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ٰبعمہ حػالیٰ 

ٰ(ي ششح يكاًت ألاصُى )املهصذ الشابؼ: الػاّم والخاّصٰدسوط ف

ٰجذَسغ ظماحت الشُخ ماحذ الالمّي )دام غّضه(

ٰهج1438/ حمادي الثاهُت  9ألاسبػاء الششوع: ًىم 

ٰهج1438 / شػبان 18والكشاؽ: ًىم إلازىحن 

ملخىظت: هلكذ غىاًت الؼلبت الٌشام )أغّضهم هللا حػالى( إلى أّن اليسخت املػخمذة في الترنُم هي وسخت 

ٰ.هج1417سبُؼ الثاوي  –مؤظعت آُ البِذ )غليهم العالم( إلحُاء الترار / الؼبػت الثاهُت 
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ٰاملىطىغاثٰالذسط

 والخاص: فصل: العام في: الرابع املقصد/  34:15الذنُهت  215مً نىله )نّذط ظّشه( ص294ٰ

ٰ... بػذم الىهع قيها الاغالم مً ونؼ ونذ بخػاٍسل، الػام غشف نذ

ًان يُل؟: 215ص مً نىله )نّذط ظّشه(295ٰ ىٰص املػنى و  ومصذانا، مكهىما به غشف مما أوضح ألارهان في مىه املًش

ٰ... صذنه وغذم قشد غلى املػنى راى صذم ًجػل ولزا

ُٰ مثل أن اههذح ونذ: 216ص ظّشه(مً نىله )نّذط 296ٰ  مً لِغ جحتها املىذسحت آلحادها وؾحرها غششة شمى

ٰ... واحذ ًل غلى لالهؼبام بمكهىمها صالحُتها لػذم الػمىم،

 وحػل بخالقه، طمىه في ولى مخُهىت، الخصىص إسادة أن إلى ًصغى ال ومػه: 216ص مً نىله )نّذط ظّشه(297ٰ

ٰ... اشتهش نذ الخخصُص أن إلى وال أولى، املخُهً في حهُهت اللكظ

 ال قعلبها وإال للخهُذ، نابلت مبهمت ال مشظلت أخزث إرا جكُذه أنها ًخكى ال لًٌ: 217ص مً نىله )نّذط ظّشه(298ٰ

ذ ملا العلب، اظدُػاب إال ًهخض ي ٰ... ًهُىا منها أٍس

 -للػمىم إقادجه غلى بىاء- مكشدا أو ًان حمػا بالالم املحلى في الخاُ هى وهزا: 217ص مً نىله )نّذط ظّشه(299ٰ

ُٰ جهُُذ ًىاقُه ال ولزا ٰ... الخخصُص وإػالم وؾحره، بالىصل املذخى

 قُما بهي قُما حجت املىكصل أو باملخصل املخصص الػام أن في شبهت ال فصل:: 218ص مً نىله )نّذط ظّشه(300ٰ

ٰ... احخمل وما مخصال، ًان ولى مؼلها املخصص في دخىله غذم غلم

 في الاظخػماُ الحخماُ الاحماُ، به ًشجكؼ وال احخماُ، مجشد هزا: ًهاُ ال: 219ص مً نىله )نّذط ظّشه(301ٰ

ٰ... مشاجبه مً مشجبت خصىص

شاث وفي: 219ص مً نىله )نّذط ظّشه(302ٰ  الاحخجاج، غً الجىاب مهام في( ظشه نذط) ألاظخار شُخىا بحث جهٍش

ٰ... وألاولى :لكظه هزا ما

ًان وألايثر ألانل بحن دائشا ًان بأن مجمال، املكهىم بحعب الخاص ًان إرا: 220ص مً نىله )نّذط ظّشه(303ٰ  و

ٰ... ًان بل حٌما، وال حهُهت ال الػام، إلى إحماله ٌعشٰي قال مىكصال،

 ًىحب بما الٌالم الحخكاف للػام، سأط مً ظهىٰس اوػهاد قلػذم: الثاوي وأما: 221ص مً نىله )نّذط ظّشه(304ٰ

ٰ... املخباًىحن مً واحذ لٍل أو ، وألايثر ألانل مً واحذ لٍل احخماله

 إال قػال، املشدبه الكشد في دلُال ًًٌ لم وإن الخاص قئن الكعاد، ؾاًت في وهى: 221ص مً نىله )نّذط ظّشه(305ٰ

ٰ... غىىاهه ؾحر في الػام حجُت اخخصاص ًىحب أهه

 غلى اشخمل ما إال لِغ ، حجت العُذ مً امللهى الٌالم أن رلَ، في والعش: 222ص مً نىله )نّذط ظّشه(306ٰ

ٰ... اجباغه مً بذ قال ، للػمىم إسادجه غً بظهىسه الٍاشل الػام

 بخشوحه غلم ملا قشدا لِغ أهه ، للمشٍىى غمىمه نظُت إن: ًهاُ أن ًمًٌ بل: 223ص مً نىله )نّذط ظّشه(307ٰ

ٰ...(  ناػبت أمُت بني هللا لػً)  مثل في قُهاُ ، بمكهىمه حٌمه مً

 ممٌىا، -شز ما إال- املىاسد ؾالب في املىطىعي باألصل مىه املشدبه إحشاص ًان: 223ص مً نىله )نّذط ظّشه(308ٰ

ٰ... يالم بال به الخمعَ ًجض لم وإن الػام بحٌم غلُه ًحٌم قبزلَ

 قشد، في شَ إرا قُما بالػمىماث الخمعَ بػظهم غً ًظهش سبما: وإزاحة وهم: 223ص مً نىله )نّذط ظّشه(309ٰ

ٰ... شَ إرا يما أخشي، حهت مً بل الخخصُص، احخماُ حهت مً ال

ٰ
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 قُما غلُه، والهذسة مىه الخمًٌ إحشاص بػذ حىاصه في به بالخمعَ بأط ال وػم: 224ص مً نىله )نّذط ظّشه(310ٰ

ٰ... حىاصه في شَ قئرا أصال، حٌم مىطىغاتها في ًؤخز لم

 ًذُ سبما يما يزلَ، ًٍىها لم ما بػذ بهما الىزس بخػلو ساجخحن لصحروستهما وإما: 225ص مً نىله )نّذط ظّشه(311ٰ

ٰ... ًالصالة املُهاث نبل الاحشام ًىٰن مً الخبر في ما غلُه

 غذم إحشاص في: بهي ش يء, وهى أهه هل ًجىص الخمعَ بأصالت غذم الخخصُص؟ 225صمً نىله )نّذط ظّشه( 312ٰ

ٰ... ًىهه بػذم الػلم مؼ ، الػام مصادًو مً أهه في شَ ما ًىٰن

 وسبما خالف، قُه املخصص؟ غً الكحص نبل بالػام الػمل ًجىٰص هل: صل: ق226ص مً نىله )نّذط ظّشه(313ٰ

ٰ... الاحماع ادعي بل ، حىاصه غذم غً الخالف هكي

 مػشض في ًان إرا قُما الكحص، نبل به الخمعَ حىاص غذم قالخحهُو: 226 مً نىله )نّذط ظّشه(314ٰ

ٰ... والعىت الٌخاب غمىماث في الخاُ هى يما الخخصُص

ُٰ في وبِىه ، هاهىا الكحص بحن الكشٰم غلَُ ًزهب ال: إيقاظ: 227ص مً نىله )نّذط ظّشه(315ٰ  الػملُت، ألاصى

ٰ... هىاى بخالقه الدجت، ًضاحم غما هاهىا أهه حُث

ب قال هزا، غشقذ إرا: 228ص )نّذط ظّشه(مً نىله 316ٰ  أو بػثه بمػنى غهال، املػذوم جٍلُل صخت غذم في ٍس

ٰ... حهُهت مىه الؼلب ٌعخلضم املػنى بهزا أهه طشوسة قػال، صحشه

ب ال ويزلَ: 229ص مً نىله )نّذط ظّشه(317ٰ  إمٍاهه، وغذم حهُهت، الؿائب بل املػذوم خؼاب صخت غذم في ٍس

ٰ... حهُهت الؿحر هحى الٌالم جىحُه جحهو غذم طشوسة

شهذ: 230ص مً نىله )نّذط ظّشه(318ٰ  جلىها الىانؼ الػام مً الػمىم إسادة مؼ باألدواث، الىذاء صخت ريشها ملا َو

ل وال غىاًت، بال ٰ... سغاًت والػالنت للخجًز

 ؾحر إلى حهُهت الٌخاب في اجهىا الىاط أيها ًا بمثل الخؼاب بأن نلىا لى زاه: 230مً نىله )نّذط ظّشه( ص319ٰ

ٰ...بلعاهه وآله غلُه هللا صلى الىبي

 لثبىث الخػمُم، غلى بىاء الهشآهُت الخؼاباث بئػالناث الخمعَ صخت: الثاهُت: 231ص مً نىله )نّذط ظّشه(320ٰ

ٰ... ًًٌ لم وإن املػذومحن، مً وبلـ وحذ ملً الاحٍام

 ال الاحٍام، في نُذا اغخبر قُما الاجحاد إال الصىل في باالجحاد املشاد ولِغ: 231ص مً نىله )نّذط ظّشه(321ٰ

ٰ... بحعبه الاخخالف يثر قُما الاجحاد

 أو به جخصُصه ًىحب ، أقشاده بػع إلى ًشحؼ بظمحر الػام حػهب هلقصل:: 232ص مً نىله )نّذط ظّشه(322ٰ

ٰ... ونػا إرا ما الخالف محل ولًٌُ الاغالم بحن خالف قُه ال؟

 الن ورلَ الظمحر، حاهب في غنها ظاملت الػام ػشف في الظهىٰس أصالت ًاهذ: 233ص مً نىله )نّذط ظّشه(323ٰ

ٰ... املشاد حػُحن في الظهىٰس اجباع هى الػهالء بىاء مً املخُهً

 غلى الاجكام مؼ املخالل، باملكهىم الخخصُص حىاص في اخخلكىا نذقصل: : 233ص مً نىله )نّذط ظّشه(324ٰ

ٰ... ًخلى ال بما منهما لٍل اظخذُ ونذ نىلحن، غلى املىاقو، باملكهىم الجىاص

 املكهىم، له وما الػمىم غلى دُ ما بحن ًًٌ لم إرا قُما الخاُ اههذح نذ ومىه: 234ص مً نىله )نّذط ظّشه(325ٰ

ٰ... مػاملت منهما ًل مؼ ٌػامل أن بذ ال وأهه والاجصاُ، الاسجباغ راى

 أصال جكاوجا ًىحب ال ، املعدثنى يخػذد ، مىه املعدثنى حػذد أن طشوسة ورلَ: 235ص مً نىله )نّذط ظّشه(326ٰ

ٰا ...غام الخشوف في له املىطىع ًان املػنى، بحعب ألاداة هاحُت في
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 حاص يما بالخصىص املػخبر الىاحذ بخبر الٌخاب جخصُص حىاص الخوقصل: : 235ص مً نىله )نّذط ظّشه(327ٰ

ىت املحكىف أو املخىاجش، بالخبر أو بالٌخاب، ٰ... خبر مً الهؼػُت بالهٍش

 جخصُص حاص ملا وإال نؼػا، الهؼػُت الؿحر داللخه في الخصشف غً ًمىؼ ال: 236ص مً نىله )نّذط ظّشه(328ٰ

ٰ...املخىاجش

 مخالكت ؾحر ألاخباس هزه في املخالكت مً املشاد ًٍىٰن أن غً محُص ال أهه إال: 236ص مً نىله )نّذط ظّشه(329ٰ

ٰ... ؟ يُل ، غشقا املخالكت مً لِعذ بأنها ههل لم إن الػمىم،

ٰ... املىؼ غلى باالحماع اليسخ الخخصاص حىاصهما، الهاغذة مهخض ى ًان وإن: 237ص مً نىله )نّذط ظّشه(330ٰ

 ًٍىٰن أن ًحخمل قٌما بالخاص، الػمل ونذ حظىٰس بػذ واسدا الػام ًان وإن: 237ص مً نىله )نّذط ظّشه(331ٰ

ٰ... له هاسخا الػام ًٍىٰن أن ًحخمل للػام، مخصصا الخاص

ُٰ هخبت هى ما إلى الٌالم بصشف بأط وال: 238ص مً نىله )نّذط ظّشه(332ٰ  وإن اليسخ أن قاغلم ، اليسخ في الهى

ٰ... الخٌم دقؼ الخهُهت في أهه إال ، إزباجا الثابذ الخٌم سقؼ ًان

يُاث في البذاء وأما: 239ص مً نىله )نّذط ظّشه(333ٰ  الشواًاث غلُه دُ مما قهى ، املػنى راى بغى الخٍٍى

ٰ. حػلهذ إرا وحػالى جباسى هللا أن ومجمله ًخكى، ال يما ,املخىاجشاث

 الخخصُص غلى أهه طشوسة واليسخ، الخخصُص بحن الثمشة زبىث ًخكى ال زم: 240مً نىله )نّذط ظّشه( ص334ٰ

ٰ... اليسخ وغلى سأظا، الػام حٌم غً الخاص خشوج غلى ًبنى

 زم وششع بػذها في املهصذ الخامغ.(( 52:03))اهخهى املهصذ الشابؼ غىذ الذنُهت 

ٰ

ٰ            خادمٌم:                                                                                                                                    ٰ

 محمذ غلي الشُخ ماحذ الالمي 

ٰ


