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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(112) 

 العوامل الثالثة :مواطن اإلطالق والتقييد
مقققواطن ًقققالوً يف عقققواط ًقققالثن ايطقققال  أو التقييقققد يف مرحلقققة الو قققو  اللفظقققي،  –وكقققاا التقييقققد  –الطقققال  والتحقيقققان ان ل

عليهما وىو عقاط الببقوت  يف مرحلة الو و  الاىين واللحاظي، ايطال  أو عكسو يف عاط الواقع السابا رتبةً  قسيموايطال  أو 
 .وحاملية الغرض

 لبعضهاومرائي وهي متطابقة 
والعاط األول مرآة للعاط البقا  والبقا  مقرآة للعقاط البالق   كأصل عام،  متطابقة ابلنظر إىل احلكمةجيب ان تكون ه العواط وىا

مث  ،فان ايطال  يف اللفظ أو التقييد فيو حيكي، أي األصل فيو ان حيكي، ايطال  أو التقييد يف عاط اللحاظ واملفاىيم والاىن
وذلق  ألن  ،حامقل املصقلحة واملفسقدةومقا ىقو  حيكقي عقن ايطقال  أو التقييقد يف عقاط الببقوت طيف ىقاا العقاايطال  أو التقييد 

ابيكرام ابلعاط العا ل مباًل ال يكون إال إذا كان  وِ حكمِ  ده موضوعَ الفرض ان األحكام اتبعة ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات فتقييُ 
إبكرام العاط مبا ىو عاط مع قطع النظر عن أي  يصح التقييد إذا كان غرضو قائماً الة وإال ط غرضو قائماً إبكرام العاط املقيد ابلعد

 شيء آخر أو يف أية صورة وحالة كان العاط.
 فاإلطالق عدم التقييد ال رفضه وال حلاظ عدمه

مقع غقًنه، كمقا ال ضقمو ومجعقو إذاً مّت ذل  ظهر ان ايطال  ىو عدم التقييد أو تركو ال رفضقو خاصقة افا قو أخقل مطلققاً  و 
 ليس حلاظ عدم التقييد بل ىو عدم حلاظو. ا و 

مث مر قع عقاط  فا قو أصقل الكقل لبعض فان مر ع الكل إىل عقاط الببقوت هاتوضيحون ا و تبعاً لقا ون تبعية العواط البالث بعض
ة ايطققال  والتقييققد يف عققاط الببققوت واالغققراض ، وعنققد التققدبر يف حقيقققفا ققو متفققرع عليققو الو ققو  اللفظققي إىل عققاط الو ققو  الققاىين

بقواتً يف  للقيد اكالعدالة  مدخليقةٌ  تإذا كا القائمة مبوضوعات األحكام جند ا و  امقن إجيقاب  املقوىل غقرضاملصقلحة ويف واقعقاً ًو
إن ط يالحظو قيداً فا و ال ياكره يف ، مث ا و إكرام العاط مباًل  فا و يالحظو قيداً وإن ط تكن لو مدخلية ًبواتً فا و ال يالحظو قيداً 

فقد تطابقت العواط البالث يف كون ايطال  ىو العدمن عدم مدخلية القيد يف غرض املشقرّع، وحيق   ،عاط الو و  اللفظي قيداً 
لعقدم فا قو اوال حا قة للحقاظ ا ةال يالحظقو قيقداً ملوضقوع حكمقو يف عقاط املفقاىيم واألحكقام الاىنيقفا و ال مدخلية لو يف غرضو 

إذ إذا كفقى عقدم اللحقاظ ملقا كا قت حا قة للحقاظ العقدم   ؛آخقر أخل بل لو فرضت املساواة فال حا ة أيضاً للغويقة إال لو قوٍ 
 .حي  ط يالحظو قيداً يف عاط الاىن ط أيخاه قيداً يف عاط اللفظو 

ببتققت أصققالة ايطققال  بققاا البيققان السققهل وعليققون فعققدم ذكققر القيققد مققرآة لعققدم حلاظققو وىققو مققرآة لعققدم مدخليتققو يف الغققرض، ف
 .اللطيف، فتدبر

 لغة اإلطالق
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أعم من بعبو و فعو ومن عدم تقييده فا و إذا ط وايرسال   1اان ايطال  لغة مبعىن الرتك وايرسال والتخلية نويؤيد ذل  كلو
ولاا يصقح ابحلمقل الشقائع  يقيد الدابة فقد أرسلها وأطلقها وال يشرتط يف صد  ا و أطلقها وأرسلها ان يبعبو لالبتعا  عنو مباًل،

وامقا تفصقيل األخقا  ارةً فهاا ىو املبح  األصويل األول إش قطعاً ان يقال ا و أطلا سراحو إذ ط يغلا ابب السجن عليو فخرج،
 .والر  فموكول إىل ما ىنال 

 اإلطالق والتقييد صفتان للفظ أم للمعىن؟
املبح  البا ن حتقيا حال ايطال  من  هة أخرى أيضاً وىي ان ايطال  والتقييقد ىقل  قا مقن صقفات اللفقظ أم  قا مقن 

مسققتند إىل األول،   2النققائيين بينمققا ذىققب مشققهور مققن سققبقواملققًنزا اومققنهم  العديققد مققن ا ققققٌن صققفات املعققىنب ذىققب إىل البققا 
ال كقال  معنا قا  ان يقرا  بقو   اي سان كلقي وزيقد  زئقيامن صفات املعىن فان   اان ايطال  والتقييد كالكلية واجلزئية  البا ن

بيقع ومفهومقو مطلقا أو مقيقد بقاا وكال  إذا قيل البيع مطلا والبيقع الربقوي مقيقد فقان واققع ال ،فان كال اللفظٌن  زئي ؛لفظهما
 القيد أو ذاك أو فقل مبا ىو موضوع للحكم ىو اما مطلا أو مقيد.

، ولفقظ الغقنم مطلقا  َأَحلَّ  اُه  الببَليبلعَ احجة املشهورن ان ايطال  والتقييد يوصف بما اللفظ حقيقة، فيققال لفقظ البيقع يف 
 يف االغنم السائمة زكاة  مقيد.

 ن للفظ بلحاظ املعىنصفتامها املنصور: 
فقان املعقىن واسقطة يف الببقوت وحيبيقة تعليليقة ولقيس واسقطة يف  ؛واملنصورن ان ايطال  والتقييد  ا صفة اللفظ بلحاظ املعقىن

 .العروض وحيبية تقييدية، بعبارة أخرىن ان اللفظ من حي  مرآتيتو للمعىن اما مطلا أو مقيد
لصناعي على اللفظ الفظ الغنم يف الغنم السائمة  حقيقة ا و مقيقد، لكقن العلّقة ويدل على ذل  ا و يصد  ابحلمل الشائع ا

يصد  علقى لفقظ   َأَحَّ  اُه  الببَليبعَ االواسطة يف ًبوت صفة التقييد للفظ أيضاً، كما ان مبل اأكرم العاط  و ىود املعىن و ىي تقيّ 
   وإن كا ت مرآة للصفة الواقعية فتدبر. 3ااحنويةٍ  العاط والبيع حقيقة ا و مطلا إذ ط يقّيد بصفةٍ 

 فاإلطالقات الثالث متطابقة
إذا اتضح ذل  يتضح ان إطال  اللفظ إمنا ىو يطال  املعىن وإطال  املعىن إمنا ىو يطال  املوضوع ًبواتً من حيق  عقدم 

الكاشف بدوره عن عدم  معىنً  عدم حلاظو إذا ترك ذكر القيد لفظاً كشف عنف ،مدخلية أي قيد يف حامليتو للمصلحة والغرض
 مدخليتو ًبواتً.

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ِلَك بِبل غبِضِهمب اان عليو السالمايمام الصا    قال ََّ البِعلبِم َواَل َتك نب رَاِبعاً فَلتَلهب     اغبد  َعاِلماً َأوب م تَلَعلُِماً َأوب َأِحب  َأهب

 . 34ص 1الكايف، جا

                                                           

طلققا أصققل مطققر  واحققد وىققو يققدل علققى التخليققة وايرسققال  وقولققو وايرسققال امققا عطققف للخققاص علققى العققام أو ففققي معجققم مقققاييس اللغققة اأ  1ا
 أتكيد لو ال ا و يرا  ختصيصو ابلبع  خاصة فتدبر.

 خاصة بناء على تعريفو اب و ما  ل على شائع يف  نسو.  2ا
 أي املرا  من الصفة النحوية.  3ا


