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  العرفیو مدلوله اللغوی أو  المشتقمفاد تحديد 

 المشتق

موضوع للمتلبس بالمبدإ 
 خاصة

موضوع لمفهوم أعم یشمل 
المتلبس و من انقضى عنه 

 المبدأ على السواء

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
  هوٌى هبم للوشتك هلى المَل٘يتظَٗش •
ال سٗت فٖ أىَّ األسوبء الوشتمٔ تىَى هي هتحذ الووٌىى ثووٌىى أًَّْىب    •

تذلّ هلى هوٌى هبم، ٍ لزله تمن هَػَهبً لإلؿالق ٍ الووَم هلى حذّ 
 . أسوبء األخٌبس

371ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
ّزا ٗوٌٖ ػشٍسٓ الجحث هي إهىبى تظَٗش هوٌى هبم خبهوٖ هلىى  ٍ •

وال المَل٘ي ٍ إال فلَ ثجت هذم ٍخَد هوٌى خبهن هلى أحىذ المىَل٘ي   
وبى رله ثٌفسِ دل٘لًب هلى ثـالى رله المَل، ٍ هلىى ّىزا األسىبس    

 :ًمَل

371ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
هلى المَل ثَػن الوشتك للوتلجّس فال ٌٗجغىٖ التىشدد فىٖ ٍخىَد     أهَّب •

ًَّىِ هلىى         هوٌى خبهن لِ، سىَاء  ل٘ىب ثجسىبؿٔ الوشىتك أٍ تشوجىِ، فب
التمذٗشٗي ٗىَى الوتلجس ثبلوجذإ هوٌى خبهوبً ٌٗـجك هلى وبّ هىب ف٘ىِ   

 التلجس 
اىَّ الوشتك هلى المَل ثبلتشو٘ت ٗتؼوّي هوٌى ًسجّ٘بً حشفّ٘بً فال : تَّّنٍ •

ٗىَى هبهبً، ال هأخز لِ هلى ػَء هب تمذّم هىي أىَّ ًسىجّ٘ٔ الووٌىى ال    
 .تمتؼٖ خضئ٘تِ ثلحبف الوظبدٗك الخبسخ٘ٔ هب لن تتغ٘ش أؿشافْب

371ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
أًَِّ ال ٌٗجغٖ التشدد فٖ هذم هومَل٘ٔ الدبهن األهن ثٌبء هلى المىَل  ووب •

ثجسبؿٔ الوشتك ٍ أًَِّ هَػَم ثئصاء الوجذأ هلحَكبً ال ثششؽ هي ح٘ث 
الحوب لوذم طذق الوجذأ هلى الفبلذ لِ ٍ لَ لَحق ال ثششؽ هي ح٘ث 

 .الحوب ثذأّ سوٌ٘ٔ الوجذأ حٌ٘ئزٍ فٖ طذلِ
 

371ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
اهّب تظَٗش هوٌى خبهن أهن هلى المَل ثتشوّت الوشىتك، فى٘وىي أى   ٍ •

 :ٗزوش ثشأًِ هذٓ ٍخَُ
أى ٗفشع الووٌى الدبهن هجبسٓ هي الزات التٖ لْب التلجس ثبلوجذإ  -1•

 .فٖ أحذ الضهبً٘ي الوبػٖ أٍ الحبػش
 .هب تمذّم هي هذم أخز الضهبى فٖ هذلَل الوشتك: ٍ فِ٘•

 

372-371ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
اىَّ الدبهن َّ الزات التٖ طذس هٌْب الوجذأ ثأى ٗىَى هفبد الفوىب   -2•

ٗوٌٖ « فوبلن»الوبػٖ ثٌحَ الٌسجٔ الٌبلظٔ هأخَراً فٖ هذلَل الوشتك 
ٍ ّىىزا، ف٘ظىذق هلىى الوتلىجس ٍ     « هي لبم« »لبئن»ٍ « هي هلن»

 .الوٌمؼٖ هٌِ التلجس ثبلوجذإ هوبً

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
ٗلضم هذم طذق الوشتك هلى الزات ثلحىبف نى حىذٍ    : أٍال: فٍِ٘ •

الوجذأ، ألى الفوب الوبػٖ ال ٗظذق إال حٌ٘وب ٗىَى الوجذأ حبدثبً لجب 
صهبى الدشٕ، سَاء  وبى هي خْٔ أخز الضهبى الوبػٖ فِ٘ أٍ أخىز هىب   

و٘ف . ٗسبٍلِ فٖ الضهبً٘بت، ٍ َّ خالف الؼشٍسٓ الوشف٘ٔ فٖ الوشتك
ٍ الصهِ أى ٗىَى الوشتك حم٘مٔ فٖ الوٌمؼٖ خبطٔ إرا وىبى الوجىذأ   

 .فِ٘ نًٖ الحذٍ  ثح٘ث ال ٗجمى فٖ اٙى الثبًٖ

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
ٗلضم هذم طحٔ إخشاء الوشتك ثلحبف الوستمجب إر ال ٗظحّ أى : ثبً٘بًٍ •

ٍ لَ أسخوٌب صهبى الغىذ إلىى الحوىب، لوىذم     « صٗذ هي لبم غذاً»ٗمبل 
 .هشف٘ٔ إخشاء الوبػٖ ثلحبف الوستمجب

هذم طحٔ أخز هفبد الفوب الوبػٖ فٖ خو٘ن الوشتمبت، ووىب  : ٍ ثبلثبً•
ٗتّؼىح ثوشاخوىىٔ أسىىوبء اٙلىىٔ أٍ الوىىىبى ٍ الضهىىبى أٍ غ٘شّىىب هىىي  

 .الوشتمبت

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
اىَّ الفوب الوبػٖ ٗذلّ هلى حشؤ الوجذأ ٍ طذٍسُ هي رات ٍ : ساثوبًٍ •

هثب ّزا الووٌى غ٘ش هأخَر فٖ الوشتمبت فبًَّْىب تحىىٖ هىي الىزات     
 .الوتّظفٔ ثبلوجذإ ٍ ال تحىٖ هي ح٘ث٘ٔ حشؤ الوجذأ ٍ طذٍسُ هٌْب

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
اًّب لَ سلّوٌب اىَّ الدىبهن  »: ثمَلِ -دام كلِّ -هب أفبدُ الس٘ذ األستبر -3•

الحم٘مٖ ث٘ي الفشدٗي غ٘ش هوىي إال اًَِّ ٗوىٌٌب تظَٗش خىبهن اًتضاهىٖ   
 .«ثٌْ٘وب ٍ َّ هٌَاى أحذّوب

اىَّ هدشد هومَل٘ٔ خبهن اًتضاهٖ، ووٌَاى أحذّوب الّىزٕ ٗوىىي   : فٍِ٘ •
أى ٌٗتضم هي الٌم٘ؼ٘ي فؼلًب هي غ٘شّوب، ال ٗىفٖ إر الومظَد تظَٗش 

الووٌى الوَػَم لِ للوشىتمبت ٍ ال  َّ   خبهن ٗحتوب ثشأًِ أى ٗىَى
 .إشىبل فٖ هذم اًفْبم هفَْم أحذّوب هي الوشتك

 
 .264ص  1هحبػشات فٖ أطَل الفمِ ج  -(1) •

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج   
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  المشتق
لَ وبى الوشتك هَػىَهبً ثىئصاء هفْىَم أحىذ الفىشدٗي الوتلىجس ٍ       ٍ •

الوٌمؼٖ لضم هذم تومب الشوَل٘ٔ فِ٘ ألى هٌَاى أحذّوب أٍ ٍاحذ هٌْب 
 .هٌَاى ثذلٖ دائوبً

 

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
أٗؼب هي أىَّ الدبهن هجبسٓ هىي   -دام كلِّ -هب أفبدُ الس٘ذ األستبر -4•

الزات الوٌتمغ هذم الوجذأ فْ٘ب ثبلَخَد أٍ لُب خشٍج الوجذأ فْ٘ب هي 
 .الوذم إلى الَخَد

 
 .265ص  1هحبػشات فٖ أطَل الفمِ ج  -(1) •

 

373ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
هذم اًفْبم اًتمبع هذم الوجذأ أٍ خشٍخِ هي الوذم فىٖ   -أٍال: فٍِ٘ •

الوشتمبت ثب الوشف ثشىب هبم ٗفْىن هوىبًٖ الوشىتمبت هىي ؿىشف      
 .ٍخَد الوجبدا فْ٘ب اثتذاء  ال ثتَس٘ؾ إهذاهْب

373ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
إى أسٗذ أخز هفَْم االًتمبع االشتمبلٖ ووٌَاى الوٌتمغ فَْ : ثبً٘بًٍ •

أٗؼب هشتك ال ثذَّ هي تحذٗذ هوٌى خبهن لِ لىٖ ال ٗختض ثبلوٌتمغ 
 فِ٘ الوذم ثبلفوب، 

إى أسٗذ أخز االًتمبع ثٌحَ الفوب الوبػٖ سخن إلى الَخِ الثىبًٖ  ٍ •
 الوتمذم ٍ لذ هشفت هذم الوسبهذٓ هلِ٘ 

إى أخز هجذأ االًتمبع هٌسَثبً إلى الزات ثٌحَ الٌسجٔ الٌبلظٔ وىبى  ٍ •
وٌسجٔ إٔ هجذأ اشتمبلٖ ثحبخٔ إلى تظَٗش هوٌى خبهن ٗشوب طىَسٓ  

 .اًمؼبئِ ٍ تلجّس الزات ثِ

373ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  المشتق
أى ٗىَى الدبهن هجبسٓ هي الزات الوٌتمغ هذم الوجذأ األصلٖ فِ٘،  -5•

 .ٍ َّ طبدق هلى الوٌمؼٖ ألىَّ هذم الوجذأ فِ٘ ل٘س ثأصلٖ
 .هب تمذم فٖ االهتشاع األٍل هلى الَخِ السبثك: ٍ فِ٘•
هذم إهىبى تظَٗش هوٌى خبهن حم٘مٖ ثى٘ي الوتلىجّس   : ٍ ّىزا ٗتّؼح•

 .ثبلوجذإ ٍ الوٌمؼٖ هٌِ
ٍ إرا اتّؼحت ّزُ الومذهبت ًششم فٖ ث٘بى الوختبس فٖ هوٌى الوشتك •

 .هن استوشاع هب ٗوىي أى ٗزوش ثشأًِ هي ٍخَُ االستذالل

372ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



20 

  المشتق
 :المَل٘ي  خبهن هلىتومّب •
المىَل٘ي،    الثذّ هي تحم٘ك الىالم فٖ تومّب خبهن هلىى : الومذّهٔ الثبلثٔ•

وىبّ    المَل ثىًَِ حم٘مٔ فٖ الوتلجّس ًشٗذ خبهوىبً ٌٗـجىك هلىى     فولى
المىَل ثىًَىِ     ٍهلىى . الوٌمؼٖ هٌىِ الوجىذأ    هتلجّس، ٍال ٌٗـجك هلى

الوٌمؼٖ هٌىِ الوجىذأ أٗؼىبً      حم٘مٔ فٖ األهنّ ًشٗذ خبهوبً ٌٗـجك هلى
أحذ المَل٘ي، فمذ   ٍأهّب إرا لن ٗوىي تظَٗش الدبهن هلى. اًـجبلبً حم٘مّ٘بً

الجحىث اثثجىبتّٖ      ثـب رله المَل ثجَتبً، ٍلن ًحتح ثوىذ رلىه إلىى   
 :ٍألخب رله وبى ّزا هي همذّهبت الوـلت، فٌمَل

426: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
المَل ثىَى الوشتكّ حم٘مٔ فٖ الوتلجّس، فىال إشىىبل     الدبهن هلىأهّب •

فٖ ثجَتِ ووب كْش هي الومذّهٔ الثبً٘ٔ  فىئىّ الىزات الوتلجّسىٔ ثبلوجىذأ     
الوتلجّس دٍى الوٌمؼٖ، ٍال فىشق فىٖ رلىه ثى٘ي       هفَْم ٌٗـجك هلى

أ ًِّ ًفس الوجذأ، : المَل ثأىّ الوشتكّ هفَْم تشو٘جّٖ أٍ هفَْم ثس٘ؾ، إٔ
 . أ ًِّ اخز ال ثششؽ، فظحّ فِ٘ الحوب: غبٗٔ األهش

426: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
هي رات ًٍسجٔ ٍهجذأ، فبلدبهن ّىَ هىب للٌىبُ،    « 1»  التشو٘ت  هلىأهّب •

  فٌ٘ـجىك هلىى  « هىبلن »رات لْب التلجّس ثىبلولن هثلًىب فىٖ ولوىٔ     : إٔ
الجسىبؿٔ ٍأىّ هفىبد     ٍأهّىب هلىى  . الوتلجّس دٍى الوٌمؼٖ هٌىِ الوجىذأ  

َّ هفبد هلن، ٍإًّوب الفشق ثٌْ٘وب هي ًبح٘ٔ أىّ أحىذّوب اخىز   « هبلن»
ِ       ثششؽ ال، ٍاٙخش ال ثششؽ هلىى   ،هىب ٗىأتٖ تفسى٘شُ إى شىبء اللَّى

فبلدبهن ًفس الولن، فئًِّ هحفَف فٖ توبم هَاسد ثجَت التلجّس، ٍل٘س 
 .هحفَكبً ثوذ االًمؼبء

 

426: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
•______________________________ 

أ ًِّ ل٘س الومظَد ثبلتشو٘ىت التشو٘ىت الحم٘مىّٖ  إر ال    :  ال ٗخفى( 1)
الوشتكّ ل٘س هشوّجبً هي هفبّ٘ن تفظى٘لّ٘ٔ، ٍّىٖ هفْىَم     سٗت أىّ هفَْم

التشو٘ت ٍالجسبؿٔ ثحست التحل٘ب : رات ثجت لْب الوجذأ، ٍإًّوب الومظَد
إىّ هفبدُ ًفس الوجذأ، لىٌِّ ٗحوب : الوملّٖ، فبلمبئب ثبلجسبؿٔ ٗمَل هثلًب

إىّ : الزات ثبهتجبسُ اخز ال ثششؽ، ٍالمبئب ثبلتشو٘ت ٗمىَل هثلًىب    هلى
  إؿاللْب، ثب للحظّٔ الوٌتسجٔ إلى  الوشتكّ هَػَم للزات، لىي ال هلى

 ثٌْ٘وبرات ٍهجذأ ًٍسجٔ   الوجذأ، ٍّزُ الحظّٔ ثبلتحل٘ب تشخن إلى

426: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
 .األهنّ فتظَٗش الدبهن ال ٗخلَ هي إشىبل  هلىٍأهّب •
ثسبؿٔ الوفَْم االشتمبلّٖ، ٍأ ًّىِ ًفىس     أ ًِّ إى ثٌٌ٘ب هلى: ٍتَػ٘حِ •

« هىبلن »الحذ ، فتظَٗش الدبهن غ٘ش هومَل أطلًب  ألىّ هذلَل ولوىٔ  
ل٘ست الزات دخ٘لٔ فِ٘ ٍإًّوب هذلَلِ الولن، إلّبأ ًِّ اخز ال ثششؽ، ٍهي 

أىّ الولن غ٘ش هحفَف فىٖ الوٌمؼىٖ هٌىِ الوجىذأ، ٍال ٗومىب      : الوولَم
أسبس ثجَت ًَم اتّحىبد ثٌْ٘وىب، ٍهىن      تـج٘مِ حم٘مٔ هلِ٘، فئًِّ هلى

 .االًمؼبء ال اتّحبد ثٌْ٘وب

427: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
 :التشو٘ت، ف٘وىي تظَٗش الدبهن ثأحذ ٍخَُ  ٍأهّب إى ثٌٌ٘ب هلى•
ٕ   : أى ٗمبل: األٍّل• صهىبى  : إىّ الدبهن َّ الزات فىٖ أحىذ الضهىبً٘ي، أ

 .التلجّس ٍصهبى االًمؼبء فٖ همبثب صهبى هب لجب التلجّس

427: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
الدبهن ٍإى وبى فٖ ًفسِ أهشاً هومَلًب، إلّبأ ًِّ ٗستلضم أخز الدبهن ٍّزا •

ث٘ي الضهبً٘ي فٖ هفَْم الوشتكّ، ٍلذ فشغٌب ف٘وب سجك هىي أىّ الضهىبى   
 .غ٘ش هأخَر فٖ هفَْم الوشتكّ، إرى فْزا الَخِ ثبؿب

427: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  المشتق
ٕ : الثبًٖ• : أىّ الدبهن َّ الزات الوتلجّسٔ ثتلجّسٍ لجب الدشٕ أٍ ثوىذُ، أ

 . الزات الوتلجّسٔ ثتلجّس ل٘س ثوذ الدشٕ
الدبهن أٗؼبً غ٘ش طح٘ح  إر اخزت ف٘ىِ الومبسًىٔ ثى٘ي التلىجّس     ٍّزا •

ث٘ي الدبهن :إٍٔالدشٕ، فلَحق فِ٘ التلجّس غ٘ش الوتأخّش هي الدشٕ، 
 . الومبسى ٍالسبثك هلِ٘

فشغٌب سبثمبً هي أىّ التلجّس الوأخَر فٖ الوشتكّ غ٘ش هأخَر ف٘ىِ  ٍلذ •
الدشٕ، ٍإًّوب الوأخَر فِ٘ ًفس التلجّس هـلمبً، ٍالوشتكّ لذ ٗسىتووب  

ال لجلِ ٍال حٌ٘ىِ ٍال ثوىذُ، ووىب لىَ اسىتووب لفىق       : ٍال خشٕ أطلًب
 .ٍحذُ ال فٖ خولٔ تبهّٔ  فئىّ الدشٕ هي شؤٍى الدولٔ التبهّٔ« هبلن»
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  المشتق
: أى ٗمبل ثأىّ الوشتكّ هشوّت هي رات ٍفوب هبعٍ، فبلوبلن ٗوٌٖ: الثبلث•

. هىي لىبم ٍّىىزا   : هي ػشة، ٍالمبئن ٗوٌٖ: هي هلن، ٍالؼبسة ٗوٌٖ
الحىبل،    هي اسىتوشّ ل٘بهىِ إلىى     أىّ هي لبم ٗظذق هلى: ٍهي الَاػح

خىبهن    هٌىِ، ٍثىزله ًحظىب هلىى      هي تلجّس ثبلم٘بم ٍاًمؼى  ٍهلى
الوتلجّس ٍالوٌمؼٖ هٌِ الوجىذأ دٍى هىب لىن ٗتلىجّس ثوىذ         ٌٗـجك هلى

هىذم    ثبلوجذأ، هي دٍى أخز ل٘ذ الدشٕ ٍال هفَْم الضهىبى ثٌىبء  هلىى   
 . هفَْم الضهبى  اشتوبل الفوب هلى
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  المشتق
 خبهن هومَل هشفّٖ طح٘ح، ٍّزا •
ٗشد هلِ٘ لضٍم دخَل الفوب الوبػىٖ فىٖ الوشىتكّ، ٍّىَ ثىذّْٖٗ      ٍال •

  الجـالى ووب روش ثوغ الوستشىل٘ي

428: ، ص1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   



30 

  المشتق
أىّ الفوب الوبػٖ ثوب َّ هحظّىب لٌسىجٔ تبهّىٔ،    : فئًِّ إى اسٗذ ثزله •

ٗظحّ السىَت هلْ٘ب غ٘ش هأخَر فٖ هفَْم الوشتكّ، فَْ طح٘ح، ٍإلّب 
أخز الفوب ل٘ذاً ووىب ٗدوىب   : خولٔ تبهّٔ، ٍلىي الومظَد« لبئن»لىبى 

اخز ل٘ذاً، « هي لبم»ل٘ذاً ألدآ الششؽ أٍ الوَطَل، فىوب أىّ الفوب فٖ 
 . الٌسجٔ الٌبلظٔ وزله فٖ الومبم  ٍتحَّلت ًسجٔ الدولٔ إلى

ثذأّ ثـالى دخَل الفوب فِ٘ ٍلَ ثٌحَ الم٘ذّٗٔ ٍللت :  اسٗذ دهَىٍإى •
 .الٌمظبى، فْٖ هوٌَهٔ  ًسجٔ الدولٔ إلى
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  المشتق
صٗذ لبئن »  رله ٗلضم أى ٗىَى هوٌى  أ ًِّ ثٌبء  هلى: ٗشد هلِ٘ أٗؼبًٍال •

الفوب الوبػٖ   صٗذ هي لبم غذاً ثٌ٘وب ّزا غ٘ش طح٘ح  فئىّ هوٌى: «غذاً
 .طح٘ح« صٗذ لبئن غذاً»أىّ   هن أ ًّب ًشى« غذ»ال ٌٗسدن هن ولؤ 
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  المشتق
ل٘س ل٘ذاً للم٘بم، ٍإًّوىب ّىَ   « صٗذ لبئن غذاً»فٖ « غذاً»أىّ : ٍالدَاة•

: ٍاى شئت فمىب . ل٘ذ ٍتَل٘ت للٌسجٔ الحولّ٘ٔ ث٘ي الوَػَم ٍالوحوَل
صٗذ هي لبم، فٌْبن ًسجٔ اتّحبدّٗٔ حولّ٘ٔ ث٘ي صٗذ :  إىّ صٗذاً لبئن ثووٌى

« غىذ »اسن الوَطَل، ٍولؤ   ٍاسن الوَطَل، ٌٍّبن ًسجٔ للم٘بم إلى
ل٘ذاً لٌسجٔ ًبلظٔ « غذ»ٍأح٘بًبً تىَى ولؤ . دٍى الثبً٘ٔ  تشخن للُبٍلى

طلى اهلل هلِ٘ ٍ هحوّذ   الشف٘ن»: لبئؤ فٖ ًفس الوشتكّ ووب فٖ لَلٌب
، فَ٘م الم٘بهٔ ل٘س ل٘ذاً لوىبدّٓ شىفن، ثىب للٌسىجٔ     «نلِ فٖ َٗم الم٘بهٔ

 .الٌبلظٔ ث٘ي الم الوَطَل ٍالزات االشتمبلّ٘ٔ
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  المشتق
، ٍَّ أىّ الدىبهن ّىَ   «1»  هب روشُ السّ٘ذ االستبر داهت ثشوبتِ: الشاثن•

اًتمبع هذم الوجذأ ثبلَخَد، فىئىّ ّىزا ثبثىت فىٖ الوتلىجّس ثبلفوىب       
اٙى، فوىذم الوجىذأ لىن      أهّب غ٘ش الوتلىجّس إلىى  . ٍالوٌمؼٖ هٌِ الوجذأ
 .ٌٗمغِ فِ٘ ثبلَخَد

•______________________________ 
ثحست ؿجوىٔ هـجوىٔ    251 -250، ص 1ساخن الوحبػشات، ج ( 1)

  الٌدف
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  المشتق
  ًحي إًّوب ًىتىلّن ثٌىبء  هلىى   : توح٘ض، فٌمَل  ٍّزا الَخِ ٗحتبج إلى•

  الجسبؿٔ ال هوٌى  أ ًِّ ثٌبء  هلى: وَى الوشتكّ هفَْهبً تشو٘جّ٘بً  إر هشفت
ّىزا الَخىِ     إًِّ ثٌىبء  هلىى  : الفتشاع الدبهن فٖ األهنّ، ٍهلِ٘ ًمَل

ٗىَى هفَْم الوشتكّ هجبسٓ هىي رات لْىب ّىزُ الظىفٔ، ٍّىٖ طىفٔ       
 اًتمبع هذم الوجذأ فْ٘ب ثبلَخَد، 
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  المشتق
أ ًِّ و٘ف ًظف الزات ثْزُ الظفٔ؟ فئى وبى رله ثبلَطف : ٍهٌذئزٍ ًتسبءل•

الدبهن َّ الزات الوٌتمغ هذم الوجذأ فِ٘ ثبلَخَد، فئرى : االشتمبلّٖ، فملٌب
فٖ ّىزُ  « الوٌتمغ»ولؤ   ، فئًٌّب ًٌمب الىالم إلى ٗوَد اثشىبل هشّٓ اخشى

الدولٔ التٖ ّٖ هشتكّ، فئى اسٗذ ثْب األهنّ هي الوٌىتمغ فولًىب ٍالوٌىتمغ    
ٍإى اسٗذ ثْىب خظىَص الوٌىتمغ    . ، تسبءلٌب هي الدبهن لزله ف٘وب هؼى

ٍإى وىبى رلىه ثبلَطىف    . فولًب، فئرى لن ٗظجح الوشتكّ هَػىَهبً لعهىنّ  
إىّ الدبهن َّ رات اًتمغ هذم الوجذأ فْ٘ىب ثىبلَخَد،   : للٌب: ثبلوبػٖ، إٔ

رات اًتمغ هذم الؼشة فْ٘ب ثبلؼىشة، إرى فشأسىبً   : فبلؼبسة هثلًب هوٌبُ
إىّ الؼبسة َّ رات ػشثت ثال حبخىٔ  : لَلَا فٖ همبم التَط٘ف ثبلوبػٖ

 ٍّزا سخَم إلى الَخِ الثبلث، . ّزا اللفّ ٍالذٍساى  إلى
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  المشتق
إىّ : أٍ ًحَ رله ثأى ٗمبل« لِ»أٍ « رٍ»ٍإى وبى رله ثئػبفٔ ولؤ •

، «1»الفولّ٘ىٔ    الؼبسة َّ رٍ الؼشة أٍ لِ ػشة هثلًب، فلبّش رلىه 
إىّ الؼبسة َّ رٍ ػشة : إٔ أىّ حبلِ أٗؼبً حبل الوشتكّ، إلّبأى ٗمبل

فٖ أحذ الضهبً٘ي، أٍ إىّ الؼىبسة ّىَ رات لْىب الؼىشة فىٖ أحىذ       
 .ثوغ األٍخِ السبثمٔ  الضهبً٘ي، فشخن إلى
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  المشتق
أ ًِّ : أٗؼبً، ٍَّ« 2» -داهت ثشوبتِ -هب روشُ السّ٘ذ االستبر: الخبهس•

ٍّىَ خىبهن اًتضاهىّٖ، ٍال    ( أحذّوب)إى أهَصًب الدبهن فل٘ىي هٌَاى 
 .ثأس ثِ

  ثحست ؿجؤ هـجؤ الٌدف 251، ص 1ساخن الوحبػشات، ج ( 2)•
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  المشتق
إؿاللىِ ثىذلّٖ، ٍٗسىتح٘ب أى ٗىىَى     ( أحذّوب)أىّ هٌَاى : ٍٗشد هلِ٘•

ٗلضم أى ال ٗتظَّس اثؿالق الشوَلّٖ الشىبهب للوتلىجّس   فئرى  شوَلّ٘بً،
 -ٍٗمظىذ « أوىشم الوىبلن  »: ٍالوٌمؼٖ هٌِ الوجذأ فٖ الوشتكّ ثأى ٗمبل

ٍخَة إوشام الوبلن ثٌحَ الشوَل، سَاء وبى هتلجّسبً  -األهنّ  ثٌبء  هلى
 .«1»ثبلفوب أٍ هٌمؼ٘بً هٌِ الوجذأ، ثٌ٘وب ل٘س األهش ّىزا 
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  المشتق
. أىّ الدبهن َّ الزات غ٘ش الوتلجّسٔ فولًب ثبلوذم األصلّٖ للوجذأ: السبدس•

ٍّزا خبهن هومَل فٖ ًفسِ وبلدبهن الثبلث الىزٕ اختشًىبُ، ٍٗشىوب    
هٌِ، فئًِّ فٖ ولْ٘وب ال   الوتلجّس ثبلفوب ٍالزٕ تلجّس ثِ الوجذأ ٍاًمؼى

تىَى الزات هتلجّسٔ ثبلوذم األصلّٖ للوجذأ، ٍال ٗشوب هب لن ٗتلجّس ثوذ  
ثبلوجذأ  ألًِّ هتلجّس فولًب ثبلوذم األصلّٖ، إلّب أىّ ّزا الدبهن ه٘جىِ هىذم   

الىزات غ٘ىش   : هثلًب هوٌىبُ ( الوبلن)أىّ : هشفّ٘تِ، فئىّ ّزا الدبهن ٗفتشع
الوتلجّسٔ ثبلوذم األصلّٖ فولًب للولن، فىأًِّ اثتذاء  ٗفْن الوذم، ٍهي ؿشٗمِ 

الوشتكّ هي ؿشٗك الوىذم،    ٗفْن هوٌى: ٍثتوج٘ش نخش. الَخَد  ٌٗتمب إلى
الَخِ   ٍه٘ي ّزا اثشىبل ٗشد هلى. ثٌ٘وب الوشف ال ٗحسّ ثْزا التوم٘ذ

 .«2»الشاثن أٗؼبً 
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  المشتق
أىّ الظح٘ح هي ّزُ الدَاهن َّ الدبهن الثبلث، فَْ خبهن : تحظّبٍلذ •

 .ٍهشفّٖ  هومَل
•  
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