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 الوطلك ٍ الوم٘د

 [ األلفاؾ التٖ ٗؽلك للْ٘ا الوؽلك]•
  هٌْا اسن الجٌسف •
وئًساى ٍ سجل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ت٘اض إلى غ٘ش رله هني  •

أًْاب  أسواء الىل٘ات هي الجَاّش ٍ األلشاض تل المشظ٘ات ٍ ال سٗة 
بال شسط أصال هلحَغب  هْولٔ هبْؤهَضَعٔ لوفبّ٘وْب بوب ّٖ ّٖ 

 .هعْب حتى لحبظ أًْب كرلك

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كفبٗٔ األصَل   
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 الوطلك ٍ الوم٘د

  الجٌس ٖهااس•
بال شسط أصال هلحَغب  هْولٔ هبْؤلوفبّ٘وْب بوب ّٖ ّٖ هَضَعٔ •

 .هعْب حتى لحبظ أًْب كرلك

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كفبٗٔ األصَل   
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 الوطلك ٍ الوم٘د

  الجٌس ٖهااس•
بال شسط أصال هلحَغب  هْولٔ هبْؤلوفبّ٘وْب بوب ّٖ ّٖ هَضَعٔ •

 .هعْب حتى لحبظ أًْب كرلك

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كفبٗٔ األصَل   
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 الوطلك ٍ الوم٘د

  الجٌس ٖهباس•
بال شسط أصال هلحَغب  هْولٔ هبْؤلوفبّ٘وْب بوب ّٖ ّٖ هَضَعٔ •

 .هعْب حتى لحبظ أًْب كرلك
 

  الجٌس ٖهباس•
 الومسوٖ الالبشسط الوبٍّ٘ٔ  الطب٘ع٘ٔ للكل٘بتهَضَعٔ •

 

243: ، ص(طبع آل الب٘ت ) كفبٗٔ األصَل   
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 همدهبت الحكؤ

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( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همدهبت الحكؤ

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( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همدهبت الحكؤ

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( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 همدهبت الحكؤ

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( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (االًصساف :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د

  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( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (االًصساف :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د
  فٖ االًصشاف -الشاتكالتٌثِ٘  •
ٍ َّ لثاسٓ لي أًس الزّي تومٌى هم٘ي هوا ٌٗؽثك للِ٘ اللفؿ، ٍ َّ •

 :للى ألسام حالحٔ

    431       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (االًصساف :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د
وونا إرا وناى تمنط افنشاد     االًصساف الٌبشئ هي غلبأ الَواَ     -1•

الوؽلك ٍ حصصِ أغلة ٍجَدا هي حصصِ األخشى، فمذ تَجة ّزُ 
ٍ ّزا الٌحَ هي . الغلثٔ فٖ الَجَد أًس الزّي هك تله الحصٔ الغالثٔ

االًصشاف اًصشاف تذٍٕ ال أحش لِ ٍ ال ْٗذم اإلؼالق ألىَّ فْن رلنه  
الومٌى الخاصّ ل٘س هسثثا لني اللفنؿ ٍ هسنتٌذا إل٘نِ لىنٖ ٗىنَى       
هشوَال لذل٘ل حج٘ٔ الفَْس ٍ اًوا َّ تسثة غلثٔ خاسج٘ٔ ٍ ال دل٘ل 

اللْن إِالَّ إرا واًت الٌذسٓ تذسجٔ تح٘ج ٗشى ها ٍظك لنِ  . للى حج٘تِ
اللفؿ ل٘س همسوا شاهال لوا ٌٗصشف لٌِ ٍ ٗىَى ّزا تحسة الحم٘مٔ 

 .هي ًشَء ظ٘ك ٍ تحذٗذ فٖ الوذلَل

    431       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (االًصساف :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د
فٖ حصٔ همٌ٘ٔ هجاصا االًصساف الٌبشئ هي كثسٓ استعوبل اللفع  -2•

أٍ للى ًحَ تمذد الذال ٍ الوذلَل فاىَّ رله لذ َٗجة شذٓ لاللنٔ ٍ  
أًس ت٘ي اللفؿ ٍ ت٘ي تله الحصٔ ٍ ّزا أًس لففٖ ال خاسجٖ ألًنِ  
ًاشئ هي استموال اللفؿ فٖ الومٌى ٍ إفادٓ الومٌنى تنِ ٍ ّنَ الّنزٕ     
ٗؤدٕ إلى الَظك التمٌٖ٘ إرا تلغ هشتثنٔ لال٘نٔ وونا فنٖ الوٌمنَل أٍ      
الوشتشن ٍ اهّا إرا لن ٗثلغ تله الوشتثٔ فال ٗتحمك ٍظنك تنل هجنشد    
أًس ٍ لاللٔ شذٗذٓ، ٍ ّزا لذ ٗىَى صالحا لاللتواد للِ٘ فٖ همنام  
الث٘اى فاالًصشاف تْزا الومٌى لنذ َٗجنة اإلجونال ٍ لنذم تواه٘نٔ      

 .اإلؼالق

    431       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (االًصساف :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د
وونا فنٖ   االًصساف الٌبشائ هاي هٌبساببت عسف٘أ أٍ عمال ٘أ       -3•

التششٗمات التٖ لْا جزٍس لشف٘ٔ هشوَصٓ لشفنا أٍ لمالي٘نا فاًْنا لنذ     
فاًِ ٌٗصشف إلى الوناء  « الواء هؽْش»تَجة التم٘٘ذ أٗعا ووا إرا لال 

 .الؽاّش لوشوَصٗٔ لذم هؽْشٗٔ الٌجس

    432       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (اإلطالق الحكوٖ ٍ اإلطالق الومبهٖ :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د

  اإلؼالق الحىوٖ ٍ اإلؼالق الوماهٖفٖ التو٘٘ض ت٘ي  -الخاهسالتٌثِ٘ •
 فاًْوا هختلفاى جَّشا، •

  432       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (اإلطالق الحكوٖ ٍ اإلطالق الومبهٖ :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د

ٖ الوحتول ٍ الوشاد ًف٘نِ تناإلؼالق    التم٘٘ذرله ألى ٍ • للنى   الحىون
ل٘دا فٖ الوسا  هي اللفاع ٍ هَوباب لقا٘ك  ا اسٓ     فشض حثَتِ ٗىَى 

ٍ أساد الفم٘ش المادل واى رله تع٘٘ما فٖ ( أوشم الفم٘ش)فئرا لال  هدلَلِ
 هذلَل أوشم الفم٘ش اللففٖ، 

ال ٗكَى ل٘دا ف٘واب  الوحتول فٖ هَسدُ  فالتم٘٘ذ الومبهٖاهّا اإلؼالق ٍ •
ذكس فٖ الكالم بل َّ هسا  آخس عالٍٓ علاى الواسام الوادلَل عل٘اِ     

فنزوش اًنِ غسنل    ( أَال أللوىن ٍظَء سسَل اللَِّ)ووا إرا لال ببللفع 
ٗساتفب  بومتقاى   الَجِ ٍ ال٘نذٗي ٍ هسنا النشّأس ٍ المنذه٘ي فاًنِ      

 ، اإلطالق الومبهٖ عدم وص ٘ٔ الوقوقٔ أٍ االستٌشبق هثال

  432       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (اإلطالق الحكوٖ ٍ اإلطالق الومبهٖ :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د

بحبوأ للاى عٌبٗأ     ل٘سغَْزا عبهب اإلطالق الحكوٖ لْرا ٗكَى  ٍ•
ألىَّ همتعى ـَْس حال ول هتىلن روش والها اًِ فٖ همام ت٘ناى  خبصٔ 

 توام هَظَق الحىن الوذلَل تىالهِ، 
فثالتثاس وًَِ هشتثؽا توشام آخش لنالٍٓ للنى   اإلطالق الومبهٖ اهّا ٍ •

علاى عٌبٗأ شا ادٓ ٍ همابم ب٘ابى       هبتٌ٘ٔفبالستفب ٓ هٌِ هذلَل اللفؿ 
الّزٕ تىلن تِ الونتىلن ٍ لنزله لنن     خبص أكثس هوب لد أبسشُ الكالم

 ٗىي اإلؼالق الوماهٖ ـَْسا لاًًَ٘ا لاها تل تحاجٔ إلى لشٌٗٔ خاصٔ 
 :ّزُ المشٌٗٔ للى لسو٘يٍ •

  432       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (اإلطالق الحكوٖ ٍ اإلطالق الومبهٖ :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د

 .لفف٘ٔ صشٗحٔ أٍ ـاّشٓ ووا فٖ الوخال الوتمذم -1•
 داللٔ االلتعاء الوٌاسثٔ هك شأى الشاسق األلذس  -2•
رله ف٘وا ٗفشض اىَّ جضء هي اجضاء الَـ٘فٔ وناى هونا ٗغفنل لٌنِ     ٍ •

لادٓ تح٘ج لَ ال تمشض الشاسق تٌفسِ لِ لن ٗلتفت إلِ٘ لاهٔ الٌناس  
لىَى احتوالِ ال ٗخؽش للى األرّاى المادٗٔ فاًِ فٖ هخل رله ٌٗفنٖ  

ووا . تسىَت الوَلى ٍ لَ فٖ هجوَق خؽاتاتِ احتوال دخلِ ٍ ل٘ذٗتِ
ٗمال رله فٖ هخل ًفٖ احتوال دخل المَ٘د الخاًَٗٔ فٖ التىل٘ف ومصذ 

 .الَجِ ٍ التو٘٘ض

  432       3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل 
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 (اإلطالق الحكوٖ ٍ اإلطالق الومبهٖ :تٌبْ٘بت)الوطلك ٍ الوم٘د

هب لذا كبى ب٘ي الوركَز ٍ غ٘س الوركَز ازتببط ٍ لَ فاٖ تاَّن    -3•
الوخبطب ٍ حٌ٘ئر ٗكَى األصل كَى الوتكلن بصاد  ب٘ابى أهاس ّارا     
الالشم غ٘س الوركَز كوب لد ٗركس فٖ  اللٔ هب  ل على واَاش الباَل   

 .فٖ الجبزٕ على عدم اًفعبلِ بِ
 (هْدٕ ّب ٍٕ)•



21 

 الجٌساسن حبالت 

 اسم الجنس

 نكرة

معرفا بالالم أو 
مضافا إلى المعرف 

 به

ء  ال يطرأ عليها شي
 .من التنوين أو الالم

و ال إشكال من حيث 
 صالحيته

 إلطالقا

 التقييد

 صالحيته للتعين 

433: ، ص3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل   
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 الجٌساسن حبالت 

 «حاالت اسن الجٌس»•
تاسٓ ٗىَى اسن الجٌس ًىشٓ، ٍ أخشى همشفنا تنالالم أٍ هعنافا إلنى     •

 .ء هي التٌَٗي أٍ الالم الومشف تِ، ٍ حالخا ال ٗؽشأ للْ٘ا شٖ
ٍ ال إشىال فٖ المسن الخالج هي ح٘ج صالح٘تِ لإلؼالق ٍ التم٘٘ذ ٍ  •

صالح٘تِ للتم٘ي صذلا ٍ اًؽثالا فٖ توام االفشاد تٌحَ الشوَل تثشونٔ  
اإلؼالق ٍ همذهات الحىؤ أٍ تذال ٍ فٖ فشد هم٘ي تثشؤ الذال للنى  

 . التم٘٘ذ
اًوا الثحج لي ها ٗتغ٘ش هي هذلَلِ تذخَل التٌَٗي أٍ الالم لل٘نِ ٍ  ٍ •

 :هي ٌّا ٗمك الىالم فٖ هماه٘ي
433: ، ص3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل   
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 الجٌساسن حبالت 

  دخَل التٌَٗي للى اسن الجٌس: األٍلالومام •
ال إشىال فٖ اًِ تزله ٌٗسلخ اسن الجٌس لي الصنالح٘ٔ للتمن٘ي   ٍ •

االستغشالٖ ٍ للتم٘ي فٖ فشد خاص ألىَّ التٌَٗي ٗذل للنى اإلتْنام ٍ   
الٌىاسٓ ف٘تمزَّس فٖ حمِ التم٘٘ي ٍ هي ٌّنا ٌٗملنة اإلؼنالق ف٘نِ هني      

 .الشوَل٘ٔ إلى الثذل٘ٔ
اهّا اًسالخِ لي التم٘٘ي االستغشالٖ فمذ روش فٖ تمشٗثنِ ٍ تفسن٘شُ اىَّ   •

التٌَٗي الذال للى التٌى٘ش ٗلحك ل٘ذ الَحنذٓ تونذلَل اسنن الجنٌس     
ٍ ( أوشم ٍاحنذا هني الملوناء   )فٖ لَٓ لَلٌا ( أوشم لالوا)ف٘صثا لَلٌا 

همِ ٗستح٘ل فٖ حمِ الشوَل٘ٔ ألًِ ٗستَجة است٘ماب توام اٙحاد ٍ 
 .َّ خلف الَحذٓ

433: ، ص3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل   
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 الجٌساسن حبالت 

 :ّزا الث٘اى ٗتمشض لادٓ إلى إشىال٘ي حَلّٖ ٍ ًمعٍٖ •
اىَّ الَحذٓ ٍ الَاحنذ أٗعنا هني أسنواء     : اهّا اإلشىال الحَلّّٖ فحاصلِ•

األجٌاس ٍ صالا لالستغشال٘ٔ ٍ لْزا ٗوىي أَى ٗذخل للِ٘ أدآ الموَم 
النذال للنى االسنتغشال٘ٔ األدات٘نٔ     ( أوشم ول ٍاحذ هي الملواء)ومَلٌا 

فى٘ف ٗىَى تم٘٘ذ اسنن جنٌس أخشجنِ هَجثنا     . فعال لي الحىو٘ٔ
 .الًسالخِ لي الماتل٘ٔ لالستغشال٘ٔ

ال تشتن )ٍ اهّا الٌمط فثالٌىشٓ الَالمٔ فٖ س٘اق الٌْٖ ٍ الٌفٖ ومَله •
 .فاًْا تذل للى االستغشال٘ٔ هك ٍجَد التٌَٗي( هؤهٌا

433: ، ص3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل   
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 الجٌساسن حبالت 

 :اهّا لي الحلّ فثاى ل٘ذ الَحذٓ لِ حالث هماى: ٍ الجَاب•
الَاحذ فٖ هماتل الىخ٘ش ٍ الّزٕ َّ هَجَد ظوي الىخ٘ش، ٍ ٍاظا  -1•

للى حذ سايش أسنواء األجٌناس هفْنَم ولّنٖ صنالا      الومٌى  ّزااىَّ 
 .للشوَل٘ٔ ٍ ل٘س هشادًا هي ل٘ذ الَحذٓ ّزا الومٌى

الَاحذ فمػ إٔ الَاحذ تششغ ال لي الضاينذ، ٍ فنٖ هخنل رلنه      -2•
ٗستح٘ل اإلؼالق الشوَلٖ ألًِ خلف حذ الَحذٓ إِالَّ اى ّنزا الومٌنى   

 .ل٘س همصَداً أٗعاً للى ها سَف ٗفْش
 

433: ، ص3 ج( الْبشوٖ)بحَث فٖ علن األصَل   
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 الجٌساسن حبالت 

الَاحذ تحذُ لىي ال فٖ ًفس األهش تل هي ًاح٘ٔ ّزا الىنالم إٔ   -3•
الَاحذ فمػ إحثاتاً ال حثَتاً، ٍ ّزا َّ الومصَد فنٖ الومنام تومٌنى اىَّ    
اسن الجٌس تمذ دخَل التٌَٗي للِ٘ هي ًاح٘نٔ ًفسنِ ال ٗصنذق إِالّ    
للى الَاحذ فمػ هي دٍى أَى ٌٗفٖ حثَت األوخش فنٖ الَالنك ٍ ًفنس    
األهش ٍ تْزا ٗختلف ّزا الومٌى لي الومٌى السناتك ٍ لْنزا لنَ أونشم     

 [.1]لالو٘ي دفمٔ ٍاحذٓ واى هوتخالً 
•______________________________ 

جمل ّزُ األهَس هماىٍ لوفَْم الَاحذ ال ٗخلَ هي إشىال، فاًنِ   -[1]
ل٘س لِ إِالَّ همٌى ٍاحذ تل أخز هخل ّنزُ االلتثناسات فنٖ الونذلَل     

 .التصَسٕ هشىل تصَٗشُ حثَتاً
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 الجٌساسن حبالت 

اهّا الجَاب لني النٌمط فثونا تمنذم ف٘ونا سنثك هني اىَّ اسنتفادٓ         ٍ •
االستغشال٘ٔ فٖ هَاسد الٌْٖ ٍ الٌفٖ إِى أُسٗذ تْا االسنتغشال٘ٔ تلحناؾ   
هشحلٔ االهتخال فْٖ تماًَى لملٖ ٗمعنٖ تنأىَّ الؽث٘منٔ ال تٌتفنٖ إِالَّ     
تاًتفاء توام افشادّا ٍ إِى أُسٗذ تْا االستغشال٘ٔ فٖ ًفنس الحىنن فْنَ    
تذاللٔ س٘ال٘ٔ خاسج٘ٔ ٍ ّٖ داللٔ تصذٗم٘ٔ للى اىَّ الوفسذٓ اًحالل٘ٔ 

[2.] 
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