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 الوطلك ٍ الوم٘د

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

أًْاب  أسواء الىل٘ات هي الجَاّش ٍ األؾشاض بل الؿشظ٘ات ٍ ال سٗب 
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   



5 

 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 -الشابؽالتٌبِ٘  •
ٍ َّ ؾباسٓ ؾي أًس الزّي بوؿٌى هؿ٘ي هوا ٌٗطبك ؾلِ٘ اللفع، ٍ َّ •

 :ؾلى ألسام ثالثٔ

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

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

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

اللْن إِالَّ إرا واًت الٌذسٓ بذسجٔ بح٘ث ٗشى ها ٍظؽ لنِ  . ؾلى حج٘تِ
اللفع ل٘س همسوا شاهال لوا ٌٗصشف ؾٌِ ٍ ٗىَى ّزا بحسب 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 هؿٌ٘ٔ هجاصا االًصساف الٌبشئ هي كثسٓ استعوبل اللفع  -2•

أٍ ؾلى ًحَ تؿذد الذال ٍ الوذلَل فاىَّ رله لذ َٗجب شذٓ ؾاللنٔ ٍ  
أًس ب٘ي اللفع ٍ ب٘ي تله الحصٔ ٍ ّزا أًس لفػٖ ال خاسجٖ ألًنِ  
ًاشئ هي استؿوال اللفع فٖ الوؿٌى ٍ إفادٓ الوؿٌنى بنِ ٍ ّنَ ال نزٕ     
ٗؤدٕ إلى الَظؽ التؿٌٖ٘ إرا بلغ هشتبنٔ ؾال٘نٔ وونا فنٖ الوٌمنَل أٍ      
الوشتشن ٍ اهّا إرا لن ٗبلغ تله الوشتبٔ فال ٗتحمك ٍظنؽ بنل هجنشد    
أًس ٍ ؾاللٔ شذٗذٓ، ٍ ّزا لذ ٗىَى صالحا لالؾتواد ؾلِ٘ فٖ همنام  
الب٘اى فاالًصشاف بْزا الوؿٌى لنذ َٗجنب اإلجونال ٍ ؾنذم تواه٘نٔ      

 .اإلطالق

    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•

التششٗؿات التٖ لْا جزٍس ؾشف٘ٔ هشوَصٓ ؾشفنا أٍ ؾمالي٘نا فاًْنا لنذ     
فاًِ ٌٗصشف إلى الوناء  « الواء هطْش»تَجب التم٘٘ذ أٗعا ووا إرا لال 

 .الطاّش لوشوَصٗٔ ؾذم هطْشٗٔ الٌجس

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

  اإلطالق الحىوٖ ٍ اإلطالق الوماهٖفٖ التو٘٘ض ب٘ي  -الخاهسالتٌبِ٘ •
 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 بناإلطالق    التم٘٘ذرله ألى ٍ • ؾلنى   الحىون
ل٘دا فٖ الوسا  هي اللفاع ٍ هَوباب لقا٘ك  ا اسٓ     فشض ثبَتِ ٗىَى 

ٍ أساد الفم٘ش الؿادل واى رله تع٘٘ما فٖ ( أوشم الفم٘ش)فئرا لال  هدلَلِ
 هذلَل أوشم الفم٘ش اللفػٖ، 

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

فنزوش اًنِ غسنل    ( أَال أؾلوىن ٍظَء سسَل اللَِّ)ووا إرا لال ببللفع 
ٗساتفب  بومتقاى   الَجِ ٍ ال٘نذٗي ٍ هسنا النش أس ٍ 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 غَْس حال ول هتىلن روش والها اًِ فٖ همام ب٘ناى  خبصٔ 

 توام هَظَؼ الحىن الوذلَل بىالهِ، 
فباؾتباس وًَِ هشتبطا بوشام آخش ؾنالٍٓ ؾلنى   اإلطالق الومبهٖ اهّا ٍ •

علاى عٌبٗأ شا ادٓ ٍ همابم ب٘ابى       هبتٌ٘ٔفبالستفب ٓ هٌِ هذلَل اللفع 
ال زٕ تىلن بِ الونتىلن ٍ لنزله لنن     خبص أكثس هوب لد أبسشُ الكالم

 ٗىي اإلطالق الوماهٖ غَْسا لاًًَ٘ا ؾاها بل بحاجٔ إلى لشٌٗٔ خاصٔ 
 :ّزُ المشٌٗٔ ؾلى لسو٘يٍ •

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

 .لفػ٘ٔ صشٗحٔ أٍ غاّشٓ ووا فٖ الوثال الوتمذم -1•
 داللٔ االلتعاء الوٌاسبٔ هؽ شأى الشاسؼ األلذس  -2•
رله ف٘وا ٗفشض اىَّ جضء هي اجضاء الَغ٘فٔ وناى هونا ٗغفنل ؾٌنِ     ٍ •

ؾادٓ بح٘ث لَ ال تؿشض الشاسؼ بٌفسِ لِ لن ٗلتفت إلِ٘ ؾاهٔ الٌناس  
لىَى احتوالِ ال ٗخطش ؾلى األرّاى الؿادٗٔ فاًِ فٖ هثل رله ٌٗفنٖ  

ووا . بسىَت الوَلى ٍ لَ فٖ هجوَؼ خطاباتِ احتوال دخلِ ٍ ل٘ذٗتِ
ٗمال رله فٖ هثل ًفٖ احتوال دخل المَ٘د الثاًَٗٔ 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 ٍٕ)•
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