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اَلُم عى   :َلاَل  َعِليِّ ْبِى َاْلُحَغْيِى َعَلْيِه َالغَّ

  اُس َما ف َجج   یَلْى َیْعَلُم َالنَّ َسْفك  َاْلُمَهج  َو َخْىض  َاللُّ ْلم  َلَطَلُبىُه َو َلْى ب   َطَلب  َاْلع 
 35 طفحه ،1 جلذ الکافی،

 

 :العالیهدظله ایامام خامنه
          یدداه ايبو ددی  درس خوايدددو ت جیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا جو 

 24/9/1398 تظائفی یسحًد که دخح او ت پس او اخى يسل  اخد آيیا را ی گز ف اهو  يکًًد.   

 

 

 

 
 

 

 

 عًىاو:

إلیه أی   نکره یا معرفه بودن در مضاف  

 
 

 مطلب شناسنامه
 e-n-1 کد هطلال

 يحو/احکام اضافه هوضوع
  وغث/اغ اض جًکس   اغ اض جع خف ه جبط هوضوع

 /جبسسىالبیجة الش ضسة/پژتیشیی جحبسب/يحوعلشی/اد سات ع  ی/ رد 
 جع خف اغ اض جًکس   اغ اض يک    هع فه  حال يعث  االضافه  دائن اضافه    چسال

 - جوضسحات
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 : اعثاعث و آو پًج لغن « أی  »یکی اص اعماء واجب االضافه کلمه 

ه، اعحفهاهيه،   و حاليه. وطفيههىطىله، ششطي 

و حاليه ييض لابليتث  وطفيه« أی  »هىطىله يمی جىايذ به يکشه اضافه شىد و دس همابل ييض « أی  »اص ایى هياو 
 اضافه شذو به هعشفه سا يذاسيذ. 

  هىطىله يمی جىايذ اضافه به يکشه شىد بایذ گفث: « أی  »اها ایى که چشا 

و هماو طىس که هی داييذ اضافه هعشفه به هی باشذ که هعشفه اعث « الزی»هىطىله به هعًای« أی  »
آیذ و بذیهی اعث کته آو چيتضی، هتی  يکشه طحيح ييغث، صیشا اضافه بشای جخظيض یا جىضيح هی

جىايذ جىضيح یا جخظيض دهذ که به لحاظ اعشفيث هغاوی با هضاف یا باالجش اص آو باشذ و يکشه يته 
   1هغاوی با هعشفه اعث و يه اعشف اص آو.

 ًذ به هعشفه اضافه شىيذ بایذ گفثوطفيه و حاليه يمی جىاي« أی  »د ایى که چشا اها دس هىس: 

خىد کًذ و ایى داللتث صهتايی حاطتل  2اعث که داللث بش کمال هىطىف آووطفيه، « أی  »هشاد اص
هی شىد که هىطىف يکشه باشذ؛ لزا هضاف اليه آو بایذ يکشه باشذ جا طتفث بتا هىطتىف هقابمتث 

اعتث و دال  بتش کمتال ييغتث. هايًتذ « بعض»هضاف به هعشفه که به هعًای  «أی  »کًذ، بش خالف 
   3.)عبىس کشدم به عىاسکاسی که دس اعب عىاسی کاهل بىد(« هشسُت ِبفاِسٍط أیِّ فاِسٍط »

  حاليه ييض بایذ دايغث« أی  »دس هىسد: 

و  اعتثفته روالحتال هعشغالبتا اعث که داللث بش کمال روالحتال ختىد کًتذ و  آيیحاليه، « أی  » 
دايين که اطل دس حال يکشه بىدو اعث، پظ هضاف اليه آو ييض بایذ يکشه باشذ جتا حتال بتش يکتشه  هی

                                                           

 44ص  3الحظشیح علی الحىضيح، ج  -1

يمش داسد بخالف آيچه که چيض گىیذ که يکشه و ياشًاط بىدو یک چيض دس احغاط بضسگی داشحى يغبث به آو  روق بالغی ييض هی -2
 د.گشد سيگ هی کن  شىد و احغاط جعظين يغبث به آو اص شًاخحه شذو عادی هی ذشًاخحه شىد که بع

او، ج  -3  261ص  2حاشية الظب 
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هضاف به هعشفه که دس ایى طىست داللث بش کمال روالحال خىد « أی  »بىديش بالی بمايذ بش خالف 
 . 1«فاِسٍط  هشسُت بضیٍذ أیَّ » يخىاهذ کشد. هايًذ

 وطفيه و حاليه به يکشه هی گىیذ: « أی  »لمايی دس دليل اضافه  ،عالوه بش ایى 

« أی  »؛ اص ایى سو اگتش اعث جضئی ،کلی اعث و هضاف به هعشفه ،وطف و حال هشحمًذ، و هشحك»
 2.«وطفيه و حاليه اضافه به هعشفه شىيذ دس کالم جًالض پيش خىاهذ آهذ

 

                                                           

 هماو -1

   44ص  2حاشيه حمظی، ج  -2


