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2 

 ػوَم ٍخظَص

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 
 اکتشافی

 هٌأت

 افرادی

 مشتق

 امر 

 نهی

 ترکٌبی

 مفاهٌم

عموم 
 وخصوص
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 ػوَم ٍخظَص

 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 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 ٍخظَصػوَم 

 وأداة العموم

 اسم
و ( كل  )
 (. جمٌع)

 العلماء  حرف

116: ، ص(7 هَسَػٔ الشْ٘ذ الظذس ج)دسٍس فٖ ػلن األطَل، الحلمٔ الثالثٔ   
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 ٍخظَصػوَم 

  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 هَسَػٔ الشْ٘ذ الظذس ج)دسٍس فٖ ػلن األطَل، الحلمٔ الثالثٔ   
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 ػوَم ٍخظَص

استٌعاب مفهوم وضعا  العموم
الفراد مفهوم آخر سواء كان 
االستٌعاب ذاتٌا فً المفهوم 

 .المستوعب أو بدال ثالث

222: ، ص3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 ألسام الؼوَم

 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 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 ألسام الؼوَم

 أقسام العموم

العام 
 أكرم كل عالم االستغراقً

 أكرم أي عالم العام البدلً

العام 
 المجموعً

أكرم جمٌع 
 العلماء

222: ، ص3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 ألسام الؼوَم

 اإلطالقأقسام 

اإلطالق 
 أكرم العالم االستغراقً

 أكرم عالما   البدلًاإلطالق 

اإلطالق 
 المجموعً

222: ، ص3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 شوَل افشادٕ ٍ شوَل اجضائٖ

 كل  

استٌعاب 
 االجزاء

اقرأ کل 
 السورة

استٌعاب 
 االفراد

 عالمأکرم کل 

225: ، ص3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل    
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 شوَل افشادٕ ٍ شوَل اجضائٖ

 كل  

استٌعاب 
 االجزاء

 الشهٌد الصدر

استٌعاب 
 االفراد

المحقق 
 العراقی

 مختارنا االستٌعاب
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 أسواء الؼوَم

 «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 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل    
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 أسواء الؼوَم

تدل « كل  »
 على استٌعاب 

من  ٌرادما 
 مدخوله

علٌه  ٌنطبقما 
 مدخوله

227: ، ص3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 أسواء الؼوَم

الهىٕٕف األيل ٔسه ضم 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 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 أسواء الؼوَم

تدل « كل  »
 على استٌعاب 

من  ٌرادما 
 مدخوله

ٌستلزم توقف 
على  العموم

تمامٌة 
 اإلطالق 

علٌه  ٌنطبقما 
 مدخوله

227: ، ص3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 أسواء الؼوَم

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 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

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 الىضاع فٓ داللّ جم ّ مه المًاسد ػ   الؼمًم 
اومب ًَ وضاع فٓ داللّ ال فظ ػ ٍٕ ي إلّب فبسهفبدِ الؼمًم فٓ جم ّ مىُب 

 .ي لً ثممذمبت الحىمّ ممب ال ٔىجغٓ إوىبسَب
 

440: ، ص1 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

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 لضيم 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 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل  
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 أسواء الؼوَم

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 تًضيٕ  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 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

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 الًاض  اوٍ مغ رله ال ٔجمي  مجيبل   
 الؼمًملهًَس الحبجّ إل  إجشاء ممذمبت الحىمّ فٓ اسهفبدِ 

440: ، ص1 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

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

 ال غً الًاض  
ان اسيهفبدِ الؼميًم ي لحيبل الطجٕؼيّ ػ ي  وحيً       ( ي ان شئت ل ت)•

الالثششط المسمٓ اومب تسهىذ فٓ مًاسد جشٔبن ممذمبت الحىميّ إلي    
ػذم روش لٕذ خبص فٓ الىالم لمب سهؼشف فيٓ مح يٍ إن شيبء ال َّيٍ     
تؼبل  مه ان ػذم ثٕبن دخل لٕذ مب فٓ غشه المًل  ميغ وًويٍ فيٓ    

 الًالغممبم الجٕبن ٔىشف ػه ػذم دخ ٍ فٓ غشضٍ فٓ 

440: ، ص1 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

ي امب اسهفبدِ الؼمًم فٓ مًاسد اإلتٕبن ثأداِ الؼمًم فُٓ اوميب تسيهىذ    •
 إل  ثٕبن ػذم دخل لٕذ مب فٓ غشه المًل  

دخل ل٘دذ هدا ٍ الؼودَم    ػذم ب٘اى فشق ب٘ي الؼوَم الوستفاد هي فكن •
 دخل رلك الم٘ذ ب٘اى ػذم الوستفاد هي 

440: ، ص1 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

امب مب ٔمبل مه ان إمىبن تمٕٕذ مذخًل األداِ وميب فيٓ لًلىيب ويل     ي •
سجل ػبلس أمبسِ ػ   يجًد الحبجّ إل  إجشاء ممذمبت الحىمّ فيٓ  

 األداِمذخًل 
ٔىذفغ ثبن أداِ الؼمًم اومب تذل ثبلًضيغ ػ ي  سيؼّ ميذخًلُب ي     فًُ •

لحبظٍ ػ   وحً الالثشيشط المسيمٓ ميه دين فيشق ثيٕه ان ٔىيًن       
مذخًلُب فٓ وفسٍ مه األجىبس ي ان ٔىًن مه األويًاع أي األصيىبف   
فبلسؼّ اومب تالحظ ثبإلضبفّ إل  المذخًل وٕف مب ويبن ي ليً ال ميب    
روشوبٌ لمب أمىه الهصشٔ  ثبلؼمًم فٓ مًسد مب أصيال ميغ اويٍ ياضي      

 .الجطالن

440: ، ص1 أجَد التمشٗشات، ج   
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 أسواء الؼوَم

 :َزا الًجٍ غٕش فىٓ إر ٔشد ػ ٍٕي •
انَّ اإلطالق ي ممذمبت الحىمّ ال تمهضٓ أوثش مه إثجبت انَّ ميب   -أيالً•

أُخز مًضًػب اومب ًَ رات الطجٕؼّ ثال لٕذ ي امّب الهىثش األفيشادْ فيال   
فٓ مشح ّ المذلًل ال فظٓ ثيبإلطالق أصيالً، ػ ي  ميب تميذمت        ُٔشى

اإلشبسِ إلٍٕ فٓ الجُّ األيل  مه الفصل األيل مه َزا الجحث، ي اوميب  
ٔفبد رله ثأداِ الؼمًم حٕث ٔفبد ثُب صًسِ رَىّٕ أخشى َٓ مالحظّ 

 [ 1]االفشاد ثمب َٓ مهىثشِ 

     228       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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 أسواء الؼوَم

•______________________________ 
فٓ َزا الهؼجٕش مسبمحّ فبن حمٕمّ الؼمًم لٕست ثبلذالليّ ػ ي     -[1]

الهىثش األفشادْ ثذلٕل ػذم يجًدٌ فٓ االسهٕؼبة األجضائٓ فٓ جم ّ 
ي ثذلٕل يجًد الهىثش األفشادْ فٓ المط ك أٔضيبً  ( أو ت ول السمىّ)

ي اوميب الممصيًد   « أوشم ػ مبء الج ذ»ومب فٓ الجمغ المضبف مه لجٕل 
ان َىبن ميذلًاًل تصيًسًٔب صائيذًا ٔفيبد ثيأديات الؼميًم َيً مفُيًم         
االسهٕؼبة لهمبم يجًد مذخًلُب فٓ الخبسج ي َزا المفًُم ال ٔسيهفبد  
ثبإلطالق ي ممذمبت الحىميّ فيٓ مشح يّ الميذلًل الهصيًسْ ي ان      
 .افهشه ان الىهٕجّ ثحست المذلًل الجذْ ي الظًُس الهصذٔمٓ ياحذِ

 

 
     228       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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 أسواء الؼوَم

ي ال ٔحهبج فٓ تجشٔش الًضغ أي االسهؼمبل إل  أوثش مه تىًٔغ الصيًس  •
الزَىّٕ فٓ ممبم المحبيسِ ي إخطبس المؼبوٓ إلٓ اليزَه ي ليً فيشه    
ػذم الفشق ثٕىُمب ث حبل أحىبم الشبسع، ػ   انَّ َزا لذ ٔهشتت ػ ٕيٍ  
األثش الششػٓ ثبسهظُبس انَّ مشوض الحىس المجؼًل ي مًضًػٍ اومب َيً  

 .الفشد ثمب ًَ فشد ال الطجٕؼّ

     228       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 



27 

 أسواء الؼوَم

انَّ الطًلّٕ اوميب َيٓ ثيٕه االسيهٕؼبة ي اإلطيالق أْ ويًن        -ثبوٕبي •
المذخًل غٕش ممٕذ، ي امّب خصًصّٕ شمًلّٕ اإلطيالق فُيٓ مسيهفبدِ    
ثذال آخش ي لً وبن لشٔىّ ػبمّ مه لجٕل يلًػٍ مًضًػب ل حىس مثال، 
ي ثبلجم ّ خصًصٕهٓ الجذلّٕ أي الشمًلّٕ اومب تسهفبد فيٓ المط ميبت   
مه دال آخش ػم ٓ أي ػشفٓ ػ   مب أششوب إلٍٕ ميشاساً، ي االسيهٕؼبة   
المفبد ثبألداِ لٕس فٓ طًل الذال ػ   َزٌ الخصًصّٕ ثل فٓ ػشضٍ 

 .فٕمىه أَنْ تىًن مؤوذِ لٍ ي ثزله تشتفغ ال غًّٔ

     228       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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 أسواء الؼوَم

إرا وبن الممصًد تًلف الؼميًم ػ ي  تحذٔيذ ميب ٔيشاد ميه        -ثبلثبي •
مذخًلٍ فٓ وفسٍ ي ث حبل الؼمًم ال مب ٔشاد مه الحىس جذاً المسهفبد 
ثبإلطالق ي ممذمبت الحىمّ ي لً لس تذخل األداِ فال طًلّٕ ثٕه مفبد 
اإلطالق ي ممذمبت الحىمّ ي ثٕه األداِ لٕىًن لغًاً فبوٍ ي إِنْ وبن فٍٕ 
تطًٔل ل مسبفّ ي لىىٍ صًسِ رَىّٕ أخشى ٔىًن مًضًع الحىس فٍٕ 
ًَ الؼمًم ي لىه لًحظ اإلطالق فٓ مذخًلٍ ث حبل، ي َزا فٓ الًالغ 
جبوت آخش لؼذم ال غًّٔ فٓ الًضغ ي االسهؼمبل ث حبل مب ًَ غيشه  

أيالً، فُزا الجيًاة ميغ الجيًاة األيل     روشوبالًضغ ي االسهؼمبل ومب 
 [.1]ثشيح ياحذِ 

228       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   
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 أسواء الؼوَم

•______________________________ 
اوٍ ال مؼى  إلجيشاء اإلطيالق فيٓ الميذخًل ث حيبل      : لذ ٔمبل -[1]

الؼمًم ألوٍ اومب ٔجشْ ث حبل الحىس الّزْ ًَ ميذلًل تصيذٔمٓ ي ال   
 .مؼى  إلجشائٍ ث حبل المذالٕل الهصًسّٔ اإلفشادّٔ

انَّ َزا الهفبت إل  إثطبل أصل َزا المًل ي ػ ي  ويل حيبل    : الجًاة•
 .فُزا الجًاة مجىٌّٓ ػ   الهغبضٓ ػه َزا اإلشىبل

 

228       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   



30 

 أسواء الؼوَم

تذل ػ   ػشضّٕ االسهٕؼبة ي ػذم ثذلٕهيٍ ي َيٓ   ( ولّ)انَّ  -ساثؼبي •
تذخل ػ   مب ال ٔسهفبد مىٍ ػشضّٕ االسيهٕؼبة ليًالٌ ثيبإلطالق ي    
ممذمبت الحىمّ ومب فٓ ولّ سجل ثىبءً ػ   انَّ تىًٔىيٍ ل هىىٕيش ي إِنْ   
وبن لذ تذخل ػ   مب ٔسهفبد مىٍ رله ومب فٓ ول الؼ مبء، فبلحبصل 
االسهٕؼبة المفبد ثىلّ لٕس فٓ طًل االسهٕؼبة الحىمٓ دائميبً لىيٓ   
ٔىًن لغًاً، ي مث ٍ ٔمبل فٓ األداِ المًضًػّ لالسيهٕؼبة الجيذلٓ ميه    

 .أديات الؼمًم

     229       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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دخَل االسدت٘ؼا  ػلد    مب روشٌ المحمك األصفُبوٓ، مه اسه ضامٍ  -2•
ي ًَ مسهحٕل ألوٍ مه لجًل الممبثل لممبث ٍ ي َيً غٕيش   الوستَػب 

 .«1»  مؼمًل
•______________________________ 

 335، ص 1وُبّٔ الذسأّ، ج  -(1)

 

     229       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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 . (الخ... سبوا ػذّ هي األلفاظ الذالٔ ػل  الؼوَم [: ) لذّس سشُّ]لَلِ  - •

، أٍ ٍلَع الٌكدشٓ  (كلّ)إها أى ٗكَى أدآ هثل : أىّ الذالّ ػل  الؼوَم: ب٘اًِ•
 .فٖ س٘اق الٌفٖ أٍ الٌْٖ، أٍ كًَِ هحلّ  بالالم جوؼا كاى أٍ هفشدا

إىّ سؼتْا ٍ شدوَلْا ي٘دج إًّدِ عدابغ     : ٔمبلٍ شبْْا فشبوا ( كلّ)أهّا لفظٔ •
فدال بدذّ    -إى هطلما فوطلما، ٍ إى همّ٘ذا فومّ٘دذا   -لسؼٔ الوذخَل ٍ ض٘مِ

هي أى ٗحشص إطالق هذخَلْا بومذّهات الحكؤ، فإىّ الوفدشٍع أىّ لفظدٔ   
بوؼٌاّا ال التضاء باإلضافٔ إل  إطالق هذخَلِ ٍ عم٘٘ذُ، ٍ إلّا لدضم  ( كلّ)

الخلف هي عبؼ٘ٔ سؼتْا لسؼٔ الوذخَل ٍ ض٘مِ، أٍ لضٍم التجدَّص فْ٘دا إى   
 .كاى هذخَلْا همّ٘ذا

446ص؛  2 ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ؛ ج  
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عاسٓ عكَى هفشّدٓ : أىّ الخظَط٘ات الاليمٔ لوذخَلْا: ػٌِ الجَا ٍ •
( الكلّ)لِ، ٍ اخشى عكَى هي أيَال الفشد، فإى كاًت هفشّدٓ لِ فلفظٔ 

عذلّ ػل  السؼٔ هي جْٔ الوفشّدات؛ ألىّ الؼوَم بلحاظ األفدشاد، كودا   
أجٌب٘ٔ ػٌْا، ٍ إًودا  ( كلّ)أًِّ إرا كاًت هي أيَال الفشد، فسؼٔ لفظٔ 

 .همذّهات الحكؤالوستفادهي َّ شأى اإلطالق 

446ص؛  2 ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ ؛ ج  
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لَ فشع إّوال الطب٘ؼٔ هي الجْت٘ي ٍ الح٘ث٘ت٘ي هؼدا لكداى إٗدشاد    ٍ •
ػل  الوذخَل لغَا، بل هحاال؛ لؼدذم هؼمَل٘دٔ اإلّودال ٍ    ( كلّ)لفظٔ 

فاإلّوال ، السؼٔ هؼا، بل ال بذّ هي اإلّوال بوؼٌ  ٍ السؼٔ بوؼٌ  آخش
بوؼٌ  الالعؼّ٘ي فٖ يذّ رات الوذخَل، ٍ السدؼٔ بوؼٌد  التؼدّ٘ي هدي     

، ٍ ال هٌافآ، فإىّ كلّ عؼّ٘ي ال ٗشد إلّا ػل  الالهتؼدّ٘ي، ٍ  ي٘ج الشوَل
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

447: ، ص2 ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ، ج  
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هي إيشاص اإلطالق إى كاى اإلطالق بلحداظ األيدَال، فْدَ    فالغشع •
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

447: ، ص2 ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ، ج  



36 

 أسواء الؼوَم

غاٗٔ ها ٗمتضِ٘ األدآ أىّ هذخَلْا غ٘ش هْول، ٍ أىّ الودتكلّن  : ٗمالال •
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

447: ، ص2 ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ، ج  
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عاسٓ ٗكَى الشكّ فٖ ٍجَد الم٘دذ ٍ ػذهدِ فدٖ الكدالم؛     : ًمَلألًّا •
ل٘كَى الطب٘ؼٔ يظّٔ بِ، ٍ اخشى فٖ إسادٓ الحظّٔ جذّا ٍ إى لن ٗزكش 

، كوا  ػذهِ  ػل   هثلِ  فبٌاء الؼمالء فٖ  األٍّل  كاى  فٖ الكالم ل٘ذا، فإى
ظَْس كالهِ فٖ   فٌفس  الثاًٖ  كاى  ٍجَد المشٌٗٔ، ٍ إى  فٖ  الشكّ  فٖ

يجّدٔ   -بطَس عؼذّد الدذالّ ٍ الودذلَل   -إسادٓ الوذخَل بٌحَ الشوَل
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

448: ، ص2 ًْاٗٔ الذساٗٔ فٖ ششح الكفاٗٔ، ج  
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 :ي َزا الًجٍ غٕش صحٕ  أٔضب إر ٔشد ػ ٍٕ•
مب اتض  مه خالل مىبلشّ الًجٍ السيبثك ميه انَّ الشيمًلّٕ ي     -أيال•

االسهٕؼبة المسهفبدِ مه اإلطالق ي ممذمبت الحىمّ شمًلّٕ ث حيبل  
مشح ّ الهطجٕك ي الهح ٕل ال ث حبل مشح ّ الهصًس، ثل ث حيبل َيزٌ   
المشح ّ ال ٔسهفبد مه اإلطالق إالّ وًن المًضيًع رات الطجٕؼيّ ثيال    
لٕذ، ي َزا ثخالف االسهٕؼبة األداتٓ ف ٕس االسيهٕؼبثبن ميه سيى     

 .ياحذ وٓ ٔمبل ثأوٍ مه لجًل الممبثل لممبث ٍ

     229       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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ثىيبءً ػ ي  إفيبدِ الجميغ     ( ويلّ الؼ ميبء  )لٕىه َزا مه لجٕل  -ثبوٕبي •
ث حبل اجضائيٍ،  ( ولّ الىهبة)المح ّ  ثبلالم ل ؼمًم فٓ وفسٍ ي وزله 

ي الحل ثأنَّ مشوض أحذ االسهٕؼبثٕه غٕش مشوض االسيهٕؼبة االخيش فيبنَّ    
االسهٕؼبة األيل مشوضٌ المذخًل ي الثبوٓ مشويضٌ وفيس أداِ الؼميًم    

 .*االسوٖ
 
 الحشفٖ ظ* •

 
 

     229       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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انَّ االسهٕؼبة مذلًل الذالٕه، أحذَمب األداِ ي الثبوٓ اإلطالق  -ثبلثبي •
ي ال مبوغ مىٍ ي الطًلّٕ ي إِنْ وبويت إالّ اوُيب طًلٕيّ ثيٕه اليذالٕه ال      

أصال حه  ٔىًن مه اجهميبع    المذلًلٕه فال ٔ ضم تؼذد فٓ االسهٕؼبة
 .المث ٕه

 

     229       3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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مب روشٌ السٕذ األسهبر، مه انَّ َزا المًل لٍ الصم ثبطل ي ًَ ػيذم   -3•
إمىبن الهصشٔ  ثيبلؼمًم أصيال لىًويٍ دائميب فيٓ طيًل اإلطيالق ي        

 .«1»  ممذمبت الحىمّ ي ًَ خالف الًجذان الؼشفٓ
 

•______________________________ 
 441، ص 1َبمش أجًد الهمشٔشات، ج  -(1)

 

      230      3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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امب مب ٔمبل مه ان إمىبن تمٕٕذ مذخًل األداِ وميب فيٓ لًلىيب ويل     ي •
سجل ػبلس أمبسِ ػ   يجًد الحبجّ إل  إجشاء ممذمبت الحىمّ فيٓ  

 األداِمذخًل 
ٔىذفغ ثبن أداِ الؼمًم اومب تذل ثبلًضيغ ػ ي  سيؼّ ميذخًلُب ي     فًُ •

لحبظٍ ػ   وحً الالثشيشط المسيمٓ ميه دين فيشق ثيٕه ان ٔىيًن       
مذخًلُب فٓ وفسٍ مه األجىبس ي ان ٔىًن مه األويًاع أي األصيىبف   

ٍ لدَ ال هدا   فبلسؼّ اومب تالحظ ثبإلضبفّ إل  المذخًل وٕف مب ويبن  
ركشًاُ لوا أهكي التظشٗح بالؼوَم فٖ هَسد ها أطال هغ اًدِ ٍاضدح   

 .البطالى

440: ، ص1 أجَد التمشٗشات، ج   
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اوٍ إِنْ أُسٔذ دػًى ػذم إمىبن الهصيشٔ  ثيبلؼمًم ثمجيشد أداِ    : فٍٕي •
لىًوٍ مًلًفب ػ   ممذمبت الحىمّ فٕىًن ( ول ػبلس)الؼمًم مه لجٕل 

 فٓ لًتُب فُزا ًَ مذّػ  أصحبة َزا المًل ثحست الفشه، 

إِن أُسٔذ ػذم إمىبن الهصشٔ  ثيبلؼمًم ي االسيهٕؼبة أصيال ي ثيأْ     ي •
يجٍ فمه الًاض  اوٍ ٔمىه رله ػه طشٔك الىّظش إل  مًضًع الحىس 
إلفبدِ اوٍ غٕش ممٕذ ي اوٍ مط ك ومب إرا لبل مًضًع حىمٓ ًَ الؼبلس 
ثال لٕذ ي مط مب فهىًن الذاللّ ػ   ػذم المٕذ داللّ لفظّٕ ال سيىًتّٕ  

 .حىمّٕ

      230      3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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مه المحهمل أَنْ ٔىًن مشادٌ مجشد دػًى يضًح صيشاحّ الؼميًم   ي •
فٓ االسهٕؼبة ثخالف اإلطالق ي َزا مب سيًف وجٕىيٍ إن شيبء ال ّيٍ     

 .تؼبل  فٕمب ٔأتٓ، إالّ انَّ ػجبستٍ ال تسبػذ ػ   إسادِ َزا المؼى 
 
 

      230      3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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 :مب ًَ االػهشاه الصحٕ  ي المخهبس ػ   َزٌ الفشضّٕ ي حبص ٍ -4•
انَّ الممصًد مه اسهٕؼبة المشاد مه المذخًل ٔمىيه أَنْ ٔىيًن أحيذ    •

 :االحهمبالت الهبلّٕ

      230      3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل 
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المقصود من استٌعاب 
 المراد من المدخول

من المراد الجدي استٌعاب تمام 
 المدخول

داللة األداة على استٌعاب افراد 
 للمدخولالمراد االستعمالً تمام 

ما داللة األداة على استٌعاب 
ٌتصوره المتكلم من المدخول فً 

 مقام االستعمال
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ي َىبن احهميبل ساثيغ ٔمبثيل ويل ت يه االحهميبالت حٕيث ال         -4•
ثأنَّ األداِ ي إِنْ وبويت  : ٔشبسوُب فٓ االفهشاه المزوًس، ي ًَ أَنْ ٔمبل

هدذلَل هذخَلدِ   غٕش مًضًػّ إالّ ثيئصاء االسيهٕؼبة المضيبف إلي      
فج حبل المذلًل االسهؼمبلٓ المؼى  محذد ي مهؼيٕه ثيال حبجيّ إلي      
إجشاء ممذمبت الحىمّ إالّ انَّ تحذٔذ الميذلًل الهصيذٔمٓ ي االلهىيبع    
ثأنَّ حىس المًل  فٓ ػبلس الثجًت ػبم ي مسيهًػت لهميبم االفيشاد ال    
ٔمىه إاّل ثيأَْن وجيشْ اإلطيالق حٕيث ٔحهميل أَْن ٔىيًن مًضيًع        
اسهٕؼبة الحىس ثجًتب َيً الممٕيذ ي َيزا االحهميبل ال سافيغ ليٍ إالّ       

 .ممذمبت الحىمّ

232     3 ج( الْاشوٖ)بحَث فٖ ػلن األطَل   


