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 الوطلك و الوقيد

 [ األلفبظ التٖ ٗطلك ؾلْ٘ب الوطلك]•
  هٌْب اسن الزٌسف •
وإًسبى ٍ سرل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ث٘بض إلى غ٘ش رله هني  •

أنها   أسوبء الىل٘بت هي الزَاّش ٍ األؾشاض ثل الؿشظ٘بت ٍ ال سٗت 
بال شسط أصال هلحوظ   ههولة هبهوةهوضوعة لوف هيوه  بو  هي هي 

 .هعه  حتى لح ظ أنه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 الوطلك و الوقيد

  الزٌس ٖهباس•
بال شسط أصال هلحوظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هوضوعة •

 .هعه  حتى لح ظ أنه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 الوطلك و الوقيد

  الزٌس ٖهباس•
بال شسط أصال هلحوظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هوضوعة •

 .هعه  حتى لح ظ أنه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 الوطلك و الوقيد

  الجنس يه اس•
بال شسط أصال هلحوظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هوضوعة •

 .هعه  حتى لح ظ أنه  كرلك
 

  الجنس يه اس•
 الوقسوي الالبشسط الو هيةو  الطبيعية للكلي تهوضوعة •

 

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 هقده ت الحكوة

مقدمات 
 الحكمة 

و إِْن لم ٌكن مدلوالً وضعاً السم  اإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

 .  ٌنعقد عادة فً كالم المتكلم سياقي

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن 

 عدم ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

     411       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

مقدمات 
 الحكمة 

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن عدم 
 ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصٌة 

 اإلطالق 

     411       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

اسم الجنس و إِْن 
كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن 
مجازاً، لكن عدم 

ذكر القٌد بنفسه ٌدل 
 على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القٌد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصٌة 

 عدم القٌد

     411       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد  
 ( القٌد

على اسم الجنس ذاته  
مع خصوصٌة عدم 

 القٌد

لٌكون اسم الجنس 
موضوعاً بوضعٌن 

أحدهما ال بشرط تجاه 
ذكر القٌد و عدمه و 
الثانً مشروط بعدم 

ذكر القٌد، و 
الموضوع فً الوضع 

األول هو ذات 
الطبٌعة المهملة و فً 

الوضع الثانً هو 
خصوص الطبٌعة 

 المطلقة،

     411       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

فً مقدمات الحكمة 
المحقق رأي 

 ًّ  الخراسان

ال مقام البٌان أَْن ٌكون المتكلم فً 
 .فً مقام اإلهمال و اإلجمال

متصلة على ال ٌنصب قرٌنة أَْن 
 .التقٌٌد

قدر متيقن أَْن ال يكون بين االفراد 
 .في مقام التخاطب

    417       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

إلنى همنذهبت   ( لذُ)اهّب الومذهٔ الخبلخٔ التٖ أظبفْب صبحت الىفبٗٔ ٍ •
فمذ رونش اى   ( ؾذم ٍرَد لذس هت٘مي فٖ همبم التخبطت)الحىؤ ٍ ّٖ 

هي ششائط اًؿمبد اإلطالق ؾذم ٍرَد لذس هتن٘مي ثنن ى ٗىنَى ثؿنط     
حصص الوطلك أٍلى ثخجَت حىن الوطلك فِ٘ ثح٘ج ال ٗحتول حجَتنِ  

 .فٖ غ٘شُ دٍى حجَتِ فِ٘

  424       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

روش فٖ تمشٗت ششط٘ٔ ّزُ الومذهنٔ اًنِ لنَ ونبى ثؿنط حصنص       ٍ •
الوطلك لذسا هت٘مٌب وبى حجَت الحىن فِ٘ هؿلَهب ٍ هجٌ٘ب للوخبطنت ال  

 . هحبلٔ

هؿِ لَ وبى توبم هشاد الوتىلن َّ الوم٘ذ إٔ تله الحصٔ ال الوطلك ٍ •
لن ٗلضم هٌِ الخلف ٍ ًمط الغشض الّزٕ ّنَ همتعنٖ رلنه الػْنَس     
  الحبلٖ للوتىلن هي وًَِ فٖ همبم الج٘نبى ؾلنى هنب تمنذم فنٖ شنش       
اإلطالق، ٍ هؿِ ال ٗجمى وبشف ؾي إسادٓ اإلطالق ألى  الىبشنف ؾٌنِ   
وبى ّزا الػَْس ٍ هب ٗمتعِ٘ هي ًمط الغشض لنَ ونبى تونبم هنشادُ     

 .الوم٘ذ
 

  424       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 هقده ت الحكوة

استذسن ؾلى رله ثوب إرا أُسٗذ ثىَى الوتىلن فٖ همبم ث٘بى تونبم  حن •
. هشادُ اًِ فٖ همبم إفبدٓ توبم هشادُ للوتىلن هؽ إفبدٓ اًِ تونبم الونشاد  
فبًِ ؾلى ّزا هزشد ونَى ثؿنط حصنص الوطلنك هت٘مٌنب ال ٌٗنبفٖ       
اإلطالق إر لَ وبى همصَدُ الوم٘ذ الوت٘مي فتوبم الوشاد ٍ إِى وبى ثٌ٘ب ٍ 
هؿلَهب لذى الوىلف ٍالؿب لىٌِ ال ٗؿلن اًِ التونبم ٍ لنذ افتشظنٌب اى     

 .الالصم رله

425       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

الصح٘ح اى  ٍرَد المذس الوت٘مي فٖ همبم التخبطت ال ٗعنش ثبًؿمنبد   ٍ •
 اإلطالق 

ألى  الومصَد هي ث٘بى توبم الوشاد ث٘بى تونبم هنب ّنَ     -أٍال -رلهٍ •
هنخَر فٖ هَظَؼ الحىن هي المَ٘د فٖ هشحلٔ الزؿل ألى  ّنزا ّنَ   
هذلَل الخطبة ٍ ل٘س الوشاد ث٘بى تونبم هنب ّنَ هصنذاق لوَظنَؼ      

 الحىن فٖ الخبسد، 

425       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

ون فشق ث٘ي الوطلج٘ي فبًِ ثلحبظ هشحلٔ الزؿل ٗىَى التم٘٘نذ ّنَ   ٍ •
األوخش ٍ الضائذ ؾلى اإلطالق ٍ الطج٘ؿٔ الوْولٔ ثٌ٘ونب ثلحنبظ هشحلنٔ    
التطج٘ك الخبسرٖ تىَى الحصٔ ّٖ األلنل ٍ اإلطنالق ّنَ األوخنش ٍ     

 األصٗذ، 
هي الَاظح اًِ فٖ هَاسد ٍرَد المذس الوت٘مي ٍ إِى وبى الوم٘ذ هجٌّ٘ب ٍ •

ٍ . إِال  اى  الوجّ٘ي َّ حجَت الحىن ؾلِ٘ ٍ اًذسارِ تحتِ ؾلى ول حنبل 
 .اهب هَظَؼ الزؿل ٍ تمّ٘ذُ ثبلم٘ذ فغ٘ش هج٘ي

 .فلَ وبى حبثتب ٍالؿب ٍ رذّاً وبى خالف الػَْس الحبلٖ الوزوَس•
 

425       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

لَ سلوٌب اى  الو٘ضاى ث٘بى توبم هب َّ الوشاد ثلحبظ الوصبدٗك  -حبً٘بٍ •
الخبسر٘ٔ ال ثبلم٘بس إلى هشحلٔ الزؿل، فال فشق حٌ٘ئزٍ ث٘ي أى ٗىَى 
المذس الوت٘مي حبثتب هي ًفس الخطبة أٍ هي الخبسد، فبًنِ ؾلنى ونال    
التمذٗشٗي ال ٗلضم الخلف لَ وبى همصَد الوتىلن ّنَ الوم٘نذ الوتن٘مي    

 ،ألًِ توبم الوشاد ٍ هج٘ي أٗعب ٍ لَ فٖ ظوي الوطلك

425       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

ًؿن لَ لن ٗىي فٖ الج٘ي لذس هت٘مي أصال ونبى اإلطنالق هٌؿمنذا ألى      •
إسادٓ ول حصٔ خبصٔ ٍ إِى وبًت فٖ ًفسْب لَ لَحػت فْٖ هجٌ٘نٔ ٍ  
لَ فٖ ظوي الوطلك إِال  اًِ ثبؾتجبس تؿبسض رلنه هنؽ احتونبل إسادٓ    

ء هي الحصنص الوتمبثلنٔ هجٌ٘نٔ ال     حصٔ أخشى همبثلٔ فال ٗىَى شٖ
هحبلٔ ٍ ّزا ثخالف هب إرا وبى ٌّبن لذس هت٘مي ٍ لنَ هني الخنبسد،    

 .إظبف٘ٔالل ُْنَّ إِال  أ ى ٗذّؾى ؾٌبٗبت 

425       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

اًِ ال فشق أٗعب ثٌبء ؾلى ّزا الطشص هني التفى٘نش ٍ التفسن٘ش     -حبلخبٍ •
لإلطالق ث٘ي أ ى ٗىَى الوتىلن فٖ همبم ث٘بى توبم الوشاد ٍالؿنب أٍ اًنِ   

 . صائذا ؾلى رله فٖ همبم ث٘بى اًِ التوبم

426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

 غبٗٔ هب ٗلضم هي رله أ ى ٗىَى ٌّبن غَْساى حبل٘بى للوتىلن، فبى  •
 اًِ فٖ همبم ث٘بى توبم الوشاد، أحذّوب •

ٍ اٙخش اًِ فٖ همبم ث٘بى وًَِ توبم الوشاد أٗعب إٔ اًنِ لن٘س غ٘نشُ    •
 هشاد، 

 

426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

اى  إظبفٔ ّزا الػَْس ال ٗزنذٕ ًفؿنب فنٖ إحجنبت اإلطنالق ثنل       إِال  •
ثومتعى الػَْس األٍل ًفسِ ًخجت اى  الوم٘نذ الوتن٘مي ّنَ التونبم ألى      
حجَت الحىن ؾلى رو٘ؽ االفشاد غ٘ش هؿلَم فال ٗىَى هجٌ٘ب ثتوبهِ لنَ  
وبى َّ الوشاد ٍ ثومتعى وًَِ فٖ همبم ث٘بى توبم الوشاد ًستىشف اًنِ  

 .ل٘س هشادا ٍ أ ى  توبم الوشاد َّ الوم٘ذ الوت٘مي

426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

اى  ّزا الطنشص هني التفى٘نش ال ٌٗسنزن هنؽ طج٘ؿنٔ الذاللنٔ         -ساثؿبٍ •
اإلطالل٘ٔ ٍ هالن داللٔ همذهبت الحىؤ، فنبى  رنَّش ّنزُ الذاللنٔ     
لبئؤ ووب تمذم ؾلى اى  اسن الزٌس ٍحذُ ال ٗفٖ ثبلذاللٔ ؾلنى إسادٓ  

إسادٓ الوطلك لىَى الوم٘نذ هشوجنب هني    ؾلى الوم٘ذ ٍ اًوب ٗفٖ ثبلذاللٔ 
 ،الطج٘ؿٔ الزبهؿٔ هؽ صٗبدٓ التم٘٘ذ فإفبدتِ ثحبرٔ إلى هضٗذ ث٘بى

426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

ٍ ّزا اًوب ٗىَى ؾلى تمذٗش التصَس األٍل الوتمذم فٖ فْنن ٍ تفسن٘ش    •
اإلطالق إٔ أ ى ٗىَى الٌّػش إلى هشحلٔ الزؿل الّزٕ ٗىَى فِ٘ التم٘٘نذ  
أصٗذ هي اإلطالق ال ثلحبظ هشحلٔ الوزؿَل ٍ الوصنبدٗك الخبسر٘نٔ   
التٖ ٗىَى فْ٘ب اإلطالق أصٗذ هي الحصٔ، فبًِ ثْزا اللحنبظ ال ٗىنَى   
ٌّبن هب ٗفٖ ثإحجبت اإلطالق ألى  اسن الزٌس ال ٗفٖ ثنإسادٓ رو٘نؽ   
االفشاد ووب َّ ٍاظح ٍ إحجبت رلنه ثنبإلطالق ٍ همنذهبت الحىونٔ     
دٍسٕ إِر الىالم فٖ ًفس ّزُ الومذهبت الوَلَفٔ ؾلى ٍفبء اللفع فٖ 

 .ًفسِ ثإسادتِ

426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   
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 هقده ت الحكوة

ّىزا اتعح اى  ٍرَد لذس هت٘مي ثحست همبم التخبطت فعنال ؾني   ٍ •
 .حجَتِ هي الخبسد ال ٗعش ثبًؿمبد اإلطالق ٍ توبه٘ٔ همذهبت الحىؤ

426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول   



25 

 (االول: تنبيه ت)الوقيدالوطلك و 
 «تٌجْ٘بت» •
اًِ ؾلى ظَء هب تمذم فٖ تفس٘ش اإلطنالق ٍ همنذهبت    -التٌجِ٘ األٍل•

 .الحىؤ تتعح أهَس ٍ ولوبت وخ٘شا هب تتشدد ؾلى األلسي
، ٍ ٍرِ رلنه ٍاظنح   اإلطالق هدلول تصديقي ال تصوزياى   -هٌْب•

َّ الػَْس الحبلٖ للوتىلن فنٖ  اإلطالق   ؾلى ظَء هب تمذم فبى  هالن
اًِ ثصذد ث٘بى توبم هب َّ دخ٘ل فٖ هشادُ التصذٗمٖ ٍ ّنَ الزؿنل ٍ   
الحىن ٍ ّزا ال ٌٗتذ أوخش هي إحجبت هنب ّنَ الونذلَل التصنذٗمٖ إٔ     

 .الحىن ٍ حذٍدُ

  426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 (االول: تنبيه ت)الوقيدالوطلك و 
الوطلك ال يثبت الحكن على االفساد بل على ذات الطبيعاة  اى   -هٌْبٍ •

ٍ ٍرِْ غبّش أٗعب، فبى  اإلطالق ؾجبسٓ ؾي إحشاص ؾنذم   خالف  للع م
دخل الم٘ذ فٖ هَظَؼ الحىن صائذا ؾلنى الطج٘ؿنٔ ٍ ّنزا غبٗنٔ هنب      
ٗمتعِ٘ إحجبت اى  هَظَؼ الحىن رات الطج٘ؿٔ ٍ اهَّب سشاٗٔ الحىن إلنى  
ول فشد هي افشاد الطج٘ؿٔ فجحىن الؿمل ثنبًحالل الطج٘ؿنٔ ٍ أحىبهْنب    
ثؿذد االفشاد فٖ هشحلٔ التطج٘ك ٍ ّنزا ثخنالف الؿنبم ح٘نج تىنَى      

 .«1»  االفشاد ٍ لَ إروبال هتصَسٓ ٍ هذلَلٔ للىالم
•______________________________ 

  تمذّم اإلشىبل فٖ رله فٖ ثحَث الؿوَم فشارؽ -(1)

  426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 (االول: تنبيه ت)الوقيدالوطلك و 
ٍ ٍرِْ غبّش أٗعب فبى  اإلطالق زفض للقيود ال جوع له  اى   -هٌْبٍ •

عدم دخل القيد في الواسام ببوتا  لعادم    اإلطالق اًوب ٗؿٌٖ استىشبف 
فَْ اًتمبل هي ؾذم الم٘نذ إحجبتنب إلنى     ذكسه في هوضوع الحكن إبب ت 

ؾذم دخلِ حجَتب ال إلى دخل المَ٘د رو٘ؿب فٖ الحىن فنبى  ّنزا اهنش    
 .صائذ ال تمتعِ٘ همذهبت الحىؤ ثَرِ ووب ال ٗخفى

  426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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 (االول: تنبيه ت)الوقيدالوطلك و 
اى  التمبثل ث٘ي اإلطالق ٍ التم٘٘ذ إحجبتب هي التمبثل ث٘ي الؿذم ٍ  -هٌْبٍ •

الولىٔ إٔ اى  ؾذم ًصت المشٌٗنٔ ؾلنى الم٘نذ اًونب ٌٗنتذ اإلطنالق ٍ       
ٗىشف ؾٌِ فٖ هَسد ٗىَى الوتىلن لبدسا ؾلى روش الم٘ذ إٔ ال ٗىَى 
هوٌَؾب ؾٌِ لتم٘ٔ أٍ ؾزض أٍ ظ٘ك ٍلت أٍ غ٘ش رله ٍ إِال  فال تٌشنن  
الذاللٔ االلتضاه٘ٔ هي هزشد ؾذم روش الم٘ذ ؾلى إسادٓ اإلطالق ووب َّ 
ٍاظح، ٍ ّزا غ٘ش هب ٗزوش فٖ ثحج التؿجذٕ ٍ التَصلٖ هني إهىنبى   
اإلطالق ٍ ؾذهِ ثلحبظ المَ٘د الخبًَٗٔ ٍ التمس٘وبت الخبًَٗنٔ للحىنن   

 .فبى  الولحَظ ٌّبن التمبثل ث٘ي اإلطالق ٍ التم٘٘ذ حجَتب ال إحجبتب

  426       3 ج( اله شوي)بحوث في علن األصول 
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