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 المساد مه التسبيح

هب ذوس فٖ اٙٗٔ هي التسج٘ح هـلك ال داللٔ فْ٘ب هي خْٔ اللفق هلى ٍ •
أى الوساد ثِ الفسائغ الَ٘ه٘ٔ هي الظلَات ٍ إلِ٘ هبل ثوغ الوفسرسٗي  
لىي أطس أوثسّن هلى أى الوساد ثبلتسج٘ح الظالٓ تجورب لورب زٍٕ هري    

 .ثوغ المدهبء ومتبدٓ ٍ غ٘سُ

 236: ، ص14 الميزان في تفسيس القسآن، د 
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 المساد مه التسبيح

إى هدوَم اٙٗٔ ٗدل هلى األهرس ثبلظرلَات السورل الَ٘ه٘رٔ     : لبلَا•
« ٍٓ لَجْرلَ غُسٍُثِْرب  »: طالٓ الظجح، ٍ لَلِ« لَجْلَ ؿُلَُمِ الشَّوْلِ»: فمَلِ

طرالتب الوررسة ٍ الوشربء، ٍ    « ٍٓ هِيْ آًبءِ اللَّْ٘لِ»: طالٓ الوظس ٍ لَلِ
 .طالٓ اللْس« ٍٓ أَؿْسافٓ الٌَّْبزِ»: لَلِ

 236: ، ص14 الميزان في تفسيس القسآن، د 
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 المساد مه التسبيح

هوٌى وًَْب فٖ أؿساف الٌْبز هن أًْب فٖ هٌتظفِ ثود الصٍال أًرِ لرَ   ٍ •
األٍل ٍ األخ٘س ٍ طالٓ اللْس فرٖ الدرصء   : ًظف الٌْبز حظل ًظفبى

األٍل هي الٌظف الثبًٖ فْٖ فٖ ؿسف الٌظف األٍل ألى آخس الٌظف 
األٍل ٌٗتْٖ إلى خصء ٗتظل ثَلتْب، ٍ فٖ ؿسف الٌظرف الثربًٖ ألًرِ    
ٗجتدئ هي خصء َّ ٍلتْب فَلتْب هلرى ٍحدترِ ؿرسف للٌظرف األٍل     

 .ثبهتجبز ٍ ؿسف للٌظف الثبًٖ ثبهتجبز فَْ ؿسفبى اثٌبى اهتجبزا

 236: ، ص14 الميزان في تفسيس القسآن، د 
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 المساد مه التسبيح

هلى ٍلتْب ٍ إًوب ّرَ ؿسفربى    -ثظ٘رٔ الدون -أهب إؿالق األؿسافٍ •
اهتجبزا فجبهتجبز أى الدون لد ٗـلك هلرى االثٌر٘ي ٍ إى وربى األ رْس     

الورساد ثبلٌْربز   : ٍ ل٘ل. الوسث٘ٔ ثالثٔاللرٔ األهسف وَى ألل الدون فٖ 
الدٌل فَْ فٖ ًْس لىل فسد هٌْب ؿسفبى ف٘ىَى أؿسافرب، ٍ لرد ؿربل    

 .الجحث ثٌْ٘ن حَل التَخِ٘ اهتساػب ٍ خَاثب

 236: ، ص14 الميزان في تفسيس القسآن، د 



6 

 المساد مه التسبيح

 
 -لىي اإلًظبف أى أطل التَخِ٘ توسف ثو٘د هي الفْن فبلرٍق السل٘ن•

ٗأثى أى ٗسوٖ ٍسؾ الٌْبز أؿساف الٌْبز ثفسٍع ٍ  -ثود اللت٘ب ٍ التٖ
اهتجبزات ٍّو٘ٔ ال هَخت لْب فٖ همبم التسبؿت هي أطلْب ٍ ال أهرسا  

 .ٗستؼِ٘ الرٍق ٍ ال ٗستجشوِ

 236: ، ص14 الميزان في تفسيس القسآن، د 
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 الفبظـ تفبيت کبز اطًلي ي لغًی دز بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هیأت اکتشافی

 ماده

حقیقت 
 شرعیه

 صحیح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلیلی



8 

 الفبظـ تفبيت کبز اطًلي ي لغًی دز بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هیأت اکتشافی

 ماده
حقیقت 
 شرعیه

 صحیح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلیلی

 حروف

 هیئات



9 

  کيفية الًضع في الحسيف ي الهيئبت -3 

معنای تصور شده 
 در وضع

 موضوع له  کلی

 کلی 
وضع عام 

 موضوع له عام

 جزئی
وضع عام 

 موضوع له خاص

 موضوع له  جزئی

 جزئی
وضع خاص 

 موضوع له خاص

 کلی
وضع خاص 

 موضوع له عام



10 

  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



11 

  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 
الوضع فیها عام و 
 الموضوع له خاص 

 نسباً تحلیلیة ناقصة
الحروف و هیئات 

 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



12 

  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

 بینها جامع حقیقي

ال یوجد ثمة جامع 
 ذاتي 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



13 

  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسب واقعیة 

 محال الموضوع له عام بینها جامع حقیقي

ال یوجد ثمة جامع 
 ذاتي 

الموضوع له 
 خاص

 متعین
نسب تحلیلیة 

 ناقصة
الحروف و هیئات 

 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



14 

  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 الجمل التامة نسب واقعیة 

بینها جامع 
 حقیقي

الموضوع له 
 عام

 محال

ال یوجد ثمة 
 جامع ذاتي 

الموضوع له 
 خاص

 متعین

338ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



15 

  مه وبحية المعىى المًضًع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



16 

الثمرات  -4
العملیة للبحث عن 
مفاد الحروف و 

  الهیئات

 رجوع القید إلى مدلول الهیئة إمكاناً و امتناعا -1

 التمّسك بإطالق مدلول الهیئة إمكاناً و امتناعا -2

التمّسك بإطالق الموضوع في الجملة التامة  -3
 دونه في الجملة الناقصة



17 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

  الثوسات الوول٘ٔ للجحث هي هفبد الحسٍف ٍ الْ٘ئبت -4•
لد فسغٌب اٙى هي الجحث التحل٘لٖ فٖ هدال٘ل الحسٍف ٍ الْ٘ئربت، ٍ  •

هلٌ٘ب أى ًشسح الثوسات الوول٘ٔ لْرا الجحث ٍ ٗوىري تلس٘ظرْب ف٘ورب    
 :ٗلٖ

346ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



18 

امتناع رجوع القید 
 إلى مدلول الهیئة

مانعیة الجزئیة 
 عن التقیید

مانعیة اآللیة عن 
 التقیید



19 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 زخَم الم٘د إلى هدلَل الْ٘ئٔ إهىبًبً ٍ اهتٌبهب -1•

إذا أف٘د الحىن ثٌحَ الووٌى الحسفٖ، ووب إذا دلّت هلِ٘ ّ٘ئٔ األهرس، ٍ  •
فجبإلهىبى ثجَتبً أى « إذا استطعت فحذ»أزٗد زثـِ ثم٘د، ووب فٖ لَلٌب 

 . ٗىَى الم٘د ل٘داً للحىن ٍ الَخَة ٍ أى ٗىَى ل٘داً للَاخت

346ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  
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 الشسطيةمفبد الزملة  -4

النسبة في 
 الجزاء

النسبة 
 الشرطیة

النسبة في 
 الشرط
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 الشسطيةمفبد الزملة  -4

النسبة 
في  التامة

 الجزاء

النسبة 
 التعلیقیة

النسبة 
في  التامة

 الشرط



22 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

الوتجن فٖ تو٘٘ي أحد األهسٗي كَْز الدل٘ل ثحست همبم اإلثجربت، ٍ  ٍ •
لىي لد ٗمبل ثأى زخَم الم٘د إلى هردلَل الْ٘ئرٔ غ٘رس هومرَل ثجَتربً      
ثبهتجبزُ هوٌى حسف٘بً ٍ الووٌى الحسفٖ ال ٗومل تم٘٘دُ ف٘توّ٘ي إزخبهرِ  

 إلى هسخن آخس ووبدٓ األهس فٖ الوثبل 
هي ٌّب أًىس خوبهٔ هي األهالم الَخَة الوشسٍؽ ٍ فسهَا ذلره  ٍ •

هلى هَالف هوٌّ٘ٔ تدبُ الووبًٖ الحسف٘ٔ التؼرت الررّبة إلرى هردم     
 . إهىبى تم٘٘دّب

 :ٗوىي تلس٘ض تله الوَالف فٖ الَخْ٘ي التبل٘٘يٍ •

346ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



23 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

هَػَم ثبلَػن  -ثووٌبُ الوبم الشبهل للْ٘ئٔ -اىّ الحسف: األٍلالَخِ •
 الوبم ٍ الوَػَم لِ السبصّ، 

ّرا ٗوٌرٖ اّى هردلَل الحرسف خصئرٖ ٍ الدصئرٖ ال ٗمجرل التم٘٘رد        ٍ •
اًّوب ٗـسأ هلى هب ٗىَى لبثلًب فٖ ًفسرِ للسرؤ ٍ االًـجربق    التم٘٘د  ألى

هلى ٍاخد الم٘د ٍ فبلدُ ٍ ّرُ المبثل٘ٔ  رأى الىلّرٖ ال الدصئرٖ فرال     
 .ٗوىي إزخبم الم٘د إلى هفبد الْ٘ئٔ

 

347ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



24 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

اىّ الووٌى الحسفٖ هتمَم ثبٙل٘ٔ فٖ هبلن اللحبف ٍ هدم : الثبًٖالَخِ •
التَخِ إلِ٘ هستملًب ٍ التم٘٘د ٗستدهٖ تَخِ الحبون ثبلتم٘٘د إلى هظرجِ  

 .ٍ هالحلتِ لِ هستملًب لىٖ ٗم٘دُ ٍ َّ خلف ؿج٘ؤ الووٌى الحسفٖ

347ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



25 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 الدصئ٘ٔ هي التم٘٘دهبًو٘ٔ •

ٍ هسدُ إلى هبًو٘ٔ خصئ٘ٔ الووٌى الحسفٖ هي التم٘٘رد  : اهّب الَخِ األٍل•
 :فَْ ٗستٌد إلى ثسّبى هسوت هي األهَز التبل٘ٔ

 

347ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



26 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

اىّ ٍػن الحسٍف هلى ًحَ الَػن الوبم ٍ الوَػَم لرِ السربصّ    -1•
 .ووب ثسٌّب هلِ٘ سبثمبً

اىّ السبصّ هجبزٓ أخسى هي الدصئٖ الّرٕ ال ٗمجل الظردق هلرى    -2•
 .وث٘سٗي

 .اىّ الدصئٖ ورله ال ٗمجل التم٘٘د -3•
 .ٍ ًت٘دٔ ذله ولِّ اىّ الووٌى الحسفٖ ال ٗمجل التم٘٘د•

 

347ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



27 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

فٖ زّد ّرا الجسّربى ثوٌرن األهرس الثربًٖ هٌرِ، فربى ورَى        : التحم٘كٍ •
الوَػَم لِ الحسف خبطبً ال ٗسبٍق وًَرِ خصئّ٘ربً ثربلووٌى الّررٕ ال     

 ٗمجل الظدق هلى وث٘سٗي، 
اًّوب َّ ًحَ آخس هي الدصئ٘ٔ هسدُّ إلى الدصئ٘ٔ الـسف٘ٔ ثووٌرى اًّرِ   ٍ •

هتمَم ثأؿسافِ ٍ ّرا الٌحَ هي الدصئ٘ٔ ال ٗوٌن هي لبثل٘ٔ الظدق هلى 
 *.الدْبتٍ هسٍع التم٘٘د لِ هي ثوغ وث٘سٗي 

الززئية فـي الًضـع العـب  ي المًضـًع لـه الهـبص، ئًالززئيـة        *•
 (ئبديی )اإلضبفية ال الحقيقية فبفهم 

347ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



28 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

ال ٗومل أى ٗىَى ثٌْ٘رب   -ووب تمدّم -اىّ أًحبء الٌست: تَػ٘ح ذلهٍ •
خبهن ذاتٖ ألى ولّ ًسجٔ هتمَهٔ فٖ حم٘متْب ثـسفْ٘ب، فأخرر الدربهن   
ثإلربء الـسف٘ي غ٘س هومَل ألى ّرا إلرربء لحم٘مرٔ الٌسرجٔ فرال ٗىرَى      
الوأخَذ خبهوبً ًسجّ٘بً حم٘مّ٘بً، ٍ أخر الدبهن هن التحفق هلى الـرسف٘ي  
غ٘س هومَل للتجبٗي ث٘ي الٌسجت٘ي حٌ٘ئرٍ ثتجبٗي أؿسافْب، ٍ ّررا ٗجرسّي   
هلى أىّ الوَػَم لِ الحسف ل٘ل خبهوبً ث٘ي الٌست ثل ولّ ًسجٔ هري  

 الٌست الوتمَهٔ ثأؿسافْب، 

347ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



29 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

 هبًو٘ٔ اٙل٘ٔ هي التم٘٘د•

ٍ َّ اىّ آل٘ٔ الووٌرى الحسفرٖ توٌرن هري لبثل٘ترِ      : أهّب الَخِ الثبًٍٖ •
 :للتم٘٘د ف٘وىي أى ٗمسة ثودّٓ تمسٗجبت

351ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



30 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

اى الووٌى الحسفٖ ثحىن وًَِ ًسجّ٘بً ال ٗومل أى ٗىرَى  : الثبًٖالتمسٗت •
لِ ٍخَد استماللٖ ال فٖ الرّي ٍ ال فٖ السبزج، ٍ ثرله ٗوتٌن تولّك 
اللحبف االستماللٖ ثِ ال ألخر اللحبف اٙلٖ ل٘داً فِ٘ وورب ّرَ هجٌرى    
التمسٗت السبثك ثل ألى الٌسجٔ الحم٘م٘ٔ سٌخ هبّ٘ٔ ًبلظٔ ذاتبً ال ٗومل 

 . أى ٗىَى لْب ٍخَد ثح٘بلْب ٍ اًّوب ّٖ هٌدؤ فٖ ؿسفْ٘ب دائوبً

352ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



31 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

إذا وبى ّرا َّ ًحَ ٍخَدّب فٖ الرّي فال ٗومل تم٘٘دّب ألىّ تم٘٘د ٍ •
هوٌى ٗستدهٖ هالحلتِ ٍ التَخِّ إلِ٘ ٍ ثْرا الج٘بى اتّؼح ٍخِ الٌّلرس  
ف٘وب أفبدُ خولٔ هي األهالم، هي دفن التمسٗت السبثك ثإًىربز التجو٘رٔ   
فٖ اللحبف للووٌى الحسفٖ ٍ تَػ٘ح أى تجو٘تِ ذات٘ٔ ثبهتجبز ًسج٘تِ، ٍ 
ذله ألى ّرُ التجو٘ٔ الراتّ٘ٔ تجرسّي ثٌفسرْب هلرى اسرتحبلٔ الَخرَد      
االستماللٖ لوثل ّرُ الوبّ٘ٔ التٖ ال استمالل لْب فٖ همبم التمسز فؼلًب 

فٌ٘تح هدم لبثل٘ٔ الووٌرى  ي اللحبظ وحً مه الًرًد هي همبم الَخَد، 
 .الحسفٖ للحبف االستماللٖ ٍ ٗوَد اإل ىبل

352ص؛  1 بحًث في علم األطًل ؛ د  



32 

  الخمسات العملية للبحج عه مفبد الحسيف ي الهيئبت -4

المعىى الحسفي إذا کبن وسبة وبقظة فهـرا اإلكـلبل ال   اىّ : التحم٘كٍ •
الىسبة الىبقظة کمب أيضحىب سببقبً تحليليـة ي ئـرا   ألىّ  *عىهمحيض 

ٍ هوِ ال ٗومرل إزخربم    يعىي اوّهب ال حبًت لهب في طقع الرئه بًرـه 
الم٘د إلْ٘ب فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ، إذ فٖ ّرُ الوسحلٔ ال ًسجٔ 
أطلًب ٍ إًّوب ٌّبن هفَْم افسادٕ لبثل ثٌلسٓ ثبً٘ٔ للتحل٘ل إلى أخرصاء  
أحدّب الٌسجٔ فبلمَ٘د فٖ ّرا الومبم تسخن دائوبً إلى الحظرٔ السبطرٔ   

 .الوتحظلٔ
قد مس بطالن ئرا المبىى ي الحـ  أن التقييـد ال يحتـبد إلـى و ـس      * •

 .استقاللي بحيج يىبفي الحسفية بل يحتبد إلى الى س يلً کبن آليبً
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أهّب إذا وبى الووٌى الحسفٖ ًسجٔ تبهرٔ فر٘وىي تم٘٘ردُ ألى الٌسرجٔ     ٍ •
 . التبهٔ لْب ثجَت فٖ طمن الرّي فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ
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ال ٗحتبج ذله إلى أى ٗىَى للووٌى الحسفٖ ٍخَد استماللٖ ثل ال ٍ •
ثدّ هي تَخِّ استماللٖ هي لجل الٌّفل لودلَل ّ٘ئٔ الدصاء الّررٕ ٗرساد   

 زثـِ ثودلَل الشسؽ، 
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، فمرد  التًره االستقاللي مه الىّفس غيس الًرًد الرئىي االستقالليي •
ء هَخَداً ثَخَد ذٌّٖ استماللٖ ٍ لىي الٌّفل غ٘س هتَخْٔ  ٗىَى  ٖ

ًحَُ، ووب فٖ الظَز الوسوَشٓ فٖ الرّي الورفرَل هٌْرب فولًرب، ٍ لرد     
ء هوّب ّرَ   ٗىَى األهس ثبلوىل وبلتَخِ ًحَ إػبفٔ ث٘ي الٌّفل ٍ  ٖ

ٍ هلِ٘ . فٖ طموْب ٍ ل٘ل َّ ه٘ي الحؼَز ٍ الَخَد فٖ ذله الظمن
 .فال هحرٍز فٖ تم٘٘د هفبد ّ٘ئٔ الدصاء

 
ال يمله التًره اإلستقاللي وحً المعىى الحسفي مع بقبئه على حسفيته •

 (ئبديی) بأن التفت إليه مع الغض عه الطسفيه 
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