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 المطلق و المقيد

 [ األلفاظ التٖ ٗطلك علْ٘ا الوطلك]•
  هٌْا اسن الجٌسف •
وئًساى ٍ سجل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ب٘اض إلى غ٘ش رله هني  •

أنها   أسواء الىل٘ات هي الجَاّش ٍ األعشاض بل العشظ٘ات ٍ ال سٗب 
بال شرط أصال ملحوغ   مهملة مبهمةموضوعة لمف هيمه  بم  هي هي 

 .معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 المطلق و المقيد

  الجٌس ٖهااس•
بال شرط أصال ملحوغ   مهملة مبهمةلمف هيمه  بم  هي هي موضوعة •

 .معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 المطلق و المقيد

  الجٌس ٖهااس•
بال شرط أصال ملحوغ   مهملة مبهمةلمف هيمه  بم  هي هي موضوعة •

 .معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 المطلق و المقيد

  الجنس يم اس•
بال شرط أصال ملحوغ   مهملة مبهمةلمف هيمه  بم  هي هي موضوعة •

 .معه  حتى لح ظ أنه  كذلك
 

  الجنس يم اس•
 المقسمي الالبشرط الم هيةو  الطبيعية للكلي تموضوعة •

 

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول   
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 مقدم ت الحكمة

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 شمي)بحوث في علم األصول 
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 مقدم ت الحكمة

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 شمي)بحوث في علم األصول 
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 مقدم ت 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 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القيد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصية 

 عدم القيد

     411       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 مقدم ت الحكمة

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 شمي)بحوث في علم األصول 
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 (االنصراف :تنبيه ت)المطلق و المقيد

  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 شمي)بحوث في علم األصول 
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 (االنصراف :تنبيه ت)المطلق و المقيد
  فٖ االًصشاف -الشابعالتٌبِ٘  •
ٍ َّ عباسٓ عي أًس الزّي بوعٌى هع٘ي هوا ٌٗطبك علِ٘ اللفع، ٍ َّ •

 :على ألسام ثالثٔ

    431       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (االنصراف :تنبيه ت)المطلق و المقيد
وونا إرا وناى بعنط افنشاد     االنصراف الن شئ من غلباة الوواو     -1•

الوطلك ٍ حصصِ أغلب ٍجَدا هي حصصِ األخشى، فمذ تَجب ّزُ 
ٍ ّزا الٌحَ هي . الغلبٔ فٖ الَجَد أًس الزّي هع تله الحصٔ الغالبٔ

االًصشاف اًصشاف بذٍٕ ال أثش لِ ٍ ال ْٗذم اإلطالق ألىَّ فْن رلنه  
الوعٌى الخاصّ ل٘س هسببا عني اللفنع ٍ هسنتٌذا إل٘نِ لىنٖ ٗىنَى       
هشوَال لذل٘ل حج٘ٔ الظَْس ٍ اًوا َّ بسبب غلبٔ خاسج٘ٔ ٍ ال دل٘ل 

اللْن إِالَّ إرا واًت الٌذسٓ بذسجٔ بح٘ث ٗشى ها ٍظع لنِ  . على حج٘تِ
اللفع ل٘س همسوا شاهال لوا ٌٗصشف عٌِ ٍ ٗىَى ّزا بحسب الحم٘مٔ 

 .هي ًشَء ظ٘ك ٍ تحذٗذ فٖ الوذلَل

    431       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 



14 

 (االنصراف :تنبيه ت)المطلق و المقيد
فٖ حصٔ هعٌ٘ٔ هجاصا االنصراف الن شئ من كثرة استعم ل اللفع  -2•

أٍ على ًحَ تعذد الذال ٍ الوذلَل فاىَّ رله لذ َٗجب شذٓ عاللنٔ ٍ  
أًس ب٘ي اللفع ٍ ب٘ي تله الحصٔ ٍ ّزا أًس لفظٖ ال خاسجٖ ألًنِ  
ًاشئ هي استعوال اللفع فٖ الوعٌى ٍ إفادٓ الوعٌنى بنِ ٍ ّنَ ال نزٕ     
ٗؤدٕ إلى الَظع التعٌٖ٘ إرا بلغ هشتبنٔ عال٘نٔ وونا فنٖ الوٌمنَل أٍ      
الوشتشن ٍ اهّا إرا لن ٗبلغ تله الوشتبٔ فال ٗتحمك ٍظنع بنل هجنشد    
أًس ٍ عاللٔ شذٗذٓ، ٍ ّزا لذ ٗىَى صالحا لالعتواد علِ٘ فٖ همنام  
الب٘اى فاالًصشاف بْزا الوعٌى لنذ َٗجنب اإلجونال ٍ عنذم تواه٘نٔ      

 .اإلطالق

    431       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (االنصراف :تنبيه ت)المطلق و المقيد
وونا فنٖ   االنصراف الن شائ مان من ساب ت عرفياة أو عقال ياة       -3•

التششٗعات التٖ لْا جزٍس عشف٘ٔ هشوَصٓ عشفنا أٍ عمالي٘نا فاًْنا لنذ     
فاًِ ٌٗصشف إلى الوناء  « الواء هطْش»تَجب التم٘٘ذ أٗعا ووا إرا لال 

 .الطاّش لوشوَصٗٔ عذم هطْشٗٔ الٌجس

    432       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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