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 المطلك و المقيد

 [ األلفبف التٖ ٗـلك هلْ٘ب الوـلك]•
  هٌْب اسن الجٌسف •
وئًسبى ٍ سجل ٍ فشس ٍ حَ٘اى ٍ سَاد ٍ ث٘بع إلى غ٘ش رله هني  •

أنها   أسوبء الىل٘بت هي الجَاّش ٍ األهشاع ثل الوشػ٘بت ٍ ال سٗت 
بال شرط أصال ملحوظ   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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 المطلك و المقيد

  الجٌس ٖهباس•
بال شرط أصال ملحوظ   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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 المطلك و المقيد

  الجٌس ٖهباس•
بال شرط أصال ملحوظ   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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 المطلك و المقيد

  الجنس يم اس•
بال شرط أصال ملحوظ   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 ٌكن مدلوالً وضعاً السم  اإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

 .  ٌنعقد عادة فً كالم المتكلم سياقي

اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن 

 عدم ذكر القٌد بنفسه ٌدل 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 
للطبٌعة المهملة بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن مجازاً، لكن عدم 
 ذكر القٌد بنفسه ٌدل على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصٌة 

 اإلطالق 

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

اسم الجنس و إِْن 
كان موضوعاً 
للطبٌعة المهملة 
بحٌث لو استعمل 
فً المقٌد لم ٌكن 
مجازاً، لكن عدم 

ذكر القٌد بنفسه ٌدل 
 على اإلطالق

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم )على مجرد  
 ( ذكر القٌد

على اسم الجنس  
ذاته مع خصوصٌة 

 عدم القٌد

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

عدم ذكر القٌد 
موضوع بوضع آخر 
 لخصوصٌة اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد  
 ( القٌد

على اسم الجنس ذاته  
مع خصوصٌة عدم 

 القٌد

لٌكون اسم الجنس 
موضوعاً بوضعٌن 

أحدهما ال بشرط تجاه 
ذكر القٌد و عدمه و 
الثانً مشروط بعدم 

ذكر القٌد، و 
الموضوع فً الوضع 

األول هو ذات 
الطبٌعة المهملة و فً 

الوضع الثانً هو 
خصوص الطبٌعة 

 المطلقة،

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

فً مقدمات الحكمة 
المحقق رأي 

 ًّ  الخراسان

ال مقام البٌان أَْن ٌكون المتكلم فً 
 .فً مقام اإلهمال و اإلجمال

متصلة على ال ٌنصب قرٌنة أَْن 
 .التقٌٌد

قدر متٌقن أَْن ال ٌكون بٌن االفراد 
 .فً مقام التخاطب

    417       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (الث ني: تنبيه ت)المطلك و المقيد
  الخبًٖالتٌجِ٘ •
اًِ اتؼح هلى ػَء هب تمذم اىَّ اإلؿالق ٍ همنذهبت الكىونٔ اًونب     -•

تجشٕ ثلكبف الوذلَل التظذٗمٖ للىالم ٍ َّ الٌسجٔ التبهٔ الكىو٘ٔ ٍ 
أؿشافْب ٍ ال تجشٕ ثلكبف الٌسجٔ الٌبلظٔ التم٘٘ذٗنٔ ألًْنب ل٘سنِ إِالَّ    

 . هذلَل تظَسٗب ثكتب

427       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول   



13 

 (الث ني: تنبيه ت)المطلك و المقيد
لذ تمذم اىَّ همذهبت الكىن ال تشخض هب َّ تظنَس الونتىلن فنٖ    ٍ •

ٍ الواللٔ اللغَٗنٔ ثن٘ي   اللغٔ   همبم االستووبل فبىَّ رله ٗؤخز هي ًلبم
 .األلفبف التٖ ٗستوولْب الوتىلن ٍ هوبًْ٘ب

ًون ثبلٌسجٔ إلى إهىبى إجشاء اإلؿالق فٖ هذلَل ًفسٖ الٌسجٔ التبهٔ  •
التٖ ثئصائْب هذلَل تظذٗمٖ ٌّبن ثكج تمذم التوشع لِ فنٖ هجكنج   
الَاجت الوـلك ٍ الَاجت الوششٍؽ، ح٘ج وبى ٗذهى اىَّ حشف٘ٔ هوٌى 
الٌسجٔ توٌن هي إهىبى إجشاء اإلؿالق فِ٘ ٍ لذ أج٘ت هل٘نِ هفظنال   

 .ٌّبن

428       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول   
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

 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 شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

 .فٖ شوَل٘ٔ اإلؿالق ٍ ثذل٘تِ -الخبلجالتٌجِ٘  •
ٍ ( أحلّ اللَِّ الج٘نن )ٍ ال إشىبل اىَّ اإلؿالق لذ ٗىَى شوَل٘ب ووب فٖ •

 ( أهتك سلجٔ)لذ ٗىَى ثذل٘ب ووب فٖ 
لذ ٗىَى اإلؿالق فٖ حىن ٍاحنذ ثلكنبف هَػنَهِ شنوَل٘ب ٍ     ثل •

فبًِ ثلكبف افشاد الوبلن ٗىَى ( أوشم الوبلن)ثلكبف هتولمِ ثذل٘ب ووب فٖ 
الكىن شوَل٘ب ٍ لىي ثلكبف ألسبم اإلوشام ال ٗجت إِالَّ تكم٘ك هسوبُ 

 ٍ ال ٗلضم تكم٘ك ول أًَام اإلوشام، 
ال )اًِ لذ ٗىَى فٖ هَسد ثلكبف الوتولك أٗؼب شنوَل٘ب وونب فنٖ    ووب •

 . هخال( تىزة

   428       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ٍ هي ٌّب ٗأتٖ السؤال هي هٌشأ الشوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ هن وَى الذال هلى •
اإلؿالق فٖ توبم الوَاسد ش٘ئب ٍاحذا ٍ َّ همذهبت الكىونٔ، فى٘ن    

 .اختلفِ الٌت٘جٔ هن ٍحذٓ الومذهٔ؟
 :لذ هَلجِ ّزُ الٌمـٔ فٖ ولوبت الوكمم٘ي ثَجَُ هذٗذٍٓ •

   428       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

هب أفبدُ الس٘ذ األستبر هني اىَّ همنذهبت الكىونٔ فنٖ      -األٍلالَجِ •
جو٘ن الوَاسد ال تخجِ إِالَّ هـلجب ٍاحذا ٍ ّنَ اىَّ هَػنَم الكىنن أٍ    
هتولمِ رات الـج٘ؤ ٍ اهّب الشوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ فتخجِ ثلكبف لشٌٗٔ همل٘ٔ 

( ال تىزة)أٍ هشف٘ٔ تو٘ي الجذل٘ٔ تبسٓ ٍ الشوَل٘ٔ أخشى، فوخال لَله 
شنوَل٘ب ألىَّ الجذل٘نٔ    -ٍ َّ الىنزة  -اًوب أطجح الٌْٖ ثلكبف هتولمِ

غ٘ش هومَلٔ، ألىَّ الٌْٖ هي وزة هب لغَ هكنغ فنبىَّ الىنزاة هْونب     
ٗىَى وزاثب فَْ ال ٗىزة ثجو٘ن األوبرٗت لىٖ ٗـلت هٌِ تشن وزة 

هخال فبًِ ال ٗكتول ف٘نِ  ( وظلِّ)هب، ٍ ّزا ثخالف الوتولك فٖ األٍاهش 
الشوَل٘ٔ إر ال ٗومل أَى ٗجت هلى الوىل  اإلت٘بى ثجو٘ن افشاد الظالٓ 

 .فبًِ غ٘ش همذٍس لِ ف٘تو٘ي أَى ٗىَى اإلؿالق ثذل٘ب فِ٘

   428       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ّزا الجَاة ال ٗؼن ٗذُ هلى فزلىنٔ الوَلن  لَػنَن اىَّ هنالن     ٍ •
استفبدٓ الجذل٘ٔ ل٘سِ فٖ ل٘بم لشٌٗٔ هلى اهتٌبم الشوَل٘ٔ ٍ وزله فٖ 
ؿشف الوىس ثشْبدٓ استفبدٓ الجذل٘ٔ أٍ الشوَل٘ٔ فٖ هَاسد ٗومل فْ٘نب  

فبًِ ووب ٗوىي جول ٍجَة اإلوشام ( أوشم الوبلن)وال األهشٗي ووب فٖ 
فشد هٌْن ووب  هلىهلى ؿج٘وٖ الوبلن ثٌكَ الشوَل وزله ٗوىي جولِ 

 [.1]هخال ( أوشم هبلوب)فٖ 

   428       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 



19 

 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ثل لَ وبى ّزا الّزٕ أفبدُ َّ الوالن فَْ ال ٗمتؼٖ تو٘ي الجذل٘ٔ  -[1] •
دائوب فوخال هذم همذٍسٗٔ توبم افشاد الظنالٓ ال ٗسنتلضم جولنِ ثنذل٘ب     
فل٘ىي شوَل٘ب فٖ حذٍد الومذٍس هٌْب ووب َّ وزله ثبلٌسجٔ إلى ونل  
خـبة ٍ تىل٘  ح٘ج ٗىَى هم٘ذا هَػَهب ٍ هكوَال ثبلومذٍس هني  

 .افشادّب
 

   428       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

هي اىَّ همتؼنى األطنل   ( لذُ)هب أفبدُ الوكمك الوشالٖ  -الخبًٖالَجِ •
فٖ الوـلك أَى ٗىَى ثذل٘ب ٍ اهّب الشوَل٘ٔ فجكبجٔ إلنى هئًَنٔ صائنذٓ    
تخجتْب، ٍ رله ألىَّ همتؼى همذهبت الكىؤ اىَّ هَػنَم الكىنن ّنَ    
الـج٘ؤ الجبهؤ ث٘ي المل٘ل ٍ الىخ٘ش ٍ الفشد ٍ االفشاد ٍ الجبهن ٗتكمنك  
ثتكمك فشد ف٘ىَى ثذل٘ب ال هكبلٔ ٍ اهّب الشوَل٘ٔ فال ثذَّ فٖ اسنتفبدتْب  
 .هي هٌبٗٔ إػبف٘ٔ ٍ ّٖ هالحلٔ جو٘ن االفشاد ٍ سشٗبى الكىن إلْ٘ب

   429       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

حجَتب ل٘سِ الشوَل٘ٔ فِ٘ هٌبٗٔ صائذٓ هلى الجذل٘ٔ ٍ هنب   -أٍال -فٍِ٘ •
أُف٘ذ ًشأ هي الخلؾ ث٘ي الووَم ٍ اإلؿالق، فبىَّ هالحلٔ األفنشاد اًَّونب   
َّ فٖ ثبة الووَم ال اإلؿالق ٍ إِى وبى شوَل٘ب ووب تمذّم ث٘بى رلنه  

 .غ٘ش هشّٓ

   429       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

إحجبتب ًكي ال ًجذ إٔ هٌبٗٔ إػبف٘ٔ فنٖ اسنتفبدٓ اإلؿنالق     -حبً٘بٍ •
فبًِ ل٘س فِ٘ هذا اسنن الجنٌس النذال    ( أوشم الوبلن)الشوَلٖ ووب فٖ 

ء هٌْوب ال ٗتؼوي هٌبٗٔ  هلى الـج٘ؤ ٍ الالم الذال هلى الجٌس ٍ شٖ
إػبف٘ٔ تمتؼٖ الشوَل٘ٔ ٍ لَ تَّن داللٔ النالم هنخال هلنى الشنوَل٘ٔ     

 .هخال( احتشم هبلن الجلذ)غّ٘شًب الوخبل إلى هَاسد اإلػبفٔ ومَله 

   429       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ٍ َّ هىس هب تمذم ( لذُ)هب أفبدُ الوكمك األطفْبًٖ  -الخبلجالَجِ •
، ح٘ج ادهى اىَّ همتؼى األطل فٖ اإلؿالق (لذُ)هي الوكمك الوشالٖ 

الشوَل٘ٔ ألىَّ اإلؿالق ٗخجِ اىَّ الـج٘ؤ ّٖ الوأخَرٓ لجّنب ٍ ثونب اًَّْنب    
هأخَرٓ ثوب ّٖ فبً٘ٔ فٖ الخنبسد ال ثونب ّنٖ ّنٖ إٔ الوَػنَم ٍ      
الوٌبؽ َّ الَجَد الخبسجٖ للـج٘ؤ ٍ ثونب اىَّ ونل فنشد ّنَ ٍجنَد      
للـج٘ؤ ال هكبلٔ إٔ اىَّ الـج٘ؤ ًسجتْب إلى االفشاد ًسنجٔ اٙثنبء إلنى    
األثٌبء فال هكبلٔ ٗىَى همتؼى األطل حجَت حىوْب هلى ونل هنَسد   

ٍ اهّب الجذل٘نٔ فجكبجنٔ إلنى    . تخجِ فْ٘ب الـج٘ؤ ٍ َّ هوٌى الوشوَل٘ٔ
أخز ل٘ذ الَحذٓ أٍ الَجَد األٍل هي الـج٘ؤ هخال هوْب لىٖ ال ٗظذق 

 .هلى الَجَد الخبًٖ ٍ الخبلج هخال

   429       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ّزا الَجِ أٗؼب وسبثمِ غ٘ش طك٘ح حجَتب ٍ ال إحجبتب هلى هنب تمنذم   ٍ •
 .الٌَاّٖ ثلكبف هتولمبتْب اًكالل٘ٔفٖ ثكَث 

 

   429       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

الشمولٌة و 
 البدلٌة 

 بلحاظ الحكم

فً مرحلة 
 االمتثال

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

 الشمولٌة و البدلٌة 

 بلحاظ الحكم

كون الحكم منحال إلى 
أحكام عدٌدة بعدد افراد 

 الموضوع خارجا

وجود حكم واحد له 
امتثال واحد و عصٌان 

 واحد
 فً مرحلة االمتثال

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

 بلحاظ الحكم

كون الحكم منحال إلى 
أحكام عدٌدة بعدد افراد 

 الموضوع خارجا

بنحو ٌكون هناك أحكام 
عدٌدة لكل منها امتثاله 

 و عصٌانه الخاصّ 
 فٌكون شمولٌا 

وجود حكم واحد له 
امتثال واحد و عصٌان 

 واحد
 فٌكون بدلٌا

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

الشمولٌة و 
 البدلٌة 

 بلحاظ الحكم

فً مرحلة 
 االمتثال

انَّه بعد فرض 
 وحدة الحكم

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

الشمولٌة و 
 البدلٌة 

 بلحاظ الحكم

فً مرحلة 
 االمتثال

انَّه بعد فرض 
 وحدة الحكم

ٌمتثل ضمن 
 افراد عدٌدة

 فٌكون شمولٌا 

ٌمتثل ضمن 
 فرد واحد

 فٌكون بدلٌا 

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

فً مرحلة 
 االمتثال

انَّه بعد فرض 
 وحدة الحكم

ٌمتثل ضمن 
 افراد عدٌدة

 فٌكون شمولٌا 

ٌمتثل ضمن 
 فرد واحد

 فٌكون بدلٌا 

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

 الشمولٌة و البدلٌة 

 بلحاظ الحكم

كون الحكم منحال إلى 
أحكام عدٌدة بعدد افراد 

 الموضوع خارجا

بنحو ٌكون هناك أحكام 
عدٌدة لكل منها امتثاله 

 و عصٌانه الخاصّ 
 فٌكون شمولٌا 

وجود حكم واحد له 
امتثال واحد و عصٌان 

 واحد
 فٌكون بدلٌا

 فً مرحلة االمتثال
انَّه بعد فرض وحدة 

 الحكم

 فٌكون شمولٌا  ٌمتثل ضمن افراد عدٌدة

 فٌكون بدلٌا  ٌمتثل ضمن فرد واحد

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

 :اىَّ الشوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ لْوب هوٌ٘بى: الظك٘ح أَى ٗمبلٍ •
ثووٌى وَى الكىن هنٌكال إلنى   الشمولية و البدلية بلح ظ الحكم  -1•

أحىبم هذٗذٓ ثوذد افشاد الوَػَم خبسجب ثٌكَ ٗىَى ٌّبن أحىنبم  
هذٗذٓ لىل هٌْب اهتخبلِ ٍ هظ٘بًِ الخبصّ ف٘ىنَى شنوَل٘ب أٍ ٍجنَد    

 .حىن ٍاحذ لِ اهتخبل ٍاحذ ٍ هظ٘بى ٍاحذ ف٘ىَى ثذل٘ب

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 



33 

 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

الشوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ فٖ هشحلٔ االهتخبل ثووٌى اًَِّ ثوذ فشع ٍحنذٓ   -2•
 . الكىن فْل اًِ ٗوتخل ػوي فشد ٍاحذ أٍ افشاد هذٗذٓ

اًِ فٖ األٍاهش ٗىَى اإلؿالق فٖ الوتولك ثذل٘ب ٍ فنٖ الٌنَاّٖ   ف٘مبل •
 ٗىَى شوَل٘ب، 

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

اىَّ ّزا الووٌى الخبًٖ للشوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ ل٘س ثكست الكم٘منٔ هني   إِالَّ •
 شئَى اإلؿالق ٍ همذهبت الكىؤ الجبسٗٔ فٖ هذلَل الىالم 

َّ ووب لبل طبحت الىفبٗٔ ثٌىتٔ همل٘نٔ ّنٖ اىَّ الـج٘ونٔ تَجنذ     ثل •
ثَجَد فشد هٌْب ٍ ال تٌوذم إِالَّ ثبًوذام افشادّب ٍ ثونب اىَّ األهنش ؿلنت    
اإلٗجبد ٍ الٌْٖ ؿلت التشن هي ٌّب وبى األٍل ٗوتخنل ثئت٘نبى فنشد ٍ    

 .الخبًٖ ال ٗوتخل إال ثتشن توبم االفشاد

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

اهّب الووٌى األٍل هي الشوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ فبلظك٘ح فِ٘ التفظن٘ل ثن٘ي   ٍ •
 الوتولكهَػَم الكىن فٖ المؼ٘ٔ الوجوَلٔ ٍ ث٘ي 

فبلكىن ثلكبف هَػَهِ األطل فِ٘ أَى ٗىَى شوَل٘ب هب لنن تفنشع    •
 فِ٘ هٌبٗٔ هلى الخالف 

َّ ثلكبف هتولمِ ٗىَى ثذل٘ب إٔ ال ٌٗكل إلى أحىبم هب لن ٗفنشع  ٍ •
 .هٌبٗٔ هلى الخالف أٗؼب

 
 

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

اىَّ هَػَم الكىن ٗؤخز فٖ المؼ٘ٔ الوجوَلٔ هفشٍغب هٌنِ  : هلخظٍِ •
ٍ همذس الَجَد ٍ لْزا تشجن المؼنبٗب الكم٘م٘نٔ إلنى شنشؿ٘ٔ ٍ ّنزا      
ثخالف الوتولك فبًِ ٗـلت تكم٘مِ ثبلكىن فلَ وبى هفشٍغب هٌنِ ونبى   

 األهش ثِ لغَا، 

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

اىَّ الـج٘ؤ الوفشٍى هٌْب فٖ الوشتجٔ السبثمٔ هلى الكىن : حٌ٘ئزٍ ٗمبلٍ •
ٗستتجن ال هكبلٔ اًـجبلْب هلى جو٘ن هب ٗظلح أَى ٗىَى هظنذالب لْنب   
ألىَّ ولّ فشد هي تله األفشاد ًسجتِ إلْ٘ب هلى حذّ ٍاحنذ ف٘ىنَى لنِ    
حق هٌْب ال هكبلٔ ٍ هوّب ٗتشتت هلْ٘ب هي اٙحنبس ٍ األحىنبم ٍ ّنَ    

ٍ اهَّب ثلكبف الوتولّك . هوٌى اًكالل الكىن ثلكبف الوَػَم ٍ شوَل٘تِ
فبلمبهذٓ تمتؼٖ الوىس ألىَّ الوتولك لن ٗفشع ٍجَدُ هفشٍغنب هٌنِ   
 :وٖ ٗتوذد الكىن فٖ هشحلٔ التـج٘ك ٍ َٗجذ لْزُ المبهذٓ استخٌبء اى

  430       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ثلكبف الوَػَم ح٘ج اىَّ األطل فٖ ؿنشف الوَػنَهبت    -أحذّوب•
أَى ٗىَى الكىن شوَل٘ب ثلكبكْب إِالَّ إرا وبى الوَػَم هًٌَنب ف٘ظن٘ش   

 .اإلؿالق ثذل٘ب حٌ٘ئزٍ هي جْٔ داللٔ التٌَٗي هلى ل٘ذ الَحذٓ

   431       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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 (بدليتهشمولية اإلطالق و  :تنبيه ت)المطلك و المقيد

ثلكبف الوتولك ح٘ج اىَّ األطل فِ٘ أَى ٗىَى الكىن ثنذل٘ب إِالَّ   -الخبًٖ•
فٖ هتولمبت الٌَاّٖ ح٘ج ٗسنتفبد هٌْنب اىَّ ونل فنشد هني الوتولنك       
هَػَم هستمل للكشهٔ ثك٘ج تَجذ أحىبم هذٗذٓ ثلكبف ول ٍاحنذ  
. هٌْب فلَ هظى ٍ ششة خوشا هوٌ٘ب ثمِ٘ الكشهٔ هلى االفشاد األخشى
ٍ ّزُ الذاللٔ ثكست الكم٘مٔ داللٔ تظذٗم٘ٔ لبئؤ هلى أسبس هٌبسجٔ 
هشف٘ٔ ٍ ّٖ غلجٔ اًكالل٘ٔ الوفسذٓ ثك٘ج ٗىَى ول فشد هني الكنشام   

 .ٍاجذا للوفسذٓ هستمال هي فول االخش ٍ تشوِ

   431       3 ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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