔسهفبد مه ممذمبت الحىميّ ي ميه   فبن   المط ك الشمًلٓ
تؼ ك الحىس ثبلجىس ي لُزا ٔىًن الؼبم ػىيذ الهؼيبسه مميذمب ػ ي      

 المط ك الشمًلٓ لصالحٍ ألن ٔىًن ثٕبوبً لٍ فٕمذم ػ ٍٕ 

440: ، ص1 أجود التقريرات، د   
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 أسواك العووم

إلي   [ 1]ء إن شبء ال ٍَّ تؼبل  مه االحهٕبج  ال ٔىبفٓ رله مب سٕجٓي •
الحىمّ فٓ مذخًل أداِ الؼمًم أٔضبً ػ   ميب أشيشوب     جشٔبن ممذمبت

إلٍٕ فٓ ثؼ  المجبحث السبثمّ ي ٔأتٓ تفصٕ ٍ فٓ مجحث الهؼبسه إن 
شبء ال ٍَّ تؼبل  فظُش ان الىزاع فٓ داللّ جم ّ مه المًاسد ػ   الؼمًم 
اومب ًَ وزاع فٓ داللّ ال فظ ػ ٍٕ ي إلّب فبسهفبدِ الؼمًم فٓ جم ّ مىُب 

 .ي لً ثممذمبت الحىمّ ممب ال ٔىجغٓ إوىبسَب
 

440: ، ص1 أجود التقريرات، د   
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 أسواك العووم

ي ًَ أَنْ ٔىًن الؼمًم فٓ طيًل اإلطيالق ي تىيًن    : المًل األيلامب  •
أداتٍ مًضًػّ السهٕؼبة افشاد مب ٔشاد مه مذخًلُب، فمب روش أي ٔمىه 

 :أَنْ ٔزوش فٓ سجٕل وفٍٕ ػذِ يجًٌ
مب روشٌ السٕذ األسهبر، مه لزيم لغًٔيّ الًضيغ ي االسيهؼمبل ألنَّ     -1•

المذخًل إِنْ جشى فٍٕ اإلطالق لس تىه ثحبجّ إل  الؼميًم ي إالّ ليس   
ٔجذ دخًل األداِ ػ ٍٕ شٕئب، فال تجم  فبئذِ فُٕب حهي  الهأوٕيذ فيبنَّ    
الهأوٕذ اومب ٔىًن فٓ دالٕه ػشضٕٕه ال طًلٕٕه ثحٕث لً استفغ مالن 

 .«2»  األيل ٔشتفغ ممهضٓ الثبوٓ
 441، ص 1ج ، َبمش أجًد الهمشٔشات  -(2)•

     227       3 د( الهاشوي)تحوث في علن األصول  
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 أسواك العووم

لذ أششوب فٓ ثؼ  المجبحث السبثمّ إلي  ان دالليّ أداِ الؼميًم     [1] •
ػ ٍٕ ال تهًلف ػ   إجشاء ممذمبت الحىمّ فٓ مذخًلُب ي اوميب َيٓ   
مسهىذِ إل  الًضغ فىمًل فٓ تًضيٕح رليه ان األلفيبل المًضيًػّ     
إلفبدِ الؼمًم اوميب تيذل ثىفسيُب ػ ي  لحيبل ميذخًلُب ػ ي  وحيً         
الالثششط المسمٓ أػىٓ ثٍ لحبل الطجٕؼّ فبوّٕ فٓ جمٕغ مب ٔمىيه ان  

 ػ ٍٕتىطجك 

440: ، ص1 أجود التقريرات، د   
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 أسواك العووم

فبلمسهفبد مه لفظ ول سجل اومب ًَ لحبل طجٕؼّ الشّجل ػ ي  وحيً    •
مميب ٔمىيه   تسشى إل  الؼبلس ي الجبَل ي الغى  ي الفمٕش ي غٕش رليه  

اوطجبق طجٕؼّ الشّجل ػ ٍٕ ي مه الًاضح اوٍ مغ رله ال ٔجمي  مجيبل   
 الؼمًملهًَس الحبجّ إل  إجشاء ممذمبت الحىمّ فٓ اسهفبدِ 

440: ، ص1 أجود التقريرات، د   
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 أسواك العووم

ػ   ان ممذمبت الحىمّ لً وبوت جبسّٔ فيٓ ميذخًل األداِ لىفي      •
جشٔبوُب فٓ داللّ الىالم ػ   الؼمًم فٕىًن اإلتٕبن ثأداِ الؼميًم ميه   

 ال غً الًاضح 

440: ، ص1 أجود التقريرات، د   


