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عموم
وخصوص

ؾوَم ٍخصَص
•
•
•
•
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أدٍات الؼُوَم
تؼشٗف الؼوَم ٍألسبهِ:
الؿوَم َّ :االستيؿبة الوذلَل ؾليِ ثبللفع.
ٍثبشتشاؽ أى ٗىَى هذلَلًب ػلِ٘ ثبللفق ٗخشج الوـلك الشموَلٖ إمّىّ
الشوَل٘ٔ إِ٘ ل٘ست هذلَلًٔ للىالم؛ ألًّْب هي شموٍى ػمبلن الووؼمَ
ٍالىالم إًّوب ٌٗظش إلى ػبلن الوؼل خالإبً للؼبمّ إّىّ تىثّش األإشاد إ٘مِ
هلحَف إٖ ًفس هذلَ الىالم ٍإٖ ػبلن الوؼل.

دسٍس في ؾلن األصَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَؾٔ الشْيذ الصذس د ،)7ص116 :

ؾوَم ٍخصَص
•
•
•
•
•

«الؼبم ٍ الخبصّ»
ٍ ٗمغ الجحث ػٌْوب إٖ إظَ :
«الفظل األٍ  -إٖ الؼبم»
ٍ ٗجحث إِ٘ ػي جْت٘ي:
إحذاّوب إٖ هؼٌى الؼوَم ٍ ألسبهِ

• ٍ األُخشى إٖ أدٍاتِ
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص219 :

ؾوَم ٍخصَص
• الؤْ األٍلى
•  :ػشف الؼوَم إٖ الىفبٗٔ « »1ثأًِ ػجبسٓ ػي استيؿبة الوفْوَم لووب
يٌطجك ؾليِ هي االفشاد،

• ______________________________
( -)1وفبٗٔ األطَ ج  1ص 331

5

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص219 :

ؾوَم ٍخصَص
یفاد بحسب
مرحلة المدلول
اللفظي للدلیل

إكرام ك َّل عالم

العموم

االستیعاب

یفاد بحسب
مرحلة التحلیل
العقلي
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مرحلة تطبیق
العنوان على
معنونه خارجا

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص219 :

أكرم العالم

ؾوَم ٍخصَص
•
•
•
•
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ٍ تحم٘ك حب ّزا التؼشٗف ٗتؼح هي خال ًمبؽ:
الٌمـٔ األٍلى:
اىّ االست٘ؼبة
تبسٓ ٗفبد ثحست هشحلٔ الوذلَ اللفظٖ للذل٘ل ووب إمٖ (إومشام ومل
ػبلن) ثٌبءً ػلى ٍػغ ولؤ (ولّ) لغٔ لالست٘ؼبة

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص219 :

ؾوَم ٍخصَص

• ٍ أخشى ٗفبد ثحست هشحلٔ التحل٘ل الؼملٖ ٍ ًمظمذ ثْمب  ...هشحلمٔ
تـج٘ك الؼٌَاى ػلى هؼًٌَِ خبسجبً ووب إٖ لَلٌب (أوشم الؼبلن) ح٘ث اى
اللفق ال ٗذ ٍػؼبً ٍ لغٔ ػلى أوثش هي جؼمل الحىمن ػلمى ؿج٘ؼمّٖ
الؼبلن ثحست هشحلٔ الوؼل إالّ اًِ ثلحبف الخبسج ٍ هشحلٔ الووؼمَ
ٗـجك الحىن ػلى ول هَسد ٗتحمك إِ٘ الؼبلن خبسجب
• ٍ الؼوَم َّ الٌَع األٍ هي االست٘ؼبة ال الثبًٖ.
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص219 :

•
•
•

•
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ؾوَم ٍخصَص
الٌمـٔ الثبً٘ٔ:
اى االست٘ؼبة الوذلَ للفق ٍػؼبً
تبسٓٗ :ىَى هفبداً ثٌحَ الوؼٌى االسوٖ ووب إٖ هثمل (وملّ ٍ جو٘مغ ٍ
وبإٔ ٍ ػوَم) ٍ ًحَّب همي األلفمبف الوَػمَػٔ لغمٔ لمٌفس هؼٌمى
االست٘ؼبة ٍ الشوَ ٍ الؼوَم ثشْبدٓ الوؼبهلمٔ هؼْمب هؼبهلمٔ االسمن
ووؼلْب هجتذأ هثال إٖ الوولٔ
ٍ أخشىٗ :ىَى هفبداً ثٌحَ الوؼٌى الحشإٖ ووب إٖ ّ٘ئٔ الووغ الوحلّى
ثبلالم ثٌب ًء ػلى داللتْمب ػلمى الؼومَم إبًْمب وغ٘شّمب همي الْ٘ئمب ٍ
األدٍا ٍػؼت لوؼبىٍ غ٘ش هستملٔ.
ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص220-219 :

ؾوَم ٍخصَص

اسم

(كل) و
(جمیع).

حرف

العلماء

وأداة العموم
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دسٍس في ؾلن األصَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَؾٔ الشْيذ الصذس د ،)7ص116 :

•
•
•

•
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ؾوَم ٍخصَص
ٍأدآ الؼوَم الذالّٔ ػلى االست٘ؼبة:
تبسًٓ تىَى اسوبً ٍتذ ّ ػلى االست٘ؼبة ثوب َّ هفَْم اسوٖ وومب إمٖ
(ولّ) ٍ (جو٘غ).
ٍاخشى تىَى حشإبً ٍتذ ّ ػلِ٘ ثوب َّ ًسجٔ اسمت٘ؼبث٘ٔ وومب إمٖ الم
الووغ إٖ لَلٌب( :الؼلوبء) ثٌبءً ػلى أىّ الووغ الوؼشف ثبلالم ٗذ ّ ػلى
الؼوَم إّىّ أدآ الؼوَم إِ٘ ّٖ الالم ٍالالم حشف إمبرا دلّمت ػلمى
االست٘ؼبة إْٖ إًّوب تذ ّ ػلِ٘ ثوب َّ ًسجٔ.
ٍس٘أتٖ « »1تظَٗش رله إى شبء اللِ تؼبلى.
دسٍس في ؾلن األصَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَؾٔ الشْيذ الصذس د ،)7ص116 :

ؾوَم ٍخصَص
یدل على نفس
االستیعاب

أداة العموم.

أكرم كل فقیر

الدال على
االستیعاب
یدل على
المفهوم
المستوعب
ألفراده
12

مدخول األداة

دسٍس في ؾلن األصَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَؾٔ الشْيذ الصذس د ،)7ص116 :

أكرم كل فقیر.

ؾوَم ٍخصَص
•
•
•

•
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ٍداللٔ الىالم ػلى االست٘ؼبة تفتشع ػبدًٓ دالّ٘ي:
أحذّوبٗ :ذ ّ ػلى ًفس االست٘ؼبة ٍٗسوّى ثأدآ الؼوَم.
ٍاٙخشٗ :ذ ّ ػلى الوفْمَم الوسمتَػت ألإمشادُ ٍٗسموّى ثومذخَ
األدآ.
إفٖ لَلٌب( :أوشم ولّ إم٘شٍ) الذا ّ ػلى االست٘ؼبة ولؤ (وملّ) ٍالمذا ّ
ػلى الوفَْم الوستَػت ألإشادُ ولؤ (إم٘ش)

دسٍس في ؾلن األصَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَؾٔ الشْيذ الصذس د ،)7ص116 :

ؾوَم ٍخصَص
• ٍ التؼشٗف الوتمذم ٗحتول إِ٘ أحذ ٍجْ٘ي:
• األٍ  :أىْ ٗىَى الومظَد همي اسمت٘ؼبة الوفْمَم الإمشادُ أىْ ٗلحمق
الوفَْم الَاحذ هشآٓ لتوبم اإشادُ وأى ٗلحق هفَْم الؼبلن إبً٘بً إٖ توبم
اإشادُ ثٌحَ الشوَل٘ٔ أٍ الجذل٘ٔ إبلؼبم َّ الّزٕ ٗمذ ٍػمؼبً ػلمى اى
الوفَْم لذ لَحق ثْزا الٌحَ.

14

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص220 :

ؾوَم ٍخصَص

• ٍ ّزا الَجِ غ٘ش هؼمَ لٌىتٔ أٍػحٌبّب إٖ ثحث الَػغ ٍ حبطلْب:
اى الؼٌَاى -إّٔ ػٌَاى وبى -ال ٗوىي أىْ ٗىَى إبً٘ب إالّ إمٖ الح٘ث٘مٔ
الوشتشؤ التٖ ٗىَى حبو٘ب ػٌْب ٍ التمٖ ال تضٗمذ ػلمى را الـج٘ؼمٔ
ش٘ئب ٍ اهّب الىثشٓ ٍ التؼذد ٍ االإشاد إال ٗؼمل أى تشى ثوفَْم الـج٘ؼٔ
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص220 :

ؾوَم ٍخصَص

• ٍ هي ٌّب للٌب ثبستحبلٔ الَػغ الؼبم ٍ الوَػَع لِ الخمبصّ همي دٍى
استؼوب هفَْم صائذ ػلى الـج٘ؼٔ التٖ ٗشاد ٍػغ اللفق ثّصاء اإشادّب
• ٍ لزله للٌب إٖ الٌمـٔ السبثمٔ اى هب ٗمذ ػلمى را الـج٘ؼمٔ وبسمن
الوٌس ل٘س ثؼبم ألًِ ال ٗذ إالّ ػلى را الـج٘ؼٔ ٍ إِىْ وبًت الـج٘ؼٔ
ثحست ًفس األهش ٍ هشحلٔ التـج٘ك هٌـجمٔ ػلى اإشادّب.
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص220 :

ؾوَم ٍخصَص

• ًؼن هي جولٔ الـجبئغ ًفس ؿج٘ؼٔ التؼذد ٍ التىثش ٍ الووغ ٍ ّٖ ٍ إِىْ
وبى حبلْب حب سبئش الوفبّ٘ن األخشى التٖ لْب اإشاد هتؼذدٓ هي ح٘ث
اًِ ال ٗوىي أىْ ٗشى ثْب وثشا هتؼذدٓ ثل ٗشى ثْب ًفس ؿج٘ؼٔ الىثشٓ
إالّ اًْب ثّػبإتْب إلى هفَْم آخش تفظ٘لٖ ووفْمَم الؼمبلن همثال تشٌٗمب
اإشاد رله الوفَْم إبًِ ثبإلػبإٔ إلْ٘ب ٗسمتفبد وثمشٓ رلمه الوفْمَم
التفظ٘لّٖ ٍ اإشادّب إال ٗظح أىْ ٗمب اىّ هفَْهب استَػت اإشاد ًفسِ ٍ
اًوب الظح٘ح أىْ ٗمب إٖ هَاسد الؼوَم االسموٖ اى هفَْهمب اسمتَػت
اإشاد هفَْم آخش ًؼن لَ لَحق الوفَْهمبى ووفْمَم ٍاحمذ هسمبهحٔ
تـبثك هغ هب إٖ التؼشٗف الوزوَس [.]1
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص220 :

ؾوَم ٍخصَص

• [ -]1لذ ٗمب ّزا الومذاس ال ٗىفٖ إلثجب االست٘ؼبة ألى هفَْم االإشاد ٍ التىثش لَ أُػ٘ف إلٖ هفَْم
آخش ال ٗؼـٌ٘ب االست٘ؼبة لتوبم اإشاد رله الوفَْم ثل ال ثذَّ هي اسمتؼوب وملّ أٍ ػومَم أٍ جو٘مغ أٍ
وبإٔ أٍ ًحَّب حتى ًستف٘ذ الؼوَم ٍ ّزُ األدٍا ػلى لسو٘ي هٌْب همب ال ٗمذخل إالّ ػلمى الوومغ
حم٘مٔ أٍ حىوب وبسن الووغ (لَم ٍ ًبس) ٍ ّزا هي لج٘ل ػوَم ٍ وبإٔ ٍ جو٘غ إبًْب ال تذخل ػلمى
الوفشد إال تمَ وبإٔ إًسبى أٍ ػوَم ػبلن ثل وبإٔ الٌبس ٍ ػوَم الؼلومبء ٍ ّمزا المسمن ثٌمبء ػلمى
الوٌْؤ الوزوَسٓ ٗوت إلحبلْب ثبلووغ الوحلّى ثبلالّم هي الذاللٔ ػلى الٌسجٔ االست٘ؼبث٘ٔ ثم٘ي الـج٘ؼمٔ
الوفبد ػلْ٘ب ثوبدٓ الووغ ٍ ث٘ي االإشاد ٍ الووغ الوفبد ثْ٘ئٔ الووغ ٍ .المسن الثبًٖ (ولّ) الّمزٕ ٗمذخل
ػلى الوفشد ٍ الووغ هؼبً إالّ اى ّزا أٗؼب هي الَاػح ػذم أخز هفَْم التىثش ٍ االإشاد إِ٘ ثٌحَ الوؼٌى
االسوٖ ثشْبدٓ طحٔ إػبإتِ إلى الفشد إ٘مب ول إشد هي اإلًسبى دٍى أىْ ٗلمضم تٌمبلغ همي رلمه
أطالً ثل (ولّ إًسبى) أٗؼب ٗذ ػلى ٍحذٓ هذخَ ول لوىبى التٌَٗي ٍ لؼلِّ لزله ًوذ ػذم دخمَ
ولّ ػلى الوٌس ثل ٗذخل اهّب ػلى الوفشد الوٌَى أٍ ػلى الووغ ٍ الحبطل اى هفَْم التىثش ٍ االإشاد
االسوٖ غ٘ش هأخَر ال إٖ المسن األٍ ثشْبدٓ احت٘بجِ إلى هذخَ ٗىَى جوؼبً أٍ همب ثحىومِ ٍ ال
ٗىفٖ أىْ ٗىَى هذخَلِ ًفس الـج٘ؼٔ ٍ ال إٖ المسن الثبًٖ ثشْبدٓ طحٔ إػبإتِ إلى هفْمَم هٌمبلغ
هغ هفَْم التىثش ٍ االإشاد .ووب ٍ إِى دػَى أخز هفَْم االست٘ؼبة إمؾ إٖ هذلَ الؼوَم االسوٖ ثؼ٘ذ
أٗؼبً ٍ إالّ وبى ٌٗجغٖ إهىبى تحظ٘ل ًفس الوؼٌى ثمَلٌب است٘ؼبة الؼلوبء أػف إلى رله اى ولّ ػبلن
ػلى ّزا األسبس ال ٗىَى إِ٘ هب ٗذ ػلى االإشاد هغ اًِ ٗف٘ذ است٘ؼبثْب ثال إشىب .
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص221 :

•
•
•

•
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ؾوَم ٍخصَص
ّزا ٍ لؼل األٍإك أىْ ٗمب  :ثأى أدٍا الؼوَم االسو٘ٔ ػلى لسو٘ي:
 -1هب ٗىَى اسوبً للومذاس ٍ َّ التوبم إٖ همبثل الجؼغ هي لج٘ل جو٘غ ٍ ػومَم ٍ وبإمٔ ٍ ًحمَ رلمه إبًْمب
وأسوبء الومبدٗش ٗىَى ثوؼٌى التوبم ٍ لزله تىَى ثحبجٔ إلى هؼبف إلِ٘ ٗؼ٘ي الوتمذس ثزله الوممذاس دائومب ٍ
ٗشتشؽ أى ٗىَى الولحَف إِ٘ الوتىثش اهّب ثلحبف االإشاد أٍ االجضاء ٍ لْزا ٗشتشؽ اى ٗىَى جوؼبً أٍ ثحىوِ.
 -2هب ٗىَى وبسن اإلشبسٓ ٗشبس ثِ إلى ٍالغ الوظذاق الخبسجٖ للوذخَ تبسٓ ػلى سج٘ل الجذ ووب إمٖ (إٔ)
ٍ أخشى إٖ ػشع ٍاحذ ووب إٖ (ولّ) ػلى أحذ هؼٌِ٘٘ إبى لِ إؿاللبً آخش ٗىَى إِ٘ هي المسن السبثك ٍ رله
ػٌذ هب ٗؼبف إلى الووغ أٍ إلى االجضاء ووب إٖ لَله (أولت ول السوىٔ) ٍ لْزا لن ٗىي ٗمذخل ّمزا المسمن
ػلى اسن الوٌس ٍ ال الووغ ثل ػلى الوفشد الوٌىش إبى اإلشبسٓ ال تىَى للوٌس الذا ػلى الـج٘ؼمٔ ثومب ّمٖ
ّٖ أٍ للووغ الّزٕ لِ هشاتت هتؼذدٓ ثال تؼ٘٘ي ٍ .هوب ٗوٗمذ همب ًممَ هالحظمٔ اى همشادف المسمن األٍ إمٖ
الفبسس٘ٔ ولؤ (ّوِ) ٍ هشادف المسن الثبًٖ ولؤ (ّش) إ٘مب (ّوِ هشدم ٍ ّش هشدٕ).
ٍ الوَاة :الظح٘ح ٍ الّزٕ َّ الومظَد هوب روش إٖ الوتي اًِ ال ثذَّ هي هفَْم آخمش ٗمذ ػلمى شموَ اإمشاد
الوفَْم األٍ ٍ ّزا الوفَْم إٖ هثل جو٘غ ٍ وبإٔ ٍ ػوَم َّ التوبم الومبثل للجؼغ ٍ لىي ثبػتجبس اى التوبه٘مٔ
ال تتؼمل ثلحبف الـج٘ؼٔ ثوب ّٖ ّٖ إال ثذَّ هي إػبإتْب إلْ٘ب اهّب ثلحبف اجضائْب أٍ ثلحبف أإشادّب ٍ لزله ومبى
ثحبجٔ إلى هب ٗذ ّ ػلى رله هي ّ٘ئٔ الووغ أٍ إؿالق الـج٘ؼٔ ثلحبف اجضاء ًفسْب.

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص221 :

ؾوَم ٍخصَص

• ٍ اهّب (ولّ) إْٖ هَػَػٔ لالست٘ؼبة ٍ هذخَ ّزا االست٘ؼبة إِىْ وبى هؼشّإبً سَاء
وبى هفشداً أٍ جوؼبً إسَف ٗستفبد است٘ؼبة تومبم اجمضاء الومذخَ همي إؿاللمِ
الجضاء ًفسِ ٍ إِىْ وبى هفشداً هٌىشاً إبلتٌى٘ش ٗذ ػلى اإلشبسٓ إلى إمشد همب ػلمى
سج٘ل الجذ ث٘ي االإشاد ٍ ول ٗذ حٌ٘ئز ػلى است٘ؼبة توبم ّزُ اإلشبسا الجذل٘ٔ
ٍ هي ٌّب تستفبد اإلشبسٓ إلى توبم االإشاد إلَ وبًت هَػَػٔ لإلشبسٓ و٘ف تذخل
ػلى اسن اإلشبسٓ ووب إٖ هثل (ولّ ّزُ الىتت)؟
• إِىْ للت :لَ وبًت ولؤ (ولّ) هَػَػٔ ثّصاء هفْمَم االسمت٘ؼبة االسموٖ ألهىمي
تجذٗلْب ثِ هغ ٍػَح ػذم التٌبص ًفس الوؼٌى ثزله إال ٗظح أىْ ًمَ اسمت٘ؼبة
سجل ثذالً ػي ول سجل؟
• للٌب :اى هفَْم االست٘ؼبة هفَْم ولٖ ػلى حمذ أسموبء األجٌمبس األخمشى ثٌ٘ومب
الولحَف إٖ (ولّ) ٍالغ االست٘ؼبة الّزٕ َّ هي أؿَاس الَجَد الوشبس إلِ٘ ال همي
أؿَاس الـجبئغ ٍ لزله ال ٗذخل ػلى الوؼمبف إل٘مِ اال ثلحمبف ٍجمَدُ المَالؼٖ
األإشادٕ أٍ األجضائٖ.
20

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص221 :

ؾوَم ٍخصَص

• الثبًٖ :أىْ ٗىَى الومظَد هي است٘ؼبة الوفَْم الإشاد ًفسمِ اإتمشاع
ًسجٔ است٘ؼبث٘ٔ إٖ هشحلٔ الوذلَ اللفظٖ لبئؤ ث٘ي الوفَْم ٍ اإشادُ

21

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص222 :

ؾوَم ٍخصَص

• ٍ ّزا الَجِ ٗستذػٖ أؿشاإب ثالثٔ إٖ هشحلٔ اللفق ؿشإب ٗمذ ػلمى
الوفَْم ٍ آخش ػلى االإشاد ٍ ثبلث ػلى الٌسجٔ االست٘ؼبث٘ٔ ثٌْ٘وب ووب
َّ الحب إٖ ول هؼٌى اسوٖ
• ٍ ّزا َّ الّزٕ سَف ٗأتٖ تَػ٘حِ إٖ الووغ الوحلّمى ثمبلالم ثٌمبءً
ػلى اإبدتِ الؼوَم
• ٍ لزله ٗختض ّزا التفس٘ش ثبلؼوَم ثٌحَ الوؼٌى الحشإٖ ال االسموٖ
إبًِ ال َٗجذ إِ٘ أوثش هي دال٘ي ٍ االست٘ؼبة هلحَف إِ٘ ثٌحَ الوؼٌى
االسوٖ إٖ االسن الوتوثل إٖ ولّ أٍ جو٘غ أٍ وبإٔ.
22

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص222 :

ؾوَم ٍخصَص

• إبلظح٘ح أىْ ٗمب إٖ تؼشٗف الؼوَم:
• اًِ ؾجبسٓ ؾي استيؿبة هفَْم ٍضؿب الفشاد هفَْم آخوش سوَاك نوبى
االستيؿبة راتيب في الوفَْم الوستَؾت أٍ ثذال حبلج.
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص222 :

ألسبم الؿوَم

أقسام العموم

24

العام االستغراقي

الحكم فیه شامل لجمیع
االفراد في عرض
واحد.

العام البدلي

یثبت فیه الحكم على
جمیع االفراد بدال ال
في عرض واحد.

العام المجموعي

یثبت فیه الحكم على
الجمیع كموضوع واحد
مركب له حكم واحد.

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص222 :

ألسبم الؿوَم
•
•
•
•
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الٌمـٔ الثبلثٔ -إٖ ألسبم الؼوَم ٍ لذ لسن إلى ثالثٔ ألسبم:
الؼبم االستغشالٖ َّ ٍ -الّزٕ ٗىَى الحىن إِ٘ شبهال لوو٘مغ االإمشاد
إٖ ػشع ٍاحذ.
ٍ الؼبم الجذلٖ َّ ٍ -الّزٕ ٗثجت إِ٘ الحىن ػلى جو٘غ االإشاد ثذالً ال
إٖ ػشع ٍاحذ.
ٍ الؼبم الوووَػّٖ ٍ -مَ الّمزٕ ٗثجمت إ٘مِ الحىمن ػلمى الوو٘مغ
ووَػَع ٍاحذ هشوت لِ حىن ٍاحذ.

ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د ،3ص222 :

ألسبم الؿوَم

• ٍ ٌّبن ػذٓ ًظشٗب إٖ تفس٘ش ّزُ األلسبم هي ح٘ث وًَْمب ألسمبم
لى٘ف٘ٔ الؼوَم ثجَتب أٍ ال -هغ لـغ الٌّظش ػي هشحلٔ هب ٍػغ للذاللمٔ
ػلى ول لسن لغٔ ّٖ ٍ -ػلى هب ٗلٖ:
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د3

222

ألسبم الؿوَم

• ً -1ظشٗٔ طبحت الىفبٗٔ (لذُ) الّزٕ ادّػى إْ٘ب ٍحذٓ هؿٌى الؿووَم
في األلسبم الخالحؤ ٍ ّوَ االسوتيؿبة ٍ الشووَل ٍ اهّمب خظَطم٘ٔ
االستغشال٘ٔ أٍ الجذل٘ٔ أٍ الوووَػ٘ٔ إْٖ خبسجٔ ػي الؼوَم ثومب ّمَ
ػوَم ٍ تبثؼٔ لى٘ف٘ٔ تؼلك الحىن ثوَػَػِ هي وًَِ إٖ ػشع ٍاحذ
أٍ ػلى سج٘ل الجذ أٍ وًَِ حىوب ٍاحذاً ال أوثش «.»1
• ( -)1وفبٗٔ األطَ ج  1ص 332
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د3

222

ألسبم الؿبم

• حن الػبّش أى هب رنش لِ هي األلسبم هي االسوترشالي ٍ الوجووَؾي ٍ
الجذلي إًوب َّ ثبختالف نيفئ تؿلك األحكوبم ثوِ ٍ إال فوبلؿوَم فوي
الجويؽ ثوؿٌى ٍاحذ ٍ َّ شوَل الوفَْم لجويؽ هب يصول أى يٌطجوك
ؾليِ غبئ األهش أى تؿلك الحكن ثِ تبسٓ ثٌحَ يكَى نل فشد هَضَؾب
ؾلى حذٓ للحكن ٍ أخشى ثٌحَ يكَى الجويؽ هَضَؾب ٍاحذا ثحيوج
لَ أخل ثإنشام ٍاحذ في أنشم نل فميِ هخال لوب اهتخل أصال ثخوالف
الصَسٓ األٍلى فإًِ أطبؼ ٍ ؾصى ٍ حبلخؤ ثٌحوَ يكوَى نول ٍاحوذ
هَضَؾب ؾلى الجذل ثحيج لَ أنشم ٍاحذا هٌْن لموذ أطوبؼ ٍ اهتخول
نوب يػْش لوي أهؿي الٌػش ٍ تأهل.
28

نفبئ األصَل ( طجؽ آل الجيت ) ؛ ص216

ألسبم الؿبم

• ٍ لذ اًمذح أى هخل شوَل ؾششٓ ٍ غيشّب آلحبدّوب الوٌذسةؤ تحتْوب
ليس هي الؿوَم لؿذم صالحيتْب ثوفَْهْب لالًطجبق ؾلى نول ٍاحوذ
هٌْب فبفْن .

29

نفبئ األصَل ( طجؽ آل الجيت ) ؛ ص216

ألسبم الؿوَم

• ٍ ّزُ الٌظشٗٔ هوب ال ٗوىي الوسبػذٓ ػلْ٘ب لَػَح ثجَ الفشق ثم٘ي
الؼوَم االستغشالٖ إٖ هثل (ولّ ػبلن) ٍ الؼوَم الجذلٖ إمٖ هثمل (إٔ
ػبلن) ثمـغ الٌّظش ػي تؼلك الحىن ثل ثلحبف هشحلٔ الوذلَ التظَسٕ
ٍ األإشادٕ للوولٔ
• ٍ اهب الفشق ث٘ي الؼوَم االستغشالٖ ٍ الوووَػٖ إسمَف ٗتؼمح همي
خال هٌبلشٔ الٌظشٗٔ الثبً٘ٔ التٖ تشتشن هغ ّمزُ الٌظشٗمٔ إمٖ ّمزا
الوضء.
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د3

223

ألسبم الؿوَم

• ً -2ظشٗٔ الوحمك الؼشالٖ (لذُ) ٍ لذ حبٍ أىْ ٗفشق إْ٘ب ث٘ي الؼوَم
الجذلٖ ٍ االستغشالٖ ثأى الفبسق ثٌْ٘وب ثبثت ثمـغ الٌّظش ػي الحىمن ٍ
تؼلمِ ٍ لىٌِ خبسج ػي هذلَ أدآ الؼوَم ٍ ساجغ إلى و٘ف٘ٔ هالحظٔ
هذخَ األدآ ح٘ث اًِ إرا وبى الوذخَ الومٌس دلمت أدآ الؼومَم
ػلى االستغشال٘ٔ ٍ اهّب إرا وبى الوذخَ الٌىشٓ إح٘ث اى التٌى٘ش ًبشئ
هي أخز ل٘ذ الَحذٓ إِ٘ إال هحبلٔ ٗىَى الؼوَم ثذل٘ب ال شوَل٘بً ٍ إالّ
وبى خلف أخز الَحذٓ.
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د3

223

ألسبم الؿوَم

• ٍ ّىزا جؼل االستغشال٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ خبسجت٘ي ػمي الؼومَم ثومب ّمَ
ػوَم ٍ ساجؼت٘ي إلى شئَى هذخَ الؼبم.
• ًؼن الوووَػ٘ٔ هي شئَى و٘ف٘ٔ تؼلك الحىن ػٌذُ وومب رومشُ أسمتبرُ
الخشاسبًّٖ (لذُ) «.»1
• ( -)1همبال األطَ ج  1ص 146
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ثحَث في ؾلن األصَل (الْبشوي) د3

223

ألسبم الؿوَم

• حنّ اًّْن لسّوَا الؿوَم إلى استرشالي ٍ هجوَؾي ٍ ثذلي ٍ .الػبّش اىّ
ةْٔ االستيؿبة لوصبديك الوذخَل هحفَغٔ.
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همبالت األصَل ؛ د 1؛ ص430

ألسبم الؿوَم

• ٍ اًّوب االهتيبص ثيي الجذليّ ٍ غيشُ ثلحبظ خصَصئّ هذخَلِ هي نًَِ
[ًكشٓ] أٍ ةٌسب ،فبىّ في الٌكشٓ اؾتجشت ةْٔ الجذلئّ دٍى الجٌس ،إر
صذلِ ؾلى هصبديمِ ليس إلّب ؾشضيب في لجبل الٌكشٓ [غيش] الصوبدلٔ
ؾلى هصبديمِ إلّب ثٌحَ التجبدل ٍ ،حيٌئز فبالسوتيؿبة [الوَاسد] ؾلوى
الٌكووشٓ ال يفيووذ إلّووب االسووتيؿبة للوصووبديك ثٌحووَ التجووبدل ،ثخووالف
االستيؿبة الَاسد ؾلى الجٌس فبًّوِ ال يكوَى إلّوب اسوتيؿبثب ؾشضويّب،
فبهتيبص الؿوَم االسترشالي هوخال [ؾوي] الجوذلي لويس إلّوب هوي ةْؤ
خصَصئ في الوذخَل ال هي ةْٔ [خصَصئ] في الؿوَم.
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همبالت األصَل ؛ د 1؛ ص430

