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 الفاظـ تفايت کار اصًلی ي لغًی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 اکتشافی

 مشتق هٌأت

 ماده
حقیقت 
 شرعیه

 صحٌح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلٌلی

 حروف

 هٌئات
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  العزفیي مدلًله اللغًی أي  المشتقمفاد تحديد 

 المشتق

موضوع للمتلبس بالمبدإ 
 خاصة

موضوع لمفهوم أعم ٌشمل 
المتلبس و من انقضى عنه 

 المبدأ على السواء

363ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
  ث٘ي ثعط الوشتقبت ٍ ثعطالتفص٘ل •
ًعن هقبلٔ التفص٘ل ث٘ي أسوبء الحشف ٍ الصٌبعبت ٍ الولكبت ٍ أسوبء •

 .اٙلٔ ٍ ًحَّب ٍ ث٘ي سبئش الوشتقبت تستحقّ ش٘ئبً هي العٌبٗٔ

376ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
ال إشكبل فٖ صدذ   : أحسي هب ٗوكي أى ٗستذلّ ثِ علْ٘ب أى ٗقبلٍ •

ّزُ األسوبء حتى هع عذم تلجس الزات ثبلحذث الوأخَرٓ فٖ هجبدْٗب 
 . ٍ لَ كبى ًبئوبً فٖ ث٘تِ« اًَِّ صبئغ»حشف٘بً ف٘قبل لضٗذ هخلًب 

ٍظدعْب    ّزا ٗشجع ال هحبلٔ اهّب إلى تَسعٔ فٖ هذلَل الْ٘ئٔ ثذعَىٍ •
لألعن أٍ التصشّف فٖ غ٘ش رلك هي الجْبت، ٍ ثئثطبل األخ٘دش ٗتعدّ٘ي   

 .األٍل
اىَّ ّزا التصشّف ٗتصَّس ثأحذ ٍجَُ أسثعٔ كلّْدب هوادب ال   : ٍجِ الجطالى•

 .ٗوكي الوسبعذٓ علْ٘ب

377ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
هخلًب لحشفٔ « صبئغ»ٍظع هبدٓ : اى َٗسع هي هذلَل الوبدٓ ف٘ذعى -1•

 . الص٘بغٔ
اًَِّ خالف هب َّ الوقشس هي اىَّ الوَاد االشدتقبي٘ٔ رات ٍظدع   : ٗجطلٍِ •

 .ًَعٖ ٍاحذ فٖ جو٘ع االشتقبيبت

377ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
اى ٗتصشّف فٖ هذلَل الْ٘ئٔ ثحولْب على التلجس الشأًٖ ال الفعلٖ  -2•

 .ٍ ال األعن
هب أثطلٌب ثِ الَجِ السبثق فبىَّ الْ٘ئدبت االشدتقبي٘ٔ أٗعدب    : ٍ ٗشد علِ٘•

رات ٍظع ًَعٖ ٍاحذ فٖ جو٘ع الوشتقبت هدع ٍظدَع عدذم داللدٔ     
 .على شأً٘ٔ التلجس ثبلق٘بم« يبئن»ّ٘ئٔ 

377ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  



8 

  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
صٗدذ  »اى ٗتصشّف فٖ الجولٔ الوستعول فْ٘ب ّزُ الوشتقبت فقَلٌب  -3•

ٍ إى كبًت لغَّٗبً تقتعٖ فعل٘ٔ تلجّس صٗدذ ثبلصد٘بغٔ ٍ لكدي    « صبئغ
هعَْدٗٔ كَى الص٘بغٔ حشفٔ يشٌٗٔ عشفبً على استفبدٓ شدأً٘ٔ التلدجس   

 .ثْب
اىَّ التَسعٔ الوزكَسٓ هفَْهٔ هي ّزُ الوشتقبت ٍ لَ لن تشد فٖ : ٍ فِ٘•

 .جولٔ تبهٔ

377ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
دعَى عٌبٗٔ ادعبء عشفٖ ٗقعٖ ثئلغبء الفَاصل الضهٌ٘ٔ الوتخللدٔ   -4•

ث٘ي فتشات صذٍس الوجذأ هي الزات فٖ ّدزُ الوشدتقبت ثٌكتدٔ تكدشّس     
 .صذٍس الوجبدا فْ٘ب، فكأى الزات ثْزا االعتجبس هتلجسٔ ثْب دائوبً

اىَّ الصهِ صحّٔ استعوبل ٍصف اشتقبيٖ آخش هكبًْب ثأى ٗقدبل  : ٍ فِ٘•
« ِ هخلًدب ألى الفتدشات   « صٗذ هتلجس ثبلص٘بغٔ أٍ الكتبثٔ فٖ حبل ًَهد

الضهٌ٘ٔ الفبصلٔ هلغبٓ ثحست الفشض هع اًَِّ خالف الفْن العشفٖ جدذّاً  
 .هواب ٗعٌٖ اختصبص الٌكتٔ ثْزُ الوشتقبت ثبلزات

 .فئرا ثطلت ّزُ الَجَُ تعّ٘ي ٍظعْب لألعن•
 

377ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
اىَّ الصح٘ح هع رلك عذم التفص٘ل ث٘ي الوشتقبت، لعذم إهكدبى الوصد٘ش   إال •

 :ء هٌْب ثئصاء األعن، ٍ رلك إلى ٍظع شٖ
فلوب تقذّم هي عذم هعقَل٘ٔ هعٌى جبهع ث٘ي الوتلدجس ٍ الوٌقعدٖ   : إهاب أٍال•

 .الوعٌى األعناعتجبسُ   ٗصحّ
فألىَّ األسوبء التٖ ادّعٖ فٖ التفصد٘ل ٍظدعْب لألعدن أٗعدب ال     : ٍ إهاب حبً٘بً•

تصذ  حق٘قٔ على الزات ثعذ صٍال هجبدْٗب ثبلٌحَ الولحدَ  فْ٘دب ثشدْبدٓ    
هخلًدب علدى هدي كبًدت حشفتدِ      « الصدبئغ »العشف ٍ اللغٔ على عذم صذ  

الص٘بغٔ فٖ الضهي السبثق إال هجبصاً على حذّ صذ  القبئن علدى هدي كدبى    
هتلجسبً ثوجذإ الق٘بم هواب ٗعٌٖ اًَّْب أٗعب هَظَعٔ ثئصاء الوتلجس ثبلوجذإ غ٘ش 

 .اًَِّ لَحظ ًحَ تَسعٔ فٖ هفبدّب ال ثذا هي تخشٗجِ ثشكل أٍ آخش

378ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
اىَّ ّزُ التَسعٔ هلحَظٔ فٖ هذلَل ّ٘ئبتْدب علدى الٌحدَ    : ٍ الصح٘ح•

 :هي الَجَُ األسثعٔ (الخبًٖ  ) الخبلجالوتقذّم فٖ الَجِ 
هي استلضاهِ تعذد ٍظع الْ٘ئبت االشتقبي٘ٔ ٍ ّدَ  : هب ي٘ل فٖ إثطبلٍِ •

 :ٗشد علِ٘. ثخالف الوقشس فٖ هَظعِ

378ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  



12 

  التفصيل بيه بعض المشتقات ي بعض
اىَّ ّزا الالصم ال ثذا هي االلتضام ثِ على كلّ حدبل ثعدذ حجدَت الفدش      : أٍال•

اىَّ الوفصل ٗدذعٖ ٍظدعْب   : ٍجذاًبً ث٘ي ّزُ األسوبء ٍ غ٘شّب، غبٗٔ الفش 
لألعن هي الوتلجس ٍ الوٌقعٖ ٍ ًحي ًذعٖ ٍظعْب لخصَص الوتلجس هع 

 .التَسعٔ فٖ هعٌى التلجس لعذم إهكبى الوسبعذٓ على الَظع لألعن
ال لضٍم لتعذد الَظع إلهكبى دعَى ٍظعْب جو٘عبً ثئصاء ّزا الوعٌى : ٍ حبً٘بً•

ال هصذا  لِ فٖ هخل ظدبسة ٍ يدبئن إال   : الوَسع هي التلجس، غبٗٔ األهش
 .فٖ التلجس الفعلٖ لعذم صالح٘ٔ هجبدِٗ لغ٘ش ّزا الٌحَ هي التلجس

اىَّ الصح٘ح ٍظع الوشتق ثئصاء الوتلجس ثبلوجدذإ خبصدٔ، ٍ   : ٍ ّكزا ٗتّعح•
 .اًَّوب الفش  فٖ ك٘ف٘بت التلجس ٍ أًحبئْب

378ص؛  1 بحًث فی علم األصًل ؛ ج  
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

األصل   مقتضى
ًّ فً المشتّقات   العمل

بلحاظ المسألة 
ٌّة  االصول

إلثبات ما هو 
موضوع النزاع من 
كون المشتّق حقٌقة 

فً األعّم، أو المتلّبس 
 بالفعل، 

ٌّة  بلحاظ المسألة الفقه

تعٌٌن الوظٌفة 
ٌّة بعد أن لم  الشرع

ٌّن لنا حّتى   ٌتع
باألصل كون المشتّق 
حقٌقة فً األعّم أو فً 

خصوص المتلّبس 
 بالفعل

     432       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

بلحاظ المسألة 
ٌّة  االصول

حٌث إّن أصل أخذ الجامع فً 
الموضوع له معلوم، وإّنما   المعنى

هل لوحظت معه : الكالم فً أ ّنه
ٌّة المتلّبس بالفعل، أو ال؟  خصوص

االستصحاب هو عدم   فمقتضى
 .لحاظها

     432       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 



15 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

بلحاظ 
المسألة 
ٌّة  االصول

حٌث إّن أصل أخذ 
  الجامع فً المعنى

الموضوع له معلوم، 
هل : وإّنما الكالم فً أ ّنه

ٌّة  لوحظت معه خصوص
المتلّبس بالفعل، أو ال؟ 

االستصحاب   فمقتضى
 .هو عدم لحاظها

إن تّم هذا 
فإّنما ٌتّم فٌما 
لو علم وضع 
اللفظ لمفهوم 
واحد مرّدد 
بٌن مطلقه 

ٌّده ولكن  ومق
فٌما نحن فٌه 
لٌس األمر 

 كذلك

     432       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

بلحاظ 
المسألة 
ٌّة  االصول

حٌث إّن أصل أخذ 
  الجامع فً المعنى

الموضوع له معلوم، 
: وإّنما الكالم فً أ ّنه
هل لوحظت معه 

ٌّة المتلّبس  خصوص
بالفعل، أو ال؟ 

  فمقتضى
االستصحاب هو عدم 

 .لحاظها

إن تّم هذا فإّنما ٌتّم 
فٌما لو علم وضع 
اللفظ لمفهوم واحد 
مرّدد بٌن مطلقه 

ٌّده ولكن فٌما نحن  ومق
 فٌه لٌس األمر كذلك

أّن استصحاب عدم أخذ 
ٌّة ال ٌجري،  الخصوص
، فإّن  ًّ لعدم أثر شرع
عدم أخذ القٌد لٌس 

 ًّ  موضوعاً لحكم شرع

     432       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 ًّ األصل العمل
بلحاظ المسألة 

ٌّة  الفقه

األصل 
 ًّ  الموضوع

استصحاب بقاء 
كونه عالماً مثاًل 
بعد زوال المبدأ، 

 وهو العلم عنه

االستصحاب فً 
ٌّة  .الشبهة المفهوم

 ًّ  األصل الحكم

434       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل   



18 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
عذم جشٗبًِ كوب ثٌّّ٘بُ هفصّلًب فٖ ثحج االستصحبة، ٍث٘بًدِ  : ٍالتحق٘ق•

أىّ لذٌٗب فٖ الوقدبم حالحدٔ   : هحلّ الكالم  إجوبلًب ثوقذاس هب ٌٗطجق على
 :اهَس

  فعلّ٘ددٔ التلددجّس ثبلوجددذأ، ٍّددٖ هقطَعددٔ االستفددب ، فددال هعٌددى  -1•
 .الستصحبثْب

  الجبهع ث٘ي التلجّس ٍاالًقعدبء، ٍّدَ هقطدَ  الجقدبء، فدال هعٌدى       -2•
 .الستصحبثِ

 

435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل   
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
ٕ   «العبلن»عٌَاى هذلَل كلؤ  -3• : ، ٍَّ هشدكَ  الجقدبءإ إر ال ًدذس

ّل أىّ هذلَلْب َّ خصَص الوتلجّس ثبلفعل الزٕ َّ هشتفع يطعدبً، أٍ  
ّل « العبلن»األعنّ الزٕ حبثت يطعبً، فجبلتبلٖ ال ًذسٕ أىّ هذلَل كلؤ 

 َّ حبثت أٍ ال؟ 
ٗتخّ٘ل جشٗبى االستصحبة ثلحبظِ، إلّبأ ًِّ غ٘ش صح٘ح أٗعبًإ ألىّ فقذ •

ثح٘دج لدَال   مدلًل اللفظ بهذا العىًان ليس مًضًعاً لحكم شـزعیّ  
 هخلًب لوب حجت ّزا الحكن للعبلن، « عبلن»ٍظع لفظٔ 

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 



20 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
هب ٗكدَى  : ، إٔمًضًع الحكم الشزعیّ هً ياقع مدلًل اللفظيإوّما •

هذلَلًب لِ ثبلحول الشبئع فئىّ األحكدبم الشدشعّ٘ٔ تبثعدٔ لوَظدَعبتْب     
الوَظَ  ال ي٘ذ للوَظدَ ،    الَايعّ٘ٔ، ٍداللٔ اللفظ إًّوب ّٖ طشٗق إلى

 :فبلوَظَ  للحكن
إهّب َّ هب ًقطع ثجقبئِ، ٍعل٘دِ ال هجدبل لالستصدحبة، أٍ هدب ًقطدع      •

 .ثبستفبعِ، ٍعلِ٘ أٗعبً ال هجبل لالستصحبة

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 ًّ  األصل الحكم

التكلٌف تعلّق 
 بصرف الوجود

 «أكرم عالماً »

تعلّق بمطلق 
 الوجود

أكرم كّل »
 :«عالم

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 



22 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

التكلٌف 
تعلّق 

بصرف 
 الوجود

أكرم »
 «عالماً 

فالشّك 
ٌكون فً 
إجزاء 
االمتثال 
بإكرام 

المنقضً 
 عنه المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

التكلٌف 
تعلّق 

بصرف 
 الوجود

أكرم »
 «عالماً 

فالشّك 
ٌكون فً 
إجزاء 
االمتثال 
بإكرام 

المنقضً 
 عنه المبدأ

الشّك من 
باب 

دوران 
األمر بٌن 
التعٌٌن 
والتخٌٌر 

فً 
الشبهات 
ٌّة  الحكم

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 



24 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

التكلٌف 
تعلّق 

بصرف 
 الوجود

أكرم »
 «عالماً 

فالشّك 
ٌكون فً 
إجزاء 
االمتثال 
بإكرام 

المنقضً 
عنه 
 المبدأ

الشّك من 
باب 

دوران 
األمر 
بٌن 

التعٌٌن 
والتخٌٌر 

فً 
الشبهات 
ٌّة  الحكم

ٌّن  ٌتع
القول 
 بالبراءة 

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 



25 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
الكالم ثلحب  األصل الحكوّٖ، فتبسٓ ًفدشض أىّ التكل٘دف تعلّدق    ٍأهّب •

ًفشض أ ًّدِ تعلّدق     ٍاخشى« أكشم عبلوبً»: ثصشف الَجَد، كوب إرا يبل
 :«أكشم كلّ عبلن»: ثوطلق الَجَد، كوب إرا يبل

فئى تعلّق التكل٘ف ثصشف الَجَد، فبلشكّ ٗكَى فٖ إجضاء االهتخدبل  •
ثئكشام الوٌقعٖ عٌِ الوجذأ، ٍثحست الحق٘قٔ ٗكَى الشدكّ هدي ثدبة    
دٍساى األهش ث٘ي التع٘٘ي ٍالتخ٘٘ش فٖ الشدجْبت الحكوّ٘دٔ، ٍفدٖ هخدل     

هب ثٌّّ٘بُ فٖ ثحدج الجدشاءٓ ٍاالشدتغبل      رلك ٗتعّ٘ي القَل ثبلجشاءٓ على
 هفصّلًب، 

     435       1 ج 1 القسم( الحائزی)مباحج األصًل 



26 

  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
 :الكالمهحلّ   ٍث٘بًِ إجوبلًب ثوقذاس هب ٌٗطجق على•
أ ًٌّب تبسٓ ًفشض أىّ الجبهع األعوّدّٖ هحفدَ  فدٖ ظدوي الوتلدجّس       •

ٍالوٌقعٖ عٌِ الوجذأ، إلّبأىّ الوتلجّس ٗضٗذ علِ٘ ثضٗبدٓ، فبلٌسجٔ ثٌْ٘ودب  
ٗفدشض أ ًّْودب هفَْهدبى      كبلٌسجٔ ث٘ي الشيجٔ ٍالشيجٔ الوؤهٌٔ، ٍاخشى

هتجبٌٗبى فٖ عبلن الوفَْهّ٘ٔ ٍإى كبًت الٌسجٔ ثٌْ٘وب فٖ هقدبم الصدذ    
 .ٍاالًطجب  العوَم الوطلق
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
فئى فشظٌب األٍّل، كبى هي األيلّ ٍاألكخدش فدٖ ًفدس عدبلن عدشٍض       •

إّٔ حبل، ٍتقّ٘ذُ هشكَ ،   الَجَةإ ألىّ الجبهع هحطّ للَجَة على
 .فتجشٕ الجشاءٓ عي الضائذ
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
ٍإى فشظٌب الخبًٖ، فجلحب  عبلن الَجَة ٍالَاجت ٗكَى األهش دائشاً  •

ث٘ي الوتجبٌٗ٘ي، ٍلكي ثحست عبلن الكلفٔ التدٖ ّدٖ ًت٘جدٔ الَجدَة     
ٗكَى األهش دائشاً ث٘ي األيلّ ٍاألكخشإ ألىّ كلفٔ ٍجَة الجبهع األعوّدّٖ  

 .أٍسعأيلّ هي كلفٔ اٙخشإ ألىّ دائشٓ صذيِ 
ٍيذ ثٌّّ٘ب فٖ هحلِّ أ ًِّ هع دٍساى األهش ث٘ي األيلّ ٍاألكخش ثلحب  عبلن  •

الكلفٔ تجشٕ الجشاءٓ عي رٕ الكلفٔ الضائذٓ، فتجشٕ فٖ الوقبم الجدشاءٓ  
 .عي ٍجَة إكشام خصَص الوتلجّس ثبلفعل
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