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5 

  المشتق
 تمُٕذ•

هشُىا ُٕما سثْ مه الثحوً  الححيٕيٕوّ مٔوذاس موا تظوٕثٍ الُٕ وا        •
 .اإلُشادّٔ تما ُُٕا َٕ ّ المشحْ مه مِاد ال٘يمّ المشحميّ هيُٕا

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



6 

  العرفیو مدلوله اللغوی أو  المشتقمفاد تحديد 

 المشتق

موضوع للمتلبس بالمبدإ 
 خاصة

موضوع لمفهوم أعم ٌشمل 
المتلبس و من انقضى عنه 

 المبدأ على السواء

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



7 

  المشتق
الثحث اٖن هه المشحْ مه واحّٕ تحذٔذ مِادٌ ي مذلًلٍ اليًٌْ أي ي •

الوشُٓ ي توٕٕه أوٍَّ مًػًم ليمحيثس تالمثذإ خاطوّ أي لمُِوًأ أهو     
 . ٔشمل المحيثس ي مه اؤؼى هىٍ المثذأ هيى السًاء

 

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



8 

  المشتق
 
 

َزٌ حٕثّٕ مه الثحث أطًلّٕ ٔىـثْ هيُٕا مٕضان المسألّ األطوًلّٕ  ي •
ألوَُّا تش٘ل هىظشاً مشحشٗاً ُٓ هميٕا  االسحىثاؽ طالحاً ليذخًل ُٓ 

 .ٗلّ تاب مه أتًاب الٍِٔ

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



9 

  المشتق

موضوع هذا 
 البحث 

 األسماء

 الحروف

 (المشتق)األفعال

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



10 

  المشتق

موضوع هذا 
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 األسماء

 الحروف

 (المشتق)األفعال

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



11 

  المشتق
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363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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15 

  المشتق
  هىذ األطًلٕٕهالمشحْ •
ال سٔة ُٓ أنَّ مًػًم َوزا الثحوث َوً األسوماء دين الحوشيٍ ي      •

األُوال ي إن ٗان األخٕش مشحٔاً تمظـيح آخش، إال انَّ األسوماء أٔؼوا   
ٗأسوماء   -ُُٕا الجامذ ي ُُٕا المشحْ، ي المشحْ ٍُٕ ما ٔ٘وًن يطوِاً  

 .-ٗأسماء المظادس -ي ما ال ًٔ٘ن -المِاهٕل

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



16 

  المشتق

الضابط فً االسم الّذي 
ٌقع موضوعاً لهذا 

 البحث

أن ٌصّح حمله على 
 الذات

أن ال تكون حٌثٌة المبدأ 
التً بها صح حمل 
 االسم على الذات ذاتٌة

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



17 

  المشتق
 
 

انَّ الؼاتؾ ُٓ االس  الّوزْ  : ي ٓذ رٗش جميّ مه المحٕٔٔه تُزا الظذد•
 :ٔٔن مًػًهاً لُزا الثحث ان ٔحًُّش هيى ششؿٕه

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



18 

  المشتق
أن ٔظحّ حميٍ هيى الزا ، إر الثحث هه طحّ إؿوقّ المشوحْ    -1•

هيى المىٔؼٓ هىٍ المثذأ ُشم أن ًٔ٘ن ممَّوا ٔجوشْ هيوى الوزا  ي     
 .ٔحمل هيُٕا ي تزلٖ خشجت المظادس هه َزا الثحث

364: ، ص1 بحوث فی علم األصول، ج  



19 

  المشتق
أن ال تً٘ن حٕثّٕ المثذأ الحٓ تُا طح حمل االسو  هيوى الوزا      -2•

راتّٕ لُا تحٕث ٔسححٕل اوِ٘اُٗا هىُا ٗما ُٓ أسوماء المإَوا  موه    
األجىاس ي األوًام، لوذأ اوحِاف ما ٔم٘ه أن ٔظذّ هيٍٕ االس  ُُٕا 

 .توذ اؤؼاء المثذأ
 

364: ، ص1 بحوث فی علم األصول، ج  



20 

  المشتق

الضابط فً االسم 
الّذي ٌقع موضوعاً 

 لهذا البحث

أن ٌصّح حمله على 
 الذات

أن ال تكون حٌثٌة 
المبدأ التً بها صح 
حمل االسم على 

 الذات ذاتٌة

استلزامه خروج ما 
تكون حٌثٌة المبدأ فٌه 

عرضٌة و لكنَّها 
 الزمة

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



21 

  المشتق
 

تاسحيضامٍ خوشي  موا ت٘وًن حٕثٕوّ     : ي ٓذ اهحشع هيى َزا الششؽ•
المثذأ ٍُٕ هشػّٕ ي ل٘ىَُّوا الصموّ، ٗالًاجوة ي المم٘وه ي الوضي  ي      
ًٕشَا مه األسماء المشحميّ هيى مثادا ٓذ ٔظـيح هيُٕا تالزاتٓ ُٓ 

 .ٗحاب الثشَان

364: ، ص1 بحوث فی علم األصول، ج  



22 

  المشتق
ُٓ مٔواأ الجوًاب هيوى َوزا      -داأ كيٍّ -ٓذ اػـش السٕذ األسحاري •

االهحشاع أن ٔجول الىضام ُٓ سوّ مًُِأ الُٕ ّ االشوحٔإّٓ ي ػؤٍٕ   
تٔـن الىّلش هه المادِ الحٓ تذخل هيُٕا، ُزاتّٕ المثذأ ال تؼوشّ تًػون   

 .الُٕ ّ الذاخيّ هيُٕا لأله 

364ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



23 

  المشتق
لً أسٔذ مه اسححالّ االوِ٘إ ُٓ الششؽ الثاوٓ االسححالّ المىـٕٔوّ  ي •

ال الِويّٕ الستِن اإلش٘ال، ألنَّ االسححالّ المىـٕٔوّ َوٓ هثواسِ همَّوا     
ٔؤدّْ اُحشاػٍ إلى الحىآغ ُاشحشاؽ هذمُا ُٓ المٔاأ ٔوىوٓ اشوحشاؽ   

ي َزا ال تذَّ مىوٍ، إر   -ي لً ٗان الصماً لٍ -المٌأشِ تٕه المثذأ ي الزا 
لً ٗان المثذأ محّحذاً من الزا  تحٕث ٗان ُشع اوِ٘اٍٗ هىُا تىآؼواً،  
ٗما ُٓ ال٘يّٕا  الخمس، ل  ٔجش َزا الىضام ٍُٕ ألوٍَّ ال ٔؤول حٕى وز    
ُشع الزا  ُاسًّ هه الحيثّس تمثذئُا ي لً ُشػاً ي تظًساً تاهحثواسٌ  

 تىآؼاً ُٓ هال  الحظًّس مسححٕيًا، 

364ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



24 

  المشتق
َزا تخقٍ ما إرا ل  ت٘ه اسححالّ االوِ٘وإ مىـٕٔوّ ُوان ُوشع     ي •

الزا  ُاسًّ هه مثذئُا مؤًل حٕى ز  ي إن ل  ٔ٘ه يآواً خاسجاً تول  
ٔسححٕل يًٓهٍ، ُان تحذٔذ مواوٓ األلِاف ال ٔحًَّٓ هيى يًٓهُا ُٓ 

 .الخاس  تالِول

364ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



25 

  المشتق
ُما را ٔٔال ُٓ مثل الىاؿْ ي الظاَل ي وحًَا ممَّوا ٔوذخل   : ٕٓلإن •

 ُٓ محلّ الىضام تحسة َٕ اتُا سً  ًٗوُا مه ال٘يٕا  الزاتّّٕ؟

المشاد تال٘يّٓ الزاتٓ ما ًٔ٘ن ٗزلٖ حّٕٔٔ، ٗاإلوسان ي الحًٕان : ٓيىا•
ي مثل َزٌ األيطاٍ االشحٔإّٓ ي إن هثوش هىُوا مسوامحّ تالِظوًل     

مـومّ تموانٍ حذثّّٕ، ٗما ال ٔخِى هيى جمٕواً ل٘ىَُّا لٕست راتّٕ ألوَُّا 
 .مه تأمَّل

 

364ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



26 

  المشتق
 : هيى َذى َزٔه الششؿٕه رٗش المحًٔٔني •
األسماء الجامذِ ٔخش  مىُا هه الىضام ما ٗان مىحضهاً هوه الوزا    انَّ •

 ٗاإلوسان ي الحجش ي الشجش ي وحًَا الوثقأ الششؽ الثاوٓ ٍُٕ، 
ٔذخل مىُا ٍُٕ ًٕش رلٖ ٗوالضي  ي السوَٕ ي المىشواس ي وحًَوا     ي •

لحًُّش ٗق الششؿٕه ٍُٕ ي لً ٗان ٍُٕ ما ٔىحضم هوه الوزا  تمقحلوّ    
 .الصأ لُا ٔسححٕل اوِ٘اٍٗ هٔيًا

365ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



27 

  المشتق
ما رٗشيٌ مه الحِظٕل تٕه الٔسمٕه ال ٔشّْ لٍ ًثاس ُٓ الٔس  الثاوٓ، ي •

 . ي أمَّا الٔس  األيل ُثحاجّ إلى تمحٕض ي توذٔل

365ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



28 

  المشتق
رلٖ انَّ المإَا  الخاسجّٕ را  مشاتة أستون محشتثوّ موه حٕوث     ي •

الزاتّّٕ ي الوشػّٕ تحسة مظوـيحا  المىاؿٔوّ المـاتٔوّ أٔؼوا مون      
الجنسية )الجسمية المادة و الصورة »اإللُاأ الِـشْ ي اليًٌْ لإلوسان 

 ،و الصورة النوعية و الحاالت الطارئة( ظ
ي الظًسِ الجسمّٕ، ٗما ( الًُٕلى)ي ال إِش٘ال هىذَ  ُٓ راتّٕ المادِ  •

ال إش٘ال ُٓ هشػّٕ المشتثّ الشاتووّ أهىوٓ الحواال  الـاسئوّ هيوى      
المًجًد الخاسجٓ، ٗالش٘ل الموٕه الوواسع هيوى الحذٔوذ ُٕجويوٍ     

 .سِٕاً أي مىشاساً أي ُأساً

365ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



29 

  المشتق
ًَ مـاتْ أٔؼا من اإللُاأ الِـوشْ اليٌوًْ لإلوسوان ُوانَّ الوزَه      ي •

الوشُٓ ٔشى الجس  المشّٗة مه الموادِ ي الظوًسِ الجسومّٕ جوًَشاً     
الواسػّ هيى الجسو  ُٕشاَوا خاسجوّ موه طومٕ       األش٘ال تخقٍ 
 . الزا 

امّا الظًسِ الىًهّٕ، ي َٓ الحٓ تحمّٕض تُا األوًام ٗاإلوسان ي الحجوش  ي •
ي . ي الشجش، ُُىإ خقٍ تٕه الح٘ماء حًل جًَشٔحُا ي هشػوٕحُا 

الجُّ الميحًكّ لألطًلٓ ُٓ َزا الثحث مقحلوّ انَّ أّٔواً موه َوزٌ     
الحٕثّٕا  ليمًجًد الخاسجٓ ممَّا ٔسوايّ اوِ٘اٗوٍ اوحِواء المًػوًم     

 .ًُٕ٘ن خاسجاً هه الثحث

365ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



30 

  المشتق
 -ال ٔىثٌٓ الشٖ ُٓ انَّ المشتثحٕه األيلى ي الثاوّٕ: تُزا الظذد ؤًلي •

ممَّا تحًّٔأ تُما الزا  تحسة الُِ  الوشُٓ  -المادِ ي الظًسِ الجسمّٕ
الِـشْ تحٕث ٔسححٕل اوِ٘اُٗما هىُا اسوححالّ مىـٕٔوّ، ي اوَّموا لو      

ّ   -وجول الزا  وِس الًُٕلى لووذأ إدسإ الوزَه    -ٗما ُوٓ الِيسوِ
اوَّوٍ أثثحوٍ    ٔوذهى الِـشْ ليمادِ مجشّدِ هه الظًسِ ي اوَّما َوً أموش   

الثشَان الِيسِٓ ُحسة ي لُزا لٕس َىإ ما تحمل هيٕوٍ الجسومّٕ   
 ،ء ي وحًٌ المىحضم مه الجسمّٕ وِسُا هشُاً هذا مثل مًُِأ الشٓ

365ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



31 

  المشتق
اهحثشَا األطًلًٕن ي أمَّا الظًسِ الىًهّٕ، ٗالحجشّٔ ي الحذٔذّٔ، ُٔذ  •

 . مًٔمّ ليزا  ي تالحالٓ خاسجّ هه َزا الىضام
انَّ َزا هيى إؿقٍٓ ممَّا ال ٔم٘ه المسواهذِ هيٕوٍ، سوًاءس ُسّوشوا     إلّا •

االسححالّ ُٓ الششؽ الثاوٓ ليوذخًل ُوٓ محول الىوضام تاالسوححالّ      
 الؤيّٕالمىـّٕٔ أي 

أمَّا هيى األيل ُيوذأ يٓوًم تُاُوت مىـٔوٓ ُوٓ اُحوشاع اوِ٘وإ        •
الظًسِ الىًهّٕ هه الزا  تشُادِ حميُا هشُاً هيى الظًسِ الجسومّٕ  

 .«َزا الجس  حذٔذ أي شجش»ُٕٔال 

366ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



32 

  المشتق
ُُىإ تحث ُٓ إم٘وان اوِ٘وإ الوزا  هوه طوًستُا      : أمَّا هيى الثاوٓي •

 الىًهّٕ مه جُّ الثحث ُٓ مذى تًٔأ الظًسِ الجسمّٕ تُا، 
 اتجاٌ ًٔٔل تأوَُّا ٗاألهشاع ال دخل لُا ُٓ الظًسِ الجسمّٕ، ُُىإ •
اتّجاٌ آخش ٔذهٓ أطحاتٍ تًٔأ الظًسِ الجسمّٕ تئحذى الظًس الىًهٕوّ  ي •

 هيى سثٕل الثذل،  
ي اتجاٌ ثالث ٔشى تًٔمُا تأشخاص الظًس الىًهّٕ، ُالىخيّ إرا ما ٓـووت  •

 . مثيًا ُأطثحت خشثّ ُثضيال طًستُا الىًهّٕ الىامّٕ تحثذّل جسمٕحُا أٔؼا
 ي حٕى ز  تىاء هيى االتجاٌ األخٕش ٓذ ٔذهى خشي  َزٌ الجًامذ هه الىضام، •

 
 

366ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



33 

  المشتق
ل٘ه الظحٕح أوٍَّ ال يجٍ لمقحلوّ الُِو  الوذٓٓ ي الثشَواوٓ ُوٓ      ي •

تشخٕض األيػام الئًٌوّ ي اوَّموا المٕوضان مقحلوّ الُِو  الِـوشْ       
الوشُٓ، ي ال سٔة ُٓ انَّ الوشٍ ُٓ مثال الىخيّ ٔشى اوحِاف الزا  ي 
الظًسِ الجسمّٕ توذ صيال طًستُا الىًهّٕ أٔؼا ي لً ل  ت٘ه مىحِلّ 
تحسة الثشَان الِيسِٓ ٗما اوٍَّ ستّما ٔشى هوذأ اوحِاكُوا، ٗموا ُوٓ     
اسححالّ ال٘ية ميحاً، ُاوٍَّ ٔشى هشُاً جسماً آخش ًٕوش ال٘يوة ي موه    
َىا ٔح٘  تـُاستٍ ُٓ الٍِٔ ي لً ُوشع اوحِواف الظوًسِ الجسومّٕ     

 .تالذّٓ الؤيّٕ

366ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



34 

  المشتق
إم٘ان الىضام ُٓ أسماء األوًام أٔؼا ُٕما إرا ل  ٔ٘ه تٌٕشَا ُالظحٕح •

تىحً االسححالّ الوشُّٕ ي إن ل  ٔٔن رلوٖ توٕه المحٔٔوٕه، حٕوث انَّ     
اللاَش اتِاّ ٗيمّ المحىاصهٕه هيى اخحظاص أسماء األوًام تالمحيثس 

 .تالمثذإ
ي امّا األسماء المشحّٔ ُالظحٕح أن ٔسحثىى مىُا أسماء المظوادس ٗموا   •

 .أشٕش إلٍٕ ُٓ الششؽ األيل
 .ي امّا األيطاٍ االشحٔإّٓ ُٔذ اسحثىٓ مىُا توغ األسماء•

366ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



35 

  المشتق
الس  اٖلّ ٗمِحاح، ُاوٍَّ تالشً  موه ًٗووٍ   ( ٓذٌ)اسحثىاء المٕشصا : مىُا•

يطِاً اشحٔإّٓاً ٔظذّ هيى ٗلّ ما ٔٔثل الِحح ي لوً لو  ٔ٘وه محيثسواً     
 .تالِول

انَّ المثذأ المأخًر ُٓ اس  اٖلّ إن لوًحق تىحوً الِويٕوّ ُوق     : ٍُٕي •
محالّ ٔيحضأ توذأ الظذّ ُٓ مًسد الىٔغ تىاء هيى الًػن ليمحيوثس،  
ي إن لًحق تىحً الشأوّٕ ي الٔاتيّٕ ُذخًلٍ ُٓ محلّ الىضام ال تذَّ ي أن 

ي سًٍ ٔأتٓ الثحث هه مثل . ٔٔاس من اؤؼاء شأوّٕ المثذأ ال ُويٕحٍ
 .َزٌ المشحٔا 

367-366ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



36 

  المشتق
أٔؼا اس  المِوًل ألن الُٕ ّ ُُٕا يػوت ( ٓذٌ)اسحثىاء المٕشصا : مىُاي •

ألن تذلّ هيى يًٓم المثذأ هيى الزا  ي ًَ ممَّا ال ٔؤل ٍُٕ االؤؼاء 
 .ألن ما يٓن ال ٔىٔية همَّا يٓن هيٍٕ

367ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



37 

  المشتق
اوٍَّ إن أسٔذ دهًى الِشّ ثثًتاً تٕه وسثّ الِوول إلوى ُاهيوٍ ي    : ٍُٕي •

 وسثحٍ إلى مِوًلٍ ُمه الًاػح انَّ ٗلّ وسثّ محًٔمّ تًجًد ؿشُُا، 
الِشّ إثثاتاً ي أن َٕ ّ المِوًل مًػًهّ لٌّ لىسوثّ  : إن أسٔذ دهًىي •

أه  مه رلٖ ُمؼشيب مثيًا مًػًم تُٕ حٍ لمه يٓن هيٍٕ الؼوشب ال  
مه ٔٔن هيٍٕ الؼشب تالِول ًُُ ًٕش مسيَّ ، إر مه المسحثوذ أن ٔيحق 
موىى مِوًلٓ ُٓ اس  المِوًل دين أن ٔيحق موا ٔٔاتيوٍ موه الموىوى     

 . الِاهيٓ ُٓ اس  الِاهل ُئوَُّما محٔاتقن تحسة الُِ  الِـشْ الوشُٓ

367ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



38 

  المشتق
ٔشُذ لما ؤًل ما وجذٌ ُٓ مثال المـيًب ي المويًأ ي المظثًى مه ي •

 ، هذأ الظذّ حٕه اؤؼاء الـية ي الوي  ي الظثي
امّا مثال المؼشيب ُيً ُشع اسحِادِ تًسوّ ٍُٕ توالىحً المضهوًأ   ي •

 .ُيخظًطّٕ ُٓ مادِ الؼشب ي لزلٖ وشوش تُا ُٓ الؼاسب أٔؼا

367ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  


