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ػوَم ٍخظَص
مشتق
افرادی
مباحث الفاظ

بحث لغوی
اکتشافی

امر
نهی

هٌأت

مفاهیم
ترکیبی

2

عموم
وخصوص

ػوَم ٍخظَص
ٌفاد بحسب
مرحلة المدلول
اللفظً للدلٌل

إكرام ك َّل عالم

العموم

االستٌعاب

ٌفاد بحسب
مرحلة التحلٌل
العقلً

3

مرحلة تطبٌق
العنوان على
معنونه خارجا

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د ،3ص219 :

أكرم العالم

ػوَم ٍخظَص

اسم

(كل) و
(جمٌع).

حرف

العلماء

وأداة العموم

4

دسٍس فٖ ػلن األطَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَػٔ الشْ٘ذ الظذس د ،)7ص116 :

ػوَم ٍخظَص
ٌدل على نفس
االستٌعاب

أداة العموم.

أكرم كل فقٌر

الدال على
االستٌعاب
ٌدل على
المفهوم
المستوعب
ألفراده
5

مدخول األداة

دسٍس فٖ ػلن األطَل ،الحلمٔ الخبلخٔ(هَسَػٔ الشْ٘ذ الظذس د ،)7ص116 :

أكرم كل فقٌر.

ػوَم ٍخظَص

• فبلظح٘ح أَىْ ٗمبل فٖ تؼسٗف الؼوَم:
• اًِ ػجبسٓ ػي است٘ؼبة هفَْم ٍػؼب الفشاد هفَْم آخرش سرَاك نربى
االست٘ؼبة رات٘ب فٖ الوفَْم الوستَػت أٍ ثذال حبلج.

6

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د ،3ص222 :

ألسبم الؼوَم

أقسام العموم

7

العام االستغراقً

الحكم فٌه شامل لجمٌع
االفراد فً عرض
واحد.

العام البدلً

ٌثبت فٌه الحكم على
جمٌع االفراد بدال ال
فً عرض واحد.

العام المجموعً

ٌثبت فٌه الحكم على
الجمٌع كموضوع واحد
مركب له حكم واحد.

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د ،3ص222 :

ألسبم الؼوَم
•
•
•
•

8

الٌمطٔ الثبلثٔ -فٖ ألسبم الؼوَم ٍ ،لد لسن إلى ثالثٔ ألسبم:
الؼبم االستغسالٖ َّ ٍ -الّرٕ ٗىَى الحىن فِ٘ شبهال لجو٘عغ االفعسا
فٖ ػسع ٍاحد.
ٍ الؼبم الجدلٖ َّ ٍ -الّرٕ ٗثجت فِ٘ الحىن ػلى جو٘غ االفسا ثدالً ال
فٖ ػسع ٍاحد.
ٍ الؼبم الوجوَػّٖ ٍ -عَ الّعرٕ ٗثجعت ف٘عِ الحىعن ػلعى الجو٘عغ
ووَػَع ٍاحد هسوت لِ حىن ٍاحد.

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د ،3ص222 :

ألسبم الؼوَم

• ٍ ٌّبن ػدٓ ًظسٗبت فٖ تفس٘س ّرُ األلسبم هي ح٘ث وًَْعب ألسعبم
لى٘ف٘ٔ الؼوَم ثجَتب أٍ ال -هغ لطغ الٌّظس ػي هسحلٔ هب ٍػغ للداللعٔ
ػلى ول لسن لغٔ ّٖ ٍ -ػلى هب ٗلٖ:

9

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

222

ألسبم الؼوَم

• ً -1ظسٗٔ طبحت الىفبٗٔ (لدُ) الّرٕ ا ّػى فْ٘ب ٍحذٓ هؼٌى الؼورَم
فٖ األلسبم الخالحرٔ ٍ ّرَ االسرت٘ؼبة ٍ الشروَل ٍ اهّعب صظَطع٘ٔ
االستغسال٘ٔ أٍ الجدل٘ٔ أٍ الوجوَػ٘ٔ فْٖ صبزجٔ ػي الؼوَم ثوعب ّعَ
ػوَم ٍ تبثؼٔ لى٘ف٘ٔ تؼلك الحىن ثوَػَػِ هي وًَِ فٖ ػسع ٍاحد
أٍ ػلى سج٘ل الجدل أٍ وًَِ حىوب ٍاحداً ال أوثس «.»1
• ( -)1وفبٗٔ األطَل ،ج  ،1ص 332

10

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

222

ألسبم الؼبم

• حن الظبّش أى هب رنش لِ هي األلسبم هي االسرترشالٖ ٍ الوجورَػٖ ٍ
الجذلٖ إًوب َّ ثبختالف ن٘ف٘ٔ تؼلك األحكربم ثرِ ٍ إال فربلؼوَم فرٖ
الجو٘غ ثوؼٌى ٍاحذ ٍ َّ شوَل الوفَْم لجو٘غ هب ٗظرل أى ٌٗبجرك
ػلِ٘ غبٗٔ األهش أى تؼلك الحكن ثِ تبسٓ ثٌحَ ٗكَى نل فشد هَػَػب
ػلى حذٓ للحكن ٍ أخشى ثٌحَ ٗكَى الجو٘غ هَػَػب ٍاحذا ثح٘رج
لَ أخل ثإنشام ٍاحذ فٖ أنشم نل فمِ٘ هخال لوب اهتخل أطال ثخرالف
الظَسٓ األٍلى فإًِ أطبع ٍ ػظى ٍ حبلخرٔ ثٌحرَ ٗكرَى نرل ٍاحرذ
هَػَػب ػلى الجذل ثح٘ج لَ أنشم ٍاحذا هٌْن لمرذ أطربع ٍ اهتخرل
نوب ٗظْش لوي أهؼي الٌظش ٍ تأهل.
11

نفبٗٔ األطَل ( طجغ آل الج٘ت ) ؛ ص216

ألسبم الؼوَم

• ٍ ّرُ الٌظسٗٔ هوب ال ٗوىي الوسبػدٓ ػلْ٘ب لَػَح ثجَت الفسق ثع٘ي
الؼوَم االستغسالٖ فٖ هثل (ولّ ػبلن) ٍ الؼوَم الجدلٖ فعٖ هثعل (إٔ
ػبلن) ثمطغ الٌّظس ػي تؼلك الحىن ثل ثلحبظ هسحلٔ الودلَل التظَزٕ
ٍ األفسا ٕ للجولٔ،
• ٍ اهب الفسق ث٘ي الؼوَم االستغسالٖ ٍ الوجوَػٖ فسعَ ٗتؼعح هعي
صالل هٌبلشٔ الٌظسٗٔ الثبً٘ٔ التٖ تشتسن هغ ّعرُ الٌظسٗعٔ فعٖ ّعرا
الجزء.

12

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

223

ألسبم الؼوَم

• ً -2ظسٗٔ الوحمك الؼسالٖ (لدُ) ٍ ،لد حبٍل أَىْ ٗفسق فْ٘ب ث٘ي الؼوَم
الجدلٖ ٍ االستغسالٖ ثأىَّ الفبزق ثٌْ٘وب ثبثت ثمطغ الٌّظس ػي الحىعن ٍ
تؼلمِ ٍ لىٌِ صبزج ػي هدلَل أ آ الؼوَم ٍ زاجغ إلى و٘ف٘ٔ هالحظٔ
لعت أ آ الؼوعَم
هدصَل األ آ ،ح٘ث اًِ إذا وبى الودصَل الجعٌ
ػلى االستغسال٘ٔ ٍ اهّب إذا وبى الودصَل الٌىسٓ فح٘ث اىَّ التٌى٘س ًبشئ
هي أصر ل٘د الَحدٓ فِ٘ فال هحبلٔ ٗىَى الؼوَم ثدل٘ب ال شوَل٘بً ٍ إالّ
وبى صلف أصر الَحدٓ.

13

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

223

ألسبم الؼوَم

• ٍ ّىرا جؼل االستغسال٘ٔ ٍ الجدل٘ٔ صبزجت٘ي ػعي الؼوعَم ثوعب ّعَ
ػوَم ٍ زاجؼت٘ي إلى شئَى هدصَل الؼبم.
• ًؼن الوجوَػ٘ٔ هي شئَى و٘ف٘ٔ تؼلك الحىن ػٌدُ ووعب ذوعسُ أسعتبذُ
الخساسبًّٖ (لدُ) «.»1
• ( -)1همبالت األطَل ،ج  ،1ص 146

14

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

223

ألسبم الؼوَم

• حنّ اًّْن لسّوَا الؼوَم إلى استرشالٖ ٍ هجوَػٖ ٍ ثذلٖ ٍ .الظبّش اىّ
جْٔ االست٘ؼبة لوظبدٗك الوذخَل هحفَظٔ.

15

همبالت األطَل ؛ د 1؛ ص430

ألسبم الؼوَم

• ٍ اًّوب االهت٘بص ث٘ي الجذلّٖ ٍ غ٘شُ ثلحبظ خظَطّ٘ٔ هذخَلِ هي نًَِ
[ًكشٓ] أٍ جٌسب ،فبىّ فٖ الٌكشٓ اػتجشت جْٔ الجذلّ٘ٔ دٍى الجٌس ،إر
طذلِ ػلى هظبدٗمِ ل٘س إلّب ػشػ٘ب فٖ لجبل الٌكشٓ [غ٘ش] الظربدلٔ
ػلى هظبدٗمِ إلّب ثٌحَ التجبدل ٍ ،حٌ٘ئز فبالسرت٘ؼبة [الرَاسد] ػلرى
الٌكررشٓ ال ٗف٘ررذ إلّررب االسررت٘ؼبة للوظرربدٗك ثٌحررَ التجرربدل ،ثخررالف
االست٘ؼبة الَاسد ػلى الجٌس فبًّرِ ال ٗكرَى إلّرب اسرت٘ؼبثب ػشػرّ٘ب،
فبهت٘بص الؼوَم االسترشالٖ هرخال [ػري] الجرذلٖ لر٘س إلّرب هري جْرٔ
خظَط٘ٔ فٖ الوذخَل ال هي جْٔ [خظَط٘ٔ] فٖ الؼوَم.

16

همبالت األطَل ؛ د 1؛ ص430

ألسبم الؼوَم

• ًؼن فٖ االسترشالٖ ٍ الوجوَػٖ هي جْٔ الوذخَل الالصم لالست٘ؼبة
ػشػّ٘ب هتسبٍٗبى ٍ حٌ٘ئرز اهت٘بصّورب ػري اٙخرش لر٘س هري ًبح٘رٔ
الوذخَل ثل ه٘ضّوب ل٘س إلّب ثك٘فّ٘ٔ تؼلّك الحكن ثْوب هي نًَِ ثٌحرَ
لبئن ثكلّ ٍاحذ هي الوظبدٗك هستمال أٍ لبئن ثبلوجوَع.

17

همبالت األطَل ؛ د 1؛ ص430

ألسبم الؼوَم

• فوب ػي ثؼغ األػبظن هي اىّ ّزا التمس٘ن ل٘س هي جْٔ اهت٘ربص ثر٘ي
أفشاد الؼوَم هي ح٘ج اًِّ ػوَم فٖ غبٗٔ الوتبًرٔ ،إلّرب أىّ فرٖ حظرش
جْٔ الو٘ض فٖ الجو٘غ هي لجل الحكن الؼبسع ػلرى الؼربم [إشركبال]
ح٘ج ػشفت أىّ جْٔ الؼشػّ٘ٔ فٖ الظذق ٍ [التجبدل] الّزٕ َّ الفبسق
ث٘ي الجذلٖ ٍ غ٘شُ غ٘ش هشتجط ثؼبلن الحكن ٍ إًّوب َّ ًبش هري لجرل
[ًكبسٓ] الوذخَل ٍ جٌسّ٘تِ.

18

همبالت األطَل ؛ د 1؛ ص430

ألسبم الؼوَم

• ًؼن ط ّ أى ٗمربل -نورب أشرشًب -ثرأىّ ّرزا التمسر٘ن لر٘س ثلحربظ
خظَط٘ٔ فٖ ًفس االست٘ؼبة نٖ ٗظر٘ش [ًظ٘رش] سربئش التمسر٘وبت
حبن٘ٔ ػي حظضهخظَطٔ فٖ الجْٔ الوشتشنٔ هَججٔ لالهت٘بص ث٘ي
أفشادّب ،ثل فٖ الومبم جْٔ االست٘ؼبة ػلى هٌَال ٍاحذ ٍ ،إًّوب الوّ٘رض
ث٘ي الجذلٖ ٍ غ٘شُ ثك٘فّ٘ٔ الوتؼلّك ٍ ،ثر٘ي االسرترشالٖ ٍ الوجورَػٖ
ثك٘فّ٘ررٔ الحكررن ٍ ،هؼلررَم أىّ ّررزُ االهت٘رربصات أجٌجّ٘ررٔ ػرري ح٘خّ٘ررٔ
االست٘ؼبة ٍ الؼوَم ٍ غ٘رش طربلحٔ ألى [تظر٘ش] هَججرب لتخظّرض
الؼوَم [ثخظَطّ٘ٔ] نسبئش التمس٘وبت فتذثّش .

19

همبالت األطَل ؛ د 1؛ ص430

ألسبم الؼوَم

• إالّ اىَّ ّرُ الٌظسٗٔ أٗؼبً هوب ال ٗوىي الوسبػدٓ ػلْ٘ب فٖ وال جزأْٗب.
• اهّب الجزء األٍل هٌْب ،فىأًِ هجٌٌّٖ ػلى افتساع اىَّ الؼوَم َّ است٘ؼبة
هفَْم الفسا ًفسِ ٍ ،اهّب إذا وبى ثوؼٌى است٘ؼبة هفَْم الفسا هفْعَم
آصس فال هبًغ هي افتساع است٘ؼبة هفَْم لتوبم افعسا هدصَلعِ ٍ لعَ
وبى هٌىساً ثٌحَ الشوَل٘ٔ أٍ الجدل٘ٔ ،فىَى الودصَل لد أصر فِ٘ ل٘عد
الَحدٓ أٍ ال ،ال ٌٗعبفٖ اسعت٘ؼبة األ آ لتوعبم افعسا اٙحعب ثٌحعَ
الشوَل أٍ است٘ؼبثْب لْب ػلى الجدل ،ووب تمَل ولّ ٍاحد هي السّجبل أٍ
ول زجل ثٌبءً ػلى اىَّ تٌٌَْٗب للتٌى٘س ٍ ووب تمَل أّٗبً هي الؼلوبء زغعن
اىَّ هدصَلْب ل٘ هٌىَّساً.
20

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

223

ألسبم الؼوَم

• ٍ اهّب الجزء الثبًٖ ،فألًِ لَ أُزٗد هي ٍحدٓ الحىن ٍ تؼعد ُ الوَجعت
لظ٘سٍزٓ الؼبم هجوَػ٘بً أٍ استغسال٘ب ٍحدٓ الحىن ثوؼٌى الجؼرل فْعَ
ٍاحد فْ٘وب،
• ٍ إِىْ أُزٗد ٍحدٓ الوجؼَل فوي الَاػح اىَّ الوجؼَل تبثغ فٖ ٍحدتِ ٍ
تؼد ُ لوب جؼل هَػَػب لِ فإذا وبى هَػَػِ ٍاحداً ثبلٌَع ٍ هعٌحالً
إلى افسا ػدٗدٓ تؼد الوجؼَل

21

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

224-223

ألسبم الؼوَم

• ٍ إِىْ وبى هَػَػِ ٍاحداً ثبلشخض ثأَىْ لَحظعت االفعسا ووسوعت
ٍاحد ول فس جزء هٌِ وبى الوجؼعَل ٍاحعداً ال هحبلعٔ ،فبلَحعدٓ ٍ
التؼد فٖ الحىن تبثغ لى٘ف٘ٔ هَػَع الحىن هي ح٘ث وًَعِ هجوعَع
االفسا ووسوت ٍاحد أم ال.

22

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

224-223

ألسبم الؼوَم

•  -3فبلظح٘ح الٌظسٗٔ الثبلثٔ ّٖ ٍ ،الٌظسٗٔ المبئلٔ ثعأىَّ ّرزُ األلسربم
هتظَسٓ حجَتب للؼبم ثوب َّ ػبم فبلجدل٘ٔ فٖ (إٔ ػبلنٍ) ٍ الشوَل٘ٔ فٖ
(ول ػبلنٍ) هستفب تبى هي أ آ الؼوَم ال هدصَلْب فبًِ ٍاحد فْ٘ب [.]1

23

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

224

ألسبم الؼوَم
•  [1]-ال ٌٗجغٖ اإلشىبل فٖ أىَّ الوجوَػ٘ٔ هستفب ٓ هي و٘ف٘ٔ لحعبظ
هدصَل أ آ الؼوَم فٖ هثل (ول الؼلوبء) ٍ أًِ ٗلحع الوجوَع وعأهس
ٍحداًٖ أٍ وأفسا للطج٘ؼٔ فْرُ الخظَط٘ٔ صبزجٔ ػي هدلَل أ ٍات
الؼوععَم ٍ زاجؼععٔ إلععٖ و٘ف٘ععٔ الوععدصَلً ،ؼععن هفْععَهٖ (الجو٘ععغ) ٍ
(الوجوَع) هتغبٗساى إال أًْوب هفَْهبى اسو٘بى ٌٗتزػعبى ػعي الؼوعَم
الوجوَػٖ ٍ الؼوَم االستغسالٖ.

24

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د ،3ص224 :

ألسبم الؼوَم
• ______________________________
[ -]1ال ٌٗجغٖ اإلشىبل فٖ أىَّ الوجوَػ٘ٔ هستفب ٓ هي و٘ف٘عٔ لحعبظ
هدصَل أ آ الؼوَم فٖ هثل (ول الؼلوبء) ٍ أًِ ٗلحع الوجوَع وعأهس
ٍحداًٖ أٍ وأفسا للطج٘ؼٔ فْرُ الخظَط٘ٔ صبزجٔ ػي هدلَل أ ٍات
الؼوععَم ٍ زاجؼععٔ إلععٖ و٘ف٘ععٔ الوععدصَلً ،ؼععن هفْععَهٖ (الجو٘ععغ) ٍ
(الوجوَع) هتغبٗساى إال أًْوب هفَْهبى اسو٘بى ٌٗتزػعبى ػعي الؼوعَم
الوجوَػٖ ٍ الؼوَم االستغسالٖ.

25

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د3

224

ألسبم الؼوَم
• [ التسبهح فٖ تسو٘ٔ الؼوَم الجدلٖ ثبلؼوَم]
• لَلِ :ثدأّ أىّ الجدل٘ٔ تٌبفٖ الؼوَم ،فإىّ هتؼلّك الحىن ل٘ إلّعب فعس ا
ٍاحدا فمط أػٌٖ الفس الوٌتشسً ،ؼن إىّ الجدل٘ٔ ػبهّٔ فبلؼوَم إًّوعب ّعَ
فْ٘ب ال فٖ الحىن ٍ ،الدالّ ػلى ّرا المسعن هعي الؼوعَم ّعَ إ عالق
الوتؼلّك غبلجب ،ف٘ىَى ّرا المسن فٖ الحم٘مٔ هي أفسا الوطلك ال الؼعبم
 ...الخ «».1
• ) (1أجَ التمسٗسات [ 295 :2الوٌمَل ٌّب هَافعك للٌسعخٔ المدٗوعٔ
غ٘س الوحشبٓ].
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص87 :

ألسبم الؼوَم

• لبل لدّس سسُّ ف٘وب حسّزتِ ػٌِ ٍ :فٖ ػدّ الجدلٖ هعي ألسعبم الؼوعَم
الرٕ َّ ثوؼٌى الشوَل هسبهحٔ ٍاػحٔ ٍ ،إلّعب فلع٘ ف٘عِ شعوَل
أطال ،ثل إىّ هؼٌبُ ٌٗبفٖ الشوَلٍ ٍ .جعِ تلعه الوسعبهحٔ ّعَ أىّ
الجدل٘ٔ فِ٘ ثوؼٌى وَى ولّ ٍاحد هٌْب طبلحب الًطجبق هَػَع الحىعن
ػلِ٘ ػلى الجدل شبهلٔ لجو٘غ األفعسا  ،ف٘ىعَى الشعوَل ف٘عِ لجو٘عغ
األفسا ثبػتجبز الجدل٘ٔ الوعروَزٓ ٍ ،أًّْعب -أػٌعٖ الجدل٘عٔ الوعروَزٓ-
شبهلٔ لجو٘غ األفسا  ،ال أىّ الحىن الَاز ػلِ٘ ٗىَى ٍاز ا ػلى جو٘غ
األفسا  ،ألىّ ذله تدافغ ٍ تْبفت ثحت ،اًتْى.
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص87 :

ألسبم الؼوَم

• ٍ لبل الوسحَم الش٘خ هحوّد ػلٖ ٍ :تسو٘ٔ الؼوَم الجدلٖ ثبلؼوَم هعغ
أىّ الؼوَم ثوؼٌى الشوَل ٍ الجدل٘ٔ تٌبفٖ الشوَل ال ٗخلَ ػي هسبهحٔ
«».2

• ) (2فَائد األطَل .514 :2 -1
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص87 :

ألسبم الؼوَم

• ٍ لبل الوسحَم الش٘خ هَسى ف٘وب حسّزُ ػٌِ :ثعنّ إىّ ا عالق الؼوعَم
ػلى الؼوَم الجدلٖ هسبهحٔ ،ألىّ ث٘ي وَى الوفَْم شعبهال لجزئ٘بتعِ ٍ
وَى أحد جزئ٘بتِ هَػَػب للحىعن تٌعبلغ ،فعب الق الؼوعَم ػل٘عِ
ثلحبظ أىّ أحد األفسا الرٕ َّ الوَػَع للحىن ٗوىي أى ٗىَى ّرا
أٍ ذان أٍ آصس.
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص87 :

ألسبم الؼوَم

• ٍ هي ذله ولِّ تؼس أىّ جلّ غسع ش٘خٌب لدّس سسُّ َّ أىّ الؼوعَم
الجدلٖ ل٘ فٖ الحم٘مٔ هي ألسبم الؼوَم ثوؼٌى وعَى الحىعن شعبهال
لجو٘غ أفسا الوَػَع ٍ ،أىّ ٍجِ الوسبهحٔ فٖ إ الق الؼوعَم ػل٘عِ
َّ ػوَم الجدل٘ٔ لجو٘غ أفسا الوَػَع،
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص88 :

ألسبم الؼوَم

• أهّب أىّ الؼوَم الجدلٖ هي ألسبم الوطلك فرله لن ٗتؼسّع لعِ شع٘خٌب
لدّس سسُّ ف٘وب ػسفتِ هوّب ًملٌب ٍ .لَ فسػٌب تؼسّػِ لِ فال ثأس ثِ ،إذ
ال هبًغ هي الحىن ثىًَِ هي ألسبم الوطلك ٍ لَ ثبػتجبز وعَى الغبلعت
فٖ الؼوَم الجدلٖ َّ استفب تِ هي الوطلك ٍ ،إى وبى لد ٗستفب أٗؼعب
هي الدل٘ل اللفظٖ الوَػَع للجدل٘ٔ ،هثل لفع إّٔ ٍ هثل الٌىسٓ الؤًٌَّ،
ٍ ًحَ ذله.
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص88 :

ألسبم الؼوَم

• ٍ إى شئت فمل :إىّ الجدل٘ٔ وبلشوَل تبزٓ تستفب هي اللفع الوَػعَع
لرله ٍ ،أصسى تستفب هي اال الق ،غ٘س أىّ األوثس فعٖ الجدل٘عٔ ّعَ
استفب تْب هي اال الق.
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص88 :

ألسبم الؼوَم

• ٍ الحبطل :أىّ الشوَل هي ألسبم الؼوَم ،سَاك نبى ثذاللٔ اللفر أٍ
نبى ثذاللٔ االطالق ٍ همذّهبت الحكؤ .نوب أىّ الجذل٘رٔ هري ألسربم
االطالق ،سرَاك نبًرت ثذاللرٔ اللفر أٍ نبًرت ثذاللرٔ االطرالق ٍ
همذّهبت الحكؤ.
• ٍ هي ذله تؼس أىّ تغ٘٘س لَلِ ٍ :الدالّ ػلى ّرا المسن هعي الؼوعَم
َّ إ الق الوتؼلّك غبلجب ،ف٘ىَى ّرا المسعن فعٖ الحم٘معٔ هعي أفعسا
الوطلك ال الؼبم ،إلى لَلِ فٖ الطجؼٔ الجدٗدٓ:
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أطَل الفمِ(الش٘خ حس٘ي الحلٖ) ،د ،5ص88 :

ألسبم الؼوَم

أقسام العموم
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العام
االستغراقً

أكرم كل عالم

العام البدلً

أكرم أي عالم

العام
المجموعً

أكرم جمٌع
العلماء

ثحَث فٖ ػلن األطَل (الْبشوٖ) د ،3ص222 :

