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 الوطلك ٍ الوميد

 [ األلٍبؾ التٖ ٗؽلُ للْ٘ب الوؽلُ]•
  هٌْب اسن الجٌسي •
ٔئًسبى ٍ زجل ٍ ٌسس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ث٘بض إلى و٘س ذلٓ هني  •

أًها   أسوبء الٕل٘بت هي الجَاّس ٍ األلساض ثل المسظ٘بت ٍ ال زٗت 
بال شسط أصال هلحَغ   ههولة هبهوةهَضَعة لوف هيوه  بو  هي هي 
 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجٌس ٖهباس•
بال شسط أصال هلحَغ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجٌس ٖهباس•
بال شسط أصال هلحَغ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجٌس يه اس•
بال شسط أصال هلحَغ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك
 
  الجٌس يه اس•
 الومسوي الالبشسط الو هيةٍ  الطبيعية للكلي تهَضَعة •

 

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 همده ت الحكوة

مقدمات 
 الحكمة 

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

 .  ينعقد عادة في كالم المتكلم سياقي

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبيعة المهملة 
بحيث لو استعمل في المقيد لم يكن مجازاً، لكن 

 عدم ذكر القيد بنفسه يدل على اإلطالق

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحكوة

مقدمات 
 الحكمة 

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً 
للطبيعة المهملة بحيث لو استعمل 
في المقيد لم يكن مجازاً، لكن عدم 
 ذكر القيد بنفسه يدل على اإلطالق

عدم ذكر القيد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصية 

 اإلطالق 

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحكوة

اسم الجنس و إِْن 
كان موضوعاً 
للطبيعة المهملة 
بحيث لو استعمل 
في المقيد لم يكن 
مجازاً، لكن عدم 

ذكر القيد بنفسه يدل 
 على اإلطالق

عدم ذكر القيد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصية اإلطالق 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القيد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصية 

 عدم القيد

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحكوة

عدم ذكر القيد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصية اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد  
 ( القيد

على اسم الجنس ذاته  
مع خصوصية عدم 

 القيد

ليكون اسم الجنس 
موضوعاً بوضعين 
أحدهما ال بشرط تجاه 
ذكر القيد و عدمه و 
الثاني مشروط بعدم 

ذكر القيد، و 
الموضوع في الوضع 

األول هو ذات 
الطبيعة المهملة و في 
الوضع الثاني هو 
خصوص الطبيعة 

 المطلقة،

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

 اإلطالق 

بلحاظ  شمولي
 موضوعه

 أحلّ َّللاه البيع

بلحاظ  بدلي
 موضوعه

 أعتق رقبة

بلحاظ  شمولي
 بدلي، موضوعه

 بلحاظ متعلقه
 أكرم العالم

 ال تكذب بلحاظ متعلقه شمولي

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

 .ٌٖ شوَل٘ٔ اإلؼالَ ٍ ثدل٘تِ -الخبلجالتٌجِ٘  •
ٍ ( أحلّ اللَِّ الج٘نك )ٍ ال إشٕبل اىَّ اإلؼالَ ِد َٕٗى شوَل٘ب ٔوب ٌٖ •

 ( ألتُ زِجٔ)ِد َٕٗى ثدل٘ب ٔوب ٌٖ 
ِد َٕٗى اإلؼالَ ٌٖ حٕن ٍاحند ثلانبؾ هَظنَلِ شنوَل٘ب ٍ     ثل •

ٌبًِ ثلابؾ اٌساد المبلن َٕٗى ( أٔسم المبلن)ثلابؾ هتملِّ ثدل٘ب ٔوب ٌٖ 
الإن شوَل٘ب ٍ لٕي ثلابؾ أِسبم اإلٔسام ال ٗجت إِالَّ تاُّ٘ هسوبُ 

 ٍ ال ٗلصم تاُّ٘ ٔل أًَاق اإلٔسام، 
ال )اًِ ِد َٕٗى ٌٖ هَزد ثلابؾ الوتملُ أٗعب شنوَل٘ب ٔونب ٌنٖ    ٔوب •

 . هخال( تٕرة

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

ٍ هي ٌّب ٗأتٖ السؤال لي هٌشأ الشوَل٘ٔ ٍ الجدل٘ٔ هك َٔى الدال للى •
اإلؼالَ ٌٖ توبم الوَازد ش٘ئب ٍاحدا ٍ َّ هّدهبت الإونٔ، ٌٕ٘نً   

 .اختلٍت الٌت٘جٔ هك ٍحدٓ الوّدهٔ؟
 :ِد لَلجت ّرُ الٌّؽٔ ٌٖ ٔلوبت الواّّ٘ي ثَجَُ لدٗدٍٓ •

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

اىَّ هماده ت الحكواة فاي    هب أٌبدُ الس٘د األستبذ هني   -األٍلالَجِ •
جويع الوَازد ال تثبت إِالَّ هطلب  ٍاحدا ٍ هاَ اىَّ هَضاَا الحكان أٍ    
هتعلمه ذات الطبيعة ٍ اهّ  الشوَلية ٍ البدلياة فتثبات بلحا ظ لسيٌاة     

 ، عملية أٍ عسفية تعيي البدلية ت زة ٍ الشوَلية أخسى

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

ِ     ( ال تٕرة)َِلٓ ٌوخال • ٍ ّنَ   -اًونب أبنجا الٌْنٖ ثلانبؾ هتملّن
شوَل٘ب ألىَّ الجدل٘ٔ و٘س همَّلٔ، ألىَّ الٌْٖ لي ٔرة هنب لىنَ    -الٕرة

هاط ٌبىَّ الٕراة هْوب َٕٗى ٔراثب ٌَْ ال ٕٗرة ثجو٘نك األٔبذٗنت   
لٕٖ ٗؽلت هٌِ تسْ ٔرة هب، ٍ ّنرا ثالنالي الوتملنُ ٌنٖ األٍاهنس      

هخال ٌبًِ ال ٗاتول ٌِ٘ الشوَل٘ٔ إذ ال ٗمّنل أنى ٗجنت للنى    ( ٔصلِّ)
الوٕلً اإلت٘بى ثجو٘ك اٌساد الصالٓ ٌبًنِ و٘نس هّندٍز لنِ ٌ٘تمن٘ي أنى      

 .َٕٗى اإلؼالَ ثدل٘ب ٌِ٘

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

ّرا الجَاة ال ٗعك ٗدُ للى ٌرلٕنٔ الوَِنً لَظنَن اىَّ هنالْ     ٍ •
استٍبدٓ الجدل٘ٔ ل٘ست ٌٖ ِ٘بم ِسٌٗٔ للى اهتٌبق الشوَل٘ٔ ٍ ٔرلٓ ٌٖ 
ؼسي المٕس ثشْبدٓ استٍبدٓ الجدل٘ٔ أٍ الشوَل٘ٔ ٌٖ هَازد ٗمّل ٌْ٘نب  

ٌبًِ ٔوب ٗوٕي جمل ٍجَة اإلٔسام ( أٔسم المبلن)ٔال األهسٗي ٔوب ٌٖ 
ٌسد هٌْن ٔوب  للىللى ؼج٘مٖ المبلن ثٌاَ الشوَل ٔرلٓ ٗوٕي جملِ 

 [.1]هخال ( أٔسم لبلوب)ٌٖ 

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

ثل لَ ٔبى ّرا الّرٕ أٌبدُ َّ الوالْ ٌَْ ال ّٗتعٖ تم٘ي الجدل٘ٔ  -[1] •
دائوب ٌوخال لدم هّدٍزٗٔ توبم اٌساد الصنالٓ ال ٗسنتلصم جملنِ ثندل٘ب     
ٌلٕ٘ي شوَل٘ب ٌٖ حدٍد الوّدٍز هٌْب ٔوب َّ ٔرلٓ ثبلٌسجٔ إلى ٔنل  
خؽبة ٍ تٕلً٘ ح٘ج َٕٗى هّ٘دا هَظَلب ٍ هاوَال ثبلوّدٍز هني  

 .اٌسادّب
 

   428       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

همتضاى األصا    هي اىَّ ( ِدُ)هب أٌبدُ الواُّ المساِٖ  -الخبًٖالَجِ •
في الوطلك أَى يكَى بدلي  ٍ اهّ  الشوَلية فبح جة إلاى هوًَاة شاةادة    

، ٍ ذلٓ ألىَّ هّتعى هّدهبت الإؤ اىَّ هَظنَق الإنن ّنَ    تثبته 
الؽج٘مٔ الجبهمٔ ث٘ي الّل٘ل ٍ الٕخ٘س ٍ الٍسد ٍ االٌساد ٍ الجبهك ٗتاّنُ  
ثتاُّ ٌسد ٌَٕ٘ى ثدل٘ب ال هابلٔ ٍ اهّب الشوَل٘ٔ ٌال ثدَّ ٌٖ اسنتٍبدتْب  

 .هي لٌبٗٔ إظبٌ٘ٔ ٍ ّٖ هالحفٔ جو٘ك االٌساد ٍ سسٗبى الإن إلْ٘ب

   429       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

حجَتب ل٘ست الشوَل٘ٔ ٌِ٘ لٌبٗٔ شائدٓ للى الجدل٘ٔ ٍ هنب   -أٍال -ٌٍِ٘ •
أٌُ٘د ًشأ هي الاللػ ث٘ي الموَم ٍ اإلؼالَ، ٌبىَّ هالحفٔ األٌنساد اًَّونب   
َّ ٌٖ ثبة الموَم ال اإلؼالَ ٍ إِى ٔبى شوَل٘ب ٔوب تّدّم ث٘بى ذلنٓ  

 .و٘س هسّٓ

   429       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

إحجبتب ًاي ال ًجد إٔ لٌبٗٔ إظبٌ٘ٔ ٌنٖ اسنتٍبدٓ اإلؼنالَ     -حبً٘بٍ •
ٌبًِ ل٘س ٌِ٘ لدا اسنن الجنٌس الندال    ( أٔسم المبلن)الشوَلٖ ٔوب ٌٖ 

ء هٌْوب ال ٗتعوي لٌبٗٔ  للى الؽج٘مٔ ٍ الالم الدال للى الجٌس ٍ شٖ
إظبٌ٘ٔ تّتعٖ الشوَل٘ٔ ٍ لَ تَّن داللٔ النالم هنخال للنى الشنوَل٘ٔ     

 .هخال( احتسم لبلن الجلد)وّ٘سًب الوخبل إلى هَازد اإلظبٌٔ َّٔلٓ 

   429       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

عكس ه  تمدم ٍ َّ ( ِدُ)هب أٌبدُ الواُّ األبٍْبًٖ  -الخبلجالَجِ •
اىَّ همتضى األص  في اإلطالق ، ح٘ج ادلى (ِدُ) هي الوحمك العسالي

ألىَّ اإلؼالَ ٗخجت اىَّ الؽج٘مٔ ّٖ الوأخَذٓ لجّنب ٍ ثونب اًَّْنب     الشوَلية
هأخَذٓ ثوب ّٖ ٌبً٘ٔ ٌٖ الالنبزد ال ثونب ّنٖ ّنٖ إٔ الوَظنَق ٍ      
الوٌبغ َّ الَجَد الالبزجٖ للؽج٘مٔ ٍ ثونب اىَّ ٔنل ٌنسد ّنَ ٍجنَد      
للؽج٘مٔ ال هابلٔ إٔ اىَّ الؽج٘مٔ ًسجتْب إلى االٌساد ًسنجٔ اٙثنبء إلنى    
األثٌبء ٌال هابلٔ َٕٗى هّتعى األبل حجَت حٕوْب للى ٔنل هنَزد   

ٍ اهّب الجدل٘نٔ ٌجابجنٔ إلنى    . تخجت ٌْ٘ب الؽج٘مٔ ٍ َّ همٌى الوشوَل٘ٔ
أخر ِ٘د الَحدٓ أٍ الَجَد األٍل هي الؽج٘مٔ هخال همْب لٕٖ ال ٗصدَ 

 .للى الَجَد الخبًٖ ٍ الخبلج هخال

   429       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

ّرا الَجِ أٗعب ٔسبثِّ و٘س با٘ا حجَتب ٍ ال إحجبتب للى هنب تّندم   ٍ •
 .الٌَاّٖ ثلابؾ هتملّبتْب اًااللٌٖ٘ٔ ثاَث 

 

   429       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

الشمولية و 
 البدلية 

 بلحاظ الحكم

في مرحلة 
 االمتثال

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



24 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

 الشمولية و البدلية 

 بلحاظ الحكم

كون الحكم منحال إلى 
أحكام عديدة بعدد افراد 

 الموضوع خارجا

وجود حكم واحد له 
امتثال واحد و عصيان 

 واحد
 في مرحلة االمتثال

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

 بلحاظ الحكم

كون الحكم منحال إلى 
أحكام عديدة بعدد افراد 

 الموضوع خارجا

بنحو يكون هناك أحكام 
عديدة لكل منها امتثاله 

 و عصيانه الخاصّ 
 فيكون شموليا 

وجود حكم واحد له 
امتثال واحد و عصيان 

 واحد
 فيكون بدليا

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

الشمولية و 
 البدلية 

 بلحاظ الحكم

في مرحلة 
 االمتثال

انَّه بعد فرض 
 وحدة الحكم

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

الشمولية و 
 البدلية 

 بلحاظ الحكم

في مرحلة 
 االمتثال

انَّه بعد فرض 
 وحدة الحكم

يمتثل ضمن 
 افراد عديدة

 فيكون شموليا 

يمتثل ضمن 
 فرد واحد

 فيكون بدليا 

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

في مرحلة 
 االمتثال

انَّه بعد فرض 
 وحدة الحكم

يمتثل ضمن 
 افراد عديدة

 فيكون شموليا 

يمتثل ضمن 
 فرد واحد

 فيكون بدليا 

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

 الشمولية و البدلية 

 بلحاظ الحكم

كون الحكم منحال إلى 
أحكام عديدة بعدد افراد 

 الموضوع خارجا

بنحو يكون هناك أحكام 
عديدة لكل منها امتثاله 
 و عصيانه الخاص  

 فيكون شموليا 

وجود حكم واحد له 
امتثال واحد و عصيان 

 واحد
 فيكون بدليا

 في مرحلة االمتثال
انَّه بعد فرض وحدة 

 الحكم

 فيكون شموليا  يمتثل ضمن افراد عديدة

 فيكون بدليا  يمتثل ضمن فرد واحد

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

 :اىَّ الشوَل٘ٔ ٍ الجدل٘ٔ لْوب همٌ٘بى: الصا٘ا أنى ّٗبلٍ •
ثومٌى َٔى الإن هنٌاال إلنى   الشوَلية ٍ البدلية بلح ظ الحكن  -1•

أحٕبم لدٗدٓ ثمدد اٌساد الوَظَق خبزجب ثٌاَ َٕٗى ٌّبْ أحٕنبم  
لدٗدٓ لٕل هٌْب اهتخبلِ ٍ لص٘بًِ الالبصّ ٌٕ٘نَى شنوَل٘ب أٍ ٍجنَد    

 .حٕن ٍاحد لِ اهتخبل ٍاحد ٍ لص٘بى ٍاحد ٌَٕ٘ى ثدل٘ب

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



31 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

الشوَل٘ٔ ٍ الجدل٘ٔ ٌٖ هسحلٔ االهتخبل ثومٌى اًَِّ ثمد ٌسض ٍحندٓ   -2•
 . الإن ٌْل اًِ ٗوتخل ظوي ٌسد ٍاحد أٍ اٌساد لدٗدٓ

اًِ ٌٖ األٍاهس َٕٗى اإلؼالَ ٌٖ الوتملُ ثدل٘ب ٍ ٌنٖ الٌنَاّٖ   ٌّ٘بل •
 َٕٗى شوَل٘ب، 

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



32 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

اىَّ ّرا الومٌى الخبًٖ للشوَل٘ٔ ٍ الجدل٘ٔ ل٘س ثاست الاّّ٘نٔ هني   إِالَّ •
 شئَى اإلؼالَ ٍ هّدهبت الإؤ الجبزٗٔ ٌٖ هدلَل الٕالم 

َّ ٔوب ِبل ببحت الٍٕبٗٔ ثٌٕتٔ لّل٘نٔ ّنٖ اىَّ الؽج٘منٔ تَجند     ثل •
ثَجَد ٌسد هٌْب ٍ ال تٌمدم إِالَّ ثبًمدام اٌسادّب ٍ ثونب اىَّ األهنس ؼلنت    
اإلٗجبد ٍ الٌْٖ ؼلت التسْ هي ٌّب ٔبى األٍل ٗوتخنل ثئت٘نبى ٌنسد ٍ    

 .الخبًٖ ال ٗوتخل إال ثتسْ توبم االٌساد

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



33 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

اهّب الومٌى األٍل هي الشوَل٘ٔ ٍ الجدل٘ٔ ٌبلصا٘ا ٌِ٘ التٍصن٘ل ثن٘ي   ٍ •
 الوتملُهَظَق الإن ٌٖ الّع٘ٔ الوجمَلٔ ٍ ث٘ي 

ٌبلإن ثلابؾ هَظَلِ األبل ٌِ٘ أنى َٕٗى شوَل٘ب هب لنن تٍنسض    •
 ٌِ٘ لٌبٗٔ للى الالالي 

َّ ثلابؾ هتملِّ َٕٗى ثدل٘ب إٔ ال ٌٗال إلى أحٕبم هب لن ٍٗنسض  ٍ •
 .لٌبٗٔ للى الالالي أٗعب

 
 

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



34 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

اىَّ هَظَق الإن ٗؤخر ٌٖ الّع٘ٔ الوجمَلٔ هٍسٍوب لٌنِ  : هلالصٍِ •
ٍ هّدز الَجَد ٍ لْرا تسجك الّعنبٗب الاّّ٘٘نٔ إلنى شنسؼ٘ٔ ٍ ّنرا      
ثالالي الوتملُ ٌبًِ ٗؽلت تاِّّ٘ ثبلإن ٌلَ ٔبى هٍسٍوب لٌنِ ٔنبى   

 األهس ثِ لىَا، 

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



35 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

اىَّ الؽج٘مٔ الوٍسٍن لٌْب ٌٖ الوستجٔ السبثّٔ للى الإن : حٌ٘ئرٍ ّٗبلٍ •
ٗستتجك ال هابلٔ اًؽجبِْب للى جو٘ك هب ٗصلا أنى َٕٗى هصنداِب لْنب   
ألىَّ ٔلّ ٌسد هي تلٓ األٌساد ًسجتِ إلْ٘ب للى حدّ ٍاحند ٌٕ٘نَى لنِ    
حؿ هٌْب ال هابلٔ ٍ هوّب ٗتستت للْ٘ب هي اٙحنبز ٍ األحٕنبم ٍ ّنَ    

ٍ اهَّب ثلابؾ الوتملُّ . همٌى اًاالل الإن ثلابؾ الوَظَق ٍ شوَل٘تِ
ٌبلّبلدٓ تّتعٖ المٕس ألىَّ الوتملُ لن ٍٗسض ٍجَدُ هٍسٍونب لٌنِ   

 ٖٔ ٗتمدد الإن ٌٖ هسحلٔ التؽجُ٘ 
 :َٗجد لْرُ الّبلدٓ استخٌبء اىٍ •

  430       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



36 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

ثلابؾ الوَظَق ح٘ج اىَّ األبل ٌٖ ؼنسي الوَظنَلبت    -أحدّوب•
ٌ٘صن٘س  إِالَّ إذا ك ى الوَضَا هًٌَا   أنى َٕٗى الإن شوَل٘ب ثلابـْب 

 .اإلؼالَ ثدل٘ب حٌ٘ئرٍ هي جْٔ داللٔ التٌَٗي للى ِ٘د الَحدٓ

   431       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



37 

 (بدليتهشوَلية اإلطالق ٍ  :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

إِالَّ ثلابؾ الوتملُ ح٘ج اىَّ األبل ٌِ٘ أنى َٕٗى الإن ثندل٘ب   -الخبًٖ•
ح٘ج ٗسنتٍبد هٌْنب اىَّ ٔنل ٌنسد هني الوتملنُ       في هتعلم ت الٌَاهي 

هَظَق هستّل للاسهٔ ثا٘ج تَجد أحٕبم لدٗدٓ ثلابؾ ٔل ٍاحند  
. هٌْب ٌلَ لصى ٍ شسة خوسا همٌ٘ب ثّ٘ت الاسهٔ للى االٌساد األخسى

ٍ ّرُ الداللٔ ثاست الاّّ٘ٔ داللٔ تصدّٗ٘ٔ ِبئؤ للى أسبس هٌبسجٔ 
لسٌ٘ٔ ٍ ّٖ ولجٔ اًاالل٘ٔ الوٍسدٓ ثا٘ج َٕٗى ٔل ٌسد هني الانسام   

 .ٍاجدا للوٍسدٓ هستّال لي ٌمل االخس ٍ تسِٔ

   431       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



38 

 (االًصساف :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد

  االنصراف

أنس الذهن 
بمعنى معين 

مما ينطبق عليه 
و هو  اللفظ

 :ينشئ من

 غلبة الوجود

كثرة استعمال 
 اللفظ

مناسبات عرفية 
 أو عقالئية

    431       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



39 

 (االًصساف :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد
  ٌٖ االًصساي -الساثكالتٌجِ٘  •
ٍ َّ لجبزٓ لي أًس الرّي ثومٌى هم٘ي هوب ٌٗؽجُ للِ٘ اللٍؿ، ٍ َّ •

 :للى أِسبم حالحٔ

    431       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



40 

 (االًصساف :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد
ٔونب إذا ٔنبى ثمنط اٌنساد     االًصساف الٌ شئ هي غلباة الَجاَد    -1•

الوؽلُ ٍ حصصِ أولت ٍجَدا هي حصصِ األخسى، ٌّد تَجت ّرُ 
ٍ ّرا الٌاَ هي . الىلجٔ ٌٖ الَجَد أًس الرّي هك تلٓ الاصٔ الىبلجٔ

االًصساي اًصساي ثدٍٕ ال أحس لِ ٍ ال ْٗدم اإلؼالَ ألىَّ ٌْن ذلنٓ  
الومٌى الالبصّ ل٘س هسججب لني اللٍنؿ ٍ هسنتٌدا إل٘نِ لٕنٖ ٕٗنَى       
هشوَال لدل٘ل حج٘ٔ الفَْز ٍ اًوب َّ ثسجت ولجٔ خبزج٘ٔ ٍ ال دل٘ل 

اللْن إِالَّ إذا ٔبًت الٌدزٓ ثدزجٔ ثا٘ج ٗسى هب ٍظك لنِ  . للى حج٘تِ
اللٍؿ ل٘س هّسوب شبهال لوب ٌٗصسي لٌِ ٍ َٕٗى ّرا ثاست الاّّ٘ٔ 

 .هي ًشَء ظُ٘ ٍ تادٗد ٌٖ الودلَل

    431       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



41 

 (االًصساف :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد
ٌٖ حصٔ همٌ٘ٔ هجبشا االًصساف الٌ شئ هي كثسة استعو ل اللفع  -2•

أٍ للى ًاَ تمدد الدال ٍ الودلَل ٌبىَّ ذلٓ ِد َٗجت شدٓ لالِنٔ ٍ  
أًس ث٘ي اللٍؿ ٍ ث٘ي تلٓ الاصٔ ٍ ّرا أًس لٍفٖ ال خبزجٖ ألًنِ  
ًبشئ هي استموبل اللٍؿ ٌٖ الومٌى ٍ إٌبدٓ الومٌنى ثنِ ٍ ّنَ الّنرٕ     
ٗؤدٕ إلى الَظك التمٌٖ٘ إذا ثله هستجنٔ لبل٘نٔ ٔونب ٌنٖ الوٌّنَل أٍ      
الوشتسْ ٍ اهّب إذا لن ٗجله تلٓ الوستجٔ ٌال ٗتاُّ ٍظنك ثنل هجنسد    
أًس ٍ لالِٔ شدٗدٓ، ٍ ّرا ِد َٕٗى ببلاب لاللتوبد للِ٘ ٌٖ هّنبم  
الج٘بى ٌبالًصساي ثْرا الومٌى ِند َٗجنت اإلجونبل ٍ لندم توبه٘نٔ      

 .اإلؼالَ

    431       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 



42 

 (االًصساف :تٌبيه ت)الوطلك ٍ الوميد
ٔونب ٌنٖ   االًصساف الٌ شائ هاي هٌ ساب ت عسفياة أٍ عمالةياة       -3•

التشسٗمبت التٖ لْب جرٍز لسٌ٘ٔ هسَٔشٓ لسٌنب أٍ لّالئ٘نب ٌبًْنب ِند     
ٌبًِ ٌٗصسي إلى الونبء  « الوبء هؽْس»تَجت التّ٘٘د أٗعب ٔوب إذا ِبل 

 .الؽبّس لوسَٔشٗٔ لدم هؽْسٗٔ الٌجس

    432       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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