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 الوطلك ٍ الوم٘د

 [ األلفبظ التٓ ٔطلك ػلُٕب المطلك]•
  مىُب اسم الجىسف •
وإوسبن ي سجل ي فشس ي حًٕان ي سًاد ي ثٕبض إلى غٕش رله منه  •

أًْا   أسمبء الىلٕبت مه الجًاَش ي األػشاض ثل الؼشضٕبت ي ال سٔت 
بال شزط أصال هلحَظ   هْولٔ هبْؤهَضَعٔ لوف ّ٘وْ  بو  ّٖ ّٖ 
 .هعْ  حتى لح ظ أًْ  كذلك

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كف ٗٔ األصَل   
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 الوطلك ٍ الوم٘د

  الجىس ٓمباس•
بال شزط أصال هلحَظ   هْولٔ هبْؤلوف ّ٘وْ  بو  ّٖ ّٖ هَضَعٔ •

 .هعْ  حتى لح ظ أًْ  كذلك

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كف ٗٔ األصَل   
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 الوطلك ٍ الوم٘د

  الجىس ٓمباس•
بال شزط أصال هلحَظ   هْولٔ هبْؤلوف ّ٘وْ  بو  ّٖ ّٖ هَضَعٔ •

 .هعْ  حتى لح ظ أًْ  كذلك

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كف ٗٔ األصَل   
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 الوطلك ٍ الوم٘د

  الجٌس ٖه اس•
بال شزط أصال هلحَظ   هْولٔ هبْؤلوف ّ٘وْ  بو  ّٖ ّٖ هَضَعٔ •

 .هعْ  حتى لح ظ أًْ  كذلك
 

  الجٌس ٖه اس•
 الومسوٖ الالبشزط الو ٍّ٘ٔ  الطب٘ع٘ٔ للكل٘ تهَضَعٔ •
 

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كف ٗٔ األصَل   
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 همده ت الحكؤ

مقدمات 
 الحكمة 

و إِْن لم ٌكن مدلوالً وضعاً السم  اإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

 .  ٌنعقد عادة فً كالم المتكلم سياقي

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن 

 عدم ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

     411       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

مقدمات 
 الحكمة 

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن عدم 
 ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصٌة 

 اإلطالق 

     411       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

اسم الجنس و إِْن 
كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن 
مجازاً، لكن عدم 

ذكر القٌد بنفسه ٌدل 
 على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القٌد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصٌة 

 عدم القٌد

     411       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد  
 ( القٌد

على اسم الجنس ذاته  
مع خصوصٌة عدم 

 القٌد

لٌكون اسم الجنس 
موضوعاً بوضعٌن 

أحدهما ال بشرط تجاه 
ذكر القٌد و عدمه و 
الثانً مشروط بعدم 

ذكر القٌد، و 
الموضوع فً الوضع 

األول هو ذات 
الطبٌعة المهملة و فً 

الوضع الثانً هو 
خصوص الطبٌعة 

 المطلقة،

     411       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



11 

 همده ت الحكؤ

فً مقدمات الحكمة 
المحقق رأي 

 ًّ  الخراسان

ال مقام البٌان أَْن ٌكون المتكلم فً 
 .فً مقام اإلهمال و اإلجمال

متصلة على ال ٌنصب قرٌنة أَْن 
 .التقٌٌد

قدر متٌقن أَْن ال ٌكون بٌن االفراد 
 .فً مقام التخاطب

    417       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

فٓ ممنب  ثٕنبن ممنذمبت الحىمنّ     ( لذٌ)لذ روش المحمك الخشاسبوّٓ ي •
 :حالث ممذمبت َٓ

أَْن ٔىًن المنتىلم فنٓ ممنب  الجٕنبن ال فنٓ ممنب  اوَمنب  ي         -أيالً•
 .اوجمب 

 .أَنْ ال ٔىصت لشٔىّ متصلّ ػلى التمٕٕذ -حبوٕبً•
 .أَنْ ال ٔىًن ثٕه االفشاد لذس متٕمه فٓ ممب  التخبطت -حبلخبً•

 

    417       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

فً مقدمات الحكمة 
المحقق رأي 

 ًّ  الخراسان

ال مقام البيان أَْن يكون المتكلم في 
 .في مقام اإلهمال و اإلجمال

متصلة على ال ٌنصب قرٌنة أَْن 
 .التقٌٌد

قدر متٌقن أَْن ال ٌكون بٌن االفراد 
 .فً مقام التخاطب

    417       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

الممذمّ األيلى فمٕل ثأوُب تخجت ثبألصل فبنَّ األصل فٓ حنك ونل   امّب •
 متىلم أَنْ ٔىًن فٓ ممب  الجٕبن ال فٓ ممب  اوَمب  ي اوجمب ، 

   417       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

َزا األصل إِنْ أساديا ثٍ الظًُس فًُ مب للىبٌ مه انَّ ظبَش حب  ونل  ي •
 متىلم اوٍ فٓ ممب  ثٕبن تمب  مشامٍ ثىالمٍ، 

إِنْ أساديا ثٍ الحجّٕ الؼمالئّٕ ثمؼىى انَّ الؼمالء تجبوًا ػلى حمل وال  ي •
المتىلم ػلى اوٍ صبدس فٓ ممب  الجٕبن ثحٕج ٔىًن ونل ونال  حجنّ    

 تؼجذاً ػلى انَّ صبحجٍ فٓ ممب  الجٕبن، 
اوٍ ال ًٔجذ فٓ الممب  أصل ػمالئٓ تؼجذْ مب ػنذ  أصنبلّ   : فجًاثٍ•

الظًُس فلٕس تجبوٓ الؼمنالء ػلنى الحمنل المنزوًس إِالَّ صننش  منه       
 . صنشٔبت أصبلّ الظًُس

   417       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

ال ًٔجذ فٓ الممب  إِالَّ الظًُس الحبلٓ المزوًس مغ وجش  اوٍ  الخالصّي •
حجّٕ الظًُس ي َزا ًَ جًَش المضّٕ فٓ الممذمّ األيلى ي إِنْ وبونت  

 .ولمبت األصحبة غبئمّ فٓ الممب 

    418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

انَّ َزا الظًُس الّزْ تشمض إلٍٕ الممذمّ األيلى ال ٔؼنّٕه انَّ المنتىلم   حم •
ء الّزْ ًَ فٓ ممب  ثٕبونٍ   ء ي اومب ٔؼّٕه انَّ الشٓ فٓ ممب  ثٕبن أْ شٓ

ٔىًن ًَ ثصذد ثٕبن تمبمٍ، فبنَّ ول وال  ٔصذس مه المنتىلم ال ثنذو ي   
أَنْ ٔىًن ثصذد مؼىى ي ثؼذ أَنْ ٔتؼٕه رله المؼىى ثبلظًُسات اللفظٕنّ  
 ٔأتٓ ديس ظًُس حب  المتىلم فٓ اوٍ فٓ ممب  ثٕبن تمب  رله المؼىى 

    418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

ٔجنت أَنْ وؼنّٕه   « ولًا ممب افتشسٍ الىلت». ػىذ مب ٔمً  المًلىفمخالً •
أيالً اوٍ َل ثصذد اوسشبد إلى تزوّٕ فشٔستٍ أي إلى طُبسِ فشٔستٍ ي 
ثؼذ استظُبس المؼىى األي  مخالً ٔأتٓ ديس ظًُس حب  المًلى فنٓ اونٍ   
ثصذد ثٕبن ول مبلٍ دخنل فنٓ المؼىنى الّنزْ ػٕىنبٌ ثبالسنتظُبس، ي       
المذلً  االلتضامٓ لُزا الظًُس حٕىئزٍ اوٍ ال ٔمصذ وًػبً مؼٕىبً مه مبَّٕ 
الىلت ي إِالَّ لىبن تشوٍ لزوش المٕذ الّزْ ٔؼّٕه رله الىًع خلفبً للظًُس 

 .المزوًس

    418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



19 

 همده ت الحكؤ

ي . اومب ٔجذأ ثؼذ تؼٕٕه أصل المنشا    الخالصّ انَّ ديس الممذمّ األيلىي •
َزا ًَ المؼىى ثىلمبت الفمُبء فٓ االسنتذالالت الفمُٕنّ منه المىنغ     
أحٕبوبً ػه التمسه ثذاللّ إطاللّٕ ثذػً  ػذ  وًن المطلنك مسنًلبً   
لجٕبن َزٌ الجُّ مغ اػتشافُم ثبن ممتضى األصل وًن المتىلم فٓ ممب  

 الجٕبن 
 

     418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

فً مقدمات الحكمة 
المحقق رأي 

 ًّ  الخراسان

ال مقام البٌان أَْن ٌكون المتكلم فً 
 .فً مقام اإلهمال و اإلجمال

متصلة على ال ينصب قرينة أَْن 
 .التقييد

قدر متٌقن أَْن ال ٌكون بٌن االفراد 
 .فً مقام التخاطب

    417       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

 
 :امّب الممذمّ الخبوّٕ فمذ جبءت ثصٕبغتٕهي •
ػنذ   )ي َٓ ( لذٌ)مب وملىبَب ػه المحمك الخشاسبوّٓ : الصٕبغّ األيلى•

 (.وصت لشٔىّ متصلّ ػلى التمٕٕذ
ي ( لنذٌ )مب جش  ػلُٕب سأْ مذسسّ المحمك الىنبئٕىٓ  : الصٕبغّ الخبوّٕ•

 (.ػذ  وصت لشٔىّ متصلّ أي مىفصلّ ػلى التمٕٕذ)َٓ 
 

     418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

فٓ اشتشاط ػذ  وصنت لشٔىنّ متصنلّ     مشتشوتبنَبتبن الصٕبغتبن ي •
 ػلى التمٕٕذ 

الصٕبغّ الخبوّٕ ثبشتشاط ػذ  وصت لشٔىّ مىفصلّ ػلى التمٕٕذ  تمتبصي •
 . أٔضب
 

 فىتىلّم•
 ثٕه الصٕبغتٕه  االشتشانأيال فٕمب ثٍ  •
 .ثٍ الصٕبغّ الخبوّٕ امتبصتي حبوٕبً فٕمب •

 
     418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

 
امّب فمب ثٍ االشتشان ثٕه الصٕبغتٕه أػىٓ اشتشاط ػنذ  وصنت لشٔىنّ    •

 :ففٍٕ حالحّ احتمبالت. متصلّ ػلى التمٕٕذ

     418       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 فٖ همده ت الحكؤ ب لمزٌٗٔالومصَد 

قرٌنة متصلة 
 على التقٌٌد

خصوص ما ٌصلح للقرٌنٌة حتى فً فرض كون 
 االستٌعاب وضعٌا

ما ٌشمل نفً الحكم عن الحصة غٌر الواجدة للقٌد 
ضمن عام وضعً نسبته إلى هذا المطلق نسبة العموم 

 من وجه

ما ٌكون بٌاناً فً نفسه لو ال المطلق فٌشمل نفً الحكم 
 عن الحصة غٌر الواجدة للقٌد ضمن مطلق آخر أٌضاً 



25 

 فٖ همده ت الحكؤ ب لمزٌٗٔالومصَد 

 قرينة متصلة على التقييد

خصوص ما يصلح للقرينية 
حتى في فرض كون االستيعاب 

 وضعيا

يصرح بالقيد على نحو 
 التوصيف

يكون المقيد في جملة أخرى 
 متصلة و صالحة للقرينية 

ما يشمل نفي الحكم عن الحصة 
غير الواجدة للقيد ضمن عام 
وضعي نسبته إلى هذا المطلق 

 نسبة العموم من وجه

ما يكون بياناً في نفسه لو ال 
المطلق فيشمل نفي الحكم عن 

الحصة غير الواجدة للقيد ضمن 
 مطلق آخر أيضاً 
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 فٖ همده ت الحكؤ ب لمزٌٗٔالومصَد 

خصوص ما يصلح 
للقرينية حتى في فرض 
 كون االستيعاب وضعيا

يصرح بالقيد على نحو 
 أكرم العالم العادل التوصيف

يكون المقيد في جملة 
أخرى متصلة و صالحة 

 للقرينية 

 باألخصية
أكرم العالم و ال تكرم 

 فساق العلماء

 بالنظر
أكرم العالم و ليكن 

 العالم عادالً 



27 

 همده ت الحكؤ

أَنْ ٔىًن الممصنًد ثبلمشٔىنّ خصنًا منب ٔصنل        -األي االحتمب  •
 للمشٔىّٕ حتى فٓ فشض وًن االستٕؼبة يضؼٕبً، 

 ( أكزم الع لن الع دل)ٔصشح ثبلمٕذ ػلى وحً التًصٕف فٕمً  مخالً وأن •
 ٔىًن الممٕذ فٓ جملّ أخش  متصلّ ي صبلحّ للمشٔىّٕ أي •

 (أكزم الع لن ٍ ال تكزم فس ق العلو ء)ثبألخصّٕ وأن ٔمً  امّب –
 (.أوش  الؼبلم ي لٕىه الؼبلم ػبدالً)أي ثبلىظش وأن ٔمً   –

    419       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

•    ّ ػلنى منب َنً     -فبنَّ المشٔىّ فٓ مخل َزٌ المنًاسد صنبلحّ للمشٔىٕن
أوش  ول )حتى لً أثذلىب اوطالق ثبلؼمً  الًضؼٓ فملىب مخالً  -الصحٕ 

أونش  ونل   )ي ( أوش  ول ػبلم ي ال تىش  فسبق الؼلمبء)ي ( ػبلم ػبد 
َنزا االحتمنب  انَّ منب ٔىنبفٓ الذاللنّ        ي ممتضى( ػبلم ي لٕىه ػبدالً

 ،اوطاللّٕ اومب ًَ مخل َزٌ المشٔىّ

    419       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

ي امّب إرا اوتفى فٓ ممب  وصت المشٔىّ ثإثشاص وفٓ الحىم ػنه الحصنّ    •
غٕش الًاجذِ للمٕذ ضمه مطلك آخش أي ضمه ػنب  فنال ٔىنبفٓ رلنه     
الذاللّ اوطاللّٕ ألنَّ َزا الؼب  أي المطلك االخنش ال ٔصنل  للمشٔىٕنّ    
حتى فٓ فشض تجذٔل رلنه المطلنك ثنبلؼمً  الًضنؼٓ، ضنشيسِ انَّ      
الىسجّ حٕىئزٍ ثٕه الؼبمٕه أي ثٕه الؼب  ي المطلك تىًن َٓ الؼمً  منه  
يجٍ، ي حٕىئزٍ تتم الذاللّ اوطاللّٕ فٓ َزا المطلك غبٔنّ األمنش اونٍ    
ٔىًن مضاحمبً ثبلذاللّ اوطاللّٕ فٓ المطلك االخش أي ثبلذاللّ الًضؼّّٕ 

 .فٓ الؼب 

    419       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



30 

 همده ت الحكؤ

أونش  الؼنبلم ي ال   )أي ( أوش  الؼبلم ي ال تىش  الفبسنك )فمخالً إرا لب   •
فجىبءً ػلى االحتمب  المزوًس لٕسنت الجملنّ الخبوٕنّ    ( تىش  ول فبسك

 .ي إِنْ وبوت مضاحمّ لٍ( أوش  الؼبلم)مىبفّٕ لممتضى اوطالق فٓ 

    419       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



31 

 فٖ همده ت الحكؤ ب لمزٌٗٔالومصَد 

 قرينة متصلة على التقييد

خصوص ما يصلح للقرينية 
حتى في فرض كون االستيعاب 

 وضعيا

ما يشمل نفي الحكم عن الحصة 
غير الواجدة للقيد ضمن عام 
وضعي نسبته إلى هذا المطلق 

 نسبة العموم من وجه

  أكرم العالم و ال تكرم كل فاسق
 (ينافي اإلطالق)

 فاسقالأكرم العالم و ال تكرم 
 (الينافي اإلطالق )

ما يكون بياناً في نفسه لو ال 
المطلق فيشمل نفي الحكم عن 

الحصة غير الواجدة للقيد ضمن 
 مطلق آخر أيضاً 



32 

 همده ت الحكؤ

أَنْ ٔىًن الممصًد ثبلمشٔىّ مب ٔشمل وفٓ الحىم ػه  -الخبوٓاالحتمب  •
الحصّ غٕش الًاجذِ للمٕذ ضمه ػب  يضؼٓ وسجتٍ إلنى َنزا المطلنك    

ال ( أوش  الؼبلم ي ال تىنش  ونل فبسنك   )وسجّ الؼمً  مه يجٍ ومب فٓ 
 .ضمه مطلك آخش وسجتٍ وزله

    419       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



33 

 همده ت الحكؤ

ي ممتضى َزا االحتمب  انَّ مب ٔىبفٓ الذاللّ اوطاللّٕ ال ٔختص ثمنب   •
وبن ٔىبفُٕب ثىبءً ػلى االحتمب  األي  ثل ٔشمل مب وبن ضنمه الؼمنً    

 ثبلىحً الّزْ ثّٕىب دين مب وبن ضمه اوطالق 
ٔىنبفٓ أصنل   ( أكزم الع لن)ػمٕت ( ال تكزم كل ف سك: )ػلٍٕ فمًلٍي •

 . اوؼمبد اوطالق فٓ أوش  الؼبلم ال اوٍ ٔىؼمذ اوطالق ي ٔضاحمٍ
فنبنَّ  ( العا لن  أكازم )ػمٕت لًلٍ ( ال تكزم الف سك)مب إرا لب  ثخالف •

ممتضٓ اوطالق حٕىئزٍ فٓ ولّ مه الجملتٕه ثىبءً ػلى َنزا االحتمنب    
 .تب  ي لىىُمب متضاحمبن

    419       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



34 

 فٖ همده ت الحكؤ ب لمزٌٗٔالومصَد 

 قرينة متصلة على التقييد

خصوص ما يصلح للقرينية 
حتى في فرض كون االستيعاب 

 وضعيا

ما يشمل نفي الحكم عن الحصة 
غير الواجدة للقيد ضمن عام 
وضعي نسبته إلى هذا المطلق 

 نسبة العموم من وجه

ما يكون بياناً في نفسه لو ال 
المطلق فيشمل نفي الحكم عن 

الحصة غير الواجدة للقيد ضمن 
 مطلق آخر أيضاً 

يشمل نفي الحكم عن الحصة 
غير الواجدة للقيد ضمن مطلق 

 آخر أيضاً 



35 

 فٖ همده ت الحكؤ ب لمزٌٗٔالومصَد 

قرينة متصلة 
 على التقييد

ما يكون بياناً 
في نفسه لو ال 
المطلق فيشمل 
نفي الحكم عن 
الحصة غير 
الواجدة للقيد 
ضمن مطلق 

 آخر أيضاً 

يشمل نفي 
الحكم عن 

الحصة غير 
الواجدة للقيد 
ضمن مطلق 

 آخر أيضاً 

أكرم العالم و 
 ال تكرم الفاسق



36 

 همده ت الحكؤ

أَنْ ٔىًن الممصًد ثبلمشٔىّ مب ٔىًن ثٕبوبً فٓ وفسنٍ   -الخبلجاالحتمب  •
لً ال المطلك فٕشمل وفٓ الحىم ػه الحصّ غٕش الًاجذِ للمٕذ ضنمه  

أوش  الؼبلم ي )مطلك آخش أٔضبً ثحٕج ال ٔتم ممتضٓ اوطالق فٓ لًلٍ 
فنٓ الجملنّ األيلنى ي ال ثلحنبظ     ( الؼبلم)ال ثلحبظ ( ال تىش  الفبسك

 .فٓ الجملّ الخبوّٕ( الفبسك)

     420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



37 

 همده ت الحكؤ

حالحّ احتمبالت فٕمب ثٍ االشتشان ثنٕه الصنٕبغتٕه المنزوًستٕه    َزٌ •
 . للممذمّ الخبوّٕ مه ممذمبت الحىمّ

مب ثٍ االشتشان ثٕه َزٌ االحتمبالت الخالث ػجبسِ ػه اشتشاط ػذ  ي •
روش مب ٔصل  للمشٔىّٕ ثبلىحً المزوًس فٓ االحتمب  األي ، ي ال شنه  
فٓ مسبَمّ رله فنٓ تىنًٔه الذاللنّ اوطاللٕنّ إر ثذيونٍ ال تنتم       
المالصمّ ثٕه إسادِ اوطالق ي ثٕه ممتضى ظًُس حب  المتىلم فٓ اونٍ  
ثصذد ثٕبن تمب  مشامٍ، فبوٍ إِنْ وبن ٔشٔذ الممٕذ ي لنذ وصنت المشٔىنّ    
ػلى التمٕٕذ ثبلىحً المزوًس فٓ االحتمب  األي  فجٕبوٍ حٕىئزٍ ٔفٓ ثتمب  

 .مشامٍ حتمبً فٕىًن لذ ػمل ثممتضى ظًُس حبلٍ

     420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



38 

 همده ت الحكؤ

الظًُس الحنبلٓ    ي لىٓ تتم المالصمّ ثٕه إسادِ اوطالق ي ثٕه ممتضى •
المزوًس وىًن ثحبجّ إلى اشتشاط ػذ  يجًد لشٔىّ ٔىًن الىال  مؼُب 
يافٕبً ثتمب  المشا  فٓ فشض إسادِ التمٕٕنذ ي ال شنه فنٓ انَّ يجنًد     
المشٔىّ ثبلىحً المزوًس فٓ االحتمب  األي  ًٔجت يفبء الىنال  ثتمنب    
المشا  فٓ فشض إسادِ التمٕٕذ إراً فال تتم مؼُب المالصمنّ ثنٕه ممتضنى    
ظًُس حب  المتىلم فٓ انَّ والمٍ ٔفٓ ثتمب  مشامٍ ي ثٕه وًن مشامٍ ًَ 

 . المطلك ال الممٕذ

     420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



39 

 همده ت الحكؤ

الّذٕ ال شك فٖ هس ّوتِ فٖ تكاَٗي   الوت٘مي المدربْذا ٗظْز اىَّ ٍ •
الداللٔ اإلطالل٘ٔ َّ عدم ًصب ه  ٗصلح للمزٌٗ٘أ حتاى فاٖ فاز      
 .تبدٗل الوطلك ب لعوَم الَضعٖ ب لٌحَ الوذكَر فٖ االحتو ل األٍل

     420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



40 

 همده ت الحكؤ

امّب مب ٔمتبص ثٍ االحتمب  الخبوٓ ػلى االحتمب  األي  ي مب ٔمتبص ثنٍ  ي •
االحتمب  الخبلج ػلى االحتمب  الخبوٓ فٕجت أَنْ وشجغ فُٕمب أٔضبً إلى 
رله الظًُس الحبلٓ السٕبلٓ لىش  انَّ داللتٍ االلتضامّٕ ػلنى اوطنالق   

 ؟ء مىُمب أ  ال َل تتًلف أٔضبً ػلى شٓ

     420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



41 

 همده ت الحكؤ

ي امّب مب ٔمتبص ثٍ االحتمب  الخبلج ػلى االحتمب  الخبوٓ ي َنً ػجنبسِ   •
ػه ػذ  ثٕبن التمٕٕذ ضمه مطلك اخش وسجتٍ إلى َنزا المطلنك وسنجّ    

 . الؼمً  مه يجٍ

   421-420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



42 

 همده ت الحكؤ

ٔىجنٓ الشه فنٓ اونٍ ال ٔسنبَم فنٓ تمبمٕنّ الذاللنّ االلتضامٕنّ        فال •
إطالق مه َزا المجٕنل  وصت   المزوًسِ ألنَّ المالصمّ مًجًدِ حتى مغ

فٓ ممبثل َزا المطلك، ضشيسِ انَّ والً مه َزٔه المطلمٕه ي إِنْ وبن لً 
خلٓ ي طجؼٍ لشمل ثإطاللٍ مًسد االجتمبع لىىُمنب ٔتضاحمنبن ػىنذ    

 االلتشان ي ٔصجحبن مجملٕه ثلحبظ مًسد االجتمبع 

   421-420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



43 

 همده ت الحكؤ

الحصأ ي٘از   الوطلك الث ًٖ ب٘ ً ً لٌفٖ الحكان عاي   ال ٗكَى حٕىئزٍ ي •
حتى ٔجتمغ إسادِ الممٕذ مغ  -َٓ مًسد االجتمبعالتٓ  -الَاجدٓ للم٘د

يفبء والمٍ ثتمب  مشامٍ فال ٔىًن والمٍ يافٕبً ثتمب  مشامٍ إِالَّ إرا ونبن  
 مشامٍ المطلك 

َزا مؼىى المالصمّ ثٕه ممتضى الظًُس الحبلٓ المزوًس ي ثنٕه إسادِ  ي •
المطلك ي لم تىخلم َزٌ المالصمّ ثًجًد المطلك الخنبوٓ فٕنتم ممتضنٓ    

 .اوطالق فٓ ول مىُمب غبّٔ األمش اوُمب ٔتضاحمبن

   421-420       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



44 

 همده ت الحكؤ

امّب مب ٔمتبص ثٍ االحتمب  الخبوٓ ػلى االحتمب  األي  ي ًَ ػذ  ثٕبن ي •
التمٕٕذ ضمه ػب  وسجتٍ إلى َزا المطلك وسجّ الؼمً  منه يجنٍ فمنذ    
ٔمب  ثأوٍ ٔسبَم فٓ تىًٔه المالصمّ المنزوًسِ ألنَّ َنزا الؼنب  ثٕنبن     
للمٕذ ػىذ الؼشف فؼلى تمذٔش يجًد َزا الؼنب  ال مالصمنّ ثنٕه يفنبء     
والمٍ ثتمب  مشامٍ ي ثٕه إسادتٍ المطلك ثل اوٍ حٕىئزٍ ٔشٔذ الممٕذ ي مغ 
رله ٔىًن والمٍ يافٕبً ثتمب  مشامٍ، فلىٓ ٔىًن يفنبء الىنال  ثتمنب     
المشا  مالصمبً وسادِ المطلك ٔجت اشتشاط ػذ  وصت المتىلم المشٔىنّ  

 .ػلى التمٕٕذ ي لً ضمه الؼب 

   421       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



45 

 همده ت الحكؤ

انَّ َزا الؼب  لٕس ثٕبوبً للتمٕٕذ ثبلىحً الّزْ ٔمتضنٍٕ ظُنًس   : لذ ٔمب ي •
حب  المتىلم، ألنَّ ظبَش حب  المتىلم ال ٔمتضنٓ يفنبء والمنٍ ثتمنب      

التطا بك با٘ي   اًو  ٗمتضٖ ٍف ئِ بِ هع هزاع ٓ مشامٍ ثأّْ وحً وبن ثل 
وًوٍ مزوًساً فٓ ونال     فبنَّ مب ٔذػى *الك٘ف٘ٔهزاهِ ٍ كالهِ بلح ظ 

المتىلم ضمه الؼمً  لً وبن ممصًداً لٍ لجّب فًُ ممصًد لٍ ػلنى وحنً   
المٕذّٔ ثحٕج تضٕك دائشِ مفبد المطلك ي َزٌ الىٕفّٕ غٕش محفًظّ فٓ 

 المٕذالؼب  ي إِنْ وبن الىال  يافٕبً ثزات الممٕذ ي رات 
فِ٘ تأهل، ألى الذٕ ٗمتضٖ ظ ّز ح ل الوتكلن َّ ب٘ ى التم٘٘د بإٔ  *•

 .ًحَ ك ى، لَ ك ى هزادُ ثبَت ً التم٘٘د

    421       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



46 

 همده ت الحكؤ

انَّ ظبَش حب  المتىلم ثٕبن الحىم إحجبتنبً ومنب َنً    : ي إِنْ شئت للت •
ػلٍٕ حجًتبً فىمب ان الحىم لجبً مجؼً  ػلى وحً التمٕٕذ ال ػلنى وحنً   
لضٕتٕه ولٕتٕه متؼبسضتٕه فىزله فٓ ممب  اوحجبت ال ثذو ي ان ٔىًن 
ثٕبن المٕذ ثلسبن التمٕٕذ فمخل َزا الجٕبن ال ٔىفٓ لسذ حبجنّ الظُنًس   

َزا الظًُس ممتضٕبً وسادِ المطلك حتنى منغ     الحبلٓ المزوًس ثل ٔجمى
 .يجًد الؼب ، غبّٔ األمش اوٍ ٔضاحم حٕىئزٍ مذلً  الؼب 

فمب ٔمتبص ثٍ االحتمب  الخبوٓ ػلى االحتمب  األي  لنٕس شنشطبً فنٓ     •
 .تمبمّٕ الذاللّ اوطاللّٕ

    421       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



47 

 همده ت الحكؤ

ولٍ ثبلىسجّ إلى منب ثنٍ االشنتشان ثنٕه الصنٕبغتٕه المنزوًستٕه       َزا •
 .للممذمّ الخبوّٕ مه ممذمبت الحىمّ

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



48 

 همده ت الحكؤ

امّب مب تمتبص ثٍ الصٕبغّ الخبوّٕ التٓ اختبستُب مذسسّ المحمك الىبئٕىٓ ي •
ففٕنٍ  . ي ًَ اشتشاط ػذ  وصت لشٔىّ ي لً مىفصلّ ػلى التمٕٕنذ ( لذٌ)

 :فشضّٕتبن
 

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



49 

 همده ت الحكؤ

. أَنْ ٔمب  ثبشتشاط رله ػلى وحنً الشنشط المتنأخش   : األيلىالفشضّٕ •
ثمؼىى انَّ تمبمّٕ الذاللنّ اوطاللٕنّ لىنال  المنتىلم منه أي  األمنش       

ء المشٔىّ المىفصلّ ثؼذ رلنه ثحٕنج لنً جنبءت      مششيطّ ثؼذ  مجٓ
المشٔىّ المىفصلّ ثؼذ رله وشفت ػه انَّ وال  المتىلم لنم تىنه فٕنٍ    

 .الذاللّ اوطاللّٕ مه أي  األمش
 :ي َزٌ الفشضّٕ ثبطلّ ي ٔمىه اؤشاد ػلُٕب حالًّ ي ومصبً•

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



50 

 همده ت الحكؤ

حالًّ فًُ خالف الًجذان إرا انَّ الًجذان لبض ثأنَّ الظًُس الحنبلٓ  امّب •
السٕبلٓ المزوًس ٔذ ّ ثباللتضا  ػلى اوطنالق مىنز الجذأنّ ي الؼمنالء     
ٔأخزين ثُزا الظًُس ي ال ٔىتظشين احتمب  حذيث المشٔىنّ المىفصنلّ   

 .فٓ المستمجل

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



51 

 همده ت الحكؤ

، فألوُب تستلض  ػذ  إمىبن التمسنه ثنبوطالق منب دمىنب     بًضومامّب ي •
وحتمل حذيث المشٔىّ المىفصلّ فٓ المستمجل فضالً ػه صًسِ احتمب  

 وًوُب حبدحّ فؼالً، 
ال ٔتًَم جشٔبن أصبلّ ػذ  المشٔىّ ألوٍ إِنْ أُسٔذ ثُب األصل الؼمالئٓ ي •

فال شه فٓ انَّ الؼمالء اومب ٔىفًن احتمب  يجنًد المشٔىنّ فنٓ طنً      
يجًد ظًُس فؼلٓ مىجض، ي إِنْ أُسٔذ ثُب االستصنحبة الشنشػٓ فمنه    

 .الًاض  انَّ إحجبت الظًُس ثٍ حٕىئزٍ أخز ثلًاص  األصً 

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

أَنْ ٔمب  ثبشتشاط رله ػلى وحً الشنشط الممنبسن ال    -الخبوّٕالفشضّٕ •
ػلى وحً الششط المتأخش ثمؼىى أَنْ الذاللّ اوطاللّٕ لىنال  المنتىلم   
فٓ ول آن متًلفّ ػلى ػذ  حذيث المشٔىّ المىفصلّ مىٍ إلنى حنٕه   
رله اٖن ثحٕج لً جبءت المشٔىّٕ المىفصلّ لنم تىشنف ػنه ػنذ      
الذاللّ اوطاللّٕ مه أي  األمش ثل أسمطت تله الذاللّ مه حٕىُب أْ 

 .حٕه حذيث تله المشٔىّ

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

ظىبً مىُنب ثأوُنب تؼنبل     ( لذٌ)لذ تجىت َزٌ الفشضّٕ مذسسّ المٕشصا ي •
لىىُب أٔضبً ال تسلم مه االػتشاض   الىمص المزوًس فٓ الفشضّٕ األيلى

 .حالًّ ي ومضبً
ء المٕذ  امّب ومضب، فألوٍ ي إِنْ أمىه حٕىئزٍ التمسه ثبوطالق لجل مجٓ•

مغ احتمب  مجٕئٍ فٓ المستمجل لىىٍ ٔصنحّ  التمسّنه     حتى  المىفصل
ثٍ ػىذ احتمب  وًن الممٕذ المىفصل لذ جبء فؼالً ي لم ٔصل إِلٕىب ألوَّىب 

 .حٕىئزٍ ال وتأوذ مه الظًُس اوطاللٓ
 

     422       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



54 

 همده ت الحكؤ

امّب حالًّ، فألنَّ َزٌ الفشضّٕ ي إِنْ لم ٔشد ػلُٕب الًجذان الّزْ ادػٕىبٌ ي •
فٓ الفشضّٕ األيلى ألوُب ال تىبفٓ ػمل الؼمالء ثزان الظُنًس الحنبلٓ   

 ٓ ء الممٕنذ المىفصنل    السٕبلٓ مه أي  األمش دين اوتظبس الحتمب  مجن
لىىُب غٕش مؼمًلّ فٓ وفسُب حجًتنبً ألنَّ ظنبَش حنب  المنتىلم ٔمىنه      

 :افتشاضٍ ػلى شىلٕه

     423       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همده ت الحكؤ

أَنْ ٔمب  ثأنَّ ظبَش حب  المتىلم ٔمتضنٓ وًونٍ ثصنذد     -األي الشىل •
 .ثٕبن تمب  مشامٍ ثشخص َزا الىال  الّزْ ٔتىلمٍ فؼالً

أَنْ ٔمب  ثأنَّ ظبَش حب  المتىلم ٔمتضنٓ وًونٍ ثصنذد     -الشىل الخبوٓ•
ثٕبن تمب  مشامٍ ال ثشخص والمٍ ثل ثمجمنًع منب ٔصنذس مىنٍ فنٓ      

 .شخص والمٍ ي فٓ المستمجل
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الظًُس الحنبلٓ المنزوًس     ثىٕىب ػلى الشىل األي  اوت  انَّ ممتضىفإرا •
اومب ٔستلض  إسادِ اوطالق ػىذ اوتفبء المشٔىنّ المتصنلّ سنًاءً وبونت     
المشٔىّ المىفصلّ مًجًدِ أي مىتفّٕ ألنَّ المشٔىّ المىفصلّ حٕىئزٍ ال تلجٓ 

الظًُس الحبلٓ المزوًس ػلى فشض إسادِ التمٕٕذ فٕتؼنٕه إسادِ    ممتضى
اوطالق فال ٔشتشط فٓ الذاللّ اوطاللّٕ ػذ  وصنت لشٔىنّ مىفصنلّ    

 .ػلى التمٕٕذ
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امّب إرا ثىٕىب ػلى الشىل الخبوٓ ي للىب ثأنَّ ظبَش حنب  المنتىلم اونٍ    ي •
ثصذد ثٕبن تمب  مشامٍ ال ثشخص والمٍ ثل ثمجمًع منب ٔصنذس مىنٍ    
اٖن ي فٓ المستمجل، فُزا ٔىت  انَّ َزا الظًُس الحنبلٓ اومنب ٔسنتلض     
إسادِ اوطالق ػىذ اوتفبء المشٔىّ المتصلّ ي المىفصلّ مؼبً ثحٕج مب لنم  

 وتأوذ ثزله ال وستطٕغ التمسه ثبوطالق 
َزا ٔؼىٓ انَّ الذاللّ اوطاللّٕ مششيطّ ػلى وحً الشنشط المتنأخش   ي •

ي لذ أششوب إلى أنَّ َزا الشىل الخبوٓ مىبفٍ . ثؼذ  وصت لشٔىّ مىفصلّ
للًجذان ألنَّ ظًُس الحب  المزوًس ٔمىه األخز ثٍ يجنذاوبً منه أي    

 .ء المشٔىّ المىفصلّ األمش دين اوتظبس الحتمب  مجٓ
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امّب فشضّٕ وًن الذاللنّ اوطاللٕنّ مشنشيطّ ثؼنذ  وصنت المشٔىنّ       ي •
فُٓ تستذػٓ افتشاض شىل حبلج . المىفصلّ ػلى وحً الششط الممبسن

للظًُس الحبلٓ المزوًس ي ًَ أَنْ ٔمب  ثأنَّ ظبَش حب  المتىلم اوٍ فنٓ  
رله اٖن   ممب  ثٕبن تمب  مشامٍ فٓ ول آنٍ ثمجمًع مب ٔصذس مىٍ إلى

لىه الظًُس الحبلٓ المزوًس ثُزا الشىل غٕش مؼمً  حجًتب، ألوٍ ٔستلض  
اومالة وفس الظًُس الحبلٓ ي ػذ  يجًد أسبس لٍ ثل الظًُس الحبلٓ 
السٕبلٓ فٓ والمٍ ٔمتضٓ وًوٍ مشٔذا لإلطالق إلى حٕه صذيس المشٔىّ 

 .المىفصلّ، ي مشٔذا للتمٕٕذ فٓ رله الحٕه ي َزا ياض  الجطالن
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َىزا ٔتض  انَّ الذاللّ اوطاللّٕ غٕش مششيطّ ثؼنذ  وصنت لشٔىنّ    ي •
مىفصلّ ػلى التمٕٕذ ال ػلى وحنً الشنشط المتنأخش ي ال ػلنى وحنً      
الششط الممبسن فإرا صذست المشٔىّ المىفصلّ فبومب َٓ تشفنغ حجٕنّ   
الذاللّ اوطاللّٕ فٓ المطلك ي ال تشفغ أصنل داللتنٍ ػلنى اوطنالق     
فبلصحٕ  فٓ الممذمّ الخبوّٕ مه ممذمبت الحىمّ الصٕبغّ األيلى التٓ 

مه ػذ  وصت لشٔىّ متصنلّ ػلنى   ( لذٌ)اختبسَب المحمك الخشاسبوّٓ 
 .التمٕٕذ

     424       3 ج( الْ شوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 



60 

 همده ت الحكؤ

لذ ظُش مه خال  مجمًع مب روشونبٌ انَّ الممذمنّ الخبوٕنّ منه ممنذمبت      ي •
الحىمّ اومب تسبَم فٓ أصل تىًٔه الذاللّ اوطاللّٕ ي لٕس ديسَب مجشد 

مغ يجًد المشٔىّ المتصلّ ال ممتضٓ لإلطنالق ال  : سفغ المبوغ، ي ثتؼجٕش آخش
انَّ الممتضٓ مًجًد لىه المشٔىّ المتصلّ تمىغ ػه تأحٕش رله فؼذ  وصنت  

ي الىىتّ فٓ رله المشٔىّ المتصلّ ششط فٓ تىًٔه أصل ممتضٓ اوطالق، 
، ي فؼذ  وصت المشٔىّ المتصلّ ششط فٓ تىنًٔه أصنل ممتضنٓ اوطنالق    

الىىتّ فٓ رله مب للىبٌ مه انَّ اوطالق منذلً  التضامنٓ للظُنًس الحنبلٓ     
ي  -السٕبلٓ المزوًس فممتضٓ اوطالق ٔتىًّن مه حجنًت الممذمنّ األيلنى   

ّ   -ٔحصل الخبوٓ ثؼذ  وصت المشٔىّ ػلى المٕذ الملنضي  ي   -الممذمنّ الخبوٕن
 .-المالصمّ ي ٔحصل األي  ثبلظًُس الحبلٓ
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