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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (56) 

 الفرق بين العام والمطلق
ّ  والتبىادر االقالقىي الىذي ال يىدل  (1)ي الذي هو احلجة علىى الوضىف وهىو النىاوف يف امل ىاماحلاق  ان الفرق بني التبادر ثم  لىو 

ون ىول  الفىوارق  ،بىني العىام واملطلى  الفىوارقهىي مهمىة ناوف يف امل ام حىت لو كان يتوقف على متهيد م دمىة وليس بعلى الوضف 
 يرجف لآلخر  كان  ومالآلخر  ا  بعضها قسيموهي تن سم بني ما كان بينها كثرية 

 اإلطالق ليس جزء مفهوم المطلق
ان االقىىالق لىىيس جىىوم مفهىىوم املطلىى  أي لىىيس جىىوم املوضىىوه لىىه واملىىدلول عليىىه بالوضىىف، ل نىىه جىىوم مفهىىوم العىىام فمنهااا  

ان لىه أي  الضىمائم هىي جىوم املوضىوهومثال  هو )هذا العامل وذاك وذاك وه ذا(  (العلمام)أال ترى ان مدلول  ؛واملدلول عليه به
أي ان العطىف هىو املوضىوه لىه، ال ال ب ىر ، شىيم  و ى  مىن أوىراد العىامل ب ىر ياك مىن العلمىام العلمام موضوه هلذا وذاك وذ

 امىىا )العىىامل( وىىال وادىىه ال يىىدل علىىى هىىذا العىىام وذاك وذيىىاك بىى  يىىدل علىىى الطبيعىىي و ىى  م ،مىىدلول عليىىه ويىىه بالداللىىة التضىىمنية
 .أورادهيوجد يف كاوة مما الع   وغريه كال ول باده كلي قبيعي وهو  دلي  والعموم مبعودةاالدت ار والسريان  ي ون

خيفى ان هذا الفرق وبعض لواح ه مبين على ما هو التح ي  من مسلك احمل  ىني يف املطلى  امل ابى  ملسىلك ال ىدمام مىن  وال
 وتأم )ما دل على شائف يف جنسه(   اده

 وم من صفات اللفظاإلطالق من صفات المعنى والعم
ان االقالق لدى احمل  ني من صفات املعىن وكذا الت ييد، دظري ال لية واجلوئية اليت هي من صىفات املعىىن ال اللفى ، ومنها  

مىىا لفىى  املطلىى  وموضىىوه لل لىىي ، أموضىىوه للعمىىومادىىه ع ىىس العمىىوم الىىذي هىىو مىىن صىىفات اللفىى  وىىان لفىى  العلمىىام عىىام أي 
 اما م يد أو مطل . – وهو معىن   –الطبيعي م هو 

 له الفعلية م  ه قابلية الصدق على كثيرين والعاالمطلق ل
العلمىام( ان وىى)، ان املطل  هو ما له قابلية الصىدق علىى ال ثىريين، ع ىس العىام الىذي لىه وعليىة الصىدق علىى كثىريينومنها  

لة على العموم، اما )العامل( وهىو قابى  وصىا  الن بالفع  شام  للعامل العادل والفاس  والصغري وال بري وغريهم ألده وضف للدال
يصدق على ك  تلك األدواه واألصناف واألوراد، واحلاص   ان داللته ليست بالوضف وبالفع ، ب  مب دمات احل مة وهو صا  

 مبعودة م دمات احل مة.ت ون على كثريين  صدقهيف حد ذاته م وعلية 
 المطلق مرسل والعام مقيد بالعموم

 ان االقالق هو االرسال ومعناه األصويل كاللغوي، ع س العموم واده ت ييد بال مول والعموم.ها  ومن
 قالاإلطالق ظهور الحال والعموم ظهور اللفظ وال

                                                           

 استدالال  به على ان البيف ليس إال بيف األعيان واده ويه ح ي ة ويف غريه جماز. (1)
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امىىا العمىىوم وهىىو اهىىور لفىى   ، مىىهان االقىىالق اللفظىىي هىىو اهىىور حىىال املىىت لم يف ادىىه بصىىدد بيىىان متىىام موضىىوه ح  ومنهااا  
 مىن –كمىا سىب    –إذ لفظه موضوه لذلك، دعم هذا يف مرحلة )مىا قىال( امىا يف مرحلىة )مىا أراد( والعىام أيضىا   املت لم يف ذلك

 ية.د  املختار لدينا خالوا  للم هور، يستند إىل اهور حال املت لم يف ان ااهر كالمه مراد باالرادة اجلج 
 اإلطالق خارجي والعموم داخلي

  أي مىن اللفى  دفسىه وادىه موضىوه لىه، امىا االقىالق ويسىتفاد مىن اسىارد ألدىه يسىتفاد ان العموم يستفاد من الىداخومنها  
 ليس اللف  موضوعا  له.إذ من م دمات احل مة 

 اإلطالق في رتبة المحمول والعموم في رتبة الموضوع
اما العموم  ؛رتبة املوضوهمان االقالق يف رتبة احملمول أي يف مرتبة الح ة ملرتبة املوضوه ع س العموم الذي هو يف ومنها  

الح ىه  هواما االقالق وألده مل يوضف له ب  استفيد مىن م ىدمات احل مىة وهىي خارجىة عنى ،ولفرض ان لف  العام وضف للعموم
مل ي ن قدر متىي ن مطل ىا  أو يف م ىام التخاقى  و إذ بعد صدور اللف  املطل  من الوظه ي ال اده حيث كان يف م ام البيان  ؛به

 قرينة على اسالف وهو مطل  إذا .وال كادت 
 به في ضمن الجملةواإلطالق قائم  العموم قائم بالمفرد

ع ىىس االقىىالق  ،الداللىىة التصىىدي ية وجىىود وال علىىى خربيىىة أو إد ىىائية ان العمىىوم غىىري متوقىىف علىىى ادع ىىاد اجلملىىةومنهااا  
حىىىت لىىو مل ي ىىن ضىىمن مجلىىة وال يف  ،كالعلمىىام ،وذلىىك ألن العمىىوم دىىابف مىىن الوضىىف وي ىىون املفىىرد بنفسىىه ؛املتوقىىف علىىى ذلىىك

ع ىس االقىالق وادىه حيىث كىان  ،ولو ادفرد العلمام تصورا  أوىاد العمىوم داال  عليه ا  للعموم يف الذهنحضمن داللة تصدي ية قاد
ال يع ى  وجىود وحيىث ادىه  ،داللة املطل  على العموم على اددراجه يف مجلة خربية أو إد ائية تدابعا  من م دمات احل مة توقف

ال مىا  (1)م دمات احل مة يف مرحلة التصىور وادفىراد اللفى  وىال إقىالق للمفىردات بىذاعا والتعبىري بىاملطل  عنىه بلحىا  هىذا امل ىام
 .أو ال بلحااه قبله

ان )العىىامل( ال يفيىىد عمومىىا وال خصوصىىا  بىى  ادىىه يف ذاتىىه ال ب ىىر  وىىحلذا تىىوورت م ىىدمات احل مىىة أوىىاد العمىىوم والحاصاال  
 واده يفيد يف ذاته العموم. ( س )العلمامع

ولعىى  لىىذلك كلىىه أو بعضىىه عىىدل صىىاح  الفصىىول عىىن تعريىىف م ىىهور ال ىىدمام إىل )املطلىى  مىىا دل علىىى شىىائف يف جنسىىه 
 شيوعا  ح ميا (

شى ال هىي الىيت عليهىا مىدار االسىتدالل أو اال اتضح ذلك كله يتضح الفرق اآليت غدا  بحلذن اهلل تعاىل بىني مفىاهيم ثالثىةإذا 
 التبادر احلاق ي والتبادر االقالقي واالدسباق االقالقي وادتظر.يف امل ام، وهي  

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 مجلة خربية أو إد ائية.م ام وجود م دمات احل مة املتوقفة على كون املطل  يف ضمن  (1)


