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3 

 المإَّ  اعتباسات 

باإلضافة إلى  الماهٌة
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها

 ء  بشرط شً

 بشرط ال 

 ء  ال بشرط شً

57بذأّالحكمّ، ص    



4 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة باإلضافة إلى 
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها

بشرط 
 (المخلوطة)ء شً

 (المجردة)بشرط ال

ال بشرط 
 (المطلقة)ء شً

57بذأّالحكمّ، ص    



5 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شً
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

 (المطلقة)ء ال بشرط شً
ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً

تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 
 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذأّالحكمّ، ص    



6 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة 
باإلضافة 
إلى ما 

عداها مما 
ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط 
 ء شً

 (المخلوطة)

فأن تؤخذ 
بما هً 

مقارنة لما 
ٌلحق بها 

من 
الخصو
 صٌات

تصدق 
على 

 المجموع

57بذأّالحكمّ، ص    



7 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة 
باإلضافة 
إلى ما 
عداها 
مما 

ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط 
 ء شً

 (المخلوطة)

فأن تؤخذ 
بما هً 
مقارنة 

لما ٌلحق 
بها من 
الخصو
 صٌات

تصدق 
على 

 المجموع

اإلنسان 
المأخوذ 

مع 
خصوص
ٌات زٌد 
فٌصدق 

 علٌه

57بذأّالحكمّ، ص    



8 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة باإلضافة إلى 
ما عداها مما ٌتصور 

 لحوقه بها
 (المجردة)بشرط ال

فأن ٌشترط معها أن 
 ال ٌكون معها غٌرها

57بذأّالحكمّ، ص    



9 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور لحوقه 

 بها

بشرط ال 
 (المجردة)

فأن ٌشترط 
معها أن ال 
ٌكون معها 

 غٌرها

أن ٌقصر 
النظر فً 

ذاتها و أنها 
 لٌست إال هً

أن تؤخذ 
الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها 

أي مفهوم 
مفروض كان 

زائدا علٌها غٌر 
 داخل فٌها

57بذأّالحكمّ، ص    



10 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 

ٌتصور 
 لحوقه بها

بشرط ال 
 (المجردة)

فأن ٌشترط 
معها أن ال 
ٌكون معها 

 غٌرها

أن ٌقصر 
النظر فً 

ذاتها و أنها 
 لٌست إال هً

هو المراد من 
كون الماهٌة 
بشرط ال فً 

مباحث 
 الماهٌة 

أن تؤخذ الماهٌة 
وحدها بحٌث لو 
قارنها أي مفهوم 

مفروض كان زائدا 
علٌها غٌر داخل 

 فٌها

فتكون إذا 
قارنها جزء 
من المجموع 
مادة له غٌر 
 محمولة علٌه

57بذأّالحكمّ، ص    



11 

 المإَّ  اعتباسات 

للماهٌة 
باإلضافة إلى 
ما عداها مما 
ٌتصور لحوقه 

 بها

ء  ال بشرط شً
 (المطلقة)

فأن ال ٌشترط 
ء بل  معها شً

تؤخذ مطلقة مع 
تجوٌز أن 

ء أو  ٌقارنها شً
 ال ٌقارنها

57بذأّالحكمّ، ص    



12 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شً
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 تصدق على المجموع

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

أن ٌقصر النظر فً ذاتها و 
 أنها لٌست إال هً

أن تؤخذ الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا علٌها 

 غٌر داخل فٌها
 (المطلقة)ء ال بشرط شً

ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً
تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 

 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذأّالحكمّ، ص    



13 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة باإلضافة إلى ما 
 عداها مما ٌتصور لحوقه بها

 (المخلوطة)ء بشرط شً
فأن تؤخذ بما هً مقارنة لما 
 ٌلحق بها من الخصوصٌات

 تصدق على المجموع
اإلنسان المأخوذ مع 

خصوصٌات زٌد فٌصدق 
 علٌه

 (المجردة)بشرط ال
فأن ٌشترط معها أن ال ٌكون 

 معها غٌرها

أن ٌقصر النظر فً ذاتها و 
 أنها لٌست إال هً

هو المراد من كون الماهٌة 
 بشرط ال فً مباحث الماهٌة 

أن تؤخذ الماهٌة وحدها 
بحٌث لو قارنها أي مفهوم 
مفروض كان زائدا علٌها 

 غٌر داخل فٌها

فتكون إذا قارنها جزء من 
المجموع مادة له غٌر 

 محمولة علٌه

 (المطلقة)ء ال بشرط شً
ء بل  فأن ال ٌشترط معها شً

تؤخذ مطلقة مع تجوٌز أن 
 ء أو ال ٌقارنها ٌقارنها شً

57بذأّالحكمّ، ص    



14 

 اعتباسات المإَّ  

الماهٌة 
المقسم )

لألقسام 
 (الثالثة

 الالبشرط
 المقسمً 

  الكلً
 الطبٌعً 

و هً 
التً 

تعرضها 
الكلٌة فً 
الذهن 
فتقبل 

االنطباق 
على 
 كثٌرٌن

هً 
موجودة 

فً 
الخارج 
لوجود 
قسمٌن 
من 

أقسامها 
أعنً 
المخلوط
ة و 

المطلقة 
 فٌه

المقسم 
محفوظ 

فً 
أقسامه 
موجود 
 بوجودها

57بذأّالحكمّ، ص    



15 

 المإَّ  اعتباسات 

 المسبئل الخبوٓ فٓ افتجبسات المبَّٕ ي مب ٔلحق ثُب مه الفصل  •
ثبإلضبفّ إلى مب فذاَب ممب ٔتصًس لحًقٍ ثُب حالث افتجبسات للمبَّٕ  •

 ء  شٓبششط ال أي بششط ال أي ء  بششط شٓإمب أن تقتجش 
القسمّ حبصشِ أمب األيل فئن تؤخز ثمب َٓ مقبسوّ لمب ٔلحقق ثُقب   ي •

مه الخصًصٕبت فتصقذ  فلقى المزمقًؿ مبإلوسقبن المقمخًر مقـ       
  .خصًصٕبت صٔذ فٕصذ  فلٍٕ

57بذأّالحكمّ، ص    



16 

 المإَّ  اعتباسات 

أمب الخبوٓ فئن ٔشتشط مقُب أن ال ٔنًن مقُب غٕشَب ي َقزا ٔتصقًس   ي •
فلى قسمٕه أحذَمب أن ٔقصش الىؾش فٓ راتُب ي أوُب لٕست إال َقٓ ي  
ًَ المشاد مه مًن المبَّٕ ثششط ال فٓ مجبحج المبَّٕ ممقب تققذو ي   
حبوُٕمب أن تؤخز المبَّٕ يحذَب ثحٕج لً قبسوُب أْ مفُقًو مفقشي    
مبن صائذا فلُٕب غٕش داخل فُٕب فتنًن إرا قبسوُب رضء مقه المزمقًؿ   

  .مبدِ لٍ غٕش محمًلّ فلٍٕ

ء ثل تؤخز مغلقّ مـ تزقًٔض أن   ي أمب الخبلج فمن ال ٔشتشط مقُب شٓ•
  .ء أي ال ٔقبسوُب ٔقبسوُب شٓ

57بذأّالحكمّ، ص    



17 

 المإَّ  اعتباسات 

ء ي تسقمى المخلًعقّ ي القسقم     األيل ًَ المبَّٕ ثششط شٓفبلقسم •
الخبوٓ ًَ المبَّٕ ثششط ال ي تسقمى المزقشدِ ي القسقم الخبلقج َقً      

  .المبَّٕ ال ثششط ي تسمى المغلقّ

َقٓ  ي ي المبَّٕ التٓ َٓ المقسم لألقسبو الخالحّ َٓ النلٓ الغجٕققٓ  •
التٓ تقشضُب النلّٕ فٓ الزَه فتقجل االوغجقب  فلقى مخٕقشٔه ي َقٓ     
مًرًدِ فٓ الخبسد لًرًد قسمٕه مه أقسقبمُب أفىقٓ المخلًعقّ ي    

  .المغلقّ فٍٕ ي المقسم محفًػ فٓ أقسبمٍ مًرًد ثًرًدَب

58-57بذأّالحكمّ، ص    



18 

 المإَّ  اعتباسات 

المًرًد مىُب فٓ مل فشد غٕش المًرًد مىُب فٓ فشد آخش ثبلققذد ي  ي •
لً مبن ياحذا مًرًدا ثًحذتٍ فٓ رمٕـ األفشاد لنقبن الًاحقذ مخٕقشا    
ثقٕىٍ ي ًَ محبل ي مبن الًاحذ ثبلقذد متصفب ثصقفبت متقبثلقّ ي َقً    

 .محبل

 

58بذأّالحكمّ، ص    



19 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما 
ٌقارنها من 

 الخصوصٌات 

مخلوطة )ء  بشرط شً
) 

 (مجردة )بشرط ال 

 (مطلقة )ال بشرط 

74وُأّالحكمّ، ص    
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 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما 
ٌقارنها من 

 الخصوصٌات 

ء  بشرط شً
 (مخلوطة )

فأن تؤخذ الماهٌة بما 
هً مقارنة لما ٌلحق 
 بها من الخصوصٌات 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

 (مطلقة )ال بشرط 
فأن ال ٌشترط معها 

ء من المقارنة و  شً
 الالمقارنة

74وُأّالحكمّ، ص    



21 

 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما ٌقارنها من 
 الخصوصٌات 

 (مخلوطة )ء  بشرط شً
فأن تؤخذ الماهٌة بما هً مقارنة لما 

 ٌلحق بها من الخصوصٌات 
 فتصدق على المجموع 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

أن ٌقصر النظر فً ذاتها مع قطر 
 النظر عما عداها

أن تؤخذ وحدها بحٌث لو قارنها أي 
مقارن مفروض كان زائدا علٌها 
غٌر داخل فٌها فتكون موضوعة 
للمقارن المفروض غٌر محمولة 

 علٌه

 (مطلقة )ال بشرط 
ء من  فأن ال ٌشترط معها شً

 المقارنة و الالمقارنة

74وُأّالحكمّ، ص    
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 المإَّ  اعتباسات 

الماهٌة بالنسبة إلى ما ٌقارنها من 
 الخصوصٌات 

 (مخلوطة )ء  بشرط شً
فأن تؤخذ الماهٌة بما هً مقارنة لما 

 ٌلحق بها من الخصوصٌات 
 فتصدق على المجموع 

كأخذ ماهٌة اإلنسان بشرط كونها مع 
 خصوصٌات زٌد فتصدق علٌه 

 فأن تؤخذ وحدها  (مجردة )بشرط ال 

أن ٌقصر النظر فً ذاتها مع قطر 
 النظر عما عداها

 بشرط ال فً مباحث الماهٌة

أن تؤخذ وحدها بحٌث لو قارنها أي 
مقارن مفروض كان زائدا علٌها غٌر 
داخل فٌها فتكون موضوعة للمقارن 

 المفروض غٌر محمولة علٌه

 (مطلقة )ال بشرط 
ء من المقارنة  فأن ال ٌشترط معها شً

 و الالمقارنة

74وُأّالحكمّ، ص    



23 

 المإَّ  اعتباسات 

 الخبوٓ فٓ افتجبسات المبَّٕ الفصل •

للمبَّٕ ثبلىسجّ إلى مب ٔقبسوُب مه الخصًصٕبت افتجبسات حالث ي َٓ •
ء ي أخزَب ثششط ال ي أخزَب ال ثشقشط ي القسقمّ    أخزَب ثششط شٓ

 حبصشِ  

73وُأّالحكمّ، ص    



24 

 المإَّ  اعتباسات 

األيل فمن تؤخز المبَٕقّ ثمقب َقٓ مقبسوقّ لمقب ٔلحقق ثُقب مقه         أمب •
الخصًصٕبت فتصذ  فلى المزمًؿ ممخقز مبَٕقّ اإلوسقبن ثشقشط     

 مًوُب مـ خصًصٕبت صٔذ فتصذ  فلٍٕ 

73وُأّالحكمّ، ص    



25 

 المإَّ  اعتباسات 

أمب الخبوٓ فمن تؤخز يحذَب ي َزا فلى يرُٕه أحذَمب أن ٔقصقش  ي •
الىؾش فٓ راتُب مـ قغش الىؾش فمب فذاَب ي َزا ًَ المشاد ثششط ال فٓ 
مجبحج المبَّٕ ي اٖخش أن تؤخز يحذَب ثحٕج لً قبسوُب أْ مققبسن  
مفشي  مبن صائذا فلُٕب غٕش داخل فُٕب فتنقًن مًضقًفّ للمققبسن    

 المفشي  غٕش محمًلّ فلٍٕ 
ء مه المقبسوقّ ي الالمقبسوقّ ثقل     أمب الخبلج فمن ال ٔشتشط مقُب شٓي •

تؤخز مغلقّ مه غٕش تقٕٕذ ثىفٓ أي إحجبت ي تسقمى المبَٕقّ ثشقشط    
 ء مخلًعّ ي الجششط ال مزشدِ ي الالثششط مغلقّ  شٓ

73وُأّالحكمّ، ص    



26 

 المإَّ  اعتباسات 

المقسم لألقسبو الخالث المبَٕقّ ي َقٓ النلقٓ الغجٕققٓ ي تسقمى      ي •
الالثششط المقسمٓ ي َٓ مًرًدِ فٓ الخبسد لًرًد ثقض أقسقبمُب  

 مبلمخلًعّفٍٕ 

74وُأّالحكمّ، ص    



27 

 المإَّ  اعتباسات 

ي المًرًد مه النلٓ فٓ مل فشد غٕش المًرًد مىقٍ فقٓ فقشد آخقش      •
ثبلقذد ي لً مبن المًرًد مىٍ فٓ األفشاد الخبسرّٕ ياحذا ثبلقذد مقبن  
الًاحذ مخٕشا ثقٕىٍ ي ًَ محبل ي مبن الًاحذ متصفب ثصفبت متقبثلقّ ي  
ًَ محبل ي َزا مقىى قًلُم إن وسجّ المبَّٕ إلى أفشادَب مىسجّ اٖثبء 
النخٕشٔه إلى أيالدَم ال مىسقجّ األة الًاحقذ إلقى أيالدٌ النخٕقشٔه     
فبلمبَّٕ مخٕشِ فٓ الخبسد ثنخشِ أفشادَب وققم َقٓ ثًصقل النلٕقّ ي     

 .االشتشاك ياحذِ مًرًدِ فٓ الزَه ممب سٕمتٓ
 

74وُأّالحكمّ، ص    



28 

 المطلق ي المقٕذ

 [ األلفبػ التٓ ٔغلق فلُٕب المغلق]•
  مىُب اسم الزىسف •
مئوسبن ي سرل ي فشس ي حًٕان ي سًاد ي ثٕب  إلى غٕش رلل مقه  •

أوُاا  أسمبء النلٕبت مه الزًاَش ي األفشا  ثل القشضٕبت ي ال سٔت 
بال ششط أصال ملحًظا  مُملّ مبُمّمًضًعّ لمفإَمُا بما َٓ َٓ 

 .معُا حتى لحاظ أوُا كزلك

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كفأّ األصًل   



29 

 المطلق ي المقٕذ

  الزىس ٓمباس•
بال ششط أصال ملحًظا  مُملّ مبُمّلمفإَمُا بما َٓ َٓ مًضًعّ •

 .معُا حتى لحاظ أوُا كزلك

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كفأّ األصًل   



30 

 المطلق ي المقٕذ

  الزىس ٓمباس•
بال ششط أصال ملحًظا  مُملّ مبُمّلمفإَمُا بما َٓ َٓ مًضًعّ •

 .معُا حتى لحاظ أوُا كزلك

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كفأّ األصًل   



31 

 المطلق ي المقٕذ

  الزىس ٓمااس•
بال ششط أصال ملحًظا  مُملّ مبُمّلمفإَمُا بما َٓ َٓ مًضًعّ •

 .معُا حتى لحاظ أوُا كزلك
 

  الزىس ٓمااس•
 المقسمٓ الالبششط المإَّي  الطبٕعّٕ للكلٕاتمًضًعّ •

 

243: ، ص(طبع آل البٕت ) كفأّ األصًل   



32 

 المقٕذالمطلق ي 

الماهٌة بوجودها 
 الخارجً

 متصفة بوصف

 غٌر متصفة به

403: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



33 

 المقٕذالمطلق ي 

ألوُب امّب متصفّ ثًصقل  بًرًدَا الخاسرٓ تىقسم إلى قسمٕه المإَّ •
ي امّب غٕش متصفّ ثٍ، فبإلوسبن الخبسرٓ مخالً امّب فبلم ي امّب لٕس ثقبلم 
ي ال ٔمنه أَنْ ٔنًن َىبك إوسبن فٓ الخقبسد ال ٔنقًن فبلمقبً ي ال    
غٕش فبلم ألنَّ استفبؿ الىقٕضٕه محبل، ممب انَّ الزبمـ ثٕه اإلوسبن القبلم 
ي اإلوسبن الالفبلم ي إِنْ مبن مًرقًداً فقٓ الخقبسد ي لنىقٍ مًرقًد      
ضمه أحذ فشدٍٔ ال اوٍ مًرًد ثًرًد مستقل ي إِالَّ لمب مقبن ربمققبً،   
فبلمبَّٕ ثًرًدَب الخبسرٓ تىقسم إلى قسقمٕه فققظ ي لقٕس لُمقب     

 .حبلج

403: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



34 

 المقٕذالمطلق ي 

مجبششِ فلُب حالحّ المإَّ بًرًدَا الزَىٓ المىتزعّ مه الخاسد امّب ي •
أقسبو، ألنَّ مفًُو اإلوسبن تبسِ ٔلحؼ فٓ الزَه ثمب ًَ متصل ثبلقلم، 
ي أخشى ٔلحؼ ثمب ًَ متصل ثقذو القلم، ي حبلخّ ٔلحقؼ مقه دين أَنْ   

  ء أْْ تبسِ ٔلحؼ مفًُو ٔتّصل ثشٓ

403: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



35 

 المقٕذالمطلق ي 

القبو ي أُخشى مفًُو اإلوسبن غٕش القبلم ي حبلخّ مفًُو اإلوسبن اإلوسبن •
 ثمب ًَ ًَ، 

 ء  األيل ًَ المسمّى ثبلمبَّٕ ثششط شٓي •
 ي الخبوٓ ثبلمبَّٕ ثششط ال •
 . ي الخبلج ثبلالثششط القِسمٓ•

 

404: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



36 

 المقٕذالمطلق ي 

القسم الخبلج لٕس ربمقبً ثٕه القسمٕه األيلٕه فٓ فبلم الزَه ي إِنْ ي •
مبن ربمقبً ثلحبػ الًرًدات الخبسرّٕ ثل ًَ مًرًد ثًرقًد  رَىقٓ   

 . ء أي ثقذمٍ مستقل فٓ فش  يرًد المبَٕتٕه المششيعّ ثشٓ
َزٌ األقسبو الخالحّ تسمّى ثبلمققًالت األيلٕقّ ألوَُّقب مىتضفقّ مقه     ي •

 .الخبسد اثتذاءً

404: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



37 

 المقٕذالمطلق ي 

الزَه حٕخمب ٔتصًس مفًُمبً مقه َقزٌ المفقبَٕم الخالحقّ ٔمنىقٍ أَنْ      ي •
ٔمشٓ خغًِ أخشى فٕلتفت إلى وفس مب اوتضفٍ فٕىتقضؿ مىقٍ مفًُمقبً    

 ثبلمققًل الخبوٓ،   آخش ي َزا مب ٔسمّى

404: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



38 

 المقٕذالمطلق ي 

ٔىتضؿ مه مفًُو اإلوسبن القبلم مفًُو اإلوسقبن المقٕقذ ثمفُقًو    فمخالً •
القبلمّٕ ي ٔىتضؿ مه مفًُو اإلوسبن الالفبلم مفًُو اإلوسبن المقٕذ ثقذو 
القبلمّٕ ي ٔىتضؿ مه مفًُو اإلوسبن مفًُو اإلوسقبن الخقبلٓ فقه قٕقذ     
القبلمّٕ ي قٕذ الالفبلمّٕ، ي َىبك فٓ المققًل الخبوٓ قسم ساثقـ ي َقً   
مفًُو اإلوسقبن الزقبمـ ثقٕه اإلوسقبن الققبلم ي اإلوسقبن الالفقبلم ي        

 اإلوسبن، 

404: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



39 

 المقٕذالمطلق ي 

الزبمـ ثٕه َزٌ المفبَٕم ٔقتجش قسمبً ساثقبً فٓ المققًل الخبوٓ فبإلوسبن •
ي ال ثمس ثمَنْ ٔنًن لٍ يرًد مسقتقل فقٓ قجقبل اإلوسقبن الققبلم ي      
اإلوسبن الالفبلم ي اإلوسبن مب داو انَّ لٍ يفبءً آخش غٕش يفقبء افقشادٌ،   
فبنَّ الزبمـ اومب ال ٔمنه أَنْ ًٔرذ ثًرًد مسقتقل فقٓ صققـ يرقًد     
افشادٌ ال فٓ صقـ آخش مه الًرًد ي فقٓ المققبو افقشاد َقزا الزقبمـ      
تًرذ فٓ صقـ المققًل األيلٓ للزَه ي َزا الزقبمـ المتصقًس ثحقذٌ    
مًرًد فٓ المققًل الخبوٓ ي َقزا َقً المسقمّى ثبلمبَٕقّ الالثشقشط      

 .المقسمٓ

404: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



40 

 المقٕذالمطلق ي 

اوٍ قذ ٔتخٕل انَّ القسم الخبلج فٓ التققل األيل، لقٕس فجقبسِ فقه    حم •
وفس لحبػ المبَّٕ مه دين أَنْ ٔلحؼ مقُب يرًد القٕذ ي ال فذو القٕذ 
ي اومب القسم الخبلج الّزْ ًَ الالثششط القسمٓ فجبسِ فقه أَنْ ٔلحقؼ   
المبَّٕ ي ٔلحؼ مقُب فذو دخل القٕذ يرًداً ي فقذمبً فٕؤخقز لحقبػ    
فذو التقٕذ ثبلًرًد ي القذو ششعبً فٓ الالثششط القسمٓ ممب رَت إلٍٕ 
السٕذ األستبر ي قذ ٔتصًس انَّ َزا قسم ساثـ فٓ التققل األيل ي لقٕس  

 .ًَ فٕه القسم الخبلج

404: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



41 

 المقٕذالمطلق ي 

ما هو المقصود من أخذ 
لحاظ عدم التقٌٌد و عدم 

 دخل القٌد؟

لحاظ انَّ القٌد غٌر دخٌل 
فً ترتب الحكم على 

 الماهٌة

لحاظ عدم تقٌٌد الماهٌة 
بما هً هً و بقطع 

 الّنظر عن ثبوت حكم لها

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



42 

 المقٕذالمطلق ي 

ما هو المقصود من 
أخذ لحاظ عدم التقٌٌد 

 و عدم دخل القٌد؟

لحاظ انَّ القٌد غٌر 
دخٌل فً ترتب الحكم 

 على الماهٌة

ترتب الحكم على تمام 
افراد موضوعه من 
نتائج عدم لحاظ القٌد 
ال من نتائج لحاظ عدم 

 القٌد

لحاظ عدم تقٌٌد 
الماهٌة بما هً هً و 
بقطع الّنظر عن ثبوت 

 حكم لها

ما هو المقصود من 
 لحاظ عدم التقٌٌد؟ 

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



43 

 المقٕذالمطلق ي 

لحاظ عدم تقٌٌد الماهٌة 
بما هً هً و بقطع 
الّنظر عن ثبوت حكم 

 لها

ما هو المقصود من 
 لحاظ عدم التقٌٌد؟ 

التصدٌق بأنَّ هذه 
الماهٌة التً 

تصورناها قد وجدت 
 فً ذهننا غٌر مقٌدة

اللحاظ التصوري لعدم 
التقٌٌد بأَْن ٌتصور 

مفهوم اإلنسان الّذي لم 
ٌقٌد بالقٌد وجوداً و 

 عدماً 

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



44 

 المقٕذالمطلق ي 

ما هو المقصود من 
 لحاظ عدم التقٌٌد؟ 

التصدٌق بأنَّ هذه 
الماهٌة التً 

تصورناها قد وجدت 
 فً ذهننا غٌر مقٌدة

هذا خارج عن محل 
 البحث

اللحاظ التصوري لعدم 
التقٌٌد بأَْن ٌتصور 

مفهوم اإلنسان الّذي 
لم ٌقٌد بالقٌد وجوداً و 

 عدماً 

هذا ٌكون من التعقل 
 الثانً

ٌرجع هذا فً الحقٌقة 
إلى القسم الثالث فً 

 التعقل الثانً

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



45 

 المقٕذالمطلق ي 

ما هو 
المقصود من 
أخذ لحاظ 

عدم التقٌٌد 
و عدم دخل 

 القٌد؟

لحاظ انَّ 
القٌد غٌر 
دخٌل فً 

ترتب الحكم 
 على الماهٌة

ترتب الحكم 
على تمام 

افراد 
موضوعه 
من نتائج 
عدم لحاظ 
القٌد ال من 
نتائج لحاظ 
 عدم القٌد

لحاظ عدم 
تقٌٌد الماهٌة 
بما هً هً 

و بقطع 
الّنظر عن 
ثبوت حكم 

 لها
ما هو 

المقصود من 
لحاظ عدم 
 التقٌٌد؟ 

التصدٌق بأنَّ 
هذه الماهٌة 

التً 
تصورناها قد 
وجدت فً 
ذهننا غٌر 

 مقٌدة

هذا خارج 
عن محل 

 البحث

اللحاظ 
التصوري 
لعدم التقٌٌد 
بأَْن ٌتصور 

مفهوم 
اإلنسان الّذي 
لم ٌقٌد بالقٌد 

وجوداً و 
 عدماً 

هذا ٌكون 
من التعقل 

 الثانً

ٌرجع هذا 
فً الحقٌقة 
إلى القسم 
الثالث فً 
 التعقل الثانً

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



46 

 المقٕذالمطلق ي 

إِالَّ انَّ الصحٕح انَّ َزا ال ٔمنه رقلٍ مه أقسبو لحقبػ المبَٕقّ فقٓ    •
ًَ المقصًد مه أخز لحاظ عاذ  التقٕٕاذ ي عاذ     ما  إِرالتققل األيل 

 ؟دخل القٕذ
لحاظ انَّ القٕذ غٕش دخٕل فٓ تشتا  الحكام علاى    فلً مبن المقصًد  •

ٔقبل ثموٍ لًحؼ فذو دخقل  ( اإلوسبن ٔحشو قتلٍ)فحٕىمب ٔقبل المإَّ 
 :القلم فٓ تشتت الحنم ثحشمّ القتل فٕشد فلٍٕ

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



47 

 المقٕذالمطلق ي 

انَّ َزا أرىجٓ فه محل النالو ثبلمشِ، فبوىب وتنلم فه افتجبسات  -أيالً•
 .المبَّٕ فٓ وفسُب ي ثقغـ الىّؾش فه مٕفّٕ تشتت الحنم فلُٕب

انَّ لحبػ فذو دخل القٕذ مستذسك حتقى فقٓ مققبو تشتقت      -ي حبوٕبً•
تشت  الحكم على تما  افشاد مًضًعٍ ماه  الحنم، إر مه الًاضح انَّ 

، فبنَّ الغجٕقّ فقٓ  وتائذ عذ  لحاظ القٕذ ال مه وتائذ لحاظ عذ  القٕذ
 .وفسُب صبدقّ فلى مل افشادَب إرا لم ٔلحؼ مقُب قٕذ

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



48 

 المقٕذالمطلق ي 

لحاظ عذ  تقٕٕذ المإَّ بما َٓ َآ ي بقطاع الىر اش    لً مبن القصذ ي •
ما َاً المقصاًد ماه لحااظ عاذ       فحٕىئز  وسمل عه حبًت حكم لُا 

 التقٕٕذ؟ 

التصذٔق بأنَّ َزٌ المإَّ التٓ تصًسواَا قذ يراذت  مبن المقصًد لً •
فبوىب َزا خبسد فه محل الجحج ، فمه الًاضح انَّ فٓ رَىىا غٕش مقٕذِ

وتنلم فه أعًاس اللحبػ التصًسْ للمبَّٕ مٕل ي اللحبػ التصقذٔقٓ  
فٓ عًل اللحبػ التصًسْ فنٕقل ٔمنقه ان ٔنقًن مقه أعقًاسٌ ي      

 .ثلحبػ ياحذ

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



49 

 المقٕذالمطلق ي 

اللحاظ التصًسْ لعذ  التقٕٕذ بأَنْ ٔتصاًس مفُاً    لً مبن المقصًد ي •
َزا ٔنًن فمه الًاضح انَّ  اإلوسان الرزْ لم ٔقٕذ بالقٕذ يرًداً ي عذماً

ال مه التققل األيل فبنَّ دخل القٕذ ي فذو دخلٍ مقه  مه التققل الخبوٓ 
شئًن وفس اللحبػ ال مه شئًن الملحًػ فًُ فٓ عًل أصل اللحبػ 

ٔشرع َزا فٓ الحقٕقّ إلى القسم الخالج فٓ فٕنًن مه التققل الخبوٓ ي 
 .التعقل الخاوٓ

 
 .َزا تمبو النالو حًل افتجبسات المبَّٕ•

 
405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل    



50 

 المقٕذالمطلق ي 

 :ثقذ رلل ٔقـ الجحج حًل وقبط حالث•
انَّ النلٓ الغجٕقٓ ٔىغجق فلى أّْ مه َزٌ اللحبؽبت، فُل ٔىغجق  -1•

   ٓ ء  فلى الالثششط القسمٓ أي الالثششط المقسمٓ أي ٔىغجقق فلقى شق
 حبلج مخل المبَّٕ المُملّ؟

انَّ المبَّٕ المُملّ َل َٓ فجبسِ فه الالثششط المقسمٓ أي غٕقش   -2•
 رلل؟

 ؟انَّ أسمبء األرىبس مًضًفّ ألّْ مه َزٌ اللحبؽبت -3•

405: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



51 

 المقٕذالمطلق ي 

  - الىقغّ األيلىامّب •
 الالبشاشط انَّ الكلٓ الطبٕعٓ عباسِ عه وفس الملحًظ فٓ فالصحٕح •

 ،القسمٓ
فبنَّ النلٓ الغجٕقٓ ممب ٔفسّشيوٍ فجقبسِ فقه المفُقًو المىتقضؿ مقه       •

الخبسد اثتذاءً أي الّزْ ًَ مًرًد فٓ الخبسد ضمه االفشاد ي َزا ًَ 
فٕه مب فسشوب ثٍ الالثششط القسمٓ، حٕج قلىب ثمنَّ الالثششط القسقمٓ  

 .ٔنًن مًاصٔبً للزبمـ ثٕه االفشاد الخبسرّٕ

406: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



52 

 المقٕذالمطلق ي 

وقم لً ثىٕىب فلى مب رَت إلٍٕ السٕذ األستبر مه انَّ الالثششط القسمٓ  •
فجبسِ فه المفًُو المقٕذ ثقذو القٕذ ثىحً ٔنًن التقٕٕقذ مقمخًراً فقٓ    
الملحًػ ثبلالثششط القسمٓ فبلنلٓ الغجٕقٓ مغبٔش مـ الملحقًػ فقٓ   

 . الالثششط القسمٓ
امّب ثىبءً فلى مب ًَ الصحٕح مه انَّ فذو التقٕٕذ ثقٕذ ٔنًن مقمخًراً  ي •

أّْ فش  ثٕه النلقٓ الغجٕققٓ ي     فٓ اللحبػ ال فٓ الملحًػ فال ٔجقى
 .ثٕه الملحًػ فٓ الالثششط القسمٓ

406: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



53 

 المقٕذالمطلق ي 

قذ أشنل السٕذ األسقتبر فلقى الققًل ثقمنَّ النلقٓ الغجٕققٓ فقٕه        ي •
الالثششط القسمٓ ثمنَّ النلٓ الغجٕقٓ ٔنًن صبلحبً لالوغجب  فلى مقل  
افشادٌ ثٕىمب الالثششط القسمٓ ٔنًن مىغجقبً ي فبوٕبً ثبلفققل فقٓ تمقبو    

 ؟االفشاد ارن مٕل ٔنًن أحذَمب فٕه االخش

406: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



54 

 المقٕذالمطلق ي 

ثقبلىؾش    اوٍ إِنْ أساد ثفقلّٕ الفىبء فٓ تمبو االفشاد انَّ االفشاد تشى: فٍٕي •
التصًسْ ي لً إرمبالً ممب فٓ القمًو فُزا خلظ ثٕه المغلقق ي الققبو،   
فبنَّ الالثششط القسمٓ ٔىتذ اإلعال  ال القمًو ي فٓ المغلقق ال ٔقشى   
إِالَّ الغجٕقّ ي الحٕخّٕ المشتشمّ دين االفشاد ي إِنْ أساد ثفقلّٕ الفىبء اوقٍ  
لً فلّق فلٍٕ حنم لسشى إلى تمبو االفشاد فمه الًاضح انَّ مخقل َقزا   
ّْ فقلٕقّ تنقًن مًرقًدِ فقٓ         مًرًد أٔضًب فٓ النلقٓ الغجٕققٓ فقم

 ؟الالثششط القسمٓ ي ال تنًن مًرًدِ فٓ النلٓ الغجٕقٓ

406: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



55 

 المقٕذالمطلق ي 

قذ رَت المحقق السجضياسْ إلقى انَّ النلقٓ الغجٕققٓ فجقبسِ فقه      ي •
المبَّٕ الالثششط المقسمٓ، ي َزا أٔضبً ممب ال ٔمنه المسبفذِ فلٕقٍ  
ثقذ مب فشفىب مه انَّ الالثششط المقسمٓ ٔنًن مه التققل الخقبوٓ ثٕىمقب   
ٔنًن النلٓ الغجٕقٓ مه التققل األيل ممب ٔتضح مه تفسقٕشٌ المتققذو   

 .فنمن َزا التًَم وشم مه الخلظ ثٕه التققلٕه

406: ، ص3 د( الُاشمٓ)بحًث فٓ علم األصًل   



56 

 


