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 المطلق و المقيد

  الخبهس فٖ الوـلك ٍ الوم٘ذ ٍ الوجول ٍ الوج٘يالومظذ •
 [ توشٗف الوـلك]فظل •
ٍ لذ أشىل هلِ٘ ثوغ  ما دل على شائع في جنسه ثأًِ المطلق   هشف•

ثوذم االؿشاد أٍ االًوىبس ٍ أؿبل الىالم فٖ الٌمغ ٍ اإلثشام    األهالم
ٍ لذ ًجٌْب فٖ غ٘ش همبم هلى أى هثلِ ششح االسن ٍ َّ هوب ٗجوَص أى  
ال ٗىَى ثوـشد ٍ ال ثوٌوىس فبألٍلى اإلهشاع هي رله ثج٘وبى هوب   
ٍػن لِ ثوغ األلفبف التٖ ٗـلك هلْ٘ب الوـلوك أٍ هوي غ٘شّوب هووب     

 .ٌٗبست الومبم
243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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 المطلق و المقيد

 اإلطالق 

مما ٌدل علٌه 
 اللفظ بالوضع 

مما تقتضٌه 
 مقدمات الحكمة
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 المطلق و المقيد

  فٖ الوـلك ٍ الوم٘ذ ٍ الوجول ٍ الوج٘ي -الخبهسالومظذ •
اختلفَا فٖ اى اإلؿالق ّل َّ هوب ٗذل هلِ٘ اللفق ثبلَػن أٍ ( فظل)•

 اًِ هوب تمتؼِ٘ همذهبت الحىؤ
 ٍ لجل التىلن فٖ رله ال ثأس ثتمذٗن أهَس•
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 المطلق و المقيد

  اًْن هشفَا الوـلك ثأًِ هب دل هلى شبٗن فٖ جٌسِ( األٍل)•
ال ٗظذق إلّب هلى ثوغ افشاد الوـلك ثأًِ   هلى ّزا التوشٗف( ٍ أٍسد)•

أهٌٖ ثِ الٌىشٓ ٍ ال ٗظذق هلى اسن الجٌس الّزٕ ٗىَى ّوَ األوثوش   
 ٍجَدا هي غ٘شُ فٖ الوـلمبت 

ثبى االختظبص ثبلٌىشٓ اًوب ٗىَى هلى تمذٗش اى ٗشاد ( ٍ أج٘ت هٌِ)•
 الوشددثلفق الشبئن الَالن فٖ التوشٗف الفشد 
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 المطلق و المقيد

المطلق بأنه ما دل 
  على شاٌع فً جنسه

 الفرد المردد

المعنى الساري فً 
 الجنس

 اإلرسال
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إرا أسٗذ ثِ الووٌى السبسٕ فٖ الجٌس وووب ّوَ اللوبّش ألى    ( ٍ اهب) •
هوٌى الشَ٘م َّ السشٗبى فٌ٘ـجك التوشٗف هلى اسن الجٌس ٍ الٌىوشٓ  

 ولْ٘وب 
سثوب ٗوتزس هي االختظبص ثبلٌىشٓ ثبى ّزا التوشٗف اًووب ّوَ هوي    ٍ •

التفتبصاًٖ ٍ غ٘شُ هوي ٗمَلَى ثوذم ٍجَد الىلٖ الـج٘وٖ فٖ الخوبس   
 الٌىشٓفلزا هشفَُ هلى ًحَ ال ٗىَى هٌـجمبً اال هلى 
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جذٗذ فٖ رلوه ٍ اًووب   اطـالح   فبللبّش اًِ ل٘س لْن( ٍ و٘ف وبى) •
الوشاد ثبإلؿالق هٌذّن َّ الووٌى اللغَٕ أهٌٖ ثِ اإلسسبل فوبلوـلك  

ء هوب ٗىَى لبثال للتم٘٘وذ   هٌذّن حٌ٘ئز َّ الوشسل الّزٕ لن ٗم٘ذ ثشٖ
ثِ ٍ هلِ٘ فال ٗتشتت هلى التىلن فٖ التوبسٗف ثبلٌمغ أٍ ثوذم الـوشد  

 أثش أطال  
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 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 

اإلطالق المتصف 
 به الجملة التركٌبٌة 
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 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 
لحاظ المفهوم غٌر 
مقٌد ببعض أصنافه 

 أو افراده 

اإلطالق المتصف به 
 الجملة التركٌبٌة 

ما ٌقتضٌه طبع نفس 
 القضٌة 
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 اإلطالق 

 المعنى األفرادي 
لحاظ المفهوم غٌر 

مقٌد ببعض أصنافه أو 
 افراده 

مثل هذا اإلطالق 
ٌوجب سعة دائرة 

 المعنى دائما  

اإلطالق المتصف به 
 الجملة التركٌبٌة 

ما ٌقتضٌه طبع نفس 
 القضٌة 

لسعة مدلول القضٌة 
 تارة 

 لتضٌٌقه أخرى
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اى اإلؿالق ٍ التم٘٘ذ اًوب ٗوشػبى الوفَْم أٍال ٍ ثبلوزات  ( ثن اللبّش)•
ء ٍ هذهِ ٍ اهب اتظبف اللفق ثْوب فَْ اًووب ٗىوَى    ثبهتجبس تم٘ذُ ثشٖ

ثتجن هذلَلِ ٍ التوشٗف السبثك ٍ اى وبى َّٗن وًَْوب هي طفبت اللفق 
الذال هلى الووٌى لىي اللبّش اًْن أسادٍا ثزله اتظوبف اللفوق ثْووب    

 ثبلتجن 
اى هحل الىالم فٖ الومبم اًوب َّ اإلؿالق الوتظوف ثوِ الووٌوى    ( ثن)•

ثِ لحبف الوفَْم غ٘ش هم٘ذ ثجوغ أطوٌبفِ أٍ افوشادُ ٍ     األفشادٕ أهٌٖ
 دائوبًهثل ّزا اإلؿالق َٗجت سؤ دائشٓ الووٌى 
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اإلؿالق الوتظف ثِ الجولٔ التشو٘ج٘ٔ أهٌٖ ثِ هب ٗمتؼِ٘ ؿجون  ( ٍ اهب) •
ًفس المؼ٘ٔ الوَجت لسؤ هذلَل المؼ٘ٔ تبسٓ ٍ لتؼ٘٘مِ أخوش  فوال   
ٗمن الجحث هٌِ فٖ الومبم إر ل٘س إلؿالق الجول التشو٘ج٘ٔ ػبثؾ ولٖ 
ٗوشف ثِ أحَالْب هي ح٘ث هب ٗتشتوت هلوى إؿاللْوب هوي األحىوبم      
ػشٍسٓ اى إؿالق ول جولٔ لِ حىن ٗخظِ ٍ ال ٗون غ٘وشُ ٍ ألجول   
رله لضم الجحث هي إؿالق ول جولٔ ثخظَطْب فٖ الوَسد الوٌبست 
لِ ووب ٗجحث هوب ٗمتؼِ٘ إؿالق ط٘غٔ األهش فوٖ هجبحوث األٍاهوش ٍ    
 . هوب ٗمتؼِ٘ إؿالق المؼ٘ٔ الششؿ٘ٔ هثال فٖ هجبحث الوفبّ٘ن ٍ ّىزا
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اى الوتظف ثبإلؿالق لذ ٗىَى هوٌى هي الووبًٖ الوذلَل هلْ٘ب الثبًٖ •
ٖ  أهٌٖ   ثأحذ أسوبء األجٌبس ء هوي   ثِ ًفس الـج٘ؤ غ٘ش الوم٘وذٓ ثشو

 الخظَط٘بت الوظٌفٔ أٍ الوفشدٓ الووجش هٌْب ثبلالثششؽ الومسوٖ 
لذ روشًب اى أوثش الوـلمبت الَاسدٓ فٖ الوحبٍسات الوشف٘ٔ اًوب ّوٖ  ٍ •

 هي ّزا المج٘ل 
الوتظف ثبإلؿالق الووٌى الوستفبد هي الٌىشٓ أهٌوٖ ثوِ   ( ٍ لذ ٗىَى)•

 الـج٘ؤ الوم٘ذٓ ثبلَحذٓ الووجش هٌْب ثبلحظٔ فٖ ولوبت ثوؼْن 
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وال هي اسن الجٌس ٍ الٌىشٓ اهب اى ال ٗىَى ٍالوب فٖ س٘بق الٌْٖ ( ثن اى)•
 أحذّوبأٍ الٌفٖ أٍ ٗىَى ٍالوب فٖ س٘بق 

اهب هلى الثبًٖ فال إشىبل فٖ داللتْوب هلى الووَم ٍ االست٘وبة هلى هوب   •
 الخبصّتمذم ث٘بى رله فٖ هجبحث الوبم ٍ 

ٍ اهب هلى األٍل أهٌٖ ثِ هذم ٍلَهْوب فٖ سو٘بق الٌْوٖ أٍ الٌفوٖ فوبى      •
وبًت ٌّبن لشٌٗٔ تذل هلى اهتجبس هتولك الحىن أٍ هَػوَهِ هلوى ًحوَ    
الووَم الجذلٖ فَْ ٍ إلّب فبإلؿالق ٗمتؼى سشاٗٔ الحىن إلى ول هب ٗوىي اى 

 وَى الووَم است٘وبث٘ب ووب َّ كبّش ٗستلضم   ٌٗـجك هلِ٘ هوشٍػِ ٍ رله
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لذ تىوَى فوٖ ًبح٘ؤ    القرينة الدالة على اعتبار العموم بدليا ( ثن اى)•
الذالٔ ثبلَػن هلى اهتجوبس الَحوذٓ فوٖ الووٌوى      الٌىشٓووب فٖ  الوبدٓ

 الوستوول فِ٘ اللفق 
ٖ   ووب فٖ هوَاسد   الْ٘ئٔلذ تىَى فٖ ًبح٘ٔ ٍ • فوبى  ء  تولوك األهوش ثشو

هتولك األهش ٍ اى لن تؤخز فِ٘ الَحذٓ ثحست الَػن ثول ّوَ ًفوس    
الووٌى الوَػَم لِ أحذ أسوبء األجٌبس أهٌٖ ثْب هَاد األفوبل الذالٔ 
هلى الووبًٖ الحذث٘ٔ إلّب اى ّ٘ئٔ األهش لوب دلوت هلوى ؿلوت إٗجوبد     

 .طشف الـج٘ؤ اجتضئ ثبلفشد الَاحذ هٌْب فٖ همبم االهتثبل
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اًِ لذ روشًب سبثمب اى سشٗبى الحىن فوٖ الووبم األطوَلٖ إلوى     الثبلث •
فٖ هوذخَل األدآ اًووب   [ 1]ثوذ جشٗبى همذهبت الحىؤ جو٘ن افشادُ 
ٍ ّزا ثخالف السشٗبى فٖ الوـلمبت الشوَل٘ٔ فبًِ  اللفلَّ٘ٔ ثبلذاللٔ 

اًوب ٗىَى ثحىن الومل ألجل تسبٍ  افشاد الـج٘ؤ فٖ الَفبء ثبلغشع 
 الوتشتت هلْ٘ب 
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هٌذ توبسػْوب ٍ يتقدم العام األصولي على المطلق الشمولي هي ثن ٍ •
ألجل رله أٗؼب ٗتمذم الوـلك الشووَلٖ هلوى الوـلوك الجوذلٖ ألى     
التخ٘٘ش الثبثت ث٘ي افشاد الوـلك الجذلٖ ثحىن الومل اًووب ٗىوَى هٌوذ    
تسبٍ  افشاد الـج٘ؤ الَاحذٓ فٖ الَفبء ثبلغشع الوتشتت هلْ٘وب فوون   
فشع وَى أحذ االفشاد هحىَهب ثحىن الوـلك الشوَلٖ ٗخوش  ّوزا   
الفشد هي التسبٍٕ الوضثَس ف٘ختض التخ٘٘ش ثغ٘شُ هي االفشاد ال هحبلؤ  

فٖ ثحث همذهؤ الَاجوت هٌوذ التووشع     [ 2]ٍ لذ ثٌ٘ب تفظ٘ل رله 
   لىالم الوالهٔ األًظبسٕ
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