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 املبّی و  املجمل و   املقّید و  املطلق :  اخلامس   املقصد 

 املقّید  و   املطلق :  األّول   بحث امل 

 بعض املقدّمات  ه ی تنب :  األّول   فصل ال 

 استیفاء الکالم يف ذلك یستدعي التکّلم يف أمور ثّم نعقبها بجهات شتی.   و

 تعریف املطلق :  األّول  األمر 

 :  املطلق بتعاریف عّرف 

فّّس هذا التعریف يف بعض  و،  شایع يف جنسه  علیمن أّنه ما دّل    B  ما ذکره صاحب الکفایة  منها 

أعتق  :  فلفظ الرقبة يف قولنا ،  یسانخهو  سار فیام جيانسهو  1معنی شایع   علیالکلامت بأّنه اللفظ الذي یدّل  

أعتق  :  بخالف الرقبة املؤمنة يف قولنا ،  طبیعة الرقبة الشایعة فیام جيانسه من األفراد  علیمطلق یدل  ،  رقبة

بل مقّیدة  ،  فلیس بمطلق بالنسبة الیها ،  شیوعه بالنسبة إلی غري املؤمنةو  فاّنه انقطع رسیانه ،  رقبة مؤمنة

 ها.بضدّ 

تعمیم التعریف إلی  و  لذا تکّلف بعض لدفع هذا اإلشکالو  .هذا املعنی الیشمل اإلطالق األحوايل   و

  علیفجعل املراد من اجلنس هو السنخ ال اجلنس املنطقي یعني الکّّل املقول  ،  أیضاً   اإلطالق األحوايل 

هو ما  احلقیقة يف جواب  خمتلفي  النکرة  ،  کثريین  غالبًا    علی  مقولة  غري  هيو  املطلقات  أحدإذ  ذلك 

،  ال اجلنس اللغوي یعني املاهیة الکّلیة املساّمة باسم اجلنسو؛  هکذا أسامء األجناس غالباً و  بل ،  کرجل 

هي لیست من اجلنس اللغوي یعني  و،  عالمجيري غالبًا يف األو  قسم من اإلطالق  فاّن اإلطالق األحوايل

الشخص  مقابل  الصادق  ،  اجلنس يف  السنخ  منه هو  املراد  اخلارجیة  علیبل  الشخصیة  لو  و  الذوات 

 

 .ةسالمیـ طبعة احیاء الکتب اإل القمي ابوالقاسم بن حممدحسن؛ ۱۷۸  /۲ ـ القوانی املحکمة يف األصول 1
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فیعّم التعریف کال القسمی من اإلطالق  ،  بلحاظ حتلیلها إلی حصص ساریة يف ضمن احلاالت املتبادلة 

 .  1األحوايل و األفرادي منه

يف قبال املقّید الذي    یی( رها   ) یعرّب عنه يف الفارسیة بـو ،  ّن املطلق يف اللغة بمعنی اإلرسالأال خيفی    و

ـ  الظاهر اّن أهل کّل لغة عندما یستعملون  و ،  تضییق و   ّن فیه نوع قیدإف،  (دربند )یعرّب عنه يف الفارسیة ب

، بعض اخلصوصیات أحیاناً  فةاأللفاظ يف علم أو فّن خاّص یریدون منها نفس معناها اللغوي مع إضا 

م هو اللفظ الذي ال قید له سواء کان السعة بلحاظ  مرادهو  يف املقام استعمل األصولیون لفظ املطلق و

فإن فّّسه بعضهم باجلنس فهو بلحاظ ما هو الغالب ال من جهة أّن املراد  ،  أفراد معناه أو بلحاظ أحواله

 فتدّبر.  ، منه خصوص اجلنس

ثمرة  ترتّتب    حیث ال،  ولکنّه لیس بمهمّ ،  طرداً و  کیف کان قد وقع التطویل حول التعاریف نقضاً   و

الرشعیة  یعل األحکام  من  تقع موضوعة حلکم  مل  التي  املصطلحة  األلفاظ    یفال جدو،  بیان حدود 

 بعض التکّلفات الواقعة حوهلا. و للبحث عن تلك التعاریف

ّّنا التي وقعت  أف،  ـ  B  ن کان مهاّم فهو يف بیان مصادیق املطلقـ  کام قال صاحب الکفایةإّنام البحث  إ  و

الهيّم  و ،  عنوان مشري إلی تلك املصادیقو  فاّنه أمر إنتزاعي،  ال لفظ املطلق،  حکام الرشعیة موضوعة لل 

 کام هو واضح. ، غريها  نمانعًا ع و لنا معنی إنتزاعیًا جامعًا لتلك املصادیق  ال یکونن أ

 ؛  الفائدةقبل الورود يف ذکر تلك املصادیق نشري إلی بعض األمور التي الخيلو بیاّنا عن ولکن 

 ی التقیید وصفان للمعن و   أّن اإلطالق :  الثاين  األمر 

إذ املعنی  ،  بالعرضو  ّنام ینسبان إلی اللفظ ثانیاً إو  بالذاتو  ّوالً أللمعنی    التقیید وصفانو  اإلطالق  نّ إ

ال األلفاظ التي مل تقع موضوعة للحکام إاّل  ،  عوارضهو  عن أحوالهاألصويل    ن یبحث أهو الذي یلیق  

،  إن نسب إلی اللفظو   تعریف املعنی  علین حيمل التعریف السابق  أال بّد وف  هعلیو ،  مرآة ملعانیها بام هي  

 

 النرش اإلسالمي.العراقي الشیخ ضیاء الدین ـ طبعة مؤّسسة ؛   ۵۵۹/  ۱ـ۲ـ ّنایة األفکار1

 العراقي الشیخ ضیاء الدین ـ طبعة جممع الفکر اإلسالمي. ؛  ۴۹۱ /۱مقاالت األصول  
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بالعرض لنحو  و  اللفظ مطلق ثانیاً و  بالذاتو  ّوالً أفإّنه صّح إسناده إلی اللفظ أیضًا فاملعنی هو املطلق  

 فاإلطالق هو شمول اللفظ بلحاظ معناه جلمیع أفراده أو أحواله.  هعلیو ، بینهام حّتادمن اال

 نسبیان و   التقیید أمران إضافیان و   أّن اإلطالق :  الثالث  األمر 

  يف مرحلة اللحاظ متصّورًا    إن کان أمراً و  إذ املعنی املطلق من مجیع اجلهات،  نسبیانو  أمران إضافیان  ّّنامإ

  کّل ما وقع موضوعًا له فهو و  بل ،  ًا حلکم من األحکاملکن مل یقع بتلك الکیفیة موضوعو،  الفرض و

ـ   ئط کالرشا،  األخریببعض اجلهات  مقّید    لو کان مطلقًا من بعض اجلهات ولکنّه و هبذه  و،  العامةـ  مثاًل 

 مطلقان.و إضافیان ال حقیقیانو ام أمران نسبیانّّن أ : اجلهة یقولون

 العموم و   الفرق بی اإلطالق :  الرابع  األمر 

  B  کام یظهر من کلامت السّید اخلوئي   هامعلیالداّل    العموم لیس يف خصوصو  الفرق بی اإلطالق   نّ إ

 .  1اإلطالق مقدّمات احلکمة  علیالداّل  و العموم عملیة الوضع علیالداّل   ن یکونأب

عاين  ما نسب إلی املشهور يف أسامء األجناس من کوّنا موضوعة للم علیمل یکن بینهام فرق بناء   بحیث

ّن الفرق بینهام  أبینام  ،  العاّم أصالً و  إذ لو صّح هذه النسبة فال فرق بی املطلق؛  الشیوعو  بقید اإلرسال

تعریف العلامء  و،  املاهیةو  قیقةبل الفرق بینهام إّنام هو بحسب احل،  املسلك املشهور  علیواضح حّتی  

 ذلك.   علیکال منهام بتعریف مغایر لتعریف اآلخر شاهد  

املطلق عبارة عن جهة جامعة  و أّن  األفرادو  الصحیح  األفراد و  شایعة بی  إلی  بالنسبة  له  تعّرض    ال 

،  فمثل أعتق رقبة مطلق فیکون وجوب اإلعتاق متعّلقًا بذات الرقبة من دون قید هلا ،  املصادیق أصالً و

،  من أفراد الرقبة   ردخالف مثل أعتق کّل رقبة فهو عام فیکون وجوب اإلعتاق متعّلقًا بکل فرد ف هذا بو

یکون اإلنطباق يف املطلق  و،  لذا تکون داللته أقوی عن داللة املطلقو  املصادیق  علیفالعام کأّنه تطبیق 

سیأيت  و  قة الکتاب أو ال؟مواف  هعلیلذا قد وقع الکالم يف أّن مطابقة إطالق الکتاب هل یصدق ، عقلیاً 

 

 الفیّاض الشیخ حمّمدإسحاق ـ طبعة موّسسة اخلویي اإلسالمیة.  ؛ ۲۹۹/ ۴ـ حمارضات يف أصول الفقه 1
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لذا  و ،  مجیع مصادیقه  علیيف العاّم فالشارع طّبق العام    ا مّ أو،  الکالم حول ذلك يف بعض األمور التالیة

 یکون موافقة عموم الکتاب موافقة للکتاب بال کالم.  

 األعالم الشخصیة و   اهلیئات : اخلامس  األمر 

باإلطالق  نّ إ یتصف  کّلام  املقصد هو  الکالم يف هذا  اإلطالق هي    علیالداّل    لو کانو   التقییدو  حمّل 

بعض املباحث  اختّص    نإو  ها علییعّم األعالم الشخصیة أیضًا بالنسبة إلی األحوال املتبادلة  و   اهلیئات

ذلك  ب  حثیوجب ختصیص الب   فإّن اختصاص بعضها ببعض األصناف ال ،  بخصوص بعض األصناف 

 البعض أساسًا. 

إذ  ،  من أّنه الیقع البحث يف املقام يف اإلطالق املّتصف به اجلمل الرتکیبیة   B  قاله املحّقق النائیني   فام

،  الیعّم غريهو إطالق کّل مجلة له حکم خيّصه نّ أرضورة ،  لیس إلطالقها ضابط لکي یعرف به أحواهلا 

کام یبحث عام یقتضیه  ،  له  املورد املناسب  ألجل ذلك لزم البحث عن إطالق کّل مجلة بخصوصها يفو

 . 1هکذا و عن إطالق الرشط يف مباحث املفاهیمو وامرإطالق صیغة األمر يف مباحث األ

ّن مواّدها غالبًا من أسامء  أمن املعلوم  و،  هیئةو  عن ماّدةمرکّبة    إذ اجلمل الرتکیبیة ،  مساعدته   ال یمکن ف

کسائر  و  األجناس إاّل  لیست  فلها  فإ،  املفرداتاهلیئات  أیضًا  فیها  احلکمة  مقدّمات  بجریان  قلنا  ن 

لسائر اإلطالقات    ه إختالفجمّرد اختالف مقتضی اإلطالق ال یوجب  و،  اإلطالق کغريها من األفراد

فإحتیاج إحراز اإلطالق إلی مقدّمات احلکمة  ،  اآلثار املبحوث عنها يف هذا املقصدو  من حیث األحکام 

املطلق  أ  کام،  مشرتك بی اجلمیع  قانون محل  نحوه عن و   هکذا منع االنرصافو،  املقّید کذلك  علیّن 

 ممّا یعّم مجیع األصناف.  املقصدللبحث يف هذا  إلی غري ذلك ممّا وقع حماّلً ، إنعقاد اإلطالق

إلثبات إشرتاك األحکام  و  منع عن التمسك باإلطالق إلثبات التوصلیة   B  نفس املحّقق النائیني   و

هبا و  العامل بی   األمر،  2اجلاهل  قصد  إلی  بالنسبة  احلکم  متعّلق  إنقسام  إمکان  عدم  إلی    عدمه و  نظرًا 

 

 ألمر)عج(. ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛  ۴۱۴/  ۲ـ أجود التقریرات 1

 ؛ النائیني الشیخ حمّمدحسی ـ طبعة مؤّسسة النرش اإلسالمي. ۵۶۳/  ۱ـ ۲فوائد األصول 

 ألمر)عج(.ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛  ۴۲۹و ۴۱۷ /۲ـ أجود التقریرات 2
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من  و،  إلحراز اإلطالق ـ  رتطها التي إش  اجلهل باحلکم ـ کام سیأيت يف املقدمة األويلو  بالنسبة إلی العلمو

  أصالة التوصلیة يف بحث لذا وقع البحث عن  و  ّن هذا راجع إلی البحث عن اجلمل الرتکیبیةإاملعلوم  

 هبا.  خيتّص 

بعض  اختّص    ن إو،  بقسم من اإلطالق دون قسم آخرال خيتّص    ّن البحث يف هذا املقصدإ:  باجلملة  و

 اختصاص أصل املقصد ببعض األصناف. ال یوجب  فاّنه، مباحثه بصنف دون صنف آخر

لو بناء  و،  التقییدو  باإلطالقّتصاف  األداة لالو  عدم قابلیة احلروف   یقد اّدع  B  ّن هذا املحّققإ  ثم 

ّن معاين  أمّر منه يف بحث املعنی احلريف من  و   ذلك ملا أشار الیه هنا و،  القول بعموم املوضوع له فیها   علی

تکون قابلة للصدق    فال ،  يف الکالم   نسب ّّنا موجدة للأو،  األدوات عبارة عن روابط کالمیةو  احلروف 

،  ّما کلیة معانیها فهي غري الکّلیة يف املعاين اإلسمیةأو،  التقییدو  اخلارج کي تکون قابلة لإلطالق  لیع

 . 1تفصیل ذلك هنالكو کام مّر حتقیق 

  األدوات دون مسلك اإلخطار و  مسلك اإلجياد يف معاين احلروف  علی  هذا الکالم لو تّم فهو مبنّي   و

تفصیل ذلك موکول إلی  و ،  التقییدو  ملعانیها مطابق خارجي فهي قابلة لإلطالقإاّل فیکون  و،  اإلبرازو

 ه. حملّ 

 إعتبارات املاهیة :  السادس  األمر 

مقدمة   إنقسامات  املطلق یّ ألبیان  ،  املاهیة  هو  منها  بناء  و  ة  له  املوضوع  يف  إلی    علیأخذت  نسب  ما 

املشهور بی   علیکمقدّمات احلکمة بناء  ، القرائن اخلاّصة أو العامة یأو هو مقتض،  القدماء ی املشهورب

 .2ن یاملتأّخر

مع أّي قسم  مّتحد    ّنهأوقع البحث عن کون الکّّل الطبیعي  و  إختلف الکلامت حول إنقسامات املاهیة   إّنه

  األبحاث  من  ذلك  غريو،  املقسمي  الالبرشطو  املهملة  املاهیة  بی  الفرق  حول   هکذاو،  املاهیة  أقساممن  

 

 ألمر)عج(.ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛  ۴۲۰ـ  ۴۱۹ /۲ـ أجود التقریرات 1

 ألمر)عج(.ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛  ۴۲۸ـ  ۴۲۷و ۴۱۶/  ۲ـ أجود التقریرات 2

 ؛ النائیني الشیخ حمّمدحسی ـ طبعة مؤّسسة النرش اإلسالمي.  ۵۶۶/  ۱ـ ۲فوائد األصول 
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الذي یساعده االرتکازنا  إلمجايل ا بالبیان نکتفي و عنها  نعرض  لذاو ، األصول بعلم  املرتبط  غري الطویلة 

 العريف. 

فیها  إ:  فنقول  النظر  یقترص  تارًة  املاهیة  عوارضها و   ذاهتا   علیّن  إلی  نظر  بال    طوارئها و  ذاتیاهتا 

ال  و،  ّّنا مهملة من خصوصیاهتا أ حیث  ،  املبهمةو  فهي املاهیة املهملة،  خصوصیاهتا اخلارجیة عن ذاهتا و

بذاهتا   ها علیحيکم   إاّل  بو،  ذاتیاهتا و   حینئذ  إلی  النظر  یتعّدي  حینئذ  و،  تلك اخلصوصیات  عض أخری 

ال  و  تؤخذ ال وجودها   ال  ثالثةً و ،  أخری بالنسبة إلی عدمها و،  یعترب إشرتاطها بالنسبة إلی وجودها   فتارةً 

األول،  عدمها  إلی تلك اخلصوصیة برشط يشءبالنس  ی فتسّمي  الثالثة البرشط  و  الثانیة برشط ال و  بة 

مبهمة بالنسبة  و  فهي لیست مهملة ،  مقسمیاً   البرشطاً   ثالثة یسّمي اجلامع بی هذه اإلعتبارات الو،  قسمیاً 

ذاهتا  عن  اخلارجیة  هلا  ،  إلی مجیع خصوصیاهتا  الثالثة و  باملقسمیة تعّی  بل  لتلك  هو  و،  اجلامعیة  هذا 

 . هذا املقدار من املطلب واضح جّداً و ، املاهیة املهملة و الفارق بینها 

الکفایة  صاحب  إلی  نسب  ب  B  فام  القول  صحیح احّتادمن  فغري  الالبرشط  ،  1مها  یذکر  مل  هو  بل 

أصالً  کالمه  يف  ذکره  لعّلهو ،  املقسمي  إلی  احلاجة  ألسامء  أحیث  ،  لعدم  له  املوضوع  يف  املحتمل  ّن 

ّن خمتاره يف املوضوع له  أکام  ،  البرشط يشء ـ یعني برشط اإلرسال ـ أو الالبرشط القسمياألجناس هو  

 ذکر هذه اإلعتبارات دون املقسمي.  علیلذا إقترص  و، هي املاهیة املهملة

فاّن يف  ،  ّما فرقه مع الالبرشط القسمي فهو أیضًا واضحأ و،  يف الفرق املقسمي مع املاهیة املهملة  هذا

،  لذا ال وجود له إاّل بمنشأ إنتزاعه و،  عن اإلعتبارات الثالثمنتزعًا    املقسمي مل تلحظ املاهیة إاّل أمراً 

،  بهیتلّفظ  و   فإّن کال منها کلمة یعني يشء یتکّلم،  احلرفو  الفعلو  مثل الکلمة التي تنتزع من االسم

فهذا إنتزاع عن تلك األفراد  ،  ها علین تنطبق  أّنه لوحظ جامعًا بی األفراد التي یصلح  إبخالف القسمي ف

املنتزع فهو من املعقوالت  و،  ّولیة بإلغاء خصوصیاهتا فهو من املعقوالت األ إنتزاع من  لکن املقسمي 

 الثانویة. 

املهملة  و املاهیة  بی  الفرق  إنقدح  البیان  هذا  أیضاً و  من  القسمي  من  و   ّّنام إف،  الالبرشط  کانتا  إن 

بینام  ،  اجلامعو  لکن املهملة أخذت عن نفس الذاتو، الواقعو  عن اخلارج  تاً إنتزاعواألّولیة    املعقوالت

 

 اهلاشمي الشاهرودي السیّد حممود ـ طبعة مؤّسسة دائرة الفقه اإلسالمي. ؛  ۴۰۷/  ۳ـ بحوث يف علم األصول 1
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  لذا تکون متعّینة و،  صوصیاتالعراء عن اخلو  اّن الالبرشط القسمي أخذت من اجلامع بوصف اجلامعیة

هي  بل  ،  ال املقّیدو  املطلق  ها علیالتصدق  و  هلا تعّی  بخالف املهملة املبهمة فال  ،  املطلق  ها علیتصدق  و

 ال مقیدة. و مهملة ال مطلقة 

هذا املقدار من البحث فیها کاٍف لتوضیح  و ،  خالصة الکالم يف إعتبارات املاهیة بنظر أهل املعقول   هذه

،  أخری بالالبرشطو  حیث عربت عن املوضوع له ألسامء األجناس تارًة باملاهیة املهملة ،  بعض العبائر

  اليشء مطلقاً اعتبار  ؛  تبارانا لدی األصولیی فلیس إاّل إعأمّ و،  کام عرّبت عن املطلق بالالبرشط القسمي

 فلیس لدهيم إعتبارات ثالثة. ، سواء قید بوجود اليشء أو بعدمهمقّیدًا  إعتبارهو

 هنا ینتهي الکالم يف بعض األمور التي أردنا تقدیمها قبل الورود يف البحث.   و
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 املطلق   ق ی مصاد : الثاين   فصل ال 

 اسم اجلنس األّول:  

 حیث مّر أّن له ألفاظاً ،  أّن مصادیق املطلق غري منحرصة يف عّدة من األلفاظ اخلاّصة کالعموم  ال خيفی 

من دون فرق بی  ،  ن یکون مطلقاً أفراده فهو صالح أل  علین ینطبق معناه بل کّل لفظ صالح أل،  ختّصه

غريها  و  املوصوالت  ثل و غريها ممّا یصلح معناه لذلك م أن یکون من أسامء األجناس أو أسامء النکرة أ

الفقهیة األبحاث  يف  بإطالقها  یتمّسك  األجناس   هعلیو ؛  ممّا  أسامء  خصوص  عن  للبحث  وجه    فال 

فلعّل ختصیص  ،  اإلرسال يف املوضوع لهو  ما نسب إلی املشهور من أخذ الشیاع  علیالنکرات إاّل بناء  و

 ام هو من هذه اجلهة. هذه األسامء يف کلامت القوم إنّ 

إّنه الینبغي الریب يف أن أسامء األجناس موضوعة ملفاهیمها  :    B  کیف کان قال صاحب الکفایة  و

فاملتفاهم منها مهملة بواقع  ،  ّّنا کذلك أ بام هي مبهمة مهملة بال رشط أصاًل ملحوظ معها حّتی حلاظ  

کام مل  ،  اإلمهال  هة رصفه يشء حّتی جو  مل یؤخذ يف املوضوع له وراء ذات املعنیو ،  اإلمهال ال بلحاظه

الّسیان کام نسب ذلك إلی  و  إلرسال بحیث یکون املوضوع له مرشوطًا برشط العموم یؤخذ فیه جهة ا

 مل یلحظ معه عدم حلاظ يشء معه الذي هو املاهیة الالبرشط القسمي. و بل ، املشهور 

ّنه  إف،  کذا الالبرشط القسميو،  فرد من األفراد  علیذلك لبداهة عدم صدق املفهوم برشط العموم    و

  حّتاد بداهة أّن مناط الصدق هو اال،  األفراد  علیإنطباقه  و  له إاّل الذهن الیکاد صدقه کّّل عقّل ال موطن  

 .  معها ما ال وجود له إاّل ذهناً یّتحد  نأبحسب الوجود خارجًا فکیف یمکن 

قبال    و املنطق  أهل  عند  بمعناه  العقّل  الکّّل  ال  الذهني  األمر  العقّل هو  الکّّل  من  مراده  اّن  ال خيفی 

،  اصطالحًا خاّصًا یعرّب عن األمر الذهني بالکّّل العقّل   B  ّن لصاحب الکفایة إف،  املنطقيو  الطبیعي 

 من هذه اجلهة.  هعلیال مشاحة يف االصطالح فال إشکال  و

 دعوی سلبیة.  و دعوی إثباتیة : دعویی  علیال خيفی أّن کالمه مشتمل   و

تعّی  ذات مهملة من مجیع اجلهات ال  و  اإلثباتیة فهي دعوی أّن املوضوع له اسم اجلنس رصف املعنی  أّما 

دعوی عدم الریب فیها    علیإّنام إقترص و إن مل یستدّل هبا و  هذه الدعوی و ؛  نیة تعیّ  هلا حتّی من جهة الال 

،  االنسباقو  تاّمة بحکم التبادر  ا أّّن إاّل  ،  کأّن نفي القول اآلخر کاٍف إلثبات ذلك،  دعوی سلبیة  علیثّم  
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تعّی  رصف املاهیة خالیة من أّي  و  إذ املنسبق من أسامء األجناس إذا مل تکن قرینة يف البی هو ذات املعنی 

من وضوح صدق ألفاظ  اّدعاه    یؤّید ذلك ما و،  من الواضح أّن التبادر عالمة للحقیقةو،  ص فیها تشخّ و

 بال عنایة.  يناملعا أسامء األجناس بام هلا من 

مل یکتف بمجّرد وضوح  و  بذلك إلثبات دعواه اإلثبايت  B  أن یستدّل صاحب الکفایة  کان األويل  و

 األمر أو بطالن القول اآلخر. 

أّما السلبیة فهي دعوی عدم أخذ اإلرسال فیام وقعت له تلك األلفاظ حّتی یکون املوضوع له هي    و

 حلاظ يشء معه الذي هو املاهیة الالبرشط القسمي. ال حلاظ عدم و املاهیة برشط اإلرسال 

بینام أّن معاين أسامء  ،  اخلارج  علیذلك بأّن املاهیة برشط اإلرسال غري قابل لإلنطباق    علیاستدّل    و

،  من التجریدال بّد  فللمعنی    فلو کان اإلرسال جزءً ،  مصادیقها اخلارجیة   علیاألجناس قابلة للصدق  

کذا الالبرشط  و،  لذلك  ازیة نحّس جم  احلال أّنه ال و،  املصادیق جمازاً   علیها  الزم ذلك أن یکون صدقو

بینام أّن احلمل  ،  ه معه احّتاداخلارج لعدم    علیحيمل    القسمي فإّنه کّّل عقّل لیس موطنه إاّل الذهن فال

هذا کاشف عن عدم دخل هذا اللحاظ يف  و  عالقةو  اخلارج صحیح من دون إحساس أّي عنایة   علی

 املوضوع له. 

،  الشیاع يف املوضوع له فلّن أخذه فیه الیستلزم صريورة املعنی ذهنیاً و  أّما بالنسبة إلی أخذ اإلرسال   و

إذ ال فرق يف ذلك بی أن یکون  ،  لو استلزمه سبب الوضع الستلزمه سبب مقدّمات احلکمة أیضاً و  کیف 

 املوجب له هم الوضع أو مقدّمات احلکمة. 

إل  و کام مّر  ،  اّن الالبرشط القسمي لیس أمرًا ذهنیاً   هعلیی صريورة املعنی کلّیًا ذهنیًا فريد  أّما بالنسبة 

توضیحه عند تعرض إعتبارات املاهیة ـ فاّنه عبارة عن اجلامع الذي ینتزع عن اجلامع الواقعي املتحّقق  

من  و،  اجلامع بینها و  ا مل یلحظ إاّل املشرتك فیهو،  فألغیت عنها اخلصوصیات،  األصناف و  يف مجیع األفراد 

 لیس بأمر ذهني. و، اجلامع املوجود يف ضمن األفراد علیّن هذا اجلامع قابل لإلنطباق أالبدهيي  

ب  نعم له  املوضوع  يف  مأخوذة  اخلصوصیة  عدم حلاظ  کان  بعدم  ألو  املقّیدة  املاهیة  عن  عبارة  یکون  ن 

إذ  ،  لکن األمر لیس کذلكو،  اخلارج إاّل بعد التجرید   علیاللحاظ لصارت ذهنیة غري قابلة لإلنطباق  

القید بواقع    معه فالالبرشط هو الذي مل یلحظ  ،  املراد من عدم حلاظ اخلصوصیة هو واقع عدم اللحاظ 
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،  ن یقبال القسمی األخر،    B  مّر يف کالم نفس صاحب الکفایةعدم اللحاظ کام يف واقع اإلمهال الذي  

بعدمها  أو  بوجودها  اخلصوصیة  معهام  لوحظ  اخلصوصیة  ،  حیث  معهام  لوحظ  اللتان  املاهیتان  فهام 

 . ذهنییمريین أ  الوجودیة أو العدمیة بواقع اللحاظ ال بعنوانه کي تصرياً 

،  اللغویة و  األفراد کي تلزم املجازیة   علیم صدقه  فأخذ الالبرشط يف املوضوع له الیستلزم عد  هعلی  و

الکفایة ذلك عن صاحب  بناء    B  کام سیأيت  ذلك  بالالم. هکذا الیستلزم  املعّرف  البحث   علیيف 

،  املعنی الالبرشط القسمي  واّن املراد من املوضوع أو املتعّلق للحکم ه   علیاستفادته عن القرائن الدالة  

  العموم کام هو ظاهر صاحب الکفایة و  ال املعنی برشط اإلرسال،  ّمات احلکمةکام هو احلّق يف نتیجة مقد

B   . 

ّن بمقدّمات احلکمة ینکشف  أحیث  ،  نفسه أیضاً   علیهنا وارد    B  ّن إشکال صاحب الکفایةإ:  الیقال

 الفرد من األفراد.  علیقد منع هو يف بیانه السابق عدم صدق املعنی العام  و، اإلرسالو إرادة الشیاع

ال نفس عدم اإلنطباق  ،  أخذ اإلرسال يف املوضوع له  علیّن املشکلة هي لزوم املجازیة بناء أ:  یقال  فاّنه

یصدق   فال،  األفراد علیمدخوهلا الینطبق  و ّن مفهوم العام یعني األداة إف، نفسه  علیکي یرد اإلشکال  

هکذا األمر يف  ،  ال ضري فیهو  ّنام املنطبق هو خصوص املدخولإو،  فرد من أفراد الرجل   علیکّل رجل  

بضمیمة ما هو مفاد مقدّمات    هعلین مل ینطبق  إو  األفراد  علیفنفس املعنی ینطبق  ،  نظره  علیاملطلق بناء  

 نحوها. و احلکمة

خالفه يف  و  يف جهة   B  وافقه املحّقق االصفهاين و،    B  کّله ما یرجع إلی کالم صاحب الکفایة   هذا

ولکنّه  ،    B  الواضع وفاقًا لصاحب الکفایة   علیفاّنه ذهب إلی لزوم حلاظ الالبرشط  ،  جهة أخری 

فاللحاظ  ،  وع له يف املوض  الثالثة عند وضع اللفظ له ال ات  التعّین  یبإحد  إلتزم بلزوم حلاظ املعنی متعّیناً 

 کام إلتزم باللحاظ الالبرشطي ألجل تّسیة الوضع.، مصّحح للوضع ال داخل يف املوضوع له

فحینئذ ال جمال  ،  ذاتیاهتا و  املاهیة اّما ان یکون ذاهتا   علیباجلملة املحمول  و:    B  املحّقق اإلصفهاين   قال 

عدمه حّتی جيب حلاظها مقّیدة به  و  العوارضینسلخ عن نفسه بعروض    إذ اليشء ال ،  التقییدو  لإلطالق

وجود يشء أو  اعتبار  ب  ها علین یرتّتب  أفیمکن  ،  ن یکون أمرًا آخر غري ذاهتا أّما  إو،  أم بعدمه أو مطلقة

أو ال احلکم  و،  عدمه  فیستحیل  الواقعیات  إمهال يف  بال    ها علیحیث ال  بأحد تعّی  جّدًا  ات  التعّین  هلا 

 ن یالحظ بنحو من انحاءأمن  ال بّد  ف،  املعنی کونه موضوعًا له  علیلواردة  من املحموالت ا و،  الثالثة 
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طواره ال إلعتباره  أالقسمي لتّسیة الوضع إلی املعنی بجمیع    برشط اإلطالقي الالالتعّی    نّ أإاّل  ،  التعّی 

 .1يف املوضوع له 

مبهمة ثّم إعترب  و  ده مهملةجمرّ و  الواضع ذات املعنی یتصّور    نأبل یمکن  ،  بمنع اللزوم  هعلییالحظ    و

إن کان مقصورًا  و  فاّن النظر إلی املاهیة حینئذ،  من وضع لفظ له أو غريه من األحکام اإلعتباریة  له شیئاً 

له،  ذاتیاهتا و  ذاهتا   علی إعتباري  حکم  جعل  عن  الیمنع  ذاهتا ،  ولکنّه  بغري  عنها  اإلخبار  جيوز    کام 

 ذاتیاهتا. و

املاهیة املهملة التي یکون النظر فیها مقصورًا    علیجواز احلکم    علیّن الوجدان أقوی شاهد  أ:  باجلملة  و

،  بالنسبة إلی احلکم الذي إعترب لهات  التعّین  یبال حاجة إلی حلاظها متعّینة بإحد،  ذاتیاهتا و  ذاهتا   علی

،  بحکم من األحکام  ها علی  کمثّم نح،  األخریخصوصیاهتا  و  فننظر إلی املاهیة بال وصف جامعیتها 

 ها إاّل مهملة حّتی من جهة اإلمهال. نتصّور فإذا حکمنا هبذا احلکم فال،  ّّنا مهملة مبهمة أمثل احلکم ب

احلکم    و إعترب  األفراد   علیإذا  مجیع  إلی  الوضع  لتّسیة  کافیة  کذلك  حلاظها  فنفس  املهملة    املاهیة 

ذايتو بإطالق  الذي و،  املصادیق  اللحاظي  إطالقه  کان  اإلحتجاج  إن  إلی  و  موقع  بحاجة  اإلعتذار 

 اللحاظ کام مّر سابقًا. 

بال رعایة    هاعلیلذا تصدق  و،  ّن أسامء األجناس موضوعة لذوات املعاين املهملةأذلك فاحلّق    علی  و

البرشط يشء أو عدمه فیام إذا    علیو   الالبرشط املقسمي  علیکام تصدق  ،  ال إحساس جمازیةو   عالقة

استعامهلا يف غريه    کانالالبرشط لللمعنی    ّّنا لو کانت موضوعة أمع  ،  املدلولو  الداّل تعّدد    کان بنحو

ال حاجة إلی حلاظ  و ،  الوجدانو  کّل ذلك خالف االرتکازو،  رعایة عالقةو   حيتاج إلی جتریدو  جمازاً 

عند وضع    اً ن یکون هذا اللحاظ موجودأّن من البعید جّدًا  إف،  املعنی کذلك عند الوضع له ـ کام مر آنفًاـ 

نالحظ عند الوضع إاّل املعنی    ال و،  ألوالدهم  ء نحن من الواضعی الذین یضعون األسامو،  الواضعی

 هبذا ینتهي الکالم يف أسامء األجناس. و  ثّم نضع له إسام من األسامء.، مبهمةو  مهملة

 علم اجلنس الثاين:  

 

 اإلصفهاين الشیخ حمّمدحسی ـ طبعة مؤّسسة آل البیت)ع(.؛ ۴۹۳/  ۲ـ ّنایة الدرایة 1
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ّن املشهور بی أهل العربیة اّن علم اجلنس کأسامة موضوع للطبیعة ال بام  إ:    B  صاحب الکفایة   قال

 لذا یعامل معه معاملة املعرفة بدون أداة التعریف.و ، الذهني تعّی هي هي بل بام هي متعّینة بال

،  ف فیه لفظيالتعری و،  سم اجلنسا ک،  ّنه موضوع لرصف املعنی بال حلاظ يشء معه أصالً أالتحقیق    لکن

 کام يف التأنیث اللفظي. 

 ؛  ذلك لوجوه و

املشهور    علیالّنه  ،  تأویلو  األفراد بال ترصف   علیذهنًا ملا صّح محله  تعّی  لو کان موضوعًا للم:  أّوالً 

 بدون ذلك. ها علیمحله  صّحة   مع ، ها علیّنه الیکاد صدقه  أقد عرفت و ، کّّل عقّل 

اللفظ  إ:  وثانیاً  إلی جتریده عن خصوصیتهّن وضع  معنی حيتاج  عند  التعّی    هيو  خلصوص  الذهني 

 االستعامل الیکاد یصدر عن اجلاهل فضاًل عن الواضع احلکیم. 

 علیذهنًا صريورة املوضوع له أمرًا ذهنیًا غري قابل لإلنطباق  تعّی  ّن الزم وضع اللفظ للمأ:  باجلملة  و

هذا خالف  و ،  اخلارج جمازاً   علیالزم ذلك ان یکون صدقه  و،  یةاألفراد اخلارجیة إاّل بالتجرید عن الذهن

 ما هو املرتکز يف االذهان.

إذا کان  و،  ّن الغرض عن وضع األلفاظ للمعاين هو تفهیم تلك املعاين بتوسط تلك األلفاظإ:  ثالثاً و

فاّن الزمه هو  ،  عقالئیاً الذهني أمرًا  للمعنی    وضع اللفظ   ال یکون الغرض يف تفهیم املصادیق اخلارجیة ف

 هذا خالف حکمة الوضع. و ، غالباً التجرید 

لکن ال بطریق استطرفه بل بطریق آخر ـ کام سیظهر ـ  و B الصحیح متامیة دعوی صاحب الکفایة   و

،  املعنی ذهنیاً ال یوجب    ّن واقع حلاظ عدم القید إ،  ّنه قد مّر يف البحث عن املوضوع له ألسامء األجناسإف

ولکنّه قابل لإلفناء  ،  إن کان أمرًا حمّققًا يف الذهنو  الذهنيتعّی  بالتعّی  املعنی امل  نّ إف،  الذهني ّی  التع   مثلهو

منه هو واقع  نّ أل ،  هعلیاإلنطباق  و  يف اخلارج إاّل فالعنوان ال خيرج  و،  الذهني ال عنوانهالتعّی    املراد 

 املعنی عن النکرة إلی املعرفة. 

،  نظري اإلشارة الذهنیة املوجودة يف مثل ضمري الغائب،  الذهني هي اإلشارة الذهنیةالتعّی    من  فاملراد

من دون أن یوجب ذلك کون معناه أمرًا  ،  التفات ذهنيو  ّنه راجع إلی مرجعه بمعونة إشارة ذهنیة إف

 أیضًا.  اخلارج علیینطبق  و بل املوضوع له ذات املعنی ، عقلیاً کلّیًا و ذهنیاً 
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کام  ،  فهو اسم اجلنس،  هیة رصفة فیضع له اللفظا مومبهاًم    ّن الواضع تارًة یلحظ معنیإ:  ة أخریبعبار  و

یشري الیه  و  أخری یلحظ املعنی و،  سد کام مّر سابقاً وضع هلا لفظ األو  هیة احلیوان املفرتسا إذا تصّور م

فهو علم  ،  ال موجبة لتقّیده فیه   نيف الذهلتعّینه    يف ذهنه ثّم یضع له اللفظ بعد إشارته الذهنیة املوجبة

 . کذلك لیس اآلخرو ذهناً  لیه إ  مشار أحدمها إاّل أّن   یی فال فرق بی املعن، القول املشهور علیاجلنس  

کإستقاللیة  ،  غري داخلة يف املوضوع لهو  ّن اإلشارة إلی املعنی کیفیة من کیفیات اللحاظإ:  باجلملة  و

 احلريف. و إندکاکیته يف املعنی االسميو املعنی

اّدع  الکفایة  یفقد  قابل لإلنطباق    B  صاحب  أمرًا ذهنیًا غري  املعنی  إاّل بعد    علیصريورة  اخلارج 

فأجیب  ،  مقالة املشهور حیث ذهبوا إلی جزئیة املوضوع له يف احلروف  علیاستشکل بذلك  و،  التجرید 

  علی جمال إلشکاله    الف،  للموضوع له ندکاکیة کیفیة من کیفیات اللحاظ غري دخیلة  عنه هنالك بأّن اال

 فراجع. ، املشهور 

املتشخص  تعّی ه ال طریق لنا لتشخیص املوضوع له يف علم اجلنس هل هو املعنی املنّ إاإلنصاف  ولکن  

رأیت  :  فإذا قیل،  فیکون معرفة حقیقة،  املشار الیه باإلشارة الذهنیة ـ کام يف العهد الذهني ـو  يف الذهن

یراد منه احلیوان املفرتس املعهود بی  ،  أسامة:  إذا قیلو،  سد طبیعة احلیوان املفرتس یراد من األ،  سداً أ

 فیکون علم اجلنس معرفة لفظًا ال حقیقة.  ، أو یکون املعنی فیهام واحداً ؛ املتکّلمو املخاطب

  بحیث کان فیها لفظان موضوعان لبعض املعاين ،  ذلك لعدم مرادف لعلم اجلنس يف اللغة الفارسیة  و

بینهامو اللغة  اختالف    کان  الوضع يف  کیفیة  اللغة  نفهم من هذه  الشیخ  ،  األخریکي  اّدعي ذلك  کام 

اختالف    شئًا عننا  کنفلعّل ترتیب آثار التعریف مل ی، ـ 1ّنام يف بحث املفاهیم إيف کلمة  B نصارياأل

ن یکون إلجله أیضًا بشهادة ذهاب  أکام حيتمل  ،  املجازي يف بعض الکلامت  ؤّنثبل نظري امل ،  يف املعنی

 بام يف البیت.  ين أهل البیت أدرإمن املعلوم و، املشهور من أهل العربیة إلی ذلك

 

 . سالمير اإلالکالنرتي الطهراين املريزا أبوالقاسم ـ طبعة جممع الفک؛  ۲۴۹ /۲ـ مطارح األنظار  1
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  خمالفة الشیخ الرض دباء لتشخیص املوضوع له ـ خصوصًا مع  إّنه ال قیمة لقول األ:  یمکن أن یقال و 

B   بو له نّ أقوله  بینهام يف املوضوع  التبادر أو غريه من    علیّن دلیلهم  إف،  ـ  1ه ال فرق  ذلك لیس هو 

من الواضح  و،  اسم اجلنس  نبل دلیلهم إجراء أحکام املعرفة يف علم اجلنس دو،  أماراتهو  عالئم الوضع

 دعواهم.  علیأّنه ال داللة لذلك  

ال متعّلقًا حلکم من األحکام  و  کیف کان الهيّم لنا هذا البحث بعد عدم وقوع علم اجلنس موضوعاً   و

تبعاً أو،  الرشعیة ذکرناه  ما  الکفایة   ّن  تتمیامً ،    B  لصاحب  ذکره  ملصادیق  و  للبحث   حیث  استیفاًء 

 املطلق.

 املفرد املعّرف بالالم الثالث: 

م اجلنس أو االستغراق أو العهد  بالاملعّرف  :  أقسام  علیّنه  إ... املشهور  . :  B  صاحب الکفایة   قال 

بعلی  ،  احلضوريو  الذکريو  اخلارجيو  الذهني   من،  أقسامهب لفظًا  بینها  اإلشرتاك  یتعّ أنحو  دد  ن 

 . سام أو معنی بأن وضعت الالم للتعریف اجلامع بی تلك األق، دد األقسامالوضع بتعّ 

اخلأالظاهر  و:  قال   و اجلنسیةّن  خصوصیة  یعني  األقسام  من  واحد  کّل  يف    االستغراقیة و  صوصیة 

اإلشرتاك    علیبناء  ،  تلك اخلصوصیات   یإحد  علیفهي التي تدّل  ،  العهدیة من قبل خصوص الالمو

ال باستعامل ؛  عنوياإلشرتاك امل  علیبناء  ،  املدلول و  الداّل تعّدد    أو من قبل قرائن املقام من باب ،  اللفظي

تعّدد    علیوحدة وضعه ـ أو اإلشرتاك ـ بناء    علیاملدخول يف ذي اخلصوصیة لیلزم فیه املجاز ـ بناء  

ـ  املدخول  ،  وضعه  حال   علیفکأّن  خصوصیة و  کّل  کّل  إرادة  غري  مستعماًل    عند  فیه  یستعمل  فیام 

 يف غري العهد الذهني.  للتعیی مفیدة و  إن کان املعروف کون الالم موضوعة للتعریف و، املدخول 

ّنام هو  إلعّل التقیید بغري العهد الذهني  و،  2الکافیة   علیيف رشحه    B  هکذا نقل عن الشیخ الرض   و

  معروفیة املعنی جمّرد    نّ إف،  العهد الذهني مفیدة للتعریف  علیمن جهة وضوح عدم کون الالم الدالة  

 

 .)ع(مام الصادقسرت آبادي حمّمد بن احلسن ـ طبعة مؤسسة اإلاأل الرّض ؛  ۲۴۷  /۳ـ رشح الرّض عىل الکافیة 1
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متایزها  و  حلضورها يف الذهن،  رفلکانت املعاين کّلها معا إاّل  و،  توجب تعریف املعنی   متیزه يف الذهن الو

 الدارکة. قّوة عن غريها لدی ال

يف تعریف اجلنس إاّل  تعّی  أنت خبري بأّنه ال  و:  يف رّد مقالتهم   B  کیف کان قال صاحب الکفایة  و

محل املعّرف بالالم بام هو معرف  ال یصح  ن  أ الزمه  و،  اإلشارة إلی املعنی املتمیز بنفسه من بی املعاين ذهناً 

معه ال فائدة يف و ،  مع ما ال موطن له إاّل الذهن إاّل بالتجرید  حّتادملا عرفت من إمتناع اال،  األفراد  علی

هذا مضافًا إلی اّن الوضع  ،  التعّسف عن  خاٍل    الترصف يف القضایا املتداولة غريو  مع أّن التأویل ،  التقیید

ّن الالم  إفالظاهر  ،  لغواً  إلغائه يف اإلستعامالت املتعارفة کانو  من التجرید عنه ّد  ال بملا ال حاجة الیه بل  

ُ }ففي احلدیث ،  احلسیو کام لفظ احلسن،  یمطلقًا تکون للتزی  َُسیح ََسُن َو احلح السالم إَِماَماِن    هامعلیاحلح

لو  و، کّل حال  علینها منها لتعّی بّد  ال  ّنام تکون بالقرائن التي  إاستفادة اخلصوصیات و،  1{ َقاَما أو َقَعَدا

ال حاجة إلی تلك اإلشارة  صوصیاتبتلك اخل  هعلیمع الداللة و،  قیل بکون الالم لإلشارة إلی املعنی

 اخلارج.   علیوجبت کون املعنی ذهنیًا غري قابل لإلنطباق  أحیث  ، قد عرفت إخالهلا و ، لو مل تکن خمّلة 

ال  حینئذ  و ،  يف تعریف اجلنس صريورته أمرًا ذهنیاً التعّی    ّن الزم أخذ إرّد املشهور    علیحاصل ادّلته   و

أیضًا مع لزوم التجرید یصري التقیید بال  و،  ف هو تعّس و،  املجازیة يف القضایا املتداولةو  من التجریدبّد  

  قاله يف آخر کالمه. کام، املعّینة ئنأیضًا ال حاجة إلی أخذه مع اإلحتیاج إلی القراو ، لغواً  بل، فائدة

إذ الم اجلنس  ،  ّن التعریف اخلارجي ـ کام يف األعالم الشخصیة ـ غري حمتمل يف املقام إ:  بعبارة أخری  و

ن یکون  أال بّد وف،  کام يف مثل الرجل خري من املرأة،  اخلارجي قطعاً التعّی    علیـ مثاًل ـ ال داللة هلا  

معنی ذهنیًا غري قابل لإلنطباق    خول الزم ذلك صريورة املدو،  ذهنیةبإشارة  و  التعیی ذهنیاً و  التعریف

التجریدو ،  اخلارج  علی لزوم  ذلك  فیها  و  الزم  تطلق  التي  املتعارفة  القضایا  يف  املجازي  االستعامل 

خالف حکمة  و،  ّوالً أهذا خالف االرتکاز  و،  مثل جاء الرجل،  الفرد اخلارجي  علیاملدخول بام ینطبق  

 . آنفاً   رّ کام م ، مستغني عنه ثالثاً و، الوضع ثانیاً 

املثالأال خيفی    و إّما من جهة  من  ،  ّن ختصیص اإلشکال بالم اجلنس  إشکاال  فمّثل هبا ألّّنا أوضح 

  ّن اإلشکال خمتّص هبا أإّما من جهة  و؛  يف سائر األقسام املذکورة هلا أیضاً   إاّل فاإلشکال جارٍ و،  غريها 

 

 ابن شهر آشوب حمّمد بن عّّل ـ طبعة عاّلمة. ؛  ۳۶۷ /۳مناقب آل أبى طالب  ـ1

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/200641


 21.......................................................... ......... ............ املقّید و   اخلامس يف املطلق   املقصد 

 

اخلارجي يف هذا القسم    ریف ّن التع إف،  االستغراق  علیکالتي تدّل  ،  غريها ال جمال هلذا اإلشکال يف  و

 کذا يف العهد بأقسامه. و کام سیأيت تقریبه يف اجلمع املحّلی بالالم ، ممکن

  فال ،  بی سائر األقسام و  إذ ال فرق بینها ،  یکفي لرّد مقالة املشهور عدم کون الم اجلنس للتعریف ولکن  

 مل تکن مفیدة بالنسبة إلی الم اجلنس.  و لتعریف يف غريها حيتمل کون الالم مفیدة ل

 :  هعلیّنه یالحظ  أکیف کان  و

التعریف مطلقًا حتّی يف مثل    علیه لو تّم ما ذکره يف رّد املشهور فهو الینتج إنکار داللة الالم  نّ إ:  أّوالً 

فکیف ذهب إلی کوّنا  ، بل غایته إنکار إفادهتا التعریف إذا کانت للجنس ، العهد اخلارجي أو الذکري 

 للتزیی مطلقًا. 

ذلك ملا مّر يف أخذ اإلرسال يف  و،  ّنه الیتّم ما ذکره يف تعریف اجلنس من إستلزامه لکونه ذهنیاً إ:  وثانیاً 

إاّل  و ،  حلاظهو   ال بعنوانه التعّی    بواقع تعّی  هو املعنی املتعّی   املراد من املعنی املنّ أو،  علمه و  اسم اجلنس 

 . التعّی  ملا صار املعنی معرفة بضّم مفهوم 

ّن حلاظ املوضوع لیس  إفکام ، رشنا الیه يف بحث اسم اجلنس أو قد مّر منه نظري ذلك يف املعاين احلرفیة  و

  اآللیة و  کذلك حلاظ کیفیة املوضوع من االستقاللیة،  العلقة الوضعیة   جعلو  إلی حتّقق الوضعطریقًا    إاّل 

بذلك یندفع اإلیرادان  و،  يف املستعمل   الو  ّن کّل ذلك غري دخیل ال يف املوضوع لهإف،  عدمهوالتعّی    منو

 .  B لصاحب الکفایة 

یرد  إ:  وثالثاً  أورده    هعلیّنه  ما  أیضاً   علینفس  اإلشکال  من  التعرف  ،  املشهور  کون  إلی  حیث ذهب 

أمرًا ذهنیًا غريإف،  املعّینة  بمعونة قرائن املعنی  التعریف یوجب صريورة  سواء کان  ،  للخارجمّتحد    ّن 

 بالوضع أو بغريه من القرائن اخلاّصة أو العاّمة. 

اإلحإ:  رابعاً و إلی  نظرًا  الوضع  إلی  احلاجة  عدم  لدعواه  جمال  ال  الدالة  ّنه  القرائن  إلی   علی تیاج 

ـ  ّن قوامه  إف،  ّن الزم هذا الکالم إنکار املشرتك اللفظي رأساً إف،  اخلصوصیات ـ کام مّر يف آخر کالمه 

 خاّصة.  معّینة    حيتاج إلی قرینة  كکّل من املعاين املوضوع هلا اللفظ املشرتتعّی  د عملیة الوضع مع أّن  بتعدّ 

ففي سائرها یکون للفظ  ،  املقام بسائر موارد املشرتك اللفظي قیاس مع الفارقإّن قیاس  :  أن یقال  إاّل 

رّبام یستعمل اللفظ يف مقام اإلمجال ملصلحة  و،  لکن تفهیمه بحاجة إلی قرینة معینةو  معنی قاباًل لإلرادة
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املقامو،  فیه بخالف  خصوصیة التعّی    نّ إف،  هذا  إاّل  ورائها للمعنی    لیست  ّن  أحیث  و،  يشء  لیس 

 لغو حمض. تعّی اخلاّص فوضع الالم للالتعّی  علیخلصوصیة حمفوفة دائاًم بقرینة تدّل  ا

،  ما ذهب الیه املشهور من وضع الالم للتعریف   علیإاّل فال أقّل من أّنه ال دلیل  و؛  تّم هذا اإلیراد  نإف

العلم املدخول لالم إاّل تعریفًا  نحّس من    لذا ال و،  واقعاً تعّی  ّنه الینسبق من املحّلی بالالم ما هو املإف

نحّس تعریفی يف    أیضًا ال و،  عنایة أصالً و  ازیةنحّس يف ذلك جم  کام ال،  ییعی املسم   ناشئًا عن کونه علامً 

قیل إذا  الرجلأ:  مثل  هذا  اإلشارة،  کرم  بسبب  الداخلة  و   تعریف  الالم  بسبب  آخر   علیتعریف 

 مدخوهلا. 

الیتبادر من کلمة  و، تبادر هذا املعنی من ذلك اللفظ ملعنی   وضع لفظ  علیّن عمدة الدلیل  إ: باجلملة و

مدخوهلا  تعریف  الشخص،  الالم  العلم  من  ذلك  یتبادر  أو  إو،  کام  اجلنس  خصوصیة  استفیدت  ن 

ال جمازًا فیام إذا  و  لذا النحّس عنایة و؛  إلی الکالممنّضمة  االستغراق أو العهد فهي مستندة إلی قرائن  

بل قد  ،  ال تکرارًا فیام إذا انضّم إلی املدخول يشء یفید التعریفو،  العلم الشخص  علیدخلت الالم  

  العامل  ءبمجيسّیده  ن خيرب أاخلادم أراد  فإذا، بی املجرد عن الالمو بینهفرقًا  نري ال و یستعمل املدخول

فال فرق بی  ،  نکارة العامل  علیمن دون تنوین دال  ،  جاء عامل:  أخری یقولو،  جاء العامل :  یقول تارةً و

 أخری لیس کذلك.و يف مقام التعبريأحسن  هو و  ن باالمحدمها مزیّ أّن أالکالمی إاّل من جهة 

إاّل لتزیی الکلمة  هعلی  و بحیث لو اسقطناها عن مجالت متوالیة لسقطت اجلمل عن  ،  فلیست الالم 

ن یتکّلم بالعربیة  أأراد    ّن العجم إذا إکام  ،  یقبلها ذوق الرجل العرب   الو ،  العربیة أو ملا کانت فصیحة

التعریف    فلیس؛  ن عربیة الکالم متقّومة هبا أکأّنه حيّس  و،  کثر يشء یستخدمه هو الالم أف آثار  ترتیب 

التأنیث  إاّل کرتتّ   هعلی آثار  فالتعریف کالتأنیث  ،  الرجل و  الید و  کالعی،  بعض األلفاظ  علیب بعض 

 فظي. ل

لو مل  ، ال حرف تعریف أو الالم فقط : التعریف کام قال ابن مالك علیّن داللة الالم أو ال  إ: احلاصل و

منها أحیانًا معنی آخر  أرید    إنو،  فهي غالبًا للتزیی،  غالباً تکن ممنوعة دائاًم فال أقّل من أّّنا لیست کذلك  

مَ }:  یساوق التعریف مثل قوله تعالی َیوح   یوم :  أن یقال بدل ذلكال یصح فإّنه ، 1{دینَکمح َلکمح   أکملت  الح
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فوضع الالم للتعریف  ،  التزییجمّرد    أّّنا لیست و  ی إرادة معنی العهد عن الالم علفهذا شاهد ،  أکملت

 حمتماًل جّدا. هذا کّله يف املفرد املحّلی بالالم. املعّی  إن کان استعامهلا أحیانًا يف املعنیو ممنوع 

   

 اجلمع املعّرف بالالم رابع: ال 

تعّی  حیث ال  و  التعیی   علیاالستیعاب ألجل داللة الالم    علیّنه یدّل  إ:  اّما اجلمع املعّرف هبا فقد قیل   و

 االستغراق. و العموم علیفهو داّل  ، إاّل باملرتبة املستغرقة بجمیع األفراد

هي أقّل مراتب اجلمع متعّینة أیضًا فال داللة للجمع  و  ی املرتبة األول  نّ أب  B  رّده صاحب الکفایة   و

 االستغراق. و العموم  علی

لوضوح  ،  هلا يف اخلارجتعّی  ّنه ال  أإن کانت متعّینة يف اإلرادة إاّل  و   عنه بأّن أقّل مراتب اجلمعأجیب    و

يف اخلارج  تعّی  ملفا ،  غريه و  کّل ثالثة من األفراد من دون فرق يف ذلك بی املعّرف   علیّنه یمکن صدقها  أ

 ّنام هو مجیع األفراد دون غريه من مراتب اجلمع. إمرّددًا بی شیئی أو اشیاء  ال یکون بحیث 

هي ممنوعة ـ کام مّر يف  و،  التعّی   علیداللة الالم    علیا موقوفة  ّّن أ إن کانت تاّمة إاّل  و  هذه اإلجابة  و

 البحث عن املفرد املحّلی بالالم ـ. 

 :  فنقول ، بتحقیق احلال يف املقام ال بأس و؛ هذا

مل یتوّهم  و،  کام يف سائر املوادّ ،  هیة املهملةماّدة هي موضوعة للام   علیاجلمع املحّلی بالالم مشتمل    إنّ 

  الینبغي الریب يف عدم وضع اهلیئة للعموم و ،  لفظة الالمو   هیئة اجلمع  علیو   العموم   علی داللتها   أحد

العموم يف    علیفینحرص الداللة  ،  لبطالنهو واضح او  لو بدون الالم و  هعلیإاّل لدلت  و،  االستغراقو

 . کلمة الالم أو هي مع هیئة اجلمع معاً 

إّما من باب  و، االستغراق مبارشةو العموم إّما من باب وضعها للعموم  علیّما کلمة الالم فداللتها  أ و

 وضعها للتعیی املستلزم لذلك.

أورد    و للعموم مبارشة فقد  أو    هعلیأّما وضعها  للعهد  استعملت  فیام  باملجازیة  القول  بأّن الزمه هو 

 هو خالف االرتکاز. و اجلنس
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تارةً إ:  فیه  و للعموم  دعوی وضعها  للمدعي  ثالثةً و   للعهد أخریو  ّن  اإلشرتاك    علی  للجنس  سبیل 

 اللفظي کام مّر يف البحث عن املفرد املحّلی بالالم. 

بل قد مّر يف البحث عن املفرد املحّلی بالالم  ،  ّنه دعوی بال دلیل إيف اجلواب عن هذا البیان    فالصحیح

اًل  خالف ذلك ـ کام مّر مفّص   علیقد أقمنا بعض الشواهد  و ،  وضعها للعمومو  داللتها   علیأّنه ال دلیل  

 املفرد.  علیدخلت   ا اجلمع مغایرة هلا إذ علین تکون الالم الداخلة  أمن البعید جّدًا و ، ـ

کام مّرت  ،  فیها   B  العموم بسبب وضعها للتعیی فقد مّرت مناقشة صاحب الکفایة   علیأّما داللتها    و

 املناقشة فیها. 

 :  هوو، ناقشةتلك امل هعلیبتقریره بیان آخر الیرد   B  يف تأیید صاحب الکفایة قیل 

  ـ کام يف موارد العهد ـ کذلك قد یکون ذهنیاً   هو کام قد یکون خارجیاً و  الالم موضوع جلامع التعیی   نّ أ

ن یکون املراد  أفکام یمکن    هعلیو ،  اجلنس ـ  علیـ کام هو احلال يف موارد دخول الالم    قد یکون ماهویاً و

ن یکون املقصود  أاجلنس بتعّی    نهن یکون املراد م أمن اجلمع املحّلی هو التعیی اخلارجي کذلك یمکن  

هبذا البیان یندفع اإلشکال  و،  ّن العاملی أو العلامء خري من عامل واحد إ:  نظري ما إذا قیل،  جنس اجلمع 

 . B  1  صاحب الکفایة علی

بل هو خالف  ،  لم مساعدة الظاهر له نّس   بقة لو سّلمنا اندفاعها هبذا البیان فالّن املناقشة السا إال خيفی    و

الکالم إاّل إذا قامت قرینة يف    هعلیحيمل    إذ إرادة اجلنس من اجلمع املحّلی بالالم نادر ال ،  جّداً   الظاهر

ـ  املثال  ـ کام يف  بالواحد قرینة  إ حیث  ،  البی  املقابلة  التثنیة أ   علیّن  املراد من  اجلمع هو اجلنس ال  و  ّن 

خمالف للظهور أیضًا حتتاج إرادته إلی    ا علیمرتبة أخری غري املرتبة ال   علیّن محل اجلمع  أکام  ،  األفراد

 قیام قرینة خاّصة. 

للإ:  باجلملة  و لو کانت موضوعة  الالم  املحلّ تعّی  ّن  العمومفالظاهر من اجلمع  بالالم هو  لکن  و،  ی 

 إن کان مشهورا إاّل أّنه ال أساس له. و فهذا الکالم ، عرفت سابقًا عدم وضع الالم للتعی

 العموم من ناحیة الالم فقط أو من جهة هیئة اجلمع فقط.   علیکّله يف داللة اجلمع املحّلی بالالم   هذا
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إن مل  و   العموم  علیتا  أّّنام إذا اجتمعا فقد دلّ العموم من جهة کلیهام بدعوي    علیاّما دعوی داللته    و

أیضاً ،  منفردة  هعلی  تداّل  کام يف سائر  ،  إذ الحيتمل وضع آخر عدی وضع کّل منهام منفرداً ،  فممنوعة 

 وضع مفرداهتا.  یات حیث ال وضع هلا سو املرکبّ 

هذه آیة داللته  و،  العموم بصحة االستثناء منه   علیإّنه رّبام یتشّبث يف تأیید داللة اجلمع املحّلی بالالم    ثمّ 

 إن مل نفهم أّّنا من جهة وضع الالم أو اهلیئة أو کلیهام.  و وضعه له و العموم  علی

  ة العموم من املستثني منه إاّل إرادال یقتيض    االستثناءصّحة    مّر يف بحث املفرد املحّلی بالالم أنّ ولکن  

فإّنه سیأيت أّنه رّبام ینضّم إلی مقدّمات احلکمة ـ العاّمة ـ مقدمة خاّصة  ،  لو بمعونة مقدّمات احلکمةو

صّح  الداّل  تعّدد    لو بنحو و   لشمولیةمن الواضح أّنه إذا اریدت او،  تقتيض إرادة الشمولیة من املطلق

  } مثل،  لذا یصّح االستثناء من املفرد املحّلی بالالمو ،  يف العموم مستعماًل    لو مل یکن اللفظو   االستثناء

نحساَن َلفي  ِ احِلات   إِنَّ اإلح لو مل یکن  و  بل یصّح االستثناء من اجلمع،  1{ُخّسح إاّل الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

ال :  مثل أن یقول املتکّلم،  المبال  یحملّ  إاّل  فصّحة االستثناء    هعلیو ،  فاسق منهمأکرم مجاعة من العلامء 

 استعامل اللفظ الوارد يف املستثني منه يف العموم فضاًل عن وضعه له.  علی  لیست دلیالً 

إاّل يف داللته    فالصحیح به  املحّلی  املفرد  مثل  إاّل  لیس  بالالم  املحّلی  اإلثنی    علیأّن اجلمع  أکثر من 

العموم يف مورد استعمل  أرید    إذا و،  حتسینه و   زئی الکالم لیس شأن الالم إاّل تو،  بمقتضی هیئة اجلمع

 فیه اجلمع املحّلی بالالم فهو بمعونة احلکمة. 

فإّنه صالح ، بخالف املفرد، دعوی ظهور اجلمع املحّلی بالالم يف اإلطالق الشمويل ال البديلال یبعد  و

مئونة إضافیة ـ کام سیأيت يف بعض  و  زائدةلالستعامل يف کال القسمی حيتاج إرادة کّل منهام إلی مقدمة  

 األبحاث اآلتیة ـ. 

املفرد من دون إحساس    علیاجلمع املحّلی بالالم کدخوهلا    علیممّا یؤّید ذلك دخول أداة العموم    و

أخری من  و  من أداة العموم مّرة  ؛ مّرتی أکرم کّل العلامء فال یستفاد منه العموم: فلو قیل، تأّکد للعموم 

 

 . 3ـ2؛ اآلیة /   سورة العرصـ 1
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  علی ّن داللته  أو   يف العموم  معدم استعامل اجلمع املحّلی بالال  علیهذا شاهد  و،  ملحّلی بالالم اجلمع ا

 ـ.   B الشمول إطالقیة ـ کام قال صاحب الکفایة 

 رة ک الن اخلامس: 

  جاءَ   }وَ :  تعالی و  تبارك   قوله   يف   رجل   مثل،  اخلربیة   اجلملة   يف   وقعت   سواء  املطلقة   األلفاظ   أحدفهي   

عی{   املحَدینَةِ  َأقحَص  ِمنح   َرُجل   َیسح
 . برجل جئ  مثل ، اإلنشائیة  اجلملة  تضّمنتها  أو ، 1

ـ و  الداّل تعّدد    لو بنحو واألّول    ال إشکال يف أّن املفهوم منها يفو :    B  صاحب الکفایة   قال   املدلول 

غري    علیيف الواقع املجهول عند املخاطب املحتمل لإلنطباق  املعّی    الثاين هو التنوین ـ هو الفردالداّل  

،  من الرجل حّصة    فیکون ،  کام أّنه يف الثاين هي الطبیعة املأخوذة مع قید الوحدة،  واحد من أفراد الرجل

  لیعبداهة أّن النکرة يف املثال الثاين صادقة ،  مرّددًا بی األفراد فردًا    ال ،  کثريین  علییکون کلّیًا ینطبق و

کام هو قضیة الفرد  ،  ّنه الیکاد یکون واحد من األفراد هذا أو غريهأبینام  ،  به من األفرادجيء    کّل من 

 من األفراد عبارة عن نفس ذلك الفرد ال هو أو غريه.  واحد ّن کّل أرضورة ، املرّدد

املوارد إ:  باجلملة  و بإختالف  خيتلف  النکرة  من  املراد  الواقع    فتارةً ،  ّن  يف  معّی  واحد  فرد  منها  یراد 

کام إذا وردت يف اجلملة اخلربیة الکاشفة عن وقوع واقعة واحدة موضوعها  ،  املجهول لدی املخاطب 

أو کان جمهوالً عنده  ، سواء کان معلومًا لدی املتکّلم، جائني رجل: کام إذا قیل ، فرد واحد من الطبیعي

أخری یراد منها طبیعة واحدة قابلة  و؛  ملستقبل الیعرفه هو أیضاً رجل يف ا  ءکام إذا أخرب عن جمي ،  أیضاً 

فاملراد من الرجل طبیعي  ،  مثل جئني برجل،  کام إذا وقعت يف اجلملة اإلنشائیة،  الکثريین  علیلإلنطباق  

 الغرض من استخدام التنوین بیان أّن املتحّقق به واحد من ذلك الطبیعي. و، الرجل 

رّدد  إذ امل،  ـ2ـ کام فّّست به يف بعض الکلامت  رّدد  راد من النکرة هو الفرد امل امل  ال یکونکّل حال    علی  و

 . هعلیبینام اّن الفرد قابل للتطبیق  ، اخلارج علیفهو غري قابل للتطبیق  ، ال هویةو هیة له ا ال م

 

 . ۲۰اآلیة /  ؛  ـ سورة القصص 1
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 ؛  هعلییالحظ   و

  بل الفرد ، اجلملة اإلنشائیة خالف االرتکازّن کون معنی النکرة يف اجلملة اخلربیة غري معناها يف إ: أّوالً 

فهذا من اشتباه  ،  مفهومها هو حقیقة الرجل ـ مثاًل ـو ،  يف اخلربیة هو مصداق النکرة ال مفهومها املعّی  

 هنا وقع فیه. و من کتابه  ضع يف موا  B املفهوم باملصداق الذي أشار الیه نفس صاحب الکفایة 

الواقعي  رّدد  لدی املخاطب ـ ال املرّدد إن کان مراده هو الفرد املرّدد بالفرد املّن من فّّس النکرة  إ:  وثانیاً 

إنطباقه  ،  ـ الطبیعي  علییعني املجهول عنده املحتمل  أفراد  فال جمال للمناقشة بام ذکره  ،  کّل فرد من 

کام  ، منه هو توصیف املوضوع له فقط د املراو، فالرتدید لیس جزء للموضوع له،   B صاحب الکفایة 

 اّن التعیی يف املعرفة لیس جزء للموضوع له. 

هکذا  و  کون مثل املعّرف بالالم معرفة ال نکرة  علی  ّن ختصیص النکرة بالقسمی املزبورین مبنّي إ  ثمّ 

فکّل لفظ مل یکن معناه  ،  ما ذکره  علیبل یزید  ،  تنحرص يف القسمی اللذین ذکرمها   إاّل فالو،  علم اجلنس

،  الرجل خري من املرأة : مثل قول القائل، واحدة  حّصةً  واحدًا أو فردًا  لو مل یکن معناهو، فهو نکرة ناً معیّ 

هکذا مثل اسم اجلنس الذي مل یقرء  و،  هذا معنی غري معّی يف الواقعو،  فاّن املراد منه هو جنس الرجل 

 علی الوحدة. ال داللة له  و فاّنه نکرة، کذاو انسان طبعه کذا: مثل ما إذا قیل،  معنوناً 

فهو    بل کّل لفظ مل یکن معناه معیناً ،  إّن أخذ الوحدة يف مفهوم النکرة ممّا ال اساس له:  ن شئت قلتإ  و

 .  هعلیاملدلول أو مل یدّل  و الداّل تعّدد  الوحدة بضّم داّل آخر بنحو  علیدّل  ، نکرة

  حمفوفة مع الالم و  تنوین النکرة و  عن الالم   هبذا ینتهي الکالم يف اسم اجلنس يف حاالته الثالثة جمّرداً   و

یبعد إحلاقه    الو ،  إلی املعرفة أو النکرةأضیف    هي ما إذاو  بقیت له حالة أخری،  منضاّم الیها التنوینو

بالالم لذا  و،  اإلهبام املحضو  مهال خيرجه عن اإلو  للمضاف تعّی  إذ اإلضافة توجب نحو  ،  باملعرف 

یوجب التعریف إاّل إذا کان املضاف الیه معرفة فیفید التعریف بربکة   لکن الو، آثار املعرفة  هعلییرتّتب  

 تعریف املضاف الیه. 

 الفرق بی املسلک صاحب الکفایة و املشهور 

الکفایة إ  ثمّ  ا  B  ّن صاحب  املشهور من وضع  إلی  ما نسب  الفرق بی  لبیان  للامتعّرض  هیة  ملطلق 

 ؛  ذلك من جهتیو،  بی ما اختاره من خروج الشیاع عن املوضوع لهو، الشایعة
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األولیيف    فقال اجلنس :  اجلهة  اسم  له  عاّم وضع  اإلرسال  یعني خروج  ـ  ذلك  ـ  و  إذا عرفت  النکرة 

حقیقة  صّحة    فالظاهر عندهم  املطلق  اجلنس  علیإطالق  دّل  و  اسم  ما  ـ  الثاين  باملعنی   علی النکرة 

  ی فاّن املطلق من الطلق الذي هي احلریة عن القید ـ التي تسمّ ، کام یصّح لغة، الطبیعي املقّید بالوحدة ـ

حلریة    سبباً و   لکونه موجبًا إللغاء قید الزواج  منه سّمي الطالق طالقاً و،  ـ  (از بند  یرهای  )بالفارسیة بـ

 النکرة مطلق یعني ال قید له. و ساسم اجلنفمعنی ، املرأة

یبعد    و االستعامل  أال  هذا  يف  االصولیی  جري  یکون  فیه    علین  هلم  یکون  أن  دون  من  اللغة  وفق 

 خالفها.  علیاصطالح 

الفنون   و فبعض ذي احلرف ربام یستخدم لفظًا بمعناه  ،  الصنائعو  ف احِلرَ و  هذا أمر شائع عند ارباب 

فیه  األ یستعمله  الذي  املعنی  علییطلقه  و،  غالباً صّل  ذلك  من  ذلك  ،  فرد  يف  یصطلح  أن  دون  من 

شبیهة    ةیستعمله يف وسیلة خاّص و  فالبنّاء یستخدم لفظ القلم ،  أو یضع وضعًا حدیثاً جدیدًا    اصطالحاً 

 بالقلم الذي یکتب به من دون أن یرتکب وضعًا آخر.  

هو مطلق بمعنی االنطالق و ، ّن معناها فرد واحدأل هعلییصّح إطالقه  ّن للنکرة معنی واحدًا آقد مّر  و

علم   علیو  بل ، املضاف إلی غريهو املعّرف بالالم علیکام یصّح إطالقه  ،  هو معناه اللغويو، عن القید

بناء  ،  کاملعرف بالالم،  تشخصه و  تضییق املعنی ال توجب    اإلشارة الذهنیة و  فاّن التعریف ،  اجلنس أیضاً 

 القول املشهور.  علی

یندرج    إلی فرد خاّص معهود بی الطرفی ال   یشري  الذي  الذهني   اخلارجي  کاملعهود  أقسامهبعض    نعم

املطلق إاّل بحسب احلاالت  هعلییصدق    الو،  يف عنوان  العنوان  ولکنّه خارج عن مصّب کالم  ،  هذا 

 .  B  صاحب الکفایة 

بل رصحيه إ  ثمّ  املطلق  إطالصّحة    ّن ظاهر کالمه  لفظ  مبهم   علیق  معنی  له  الذي  اجلنس  اسم    مثل 

هذا  و، لو بداّل آخر و  الشائعو منه املعنی املرسلأرید  مثله إذا علیإطالقه  صّحة  الزمه عدمو، مهمل و

أو ما رفضت عنه القید ـ  ،  الشیاعو  منه الّسیانأرید    ّن املطلق يف االصطالح لیس إاّل ما إف،  جّداً   بعید

إهبامه فهو مهمل ال  و إمهاله علیباقیًا   إاّل فان کان املعنیو،  مّر يف بعض األمور السابقة ـاختالف  علی

 مطلق. 
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املعنی يف نفسه مع قطع النظر عن أّي حکم    علیاإلطالق  صّحة    ّن ظاهر کالمه کظاهر غريهإأیضًا    و

به  الربوجردي و ،  متعّلق  السید  إلی اإلطالقإ  یاّدعو،  خالف يف ذلك   B  لکن  التقسیم    التقیید و  ّن 

بلحاظ احلکم إهبام  ّتصاف  االو املعنی يف مرتبة جعله موضوعًا  إف،  ّنام هو  لوحظ  فهو    متامن  املوضوع 

فالرقبة مع کوّنا لفظًا واحدًا إذا جعلت  ،  صف بأحدمها يف حّد نفسه یّت   إاّل فاللفظ الو  دإاّل فمقیّ و،  مطلق

 .1صفت باملقّید ن جعلت مقّیدة بقید موضوعًا له اتّ إو، صفت باإلطالقوع حلکم اتّ متام املوض

بام إذا وقع املعنی موضوعًا حلکم من األحکام  ّتصاف  ن کان مراده من اختصاص اال إبأّنه    هعلییالحظ    و

أخذ اإلرسال    علیخصوصًا بناء  ،  فهو خالف البداهة،  به لو مل یقع موضوعًا للحکم ّتصاف  إنکار اال

لو مل یقع  و،  صف بتبع معناه باإلطالق يف مرحلة تصّور املعنی يف نفسهفاّن اللفظ یّت ،  يف نفس املوضوع له

أصالً  للحکم  مطلقة ،  موضوعًا  مقیدةو  فالرقبة  املؤمنة  من  و،  الرقبة  حلکم  موضوعی  یوخذا  مل  لو 

 األحکام.  

فهو أمر  ،   اذا وقع موضوعًا للحکم من احلکمو إن کان مراده من االختصاص ختصیص ما له الثمرة بام

ال یبحث إاّل عن املعنی الذي وقع موضوعًا أو متعّلقًا حلکم من  األصويل    اذ ،  صحیح ال مناص عنه

هذه   يفکیف کان األمر لیس البحث و، إاّل فهو بحث لغوي بحت الیتعلق به غرضه أصالً و، األحکام

 اجلهة بمهّم أصاًل. 

 ؛  یوجبه  ّن التقیید یوجب التجّوز أو ال أيف البحث عن   B  الکفایةبعد ذلك ورد صاحب  و

 

الثانیة من الفرق بی املسلك املنسوب إلی املشهور من القدماء  العلامء  و  اجلهة  و 2بی مسلك سلطان 

 . املقیّد لیست جمازاً  إرادةمن أّن  املشهور بعده

 

 علی ـ طبعة نرش تفکر. املنتظري الشیخ حسن؛  ۳۷۰ـ ّنایة األصول / 1

 .ن حمّمد ـ طبعة مکتبة الداوريسلطان العلامء الشیخ حسی ب؛  ۳۰۵مع حاشیة سلطان العلامء /  ـ معامل الدین 2

 . سالميالکالنرتي الطهراين املريزا أبوالقاسم ـ طبعة جممع الفکر اإل؛  ۲۴۹  /۲مطارح األنظار 
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فیام وضع له ـ کام نسب إلی املشهور   مأخوذاً ن کان إالّسیان و إّن اإلرسال:   B صاحب الکفایة  قال

ذلك1 ینايف  فالتقیید  اإلرسال،  یعاندهو   ـ  عن  جمازاً و  فیوجب جتّرده  االستعامل  بخالف  و،  یصري  هذا 

لعدم  ،  منهام للتقیید قابل  کاّلً   نّ إفالنکرة باملعنی الثاين ـ  و  ـ اللذین مّرا يف اسم اجلنس   ی یاملطلق باملعن

 تنايف التقیید.   ییالّنه ال خصوصیة للمعن،  بب التقیید أصالً انثالم اخلصوصیة بس

إلمکان إرادة معنی لفظه منه مع إرادة قیده من قرینة حال أو  ، يف املطلق یستلزم التقیید جتّوزاً   ال  هعلی و

ـ  معناه احلقیقي  من القید  و  فرياد من کّل لفظ ما معناه املوضوع له،  مقالـ  کام مّر يف العام املخصص أیضًا 

تعّدد   حّصة من املعنی بتوّسطمقّید و  إذا ضّمت القرینة إلی ذهيا حيرض يف ذهن املخاطب معنیو،  أیضاً 

 هذا لیس من االستعامل املجازي. و ، الداّل 

،  املدلول متعّددًا کان االستعامل جمازیاً و  واحداً الداّل    بحیث یکونمقّیدًا    من املطلق معنی أرید    لو  نعم

قیده  و  إذ املتعارف يف املقّیدات هو استعامل کّل من لفظ املطلق،  جّداً   النوع من االستعامل نادرلکن هذا  و

 املدلول. و الداّل تعّدد   يف معناه احلقیقي فهو من باب 

إذ املطلق  ، یستلزم املجازیة  بأّن القول املنسوب إلی املشهور أیضًا ال  B  املحّقق االیرواين  ه علیأورد   و

بل اخلاّص  ،  يف لفظ العامّ  جتّوزاً ال یوجب   ّن التخصیص عندهم أکام  و، سوء حاال من العمومأ ال یکون 

 .  2أیضًا کذلك ملطلقفلیکن ا، قرص املراد اجلّدي مع استعامل العاّم يف عمومه  علیقرینة  

العموم   و بی  الفرق  من  فیه  ما  بناء  و  ال خيفی  هو    علیاإلطالق  کام  ـ  له  املوضوع  اإلرسال يف  أخذ 

  صاحب الکفایة   هعلیمن مدخوهلا ـ کام  أرید    فاّن أداة العموم إّما موضوعة لشمول ما ،  مفروض کالمهـ 

B  بخالف ختصیص  ،  یعاندهو  سالّن تقیید املعنی املرسل باملقّید املّتصل ینايف اإلرأل،  ـ فالفرق واضح

إّما موضوعة لتعمیم  و؛  یعینه و  من مدخوهلا بل حيّددهأرید    الینايف عموم ما فاّنه حینئذ  ،  مدخول االداة

  ألّّنا موضوعة لتعمیم املدخول مع لواحقهـ  کام مّر يف بحث العامّ ،  فبینهام أیضًا فرق،  توسعته و  املدخول 
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ذا بخالف  ه و،  متّمامت املدخول و   بل القید املتّصل من اللواحق،  ینافیه التقیید باملّتصل  اخلاّص ـ فالو

 املعنی املرسل الذي وضع له اسم اجلنس ـ کام مّر آنفًا ـ. 

فالتخصیص  ،  یعني ما یتّصل هبا ال املدخول مع لواحقه ، لو کانت موضوعة لتعمیم مدخوهلا فقط  نعم

  لکن مّر يف ذلك البحث عدم و،  کاملطلق بال فرق بینهام،  ینافیهو  باملّتصل أیضًا یعاند املعنی املوضوع له

 بالتصدیق. قیقهو احلّق احل B  فام قاله املحّقق صاحب الکفایة هعلیو ، ذا االحتاملهصّحة 
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 مقدّمات احلکمة :  فصل الثالث ال 

   B  صاحب الکفایة   مة عند ک احل  مقدّمات 

خالفًا ،  وضعت له األلفاظ املطلقة  امیف  اعی والش  انیبعد ما منع عن دخول الّس  B  ةیّن صاحب الکفا إ

حال    نة ی من قر  ان یوالّس  اع یفال بّد من الداللة علی الش:  قال ،  ملا نسب إلی املشهور قبل سلطان العلامء

ـ   نة یالقر  يخاّصة ـ أو حکمة ـ وه  نةی إذا کانت القر  امیأو مقال ـ ف   ي وه،  العاّمة علی إرادة اإلطالق 

 :  ف عن مقدّمات تتألّ 

کام إذا کان يف مقام  ،  احلکم يف اجلملة   انیال اإلمهال وب،  متام مراده   انیکون املتکّلم يف مقام ب:  حدها أ

کام  ،  من کالمه  د یإمجال ما أر  وجب یاملتکّلم بام    أيت ین  أوال اإلمجال ب،  اتهیوإمهال خصوص   ع یأصل الترش

 یتّفق أحیانًا ملصلحة تقتيض إمجال اخلطاب. 

 . ةیواملقال ة یمن القرائن احلال د ییوالتق  ییالتع وجب یانتفاء ما : ها یثان

بام هو ظاهره    بیمن املطلق فاجحّصة    کام إذا سئل عن،  انتفاء القدر املتیّقن يف مقام التخاطب:  ثالثها 

راده املتکّلم وإخراجه  أفإّن مورد السؤال هو القدر املتیّقن ممّا  ،  له إطالق واقعاً   س یولکن ل،  اإلطالق

 اجلواب خالف ما هو املتعارف عند املحاورة. عن شمول 

،  انیمع کونه بصدد الب  دیبالق   نّبهیإّنه مل    ثی ح،  خّل بغرضه أل  اعیالش   رد یحتّققت هذه املقدّمات ومل    فإذا

 املقدّمات بمقدّمات احلکمة.  تیولذا سمّ ، فهو خمّل بحکمة املتکّلم

منه أثر يف    کنیه عن الکالم علی أّي حال ولکن مل  القدر املتیّقن يف اخلارج ـ وهو الذي نعلم إرادت  واّما 

تأث ـ فال  بالظهور اإلطالق  ريالکالم  بالغرض،  ي له يف اإلخالل  فلو حتّققت  ،  فإّن منشأه هو اإلخالل 

علی مراده مع أّنه بصدد    نّبهی مل    هإنّ   ثی ح،  ألخّل بغرضه  اعیاملتکّلم الش  ردی املقدّمات الثالث ومع ذلك مل  

الب ،  انهیب فإّنه ال    یولو کان يف  اخلارج  املتیّقن يف  عدم اإلخالل    وجبیوال  ،  ه یاالعتامد عل  وز جيقدر 

 بالغرض.  

املتکّلم إاّل    س یل   فإّن مع انتفاء األّويل،  خماّلً بالغرض  کنیمل    اعیالش  ريمل تتحّقق املقدّمات فإرادة غ  وإن

ومع انتفاء الثالثة ال إخالل بالغرض  ، نةیبالقر  انیومع انتفاء الثانیة کان الب، مجاليف مقام اإلمهال أو اإل 
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ال بصدد بیان أّنه متامه کي أخّل  ،  نهیمتامه وقد ب  انیفإّن الفرض اّنه بصدد ب،  لو کان املتیّقن متام مراده

 فافهم.، انهیبب

بعد عدم نصب    انهیبصدد بیان أّنه متامه ما أخّل ببّن األمر بالفهم إشارة إلی أّنه لو کان  إ:  يف اهلامش  وقال

أّن  فإّنه بمالحظته  ،  علی إرادة متام األفراد  نة ی قر   نة ینصب القر   ه یوإاّل کان عل،  املتیّقن متام املراد یفهم 

ومل  ،  إاّل بصدد بیان أّن املتیّقن مراد  کنیإذا مل    كذل  فهم ی نعم ال  ،  وإاّل قد أخّل بغرضه،  علی إرادة متامها 

عن   لو خيفإّنه ال ، فافهم، یقباال لإلمجال أو اإلمهال املطلق ،  بمراد سیمرادًا ول ه ريبصدد بیان أّن غ کنی

 .1دّقة 

مراده ـ کام هو املفروض يف املقّدمة    انیهذا اهلامش اّنه لو کان املتکّلم يف مقام ب  ی ّن مقتضأوال خيفی  

ّنه متام  أ  ستکشفیفمن نفس القدر املتیّقن يف مقام التخاطب ،  علی اإلطالق  نة یقر  نصبیاألولی ـ ومل  

 فلو کان املتکّلم بصدد بیان أّنه متام املراد أیضًا ملا أخّل بغرضه أصاًل. ، املراد أیضاً 

  کون یالنظر    يّن يف بادإ:  قال املقّرر ؛    B  ي السّید الربوجرد  راتیهو اإلشکال الذي جاء يف تقر   وهذا

قهرًا إلی   نقلبی  يولکن هذا الشّك بدو، ها یاألفراد مشکوکًا ف ةی ّقنة معلومة وبقموضوعیة األفراد املتی 

ووجه ذلك اّن املفروض بحسب  ،  أیضاً   امّنه متأالتامم بام    حرز یف،  العلم بکون البعض املتیّقن متام الغرض

واملفروض  ،  أو البعض   ع یما هو متام املوضوع حلکمه من اجلم  انیاملقّدمة األولی کون املولی بصدد ب

فإذا فرض کون البعض املعّی متیّقن اإلرادة    نئذ یوح،  ی معّینة يف الب  نةی بحسب املقّدمة الثانیة عدم قر

  ة یفام يف الکفا :  إلی أن قال؛  للمخاطب اجلزم بأّن هذا البعض املعّی متام املوضوع للحکم  صلحيفال حمالة  

  علم یمتام غرض املولی وإن مل    علمی  یووجود القدر املتیّقن يف الب  ییاألّول  ی من أّنه بعد إحراز املقّدمت

   .2فاسد، ّنه متامه أ

الکفا   وهذا متن  علی  وارد  اهلامش،  ة یاإلشکال  يف  مذکور  الربوجرد،  ولکنّه  السّید  مل    B  يولعّل 

 وهو العامل. ، نفس اإلشکال يف اهلامش ب B  ةیإلی اهلامش فاستشکل علی صاحب الکفا  لتفت ی

 

 اخلراساين الشیخ حمّمدکاظم ـ طبعة مؤّسسة آل البیت)ع(. ؛  ۲۴۸ـ کفایة األصول /  1

 علی ـ طبعة نرش تفکر. املنتظري الشیخ حسن؛  ۳۸۲ـ ّنایة األصول / 2



 34................................................................ ...... .............. أصول الفقه آیت اهلل گنجی 

 

أّن ما ذکره صاحب الکفا   فیوک تاّم مل    ة یيف الکفا   B  ةی کان    ه یف  ناقش یبالنسبة إلی املقّدمة األولی 

لکالمه    نعقدیبل کان يف مقام اإلمهال أو اإلمجال ال    انیيف مقام الب   کنیّن املتکّلم إذا مل  أ  ّی إذ من الب،  أحد

 .انیإلی الب تاجحيوهذا واضح ال ، متعّلق حکمه أو موضوعه  اتیإطالق بالنسبة إلی خصوص

علی    نةی قر  نصبی متام مراده ومل    انیفإّن املتکّلم إذا کان يف مقام ب،  يف اهلامش تاّم أیضاً   هیأّن ما عّلق عل  کام

  ه رياّنه متام املراد أیضًا وأّن غ  کشف یف،  علی إرادته  نة یواملفروض أّن القدر املتیّقن قر،  د األفرا  عیإرادة مج

 بمراد.  سیل

فلو  ،  اّنه متام املراد  یاستکشاف کون القدر املتیّقن متام املراد وب  عني ی،  مالزمة  نیاألمر  یفب:  وباجلملة

فال حمالة کان ذلك کافیًا لبیان أّنه متام    انهی کافیًا لب  قنیّ تمتام مراده وکان القدر امل  انیکان املتکّلم بصدد ب

 املراد. 

 تدقیق الکالم 

 ؛  یت ريخ األ ی الکالم يف املقّدمت واّنام

 املقّدمة الثانیة   حول 

يف مبحث العموم    B  ة یکام قال صاحب الکفا ،  أیضاً   ة ین یللقر  صلح یبل وانتفاء ما    نة یانتفاء القر   يوه

هذا يف    يجر یّن املطلق أضعف من العاّم يف الداللة فأوبام  ؛  مانع عن العموم  ةینی للقر  صلحیمن أّن ما  

 .  یولأ  قیاملطلق أیضًا بطر

إذ هذا رشط عاّم لکّل ظهور من الظهورات وال وجه الشرتاطه  ،  هذه املقّدمة  ة یعدم مقّدم   حیوالصح

خالفه أو   وجبیبه ما   تّف حيإذا مل  تحقق یو  نعقد یبل کّل ظهور ولو کان ضعیفًا إّنام  ، يف خصوص املقام

اّن الرشط خمتّص باإلطالق و،  فال معنی الشرتاط انعقاد اإلطالق به،  إمجاله ّنه  أفإّن ظاهر االشرتاط 

  ث یه بحرشطًا النعقاد اإلطالق وتکّونه بخصوص  سیّن هذا الرشط ل أ   نامیب،  هريدون غ   ه یف علاملتوقّ 

غ  متوقفًا عل  هريیتمّیز اإلطالق عن  غ  ه یوکان  نظ،  ه ريدون  بعدم    ةیاشرتاط حج  ريوهذا  الواحد  خرب 

 معارض هلا.   دمکّل أمارة علی ع ةی حجاعتبار فإّنه ال وجه له بعد توّقف ، املعارض
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  نة یهذه املقّدمة بالقر  ص یمن ختص  B  ة یمن کالم صاحب الکفا   ظهر ی ما    ی اّنه ال فرق يف ذلك ب  ثمّ 

فعلی کّل  ،  1املتّصلة واملنفصلة   نةی للقر  مهی من تعم  B  نيی من کالم املحّقق النائ  ظهر یما    یاملّتصلة وب

النائ،  حال ال یتوّقف اإلطالق بخصوصه علی هذه املقّدمة   B  نيینعم بناء علی ما اختاره املحّقق 

،  ـ  انیکون املتکّلم يف مقام الب  ياملقّدمة األولی ـ وه  املنفصلة راجعة إلی  نة یانتفاء القر  ةیمقّدم  کونی

ّن انتفاء  أکام  ،  انیمقّدمة زائدة علی کون املتکّلم يف مقام الب  ست ی املنفصلة ل  نة یّن وجود القر أ  ي اّدع  ث یح

بل بام  ،  ولکن ال بام هو إطالق،  اإلطالق  ها یمن مقدّمات اإلطالق وإن توّقف عل  ستیاملّتصلة ل  نةیالقر 

 أحد من الظهورات. هو 

ولکن هذا الظهور  ،  متام مراده فکالمه کاشف عن إطالق مرامه  انیکّلام کان املتکّلم يف مقام ب:  وباجلملة

 .  ه یعل ة ینیللقر  صلحیعلی اخلالف وال ما  نة یکسائر الظهورات منوط بعدم القر 

وهذا هو  ،  املنفصلة   نةیأعّم منها والقر  املّتصلة أو   نة یاّنه قد وقع الکالم يف أّن هذه املقّدمة خمتّصة بالقر   ثمّ 

إلی أّن    B  خیفذهب الش،    B  ةیصاحب الکفا   یوب  B  نصارياأل   خیالش  یاخلالف املشهور ب

فمع ورود املقیّد املنفصل  ،  2د ییقمّتصلة وال منفصلة داّلة علی الت   نةی من مقدّمات احلکمة عدم نصب قر

  عملیوإن مل    B  ني یوتبعه علی ذلك املحّقق النائ،  من األّول   ان یالبم  يف مقا   کن یّن املولی مل  أ  ستکشف ی

  نة ی النعقاد اإلطالق عدم نصب قر  کفيی اّنه    یواّدع،    B  ةی وخالفه صاحب الکفا ،  طبق مبناه کثرياً 

  نثلم یوبه  ،  تهیحج  ة یاملقیّد املنفصل إاّل يف ناح  زامحهی وال  ،  يالظهور اإلطالق  نعقد یفمع عدمها  ،  منفصلة 

املعنی املطلق    می أصالة تطابق املراد اإلستعاميل للمراد اجلّدي ال أصالة الظهور التي تکشف عن إرادة تفه

 ومرجعًا عند الشّك ـ کام مّر يف البحث عن العاّم املخصص بخاّص منفصل ـ.  قاعدةً   کونی يلک

  د ینتکّلم بکالم مطلق ونر  ّنا رّبامإف،  بل خالف الوجدان،  ل یإاّل دعوی بال دل  س یل  B  خیاّدعاه الش  وما 

وسعته بإطالقه  واملخاطب  السامع  ذهن  يف  املطلق  املعنی  نر  ويف ،  إحضار  الزمان    د ییالتق   د ینفس 
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من دون أن نحّس کوننا يف مقام اإلمهال  ،  ريملصلحة تقتيض التأخ  دیالق  انیونؤّخر ب،  يف ما بعد  قییوالتض

 لذلك. انیإضافة ب  أيتیوس، واإلمجال

 املقّدمة الثالثة   حول 

ّن  إ  B  ةی عدم القدر املتیّقن يف مقام التخاطب ـ وظاهر کالم صاحب الکفا   يوه،  املقّدمة الثالثة   ّما أو

جمماًل فقط ـ   ريص یظهور الکالم يف املقّید املتیّقن ال اّنه  نعقدیمع وجود القدر املتیّقن يف مقام التخاطب 

 ؛  بالنقض تارًة وباحلّل أخری B ةیالکفا  بصاح وأورد علی  B  ني یفقد انکرها املحّقق النائ

اخلارج  واّما  املتیّقن  فبالقدر  مانع عن األخذ  :  قال ،  يالنقض  التخاطب  مقام  املتیّقن يف  القدر  لو کان 

وال أثر  ، ةیإاّل املخاطبة واخلارج  نهامیإذ ال فرق ب، باإلطالق لکان القدر املتیّقن من اخلارج أیضًا کذلك

بل نفس التیّقن يف مقام ثبوت احلکم هو  ،  مالکًا للمنع  س یتیّقن يف مقام التخاطب لإذ ال،  هلذا الفرق

ال  ،  املالك عاّم  التخاطب   تّص خيوهذا  بمقام  إاّل    يبق یفال    ه یوعل،  باملتیّقن  باإلطالق  للتمسك  مورد 

 . 1نادراً 

لزوم نقض الغرض ـ کام  بل املالك عدم  ،  عيیمن الطبحّصة   تیّقنجمّرد   بمنع کون املالك   ه یعل  الحظ یو

جواز االعتامد علی املتیّقن يف مقام التخاطب    يّدعین  أوله  ،  ـ  B  ةیمّر عند تعّرض کالم صاحب الکفا 

فإّنه  ،  وهذا بخالف القدر املتیّقن يف اخلارج،  وعدم لزوم نقض الغرض لو کان هو الغرض من اإلطالق 

يف إرادته مع عدم ذکر    هیاالعتامد عل  وزجيفال  ،  منه   د یعلی ما أر  ةین یللقر  صلحیأجنبي عن الکالم وال  

 .  هیعل  نةیالقر 

القدر املتیّقن خارجًا الذي نعلم به من    یالقدر املتیّقن يف مقام التخاطب وب  یاّنه فرق ب:  أخری  وبعبارة

التي تورث العلم بإرادة  ها ريجهة مناسبة احلکم واملوضوع وغ  ،  دائامً   عيیمن الطب حّصة    من اجلهات 

ال التخاطب  وذلك  مقام  يف  املتیّقن  القدر  موارد  يف  السامع    کونیّن  ذهن  يف  حارضًا  املتیّقن  القدر 

ّن هذا احلضور موجب النرصاف  أ  یّدعی ن  أ  ي فللمّدع،  کام إذا کان موردا لسؤال السامع،  واملخاطب

ـ يف الصالة    فلو سأل السائل عن محل شعر من الثعلب ـ مثالً ،  اجلواب املطلق إلی ما حرض يف ذهنه فعالً 

 

 ألمر)عج(.ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛   ۴۳۴ـ۴۳۲/  ۲ـ أجود التقریرات 1



 37.......................................................... ......... ............ املقّید و   اخلامس يف املطلق   املقصد 

 

هلذا الکالم إطالق بالنسبة إلی کّل    نعقدیفال  ،  حلمه  ؤکلیال    امیبالنهي عن الصالة ف  Lفأجابه اإلمام  

  شاهبه ی إذ املوجود يف ذهن السائل شعر الثعلب وما  ،  ولو مثل السمك الذي ال فلس له،  حلمه  ؤکل ی ما ال  

 . ة یالبحر واناتی للجواب إطالق بالنسبة إلی احل نعقدیفال ، ةی الرب واناتیحلمه من احل  ؤکلیممّا ال  

عنه السامع    غفلیورّبام  ،  املتکّلم والسامع  یمفروضًا ب  س یفهو ل  يبخالف القدر املتیّقن اخلارج  وهذا

 فال جمال هلذا النقض. ، له أصالً   دیرأسًا فال وجه ملنعه عن انعقاد اإلطالق للکالم الذي ال ق

ّن املتکّلم  إ:  قال؛  علی إرادته نةیقر کون ین در املتیّقن يف مقام التخاطب ألالق ة یاحلّل فبمنع صالح واّما 

فإذا اختّصت إرادته بقسم خاّص  ،  کالمه علی طبق مرامه ومراده إطالقًا وتقییداً   يلق یامللتفت ال بّد وأن  

ن  أل  صلحی بإرادة ذلك القسم ال    یق یوجمّرد ال،  مّتصلة أو منفصلة   نةیقر   ه یعل  نصبین  أمن املطلق لزمه  

موارد ورودها ـ مثل    ريوإاّل ملا جاز التمّسك باملطلقات يف غ،  علی اختصاص احلکم به  نةی قر  کونی

،  فإّن املورد من أظهر موارد وجود القدر املتیّقن يف مقام التخاطب ،  موارد السؤال عن قسم خاّص منهاـ 

  أخذ یمن املوارد وإن مل   ريمورد وروده يف کث  رييف غ   متّسك باإلطالق B ة یمع أّن نفس صاحب الکفا 

 به يف بعض املوارد أحیانًا.

بإطالقه عند اهل    تمعجيفإّن اجلواب  ،  هیالنقاش ف  نبغيیتاّم ال    ةین یللقر  ةی ذکره من منع الصالح  وما 

علی    نة ی السؤال قروال یری العرف نفس  ،  علی إرادة قسم خاّص منه  نةیوقر   د یاملحاورة إذا کان بال ق

ال بأس بالصالة يف  :  يف اجلواب عن الصالة يف الدم  لیفإذا ق،  اختصاص اجلواب به وال موجبًا إلمجاله 

  کن یيف الصالة يف مطلق النجس إذا مل    صی فال شبهة يف استفادة الرتخ،  به املکّلف   علم یالنجس إذا مل  

 ألخذ بام هو القدر املتیّقن. جمماًل کي نحتاج إلی ا  ريص یوال ، ال خصوص الدم، معلوماً 

إذا کان املراد    امیثّم االکتفاء بالقدر املتیّقن يف مقام التخاطب ف  د یعدم ذکر الق  وزجي ال  :  أخری  وبعبارة

خصوصًا  ،  عند ابناء املحاورة  د ییأو للتق  ةی نیللقر   صلحیوجمّرد کون الکالم واردًا يف املتیّقن ال  ،  هو املقّید

 يف کالم السائل فقط. إذا کان القدر املتیّقن 

ما هو القدر    ی إذا کان يف الب   امیمضافًا إلی أّن عمل األصحاب قد استقّر بالتمّسك باإلطالق حّتی ف  هذا

 من املوارد.  ها ريقاعدة التجاوز وغ   ةیمثل عملهم بإطالق روا،  املتیّقن
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ممّا ورد من   رياإلطالق لکثهو عدم انعقاد  B  ة یّن الزم ما اعتربه صاحب الکفا أکّله   أضف إلی ذلك 

فإّن کثريًا منها قد وردت يف مقام اجلواب  ،  ـ   B  االطالق  1ني یاملحّقق النائ  هیـ کام أشارت إل  ات یالروا

فلو کان القدر املتیّقن يف  ،  لتخاطبمورد السؤال هو القدر املتیّقن يف مقام ا  کونیو ،  عن سؤال السائل 

وهذا خالف املعمول يف مقام االستنباط  ،  ملا انعقد هلا إطالق  مقام التخاطب مانعًا عن انعقاد اإلطالق

لإلطالق ـ    دة یإذ يف بعض املوارد وإن قام بعض القرائن املف،  عن ادّلتها   ة یواستخراج األحکام الرشع

  نة یفإّن قر ،  يف أخبار االستصحاب   (بالشك الواردة  یقی ال  قضال تن)کام يف استفادة اإلطالق من مجلة  

کّلها قرائن علی إرادة العموم    دةیوتکرارها يف موارد عد  لیوّنا وورودها يف مقام التعل مضم  ةیارتکاز

فإّن يف أکثر تلك  ،  عاّمة موجودة يف أکثر املوارد   ست ی واإلطالق من تلك اجلملة ـ ولکن هذه القرائن ل

به ولو مع موجود القدر    کمحيبإطالقها و  تمّسك یومع ذلك  ،  علی اإلطالق والشمول   نة یر املوارد ال ق

 املتیّقن يف مقام التخاطب. 

ّنه قاعدة  أسئلة ظاهره  ّن الظاهر من اجلواب املطلق الوارد يف اجلواب عن بعض األأيف ذلك    والوجه 

فلو سأل الولد عن والده  ،  الناس  ی به ب  تداولیکام هو املتفاهم عرفًا يف ما  ،  ال ختتّص بمورد السؤال  ةیّ کل

منه    نسبقی،  باألمر بإکرام العامل   لدجابه الواأ ثّم  ،  العادل وتکّلم معه حول العلامء العدول   عن إکرام العامل 

 عرفًا طلب إکرم کّل عامل ولو کان فاسقًا.

فإّن القدر  ،  فال وجه لعّدها ثالثة  حةیبل ولو کانت صح،  حةی صح  ريّن املقّدمة الثالثة غ إإلی هنا    فتحّصل

معّینة إلرادة القسم اخلاّص من املطلق فتندرج يف املقّدمة الثانیة لکونه    نة یقر املتیّقن يف مقام التخاطب إّما  

إذ  ،  فال وجه لعّدها مقّدمة مستقّلة أیضاً   لوإّما موجبة لإلمجا ،  کاالنرصاف ببعض مراتبه،  اهتا یمن صغر

ال خصوص  ،  یإلرادة املع   صلحیوما    ییالتع  وجب ی ّنه ال بّد من جعل الثانیة عبارة عن انتفاء ما  أقد مّر  

 فتندرج هذه املقّدمة يف الثانیة.  ییالتع وجب یما 

 عدد املقدّمات.  انیيف ب B ةی کّله يف قول صاحب الکفا  هذا

   B  ني ی النائ املحّقق  مة عند ک احل  مقدّمات 
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ـ ،  إلی أّّنا ثالثة أیضاً   B  ني یاملحّقق النائ  وذهب ،  ولکن حذف املقّدمة الثالثة ـ کام مّر وجهه مفصاًل 

متعّلق احلکم أو موضوعه قاباًل لالنقسام إلی    کونین  أاملقّدمة األولی  :  قال،  وأضاف مقّدمة أخری

ـ کعدم قبول الواجب    يالکذائ  م إذ مع عدم قبوله لالنقسا ،  مع قطع النظر عن تعّلق احلکم به  ی قسم

اإلطالق کام    ه یف  ل یستح ی،  قبل تعّلق األمر به ـ  قصدیبه امتثال أمره وما ال    قصد یإلی االنقسام إلی ما  

 .  1د ییالتق هی ف لی ستحی

ّنه علی  أو  د ییالتي ذکرها وإن کانت مبنّیة علی ما اختاره يف تقابل اإلطالق والتق  ة یفیاملقالة بالک  وهذه

عنها    صیإاّل أّن أصل املقّدمة تاّمة وال حم،  استحال اإلطالق   دییفإذا استحال التق،  م وامللکةالعد   لیسب

وإن کان رضوریًا عند    تضادّ أو ال  ابجيفإّن اإلطالق علی مسلك السلب واإل،  يف انکشاف اإلطالق

،  دییاستحالة التقجمّرد    کفیه یبل  ،  ولکنّه إطالق ذايت ال یتوّقف انکشافه علی أّي مقّدمة،  د ییاستحالة التق

إّنام هو    ة یواملنجز  ة یاملعذر  هی وترتتب عل  مةیله الق  ي والذ،  له وخارج عن البحث يف املقام  مة یوهو ال ق

التقأومن املعلوم  ،  اإلطالق اللحاظي عن    نکشف یوإاّل فال  ،  ثبوتاً   دییّن انکشافه یتوّقف علی إمکان 

  د ییمل یقّیده لعدم إمکان التق  لعّله إذ  ،  متام مراده  انیم يف مقام بإرادة اإلطالق ولو کان املتکلّ   دیعدم الق

فال جمال النکشاف  وإاّل  ،  دیکام یتوّقف انکشافه أیضًا علی متکن املتکّلم عن ذکر الق،  ال للحاظ اإلطالق

 کام يف موارد التقّیة. ، هیلعدم قدرته عل د یبالق أتیمل  لعّله إذ ، طالقاإل

ن  أاملقّدمة األولی  :  قالی ن  أبل ب،    B  نيی التي ذکرها املحّقق النائ  ة یفیفهذه املقّدمة تاّمة ال بالک  هیوعل

للتق   کون ی قاباًل  موضوعه  أو  احلکم  ب  د ییمتعّلق  علی  قادرًا  املتکّلم  جمال  وإاّل  ،  دیالق   انیوکان  فال 

ـ  وإن  ،  نهمی ند الکّل ومفروضة بمقبولة ع   ة ولعّل هذه املقّدم،  النکشاف اإلطالق اللحاظي ـ کام مّر 

 ترکها بعض منهم لالستغناء عنها بعد وضوحها. 

   B  ي احلکمة عند السّید الربوجرد  مقدّمات 
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الربوجرد،  هذا السّید  ثالث  B  يوقد ذهب  بحثه ؛  إلی قول  مقّرر  تفس :  قال  اإلطالق    ريبناء علی 

استکشافه باملقدّمات الثالثة التي ذکرها صاحب    مکنیـ کام هو مذاق القوم ـ فال    انیبالشمول والّس 

تفس ،    B  ة یالکفا  بناء علی  أّنه  إلی حلاظ    املوضوع متام    عةیالطب  ةی ثیبجعل ح  هريکام  من دون حاجة 

مقام  کون املولی يف  ي وه، عندنا ـ فال حاجة إاّل إلی مقّدمة واحدة حیـ کام هو الصح  وعی والش انیالّس

 . انیالب

 ؛  انیدعو فله

  ع یاحلکم إلی مج  انیورس   اعیبالش  ه ريعدم إنتاج املقدّمات الثالثة إلحراز اإلطالق بناء علی تفس :  یاألول

إلی مئونة زائدة بعد اشرتاکهام   تاجحي د یی من اإلطالق والتقّن کاّل إ: يقال يف إثبات هذه الدعو؛  األفراد

  ه یعل  دّل یوال  ،  والشمول  انیاإلطالق أیضًا إلی حلاظ الّس  اجیإذ املفروض احت،  عةیيف حلاظ أصل الطب

  ان یوجمّرد کون املتکّلم يف مقام الب، من يشء آخر هی بل ال بّد للداللة عل، عة یعلی نفس الطبالداّل  اللفظ

  ة یالتي هي سار  عةیبکالمه جعل احلکم لنفس الطبأراد    لعّلهإذ  ،  لذلك  کفيیال    نةی وعدم نصبه للقر

 باللحاظ.  ةی بذاهتا ال السار

متام املوضوع    عة یالطب  ة یثیاإلطالق بجعل ح  ريعدم احلاجة إاّل إلی مقّدمة واحدة بناء علی تفس :  الثانیة

ومع  ،  إّن البحث إّنام هو يف صورة الشّك   ثیح،  ّن املقّدمة الثانیة زائدةإ :  قال يف إثبات ذلك ؛  للحکم

يف احلکم    لةیدخ  عة یإذ کون نفس الطب،  ّن الثالثة أیضًا کذلكأکام  ،  ی شّك يف الب  کونیال    نةیوجود القر

یبّی دخالتها مع کونه يف    ثیوح ،  ها یأخری مشکوك ف  ةیإّنام هي متیّقنة ودخالة خصوص إّن املولی مل 

 ذلك إرادة اإلطالق. ب رز حيفال حمالة  انیمقام الب

کام اّن املالك يف  ،  ثة یوحدة احل   هیباإلطالق بعد کون املالك ف  رّض ی ّن تیّقن بعض األفراد ال  أ:  وباجلملة

 .1تعّددها  د ییالتق

وذلك من  ،  اإلطالق إلی أّي مقّدمة  اجیعدم احت  ی ّدعیو ،  تنکر احلاجة إلی املقّدمة األولی أیضاً   ورّبام

يف مطلق   هی إل تاجحيّنه يف مقام جهة أخری ـ ممّا  أـ بمعنی عدم إحراز  انیاملتکّلم يف مقام الب ّن کون أجهة 
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اّنه يف    رز حيمراده ما مل    ص یاالستناد إلی کالم املتکّلم يف تشخ  مکن یفإّنه ال  ،  ةیالظهورات حّتی الوضع

،  ّن مراده هو معنی اللفظإ:  نقولن  أ  مکننا یفلو کان نطقه باللفظ ألجل جتربة صوته ال  وإاّل  ،  انیمقام الب

بل من ظهور الکالم يف کون  ،  بمقدّمات احلکمة   ست یااللتزام بأّن استفادة اإلطالق ل   ی تع  قیفالتحق

 .1ي اقیوظهور س ي وضع وروهذا ظه، متام املوضوع عة یالطب

  إرادته  انیاملراد من املقّدمة األولی کون املتکّلم يف مقام ب  سیإذ ل، مساعدته أصالً  مکنی ال  انیالب وهذا

مل  للمعنی   إذا  ما  اللفظ ف  کنیقبال  إرادته واستعامل  ذلك    قال یکي  ،  أصالً   هیبصدد  اختصاص  بعدم 

من استعامله متام املعنی  أراد    اّنهو،  متام املراد من اللفظ  انیبل املراد کونه يف مقام ب،  ي بالظهور اإلطالق

،  يومن املعلوم عدم اشرتاط ذلك يف الظهور الوضع، اللفظ قالبًا له قبال اإلمهال واإلمجال  کون یالذي 

وضعًا بال حاجة إلی إحراز کون املتکّلم يف    انیفإّن أداة العموم ـ مثاًل ـ متکّفلة إلفادة العموم والّس 

 العموم متام املراد. ّن أعلی  دّل ینفس کالمه   بل، متام مراده انیب عنيی انیمقام الب

عدم   يّما دعواه الثانیة ـ وهأ و، یفهو تاّم بالنسبة إلی دعواه األول B يما ذکره السّید الربوجرد  ّما أو

فإّن انعقاد اإلطالق موقوف أیضًا علی إمکان ،  بعض املناقشات  ها یاحلاجة إاّل إلی مقّدمة واحدة ـ فف

يف مقام اإلثبات    د ییالّن إمکان التق،  ـ   B  نيی النائمه املحّقق  ـ کام مّر يف املقّدمة األولی ممّا قدّ   دییالتق

الظهور حّجة ولو    کون یال    ث یح ،  وإن کان من مقدّمات مطلق الظهورات  د یوعدم املانع عن ذکر الق

اليشء    ةیثبوتًا وقابل  دییإمکان التق إاّل أّن  ،  ذکرهیکان وضعیًا إاّل إذا متکن املتکّلم من ذکر خالفه فلم  

مّخس  :  فلو قال املولی لعبده، ه ريدون غ يد املشکوك وعدمه أمر خمتّص بالظهور اإلطالق یام بالقلالنقس

بناء علی عدم إمکان أخذه يف ،  إحراز إطالقه بالنسبة إلی قصد امتثال األمر وعدمه  مکنیفال  ،  موالك أ

قال ،  متعّلق األمر األمر    لامتثا   قصدی ما إذا مل    عمّ یفهذا عاّم  ،  قصد قصدت   أّي موالك بأمّخس  :  ولو 

 أیضًا. 

إاّل ف  مکنیاّنه ال  :  وباجلملة التق  امیانکشاف اإلطالق اللحاظي  ثبوتًا مضافًا إلی إمکانه    دییإذا أمکن 

ـ فهو کام   نة یانتفاء القر عني یّما عدم احلاجة إلی املقّدمة الثانیة ـ  أو، الظهورات عیيف مج  عترب یإثباتًا الذي  

انتفائه أیضًا من خصوص،  کام ذکره  سیل   ةینی للقر  صلحی  امیولکن األمر ف  ،  B  ذکره السّید   ات یبل 
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ونفس وجوده يف الکالم  ، له إطالق  نعقدیفال  ةی نیللقر صلحیفلو کان يف الکالم ما  ، يالظهور اإلطالق

ن صاحلًا ألمثاًل أّن القدر املتیّقن يف مقام التخاطب لو کان  ،  عن العموم  منعی املشتمل علی العموم ال  

ولکن نفس  ،  ـ فهو مانع عن انعقاد اإلطالق  B  ة یصاحب الکفا   ه یإلاملتکّلم ـ کام ذهب    هی یّتکل عل

 ذلك ال متنع عن الظهور يف العموم لو کان قدرًا متیّقنًا من العموم. 

بخالف الظهور  ،  د یالق  انیإّن أساس انعقاد اإلطالق هو ظهور حال املتکّلم وسکوته عن ب:  وباجلملة

احلال  يلوضعا األلفاظ ال  احلايل ،  فعامدها هي  الظهور  اّن  املعلوم  ممّا    تاج حي  ومن  أکثر    ه یإل  تاجحيإلی 

،  ي الظهور الوضع  منعیما ال    منعه یو ،  املحتّفة به  ات یبمجّرد بعض اخلصوص  تّل خيو،  يالظهور الوضع

املتکّلم يف عدم    ها ییّتکل علن  أل  صلحیولکن رّبام  ،  من القرائن  ست ی املحتّفة التي ل  ات یکبعض اخلصوص

 من موضوع حکمه أو متعّلقه.  عةیإرادة الطب

وثانیًا علی  ،  ممکنًا ثبوتاً   دییعلی کون التق  اللحاظي منه ـ موقوف أّوالً   عني یفانعقاد اإلطالق ـ    هیوعل

 . ة ینیللقر  صلحیوثالثًا علی انتفاء ما ، متام املراد انیکون املتکّلم يف مقام ب

 جهات   الکالم يف  قع ی 

   

 متام املراد   ان ی ون املتکّلم يف مقام الب ک من    املراد : ی األول   اجلهة 

ذلك وإظهاره   انیبجمّرد    متام مراده  انیاّن املراد بکونه يف مقام ب  كیال خيفی عل:    B  ةیصاحب الکفا   قال

ال  ،  مل تکن حّجة أقوی علی خالفه  امیلتکون حّجة ف  بل قاعدة وقانوناً ،  عن جدّ   کنیوإفهامه ولو مل  

 .1عن وقت احلاجة  انیالب رييف قاعدة قبح تأخ  انیالب

هنا ما هو املراد منه يف    انیذهب إلی أّن املراد من الب  ثی ح  B  نصارياالعظم األ  خیبالش   ضیتعر   هذا

ففي  ،    B  ني یاملحّقق النائوتبعه علی ذلك  ،  2املّتصل واملنفصل   ان یالب  عنيی  انیقاعدة قبح العقاب بال ب
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،  مّتصلة  نة یيف الکالم قر  کنیإذا مل    امیاإلطالق ف  عقاد ان  B  ة یوالزم قول صاحب الکفا ،  املسألة قوالن

عدم    B  خی ّن الزم قول الشأکام  ،  اإلطالق کاملخّصص املنفصل   ة یوأّما املنفصلة فهي مانعة عن حج

عدم    عنيیاملقدّمات    ة یفاملنفصلة کاشفة عن عدم متام،  ال مّتصلة وال منفصلة  نةی انعقاده إاّل إذا مل تکن قر

 .انیکون املتکّلم يف مقام الب 

مّرت اإلشارة إلیها يف بحث لزوم الفحص عن املخصص   دةیيف مواضع عد  ی القول  یالثمرة ب  وتظهر 

 املباحث السابقة والالحقة.  ذلك من ريوغ ، م الأکون العاّم املخّصص جمازًا  قبل التمّسك بالعاّم ويف

 ؛  قیبالتصد ق یحوهلام کي یّتضح ما هو احلّق احلق  قیبّد من التحق فال

کاشفًا عن عدم کون    دیعلی خمتاره بأّن الزم کون الظفر بالق   B  ةیّنه استدّل صاحب الکفا أ:  فنقول 

 . التمّسك به أصالً  صّح یبه إطالق الکالم فال   نثلم یاملتکّلم يف مقام البیان أّنه  

کون الظفر باملقّید کاشفًا عن عدم کون املتکّلم    یرضورة عدم املالزمة ب،  ما يف هذا االستداللوال خيفی  

،  دیانثالمه من جهة ذلك الق   تهیبل غا ،  التمّسك به مطلقاً صّحة    وانثالم اإلطالق وعدم  انیيف مقام الب 

 اجلهات.  عیمج  منال   ته یمن ناح انیإاّل عن عدم کونه يف مقام الب کشف یالّن الظفر به ال  

فإذا ثبت  ،  موضوعه احلصة اخلاّصة  دییکالمه بأّن اإلطالق من سائر اجلهات يف فرض التق  وّجهی  ورّبام

،  وعدمها موضوعه العامل العادل ال ذات العامل ادةیالس ثیاحلکم للعامل العادل فإطالق املوضوع من ح 

مع من حإذ ال  لإلطالق  العادل  ادةیالس   ثی نی  العامل  مل  ،  إاّل يف حدود  مع فرض    ثبتیألّنه  ـ  احلکم 

فإذا ورد املقّید    هی وعل،  عادالً   کنیوعدمها ولو مل    ادةیموضوعیة العامل العادل ـ للعامل املطلق من جهة الس 

أن    نبغي یألّن ما  ،  اجلهات   عیالکاشف عن کون املوضوع هي احلصة اختّل التمّسك باإلطالق من مج

  کن یواملفروض اّن املتکّلم مل ، متام املوضوعإ  هاملقدّمات وموضوع اإلطالق هي احلّصة ألنّ  یجمر کونی

الب  مورد    س یـ ل  عة یالطب   ي ـ وه  انهیيف مقام ذاهتا وما کان يف مقام ب  کن یإذ مل  ،  من جهاهتا   انیيف مقام 

 .  1احلکم  موضوع  سیألّنه ل  د یاإلطالق بعد ورود الق
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  يء بل کّل جزء أو رشط ج،  متام املوضوع  کون ین  أ  بجي مقدّمات احلکمة ال    یبأّن جمر  ه یعل  الحظ یو

جلر قابل  فهو  املتکّلم  کالم  ف  انیيف  احلکمة  أیضاً   هیمقدّمات  االجزاء  أ :  قال یولذا  ،  ولإلطالق  ّن 

تارًة مطلقة وأخری ال إطالق هلا  أو الرش  سقطی فال  ،  والرشوط  إذا صار ذلك اجلزء    ريغ   طالواجب 

 مقدور.  

ولکن انکشف  ،  ةريبالنسبة إلی العامل إطالق من اجلهات الکث   يالرأ  ييف باد  کونیففي املثال    هیوعل

له إطالق من تلك    کنیفلم  ،  دیمن جهة ق   انیيف مقام الب   کنیّن املتکّلم مل  أبالظفر علی املقّید املنفصل  

جمراه وحمله متام املوضوع    کنیبل اإلطالق باٍق علی حاله من سائر اجلهات ومل  ،  تاجلها   ع یاجلهة دون مج

 . واقعاً 

  B  نصارياأل  خ یالش  ةیعلی نظر   B  ة ی ما أورده صاحب الکفا   ه یاملساعدة وال توج  مکنیهنا ال    فإيل

 ومن تبعه. 

ال  ،  املنفصلة أیضاً   نةی أیضًا بمنع کون اإلطالق مرشوطًا بعدم نصب القر  B  خیعلی الش  واستشکل

وال  ،  املّتصلة واملنفصلة  نة یالقر يء  انعقاده مرشوطًا من أّول األمر بعدم جم  کون ین  أبنحو الرشط املتأّخر ب

لو جائت    ثی بح،  يف ذلك اآلن  نة یمرشوطًا بعدم القر   انعقاده يف کّل آنٍ   کون ین  أبنحو الرشط املقارن ب

اإلطالق من    سقط یبل  ،  ـ کام هو مقتض الرشط املتأّخر ـعدم اإلطالق من أّول األمر    نکشفی بعدئذ مل  

 :  وذلك، نة یالقر  يءجم یح

العقالئ  أّما  الوجدان واالرتکاز  املتأّخر فلّنه خالف  الوجدان قاضٍ ،  يالرشط  احلايل   إذ  الظهور    بأّن 

هبذا الظهور بال انتظار عدم    أخذونیوالعقالء    ةیبااللتزام علی اإلطالق منذ البدا  دّل یاملذکور    ياقیالس

 املنفصلة.  نة یحدوث القر 

  نة یذلك وسّلمنا االشرتاط فالزمه عدم إمکان التمّسك باإلطالق ما دمنا نحتمل حدوث القر   ولوال 

يف جواز التمّسك مع احتامل    بی مع أّنه ال ر،  املنفصلة يف املستقبل فضاًل عاّم إذا احتملنا حدوثها فعالً 

 فضاًل عاّم إذا احتملنا حدوثها بعدئذ.  فعالً  نةیوجود القر

من االشرتاط   لزم یفال ،  نة یمبنّي علی أصالة عدم القر   نة یإّن التمّسك به مع احتامل وجود القر :  قالی ال

 عدم جواز التمّسك. 



 45.......................................................... ......... ............ املقّید و   اخلامس يف املطلق   املقصد 

 

احتامل    نفونیمنها األصل العقالئي فال شّك يف أّن العقالء    دیال جمال هلذه األصالة ألّنه إن أر :  قالی  فإّنه

منها االستصحاب الرشعي فمن    د یوإن أر؛  واملفروض انتفائه إاّل معلقاً ، املنّجز   بالظهور الفعّل   نة یالقر 

 الواضح أّن إثبات الظهور داخل يف األصل املثبت وال نقول به. 

عاّم کان قبلها بال سبب    نةیانقالب ظهور حال املتکّلم بعد صدور القر  ستلزمیالرشط املقارن فلّنه    وأّما 

متام مراده بخصوص الکالم املطلق    انیظاهر حاله قبلها کونه يف مقام ب  کونیبأن  ،  ی وأساس يف الب

ما صدر منه من    جموعبم  انیصدورها کونه يف مقام الب  یالصادر منه فانقلب بعد صدورها وصار ح

ملزومه وهو الرشط املقارن   تبعه یو، معقول  ريال سبب هلذا االنقالب فهو أمر غ ث یوح، د املطلق واملقیّ 

 أیضًا. 

املنفصلة حتّی مع    نةیعن التمّسك باإلطالق قبل صدور القر  منع یّن القول بالرشط املقارن وإن مل  أ  ثمّ 

الظهور بقاء بخالف  إّّنا ال تکشف عن عدم الظهور ابتداء بل تقطع    ثی ح،  يف املستقبل   ئها یاحتامل جم

ـ  ،  فعالً   نا یواقعًا ومل تصل ال  نةی إذا احتملت القر  ام یعن التمّسك به ف  منع ی إاّل اّنه  ،  الرشط املتأّخر ـ کام مّر 

عنها يف    أسیولکن بعد الفحص وال،  فعالً   نة یيف جواز التمّسك به مع احتامل وجود القر  بی مع أّنه ال ر

 .1ـ کام مّر ـ يف بحث العاّم واخلاّص   ها ريومطلقًا يف غ   ةیخصوص اخلطابات الرشع

وأّما  ،  ه یالنقاش ف  نبغي یهذا املستشکل من کون االشرتاط خالف الوجدان واالرتکاز تاّم ال  اّدعاه    ما 

علی اشرتاطه بعدمها  املنفصلة بناء  نة یمن لزوم عدم جواز التمّسك باإلطالق عند احتامل القر اّدعاه  ما 

علی إحراز ظهور    اّنا یال یتوّقف جر   يأمر عقالئ  نةی الّن أصالة عدم القر،  مساعدته   مکنی أیضًا فال  

الکالم املعّلق علی عدمها کاشفًا عن إرادة معناه ـ کام    علونجيعلی عدمها و  بنون یبل العقالء  ،  منّجز 

ـ  مع أّن الغرض منها إثبات    ةی األصول العقالئ  فإّن أصالة عدم النقل من،  حّقق يف بحث أصالة الظهور 

 . بیعنقر  أيتیس حیبتوض  انیوهکذا أصالة الب، کان حمّققًا سابقاً  ي الظهور الوضع
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کونه    انیمن أّن املراد من کون املتکّلم يف مقام الب  B  ة یصاحب الکفا   هیما ذهب إل  حیفالصح  هیوعل

ما أورده علی   صّح یوإن مل  ، آنفًا من کونه موافقًا لالرتکاز ه یملا مّر سابقًا وأرشنا إل، مراده م یيف مقام تفه

 من النقض ـ کام مّر ـ.   B  خیالش

 فاملنکشف بمقدّمات احلکمة إّنام هو املراد اإلستعاميل ال املراد اجلّدي.   هیوعل

  ث ی حب،  يمی ّن هذا األمر مبنّي علی أّن املنسبق من الکالم املطلق هل هو املراد التفهإ:  أخری  وبعبارة

اللفظیة التي توجب ظهورًا ثانویًا للکالم يف أّن مراد املتکّلم    ريتکون املقدّمات بمنزلة بعض القرائن غ

ن تکون املقدّمات کاشفة عن أب،  أو املنسبق هو املراد اجلّدي،  دیمعها الق  لحظیالتي مل    عةیالطب  می تفه

  ة یبشهادة انسباق املعنی املطلق من اللفظ بمجّرد متاماألّول    بعدی؟ ال اً املطلقة جدّ   عة یإرادة املتکّلم للطب 

يف مقام    کنی الرقبة املؤمنة ولو مل    عة یإعتاق طب،  ة بأعتق رق:  من قول املتکّلم  نسبقیف،  هاملقدّمات يف حقّ 

  إّن اإلطالق مدلول الکالم الذي حّف بمقدّمات: ولذا قلنا سابقاً ، أو خائفاً  اجلّد والبت بل کان هازالً 

الثاين ففي کونه من املدالأو،  اللفظیة  ل یوهو من املدال ،  احلکمة اللفظیة وجهان    لی ّما بناء علی القول 

  ه یال تعط   أواملعنی املطلق جّدًا  أراد    ّن املتکّلمأعلی    ة یللکالم داللة التزام  ي ّن املقدّمات تعطأعلی    انیّ مبن

التزام الداللة غ،  ةی داللة  ابناء املحاورة  نة یّ ب  ريلکون  املقدّمات    ةیفغا ،  عند  املتکّلم أما تقتضیها  أراد    ّن 

وظاهر  ،  علی الثاين  ةی ومن العقلاألّول    اللفظیة علی  ل یفاإلطالق من املدال،  اإلطالق جّدًا بحکم العقل 

وقد  ،  2کالمه يف آخر باب التعارض هو الثاين  حیرص   کنول،  1هنا هو األّول   B  کالم السّید اخلوئي 

 فراجع.، الثمرة يف ذلك انیبمّر 

   

 ان ی ون املتکّلم يف مقام الب ک  إحراز :  الثانیة   اجلهة 

  نئذ یوح،  یق یبه قطع و   سیل وأخری  ،  یق یبالقطع وال  کون یتارًة    انیّن إحراز کون املتکّلم يف مقام البإ

 آخر؟  ق یإحرازه بطر مکن یفهل 
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الکفا   قال العقالئ   مکنی :    B  ةیصاحب  باألصل  املحاورة من    ةريس  ه یملا جرت عل  يإحرازه  اهل 

ف باإلطالقات  مل    ام یالتمّسك  ما    کنیإذا  إلی جهة خاّصة  وجب ی هناك  تر،  رصف وجهها  ّن  أ  ي ولذا 

 . انیهبا مع عدم إحراز کون مطلقها بصدد الب تمّسکون ی  زالونیاملشهور ال  

ال  ،  انیوالّس  اعیسامء املطلقة موضوعة للش ضع األولعّل التمّسك کان ألجل ذهاهبم إلی و:  قال ی  ال

 إلحراز بعض تلك املقدّمات.   انیتشّبثهم بأصالة الب ستکشف ی ألجل مقدّمات احلکمة کي 

ّنه ال وجه للتمّسك هبا بدون اإلحراز والغفلة عن  أولعّل وجه النسبة مالحظة ، دیّن هذا بعإ: قالی فاّنه

 .1ال الذهاب إلی الوضع  انیوهو إجراء أصالة الب، وجهه

أو يف مقام    ع یّن املتکّلم يف مقام أصل الترش أّن الشّك تارًة من جهة  إ:  فقال  B  السّید اخلوئي   وفّصل

،  فحسب  ةیأصل احلل  انیيف مقام ب،  2{عی احل اهلل الب}:  کام إذا شّك يف أّن قوله تعالی،  متام مراده  انیب

ففي مثل ذلك ال مانع عن التمّسك باإلطالق ،  الدواءرشب    كیعل  بجي :  ضهیملر  بی کام يف قول الطب

 إذا شّك يف ذلك.  انیمن العقالء علی محل کالم کّل متکّلم علی کونه يف مقام الب  ةريالس  ام یلق

ّنا نعلم بأّن لکالمه إطالقًا من جهة ولکن  إ  عنيی،  قها یالشّك من جهة سعة اإلرادة وض  کونیوأخری  

نعلم بإطالقه من جهة    ثی ح،  3{ کلوا ممّا امسکن}:  کام يف قوله تعالی ،  أخرینشّك يف إطالقه من جهة  

،  هريأو من غ  ذبحبل ذکاته إمساکه سواء کان اإلمساك عن موضع ال،  ةیکله ال حتتاج إلی التذکأّن حلّیة  أ

ففي مثل ذلك  ،  طهارة موضع اإلمساك ونجاسته  ي وه،  من جهة أخری  انیّنه يف مقام البأولکن ال نعلم  

علی احلمل    ة ريالس  ام یکل املوضع سواء غسل أم ال لعدم قأالتمّسك باإلطالق إلثبات جواز   مکنیال 

 . 4نئذ یح  انیعلی مقام الب
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السإ:  وباجلملة الب  ةريّن  أصل  مقام  يف  کونه  علی  املتکّلم  کالم  علی محل  قامت  اإلمجال    انیقد  قبال 

يف جهة فال أصل   انیفان أحرز اّنه يف مقام الب ، اجلهات فال عیمن مج انیّما کونه يف مقام البأ و، واإلمهال

 من جهة أخری إذا کانت مشکوکة.   انیعلی کونه يف مقام الب

  ان یذهبوا إلی جر  ثی کام ال وجه لإلشکال علی املشهور ح،  لی بأّنه ال حمّصل هلذا التفص  هیعل  الحظ یو

 انیة إّنام هو ما إذا أحرز کون املتکّلم بصدد بّن موضوع وحمّل هذه األصالوذلك أل،  مطلقاً   انیأصالة الب

متام مراده   انیب ددهذا املورد إذا شّك يف کونه بص ويف ، اتیمن اخلصوص  ة یجهة من اجلهات وخصوص

تبارك وتعالی    يّن البارأإذا أحرز  مثاًل  ،  ةی متام مراده من تلك اجلهة واخلصوص  انیّنه بصدد بأفاألصل  

ّنه بصدد  أفاألصل  ،  د یللص  ة یوأّن اإلمساك تذک،  {وکلوا مما أمسکن}:  يف قوله  ةی جهة التذک  انیبصدد ب

ّما من جهة طهارة موضع اإلمساك  أو،  هريم غ أمسکن موضع الذبح  أمتام مراده من هذه اجلهة سواء    انیب

إلیها أصاًل ول  سیفل ب  ّنهأّن األصل  إ:  قالیکي    اّنا یاملتکّلم بصدد ب  سیالکالم ناظرًا  متام    انیيف مقام 

 کذلك. سیمراده من هذه اجلهة أو ل 

ّنه  أ  قتيض یبل إذا أحرز کون املتکّلم يف مقام جهة أو جهات فاألصل  ،  املزبور  ل یفال جمال للتفص   هیوعل

إلی    ذهبوا یألّّنم مل  ،  کام ال جمال لإلشکال علی املشهور،  متام مراده من تلك اجلهة أو اجلهات   انیبصد ب

فتمسکوا باألصل إلحراز  ،  من جهة أو جهات  انیإذا أحرز کون املتکّلم بصدد الب  امیاألصل إاّل ف  ان یجر

باإلطالق أحیانًا من بعض   تمّسکوایولذا مل  ،  متام املراد من تلك اجلهة أو اجلهات   انیّنه يف مقام بأوإثبات  

 . يمن اجلهة األخر  انیکان بصدد البمن تلك اجلهة ولو    انیبصدد الب  کنی بأّن املتکّلم مل    اجلهات معتذراً 

 ؟بمقدّمات احلکمة هل هو املراد اإلستعاميل أو املراد اجلّدي املنکشف 

 مانع عن انعقاد اإلطالق   االنرصاف :  الثالثة   اجلهة 

  (وان یاحل)مثل انرصاف عنوان  ، انسباق بعض احلصص من املعنی العاّم مانع عن انعقاد اإلطالق عنيی

إطالق بالنسبة إلی االنسان ـ کام هو    یالعنوان  نیملثل هذ  نعقدیفال  ،  عن االنسان  (حلمه   ؤکلی ما ال  )أو  

 واضح ـ. 

 ؛  مواقعه  ص یموارده وتشخ  ییوقع الکالم يف تعولکن 
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الکفا   قال ف:    B  ةیصاحب  للکالم  إطالق  ال  أو    امیإّنه  األفراد  خصوص  إلی  انرصاف  له  کان 

اختالف    هو املتیّقن منه حسب  ه یأو إلمجاله وأّن املنرصف إل،  ه یإل  نرصف ی   امیلظهور الکالم ف،  األصناف

  اً یبدو  کون یبل  ،  ال ال الظهور وال اإلمج  وجبی کام أّن من مراتب االنرصاف ما ال  ،  مراتب االنرصاف 

 ال کثرة استعامل املطلق يف املقّید.  دیکام إذا کان منشأه کثرة وجود الق، بالتأّمل زائالً 

  ث یکام إذا استعمل اللفظ يف املقّید کثريًا بح، االشرتاك أو النقل وجبیأّن من مراتب االنرصاف ما  کام

أو مع هجره وظهوره يف املعنی  ،  فهذا موجب لالشرتاك،  مع عدم هجر املعنی األّول   هیف  قة یصار حق

 وهذا هو النقل. ، الثاين فقط 

 ! االشرتاك فضاًل عن النقل  وجبی  فیالتجّوز يف املطلق فک وجبیال    دییقد تقّدم أّن التق  :قالی  ال

التق  ّن ما تقّدم کان راجعاً إ:  أّوالً :  قالی  فإّنه وأّنه جتمع مع االستعامل    ة یللمجاز  دییإلی عدم استلزام 

استعامل املطلق    مکن یّنه ال  أال  ،  باملّتصلـ واملدلولـ  کام يف العاّم املخّصص  الداّل  تعّدد    من باب   ي قیاحلق

 فإّن هذا بمکان من اإلمکان. ، يف املقّید جمازًا أحیاناً 

الداّل  تعّدد    ولو علی نحو   دیبالق  التجّوز ولکن کثرة استعامل املطلق مقرتناً   وجب یوإن    د ییّن التقإ:  وثانیاً 

فإّنه ،  إمجال اخلطاب  وجبی املشهور الذي    کام يف املجاز،  انس  ة ی تبلغ مرتبة توجب له مزامواملدلول رب

إذا    ثیبح،  ي اللفظ واملعنی املجاز  یاألنس ب  ادةیولکن کثرة االستعامل توجب ز   نةیاستعامل مع القر 

جمّرداً  اللفظ  القر  ورد  ب  نة یعن  مرّددًا  جمماًل  اللفظ  لصار  الکثرة  تلك  احلق   ی بعد  املعنی    ي قیإرادة 

کام يف املنقول  ،  واختصاصه به  يالکثرة مثابة توجب ظهور اللفظ يف املعنی املجازبل رّبام تبلغ  ،  يواملجاز

 . لواضعا ةی بسبب غلبة االستعامل ال بعمل

 . 1ادات یوبعض الز  حیمع توض B  ة یما ذکره صاحب الکفا  هذا

 االنرصاف   منشأ 

 ؛  بّد من الکالم حول منشأ االنرصاف ال
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  ه یاللفظ واملعنی املنرصف إل  یشأ االنرصاف کثرة األنس بأّن من  B  ةیعند نقل کالم صاحب الکفا   مرّ 

 من جهة غلبة االستعامل. 

منرصف    ( حلمه  ؤکل ی ما ال  )فعنوان  ،  الوجود وإّما ضعفهقّوة  إّن املنشأ لالنرصاف إّما  :  قالی رّبام    ولکن

فإّنه منرصف   ( املاء)بخالف عنوان  ، وانی من احل ةً یهو   یرقأو  عن اإلنسان لکون اإلنسان أقوی وجوداً 

 .1العرف ماء  راهی ال   ثیلضعف وجوده بح تی عن ماء الکرب

املرتبة کدنّوها ال  جمّرد    أنّ وال خيفی   اللفظ  وجبیعلّو  إلی غ  نرصف یفال  ،  انرصاف  الوجود    ريلفظ 

بمنزلة    هريوجود غ   کونی  ث یبح،  تبارك وتعالی ولو کان وجوده يف أعلی مرتبة الوجود  يوجود البار

له وجود معتّد    س یمثل ما له حّظ من الوجود ول   ة ین یعن أضعف الوجودات التکو  نرصف ی کام ال  ،  العدم

 به.

وهذا  ، من املعنی املطلق من اللفظ املطلقحّصة   إاّل انسباق قته یحق  ست ی يف ذلك أّن االنرصاف ل والّّس 

األنس الناشئة عن   ةريکام يف کث ، ذهنیاً  کونیال بّد وأن   ي ومن الواضح أّن العّلة للمر الذهن، يأمر ذهن

اللفظ املطلق وذلك    یاألنس ب  ه ل  صلحيفإذا حرض املعنی اخلاّص يف ذهن السامع کثريًا  ،  کثرة االستعامل 

 . دیموجب النرصاف اللفظ إلی املعنی اجلد يوهذا أمر ذهن، املعنی اخلاّص طبعاً 

ـ  إ:  وباجلملة ب  B  ةیکام مّر عن صاحب الکفا ّن املنشأ لالنرصاف    ی اللفظ وب  یـ هو کثرة األنس 

به املکّلف    بتّل یکاالنرصاف إلی ما  ،  بأدنی تأّمل  زول ی   يقسم بدو:  یوهذا علی قسم،  املعنی اخلاّص 

يف ذهن السامع إاّل املعنی    ستقرّ ی   ملاألنس بحّد    کنیمل    يفهذا بدو،  وما هو الفرد الشائع من املعنی املطلق

وقسم  ،  املطلق بام هو املوجود کثريًا وشائع خارجاً   صیبالتأّمل يف أّنه ال وجه لتخص   زول ی بل  ،  دیاجلد

يف ذهن السامع وال    ستقرّ ی فهذا  ،  کاالنرصاف الذي منشأه کثرة االستعامل،  بالتأّمل   زولیال   يبدو  ريغ

معّینة    نة یعن انعقاد اإلطالق لکونه قر  منعیذا القسم هو الذي  وه،  إلی ذهنه إاّل احلّصة من املعنی  نسبق ی

 املقّدمة الثانیة عن مقدّمات احلکمة. ل یّ خت  هیحلّصة من املعنی ف
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بل لو حتّقق فهو مانع عن حتّقق املقّدمة  ،  مقّدمة أخری من مقدّمات احلکمة  س یفعدم االنرصاف ل  هیوعل

 ـ.  1فراجع ، سابقًا عند البحث عن عدد املقدّمات  حهیالثانیة ـ کام مّر توض

 اإلطالق   قة ی حق :  رابعةال   اجلهة 

أعتق رقبة  )بمنزلة  ،  أعتق رقبة:  قوله  کونی  ث یبح،  ود یعبارة عن مجع الق   س یيف أّن اإلطالق ل  بی ال ر

مأخوذ  ّنا سواء قلنا بأّن اإلطالق  إف،  وهکذا  (مةی أو سق  مةیسواء کانت مؤمنة أو کافرة وسواء کانت سل

،  ذلك  قتيض ی إذ الوضع ال  ،  هلذا االحتامل   جمالفال  ،  إّنه بمقتضی مقدّمات احلکمة :  يف املوضوع له أو قلنا 

 ذلك.   سیـ ل  ظهریمقدّمات احلکمة ـ کام س ی کام أّن مقتض

ـ کام عّرف به يف کلامت القوم ـ أو عبارة    انیوالّس  اعیاإلطالق عبارة عن الش  کون یأن    ی األمر ب  دوریف

 ـ.  نیاملتأّخر  ی ـ کام هو املشهور ب  ودی عن رفض الق

 ؛  انیوالّس  اعیـ الش الف 

  اعها یوش عةیالطب انیاّن اإلطالق عبارة عن رس B  ظاهر ما نسب إلی املشهور قبل سلطان العلامء  نّ إ

  اع یإّنه بعد ما منع عن أخذ الش  ثی ح،    B  ةیالکفا وهذا هو الظاهر من کلامت صاحب  ،  2حصصها   یب

اّدع   انیوالّس األجناس  أسامء  إلی  بالنسبة  له  املوضوع  الش  یيف  علی  تدّل  احلکمة  مقدّمات    اع یأّن 

 . انیوالّس

:  قول ی   نامیفاملولی ح ،  حصصها وأفرادها   ی ب  اّنا یورس   عةیالطب  اع یاإلطالق عندهم هي ش  قة ی فحق  هیوعل

ضمن    عةیتکون الطب  ثیبح،  أفرادها   یب  عة یوشا   ة یالرقبة سار  عة یظ قبل ذلك طبفقد الح ،  أعتق رقبة

 .  هفکّل فرد من أفراد املأمور به مصداق للمأمور به وهو مأمور ب، هبا   کّل فرد مأموراً 

 

 . 19راجع صفحة  ـ1

 يف ضوابط األصول نسبه إلی املشهور. و نسبته إلی أکثر األصولییو  کام مّر سابقًا عن صاحب القوانی  ـ2

 املوسوي القزویني السیّد إبراهیم ـ الطبعة األولی. ؛    ۲۴۶ضوابط األصول /  و  ۱۷۸  /۲  القوانی املحکمة يف األصول 
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وجوب إزالة    ی وجوب الصالة يف سعة الوقت وب  یدعواه التزاحم ب   B  ة یمّر عن صاحب الکفا   وقد

التزاحم يف احلق :  وقلنا هناك،  النجس عن املسجد ب  قة یإّن  األمر    یسعة األمر اإللزامي وب  یإّنام هو 

اإللزامي ال ،  باإلزالة األمر  التزاحم هو  التطب  صی الرتخجمّرد    فطرف  ب :  قال یحتّی    ق یيف  تزاحم    ی ال 

 فراجع.  ، ص یاإللزام والرتخ

أّن املطلق هي    عني ی،  انیوالّس  اعیکون اإلطالق عبارة عن الش  ّدعيی  یاملبن ّن صاحب هذا  إکان    ف یوک

 . اعیال الش دیبرشط يشء أیضًا ولکن برشط الق عةیالذي هو الطب دیی قبال التق ،  برشط يشء  عة یالطب

  عة یالطب   وعی فعند ما نسمع األلفاظ املطلقة ال ننتقل إلی ش ،  عن ارتکازنا العريف  دیهذا االحتامل بع  ولکن

للطب،  اّنا یورس األلفاظ  أّنا  ،  ةیوالسار  عةیالشا   عةیوهذا کاشف عن عدم وضع  هو کاشف عن  کام 

 ـ.  خر يف البحث عن االحتامل اآل  ظهریممّا تقتضیه مقدّمات احلکمة أیضًا ـ کام س ست یل

 ؛  ودی ـ رفض الق  ب

  د یوال أخذ خصوص ق،  ود یال أخذ الق،  ودیأن اإلطالق عبارة عن رفض الق  ن یاملتأّخر  ی املشهور ب  نّ إ

 ؛  انانیوب ان ريوله تفس، 1انیالّس

  د ییقبال التق، ودیأّن اإلطالق عبارة عن حلاظ عدم دخالة الق ي فقد اّدع؛   B  ـ ما عن السّید اخلوئي  1

فاملولی امللتفت    ل ی اإلمهال مستح  إنّ   ثیفح ،  املتعّلق أو املوضوع   عة یمع طب  د یالذي عبارة عن حلاظ الق

  عني ی  رفضهی وإّما  ،  موضوعه   و بعضها يف متعّلق حکمه أ  أخذیمتعّلق حکمه وموضوعه إّما    ودی إلی ق

 . 2د ییفاإلطالق أمر وجودي کالتق هیوعل، عدم دخالتها يف ذلك لحظی

عدم أخذها يف  بمعنی  ،  ود یأّن اإلطالق عبارة عن رفض الق   ي فقد اّدع؛    B  ني یـ ما عن املحّقق النائ  2

 . يف ذلك دیالذي هو عبارة عن أخذ الق  د ییقبال التق،  متعّلق احلکم أو موضوعه 

 

 . الفیّاض الشیخ حمّمدإسحاق ـ طبعة موّسسة اخلویي اإلسالمیة؛  ۵۱۲/ ۴حمارضات يف أصول الفقه ـ 1

 اهلاشمي الشاهرودي السیّد حممود ـ طبعة مؤّسسة دائرة الفقه اإلسالمي. ؛   ۴۲۷/  ۳بحوث  يف علم األصول  

 سالمي. اجلواهري الشیخ حمّمدتقي ـ طبعة جممع الفکر اإل؛  ۴۷۰ /۱ـ غایة املأمول  2
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وال تقتيض مقدّمات احلکمة إاّل هذا  ،  االرتکاز العريف  ساعدهی هو األقرب إلی الصواب و  ريالتفس  وهذا

ب،  املقدار مقام  يف  کان  إذا  املولی  ومل    انیفإّن  مراده  الطب  نة ی بقر  أت یمتام  علی رصف  فال    عةیواقترص 

،  ودی حلاظ عدم الق  نکشفی من دون أن    ودی واملجّردة عن الق  عةیإاّل تعّلق احلکم برصف الطب   نکشفی

للحکم  أو موضوعًا  متعّلقًا  املقدّمات کاشفة عاّم جعل  املولی ح،  فإّن  جعل احلکم    نامیال عاّم الحظه 

،  إاّل إمجاالً وارتکازاً   ات یأو اخلصوص  دیمن اخلطابات املطلقة ال نلتفت إلی الق  ريبل نحن يف کث ،  ورشعه

ونرفضها بمعنی نلحظ عدم دخالتها    ود یلقعن إطالق مرامنا من دون أن نلحظ ا   کشفیفکالمنا املطلق  

 أیضًا.  انیوالب  حیالعرف بعد التوض قبله یالساذجة ال   ة یعن األذهان العرف دیفإّن هذا أمر بع، يف احلکم 

ورصف الوجود متعّلقًا    عيیإاّل جعل الطب  ستیول،  د یإاّل عدم حلاظ الق  ستیاإلطالق ل  قة ی أّن حقفاحلّق  

،  ود یولو مع الغفلة عن الق  ة یواخلصوص  دیمن دون دخالة الق ،  يف احلکم   لی أو موضوعًا من جهة اّنه الدخ 

الق  لزم یفال   لرفضها   ودی حلاظ  مقّدمة  حق،  أصاًل  عن  عبارة  دخلها  عدم  حلاظ  کون  عن    قة یفضاًل 

 اإلطالق. 

  ل ی واّنه متام الدخ  ودهیعن ق  بل جمّرداً ،  ال مهمالً ،  إاّل بلحاظ ذات اليشء  تقّومی إّن اإلطالق ال  :  وباجلملة

 الرفض.  ةیوعمل ود ی ولو مع الغفلة عن الق

 ي واإلطالق املقامي اإلطالق اللفظ   ی يف الفرق ب:  امسة اخل  اجلهة 

  ضاف یکذلك    ها یاإلطالق کثريًا باأللفاظ التي مل حتف بالقرائن بتبع إطالق وإرسال معان  ضاف ی  کام

  قةی حق  انی وال بأس بب،  هو کذا وکذا   ةیإّن مقتضی إطالق املقامي هلذه الروا:  قال یفرّبام  ،  أحیانًا إلی املقام 

 ؛  یاإلطالق ی وجه املشاهبة ب ظهر یهذا القسم کي  

لو کان غرض    ثی بح،  يشء ضمن يشء آخر مرتبط به  انیإّن اإلطالق املقامي عبارة عن ترك ب:  فنقول 

له  اناً یوإاّل لکان ترکه ب،  والتذکر عرفاً   انیالب   ه یاملتکّلم إرادة اليشء املرتوك کان عل ،  علی عدم إرادته 

املتکّلم   کون  عدم  علی  ذلك  یتوّقف  الغرض  ولکن  ذلك  إلی  بالنسبة  واإلمجال  اإلمهال  مقام  يف 

 أمارة علی عدم إرادته.  انهیوملا کان ترك ب انهیب ه یملا وجب علوإاّل ، ف یوالتکل

يف    Lفاإلمام  ،  الصالة وأفعال احلّج   ةیف یک   انیوما ورد يف ب  ة یانیمثل ما ورد يف الوضوئات الب  وهذا

تصدّ  قد  املقامات  بتاممه وکامله  انیلب   ي تلك  األمور  ف،  ذلك  دخالة يشء  يف  کاملضمضة    ها یفلو شّك 
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علی عدم دخالتها    لیدل  فعالواالستنشاق يف الوضوء وکجلسة االسرتاحة يف الصالة فرتك مثل هذه األ

 جزء لذلك األمور.   ست ی وأّّنا ل

 نهامیيف بحث التعّبدي والتوصّل ب  B  ةی الکفا   فقد فّصل صاحب ،  زییالتم و  مثل قصد الوجه  وهکذا

اّنه مل    نامیب،  فتمّسك باإلطالق املقامي إلثبات عدم دخلهام يف الغرض من املأمور به ،  قصد القربة   یوب

القربة   تمّسكی لنفي قصد  ما مغفول عنهام،  به  کانا دخ،  وذلك ألّنه  األمر    یلیفلو  املتکّلم  يف غرض 

  مغفوالً   سی فإّنه ل،  وهذا بخالف قصد القربة ،  دخالتهام يف الغرض   انیب   ه یلبالصالة ـ مثاًل ـ لوجب ع

العاّمة لدی  ما  ،  عنه  منه  متثل یفکثريًا  التقّرب  بقصد  مواله  أوامر  إلی  ،  العبد  بالنسبة  الزوج  وهکذا 

علی    بجيفال    هیإّن هذا ملتفت إل  ثیوح،  وهکذا  قهی بالنسبة إلی صد  ق یالزوجة وبالعکس أو الصد

بحصول    ی قی له أن یّتکل علی حکم عقله بلزوم قصد القربة ولو من باب ال  وز جيو،  هی العبد إل  هی املولی تنب

 . ني یقی الفراغ ال ستدعي ی  ني یقی الغرض وأّن االشتغال ال

جهة زائدة علی ما ذکره املولی املتکّلم ومع ذلك    انیب  یعموم املکّلف   ي کّلام لزم عرفًا ولد:  وباجلملة

علی عدم   ةی أمارة عقالئ انهیلکان ترك ب، وذکره انهیمانع عن ب کن یيف مقام اإلمهال ومل   کنیمل  امیترکه ف

 لزومه أو عدم دخله يف غرضه علی حسب املوارد. 

 ؛  نهامیکام ظهر وجه الفرق ب، ی اإلطالق یظهر وجه املشاهبة ب وبذلك

  ل یوترکه دخ  دیفکام أّن السکوت عن ذکر الق ،  ةیراجعان إلی جهة سکوت  هام یوجه املشاهبة فهو أّن کل  أّما 

  ف ی يف استفادة عدم التکل  لیواملطلب الزائد دخ   ةیيف انعقاد اإلطالق اللفظي کذلك ترك اجلهة اإلضاف

 للمئونة الزائدة.   رك فکّل منهام إطالق بمعنی إرسال وت، الزائد علی ما ذکره املتکّلم يف جملسه

جلهة معنی اللفظ وأّنه    انیمن اللفظ وب  دی ما أر  دیاالفرتاق فاإلطالق اللفظي راجع إلی حتدوجه    وأّما 

فبمعونه مقدّمات احلکمة تستفاد أّن املراد اإلستعاميل أو اجلّدي ـ علی خالف مّر سابقًا ،  له  دیمطلق ال ق

راجع    ريأجنبي عن مدلول اللفظ وغ  ه فاملستفاد من،  يوهذا بخالف اإلطالق املقام،  املطلقة   عة یـ هي الطب

وال  ،  آخر زائد علی ما تکّلم به املتکّلم وأبرزه بکالمه  ف یعلی عدم تکل  دّل یوإّنام  ،  أصاًل   دهیإلی حتد 

 وال مقصود اجلّدي. ميی ال املراد التفه، يف مدلول اللفظ واملراد منه أصاًل  فی ذلك التکل دخل ی
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يف  ،  متام مراده أم ال  انیإذا شّك يف کون املتکّلم يف مقام ب  امیف  انیأصالة الب  انیوجه جر   ظهر ی  وبذلك

وقد  ،  وذلك ألّن اإلطالق اللفظي راجع إلی مقام األلفاظ،  خصوص اإلطالق اللفظي دون املقامي 

بعض   انیمتام مراده ال بصدد ب  انیفهو بصدد بتکّلم  یأبناء املحاورة علی أّن کّل متکّلم    ةريانعقدت س

ومن النادر  ،  هبا   مون تکلّ یمتام ما يف أضامرهم باأللفاظ التي    انیب  دوا یری أن    ی  املتکّلم إذ الغالب يف ،  مراده

ولذا  ،  فإّن هذا خالف املتعارف،  آخر  انی بب  کمله یاملتکّلم بصدد بعض مراده ابتداء ثّم    کون یجّدًا أن  

وهذا بخالف اإلطالق  ،  متام مرامه بألفاظه  انیب  دد املتکّلم بص  کونیصار األصل يف باب األلفاظ أن  

  فه یمتام تکل  انیولذا ال بّد من إحراز کونه يف مقام ب،  يف موارد اإلطالق املقامي   ة یفهذه الغلبة منتف،  املقامي

الکالم يف وجود تلك    تلفخيونکتة أخری قد    نةیوأغراضه املرتبطة بام ذکره وتکّلم به بلسانه من قر

آخر يف نفس ذلك    ه یبه فق  عرتفیو  ه یانعقاد اإلطالق املقامي يف مورد خاّص فق  نکر ی  ّبامولذا ر،  النکتة

 املقام. 

العقالئي  :  وباجلملة تکّلم متکّلم فمقتضی األصل  بأإذا  الکالم  انیّنه يف مقام  فإذا  ،  متام مراده بذلك 

ق   نةیبقر   أت یأرسل کالمه ومل   أّن مراده مطلق ال  إذا  ،  له  دیانکشف    ی مقتض  سیتکّلم بکالم فلوأّما 

  ل یمتام ما هو الدخ  انیالذي أداه بکالمه أو بصدد ب فی بالتکل رتبطیما  انیّنه بصدد بأاألصل العقالئي 

هذه اجلهة    رزحي فال بّد وأن  ،  مرتبط باأللفاظ وال تستفاد منها   ريفإّن هذا غ،  فی يف غرضه من ذلك التکل

 أخری.  نةیمن قر

خماّلً   انیکان ترك الب ثیبح، علی املتکّلم انیلزوم الب رز حيطالق املقامي أن ّن قوام اإلإ: أخری وبعبارة

 بغرضه وحکمته وال أصل حمرز هلذه اجلهة. 

  تّص خيولکن ال  ،  ـ   B  ة یـ کام مّر يف کالم صاحب الکفا   لی ّن موارد غفلة العاّمة تکون من هذا القبإ  نعم

حکم    انیعند ب  انه یعنه العاّمة ولکن لزم عرفًا ب  غفل یاليشء ممّا    کون یبل رّبام ال  ،  اإلطالق املقامي هبا 

برجوع    صی مثاًل إذا ورد الرتخ،  دلیاًل علی العدم أیضاً   انیعدم الب  کونیففي هذا املورد  ،  آخر مرتبط به

عن النظر إاّل بواسطة املرآة ونحوها فهو کاشف    ب یمعه ّني الطب  رد یاألرفق ومل    بی إلی الطب  ضة یاملر

الطب عن   نظر  املعاجلة   بیجواز  مقام  کث ،  إلیها يف  موارد  املورد  هذا  وأشباه  الفق  بتّل ی  ةريونظائر    ه یهبا 

 املستنبط. 

 قي؟ یمدلول تصّوري أو تصد اإلطالق
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 قي؟ ی ّن اإلطالق مدلول تصّوري أو تصد أ :  سادسة ال   اجلهة 

املباين  تلف خي باختالف  أسامء    یفعل؛  ذلك  مثل  أّن  من  األصحاب  قدماء  من  املشهور  إلی  نسب  ما 

الشا  للطبائع  موضوعة  تصّوري  وعی فالش  عةیاألجناس  إل،  مدلول  ما ذهب  املشهور من    هی وأّما علی 

فمن الواضح  ،  ذلك من مقدّمات احلکمة ستفادی ّنام  إو،  داخل يف املوضوع ريغ  اعیمن أّن الش  نیاملتأّخر

متام مراده    ان یفإذا کان يف مقام ب،  انیکون املتکّلم يف مقام الب  رز حيا ال بّد وأن  ولذ،  قيی اّنه مدلول تصد

ـ علی اخلالف الذي مّر    أو جداً   امیاملطلق تفهأراد    فظاهر حاله ومقامه اّنه ،  دییعلی التق  نةیقر  نصب ی ومل  

 . انیإلی ب تاجحيولعّل هذا واضح ال  ، سابقًا ـ

 اإلطالق مدلول للکالم أم ال؟ ّن إ :  سابعة ال   اجلهة 

 ـ.   ظهری وهلذا البحث أثر مهّم ـ کام س 

 ؛  مدلوالً للکالم  سی يف بعض کلامته إلی أّن اإلطالق ل B  السّید اخلوئي ذهب

عمومًا وخصوصًا من    نهامیوکانت النسبة ب  یإذا کان اخلطابان مطلق :  حی يف مبحث التعادل والرتاج  قال

وذلك ألّن اإلطالق  ، بال حاجة إلی الرجوع إلی املرّجحات، من األّول  وجه تسقطان يف مادة االجتامع

  ثبت یو ،  وإطالق معناه خارج عن مدلوله،  املهملة   ة یهإذ اللفظ موضوع للام،  داخل يف مدلول اللفظ   ريغ

نفس  اعتبار  ب  نیاخلرب  یوعلی هذا فال تعارض ب؛  مقدّمات احلکمة   ةیاإلطالق بحکم العقل بعد متام

سب،  مدلوهلام باإلطالق  لی وال  احلکم  إلی  إل،  للعقل  بالنسبة  ب   هامیفإّنه  للجمع  ،  نیالضد  یمستلزم 

ذلك من جهة    کون یو ،  املجمع  عامنیفاخلربان ال  ،  بال مرّجح   ح یوبالنسبة إلی أحدمها دون اآلخر ترج

 ال وجود املانع والتعارض.  قصور املقتيض 

إّن خمالف الکتاب زخرف  :  قالیکتاب ذات املطلق ال إطالقه کي  إّن املستفاد من ال:  يف آخر کالمه  وقال

 .1وباطل

 

 احلسیني البهسودي السیّد حمّمدرسور ـ طبعة موّسسة اخلویي اإلسالمیة. ؛  ۵۱۷ـ  ۵۱۶/  ۳صباح األصول  ـ م1
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ملادة االجتامع    ی شامل   ريعمومًا وخصوصًا من وجه غ  نهامیتکون النسبة ب نیاللذ  نیّن اخلرب إ:  وباجلملة

علی    رتجحی ّنه موافق له کي  أعلی املوافق منهام إلطالق الکتاب    صدقیوال  ،  إذا کان شموهلام باإلطالق

 . ةیاحلجّ  نع سقط یعلی املخالف منهام إلطالقه اّنه خمالف له کي   صدق یکام ال ، اآلخر

 ؛  املقام أّنه  قیوحتق

تفس   کونی:  أّوالً  يف  مّرت  التي  املباين  بعض  علی  ولو  للکالم  مدلوالً    ي کاملبن ،  اإلطالق  رياإلطالق 

الشاملن کون  من  القدماء  من  املشهور  إلی  له  اعیسوب  للموضوع  جزًء  عل،  واإلرسال    کون ی  هیفبناء 

 له.   اً ینومدلوال تضمّ للمعنی   اإلطالق جزء

  لة یعلی ما استظهرناه من کلامته من أّن مقدّمات احلکمة بد،    B  ةیصاحب الکفا   ی بناء علی مبن  وکذا

  علی نحو   ها یوظاهر ف  عة یالشا   عة یعلی الطب   دّل یفالکالم  ،  واإلرسال  اعیللوضع فتدّل علی إرادة الش

،  متام املوضوع  عةیس إاّل جعل الطب یبل األمر کذلك أیضًا بناء علی أّن اإلطالق ل،  واملدلولالداّل  تعّدد  

ـ مثاًل ـ متام متعّلق حکمه    عةیلطبفهو الذي جعل ا،  انهیاملوضوع مستندة إلی کالم املولی وب  ةیفإّن متام

 فهو الذي أطلق حکمه. ، وموضوعه

کام اشتهر أّن أصالة اإلطالق أصل من األصول  ،  ه یفاإلطالق مدلول للکالم والکالم ظاهر ف  هیوعل

حکم العقل  جمّرد    ال ،  وإحضاره يف الذهن  مه ی املتکّلم تفهأراد    ما   نکشف ی فبها  ،  کأصالة العموم ،  اللفظیة

 . قیيف التطب  صیبالرتخ

باملطابقة علی مضمونه کذلك    دّل یإّن الکالم املطلق کام  :  يف بعض کلامته   B  قال السّید اخلوئي  وقد

،  إدراك عقّل جمّرد    رشعي ال  صیوهو ترخ ،  عي یعلی أفراد الطب  ق یيف التطب  صیبااللتزام علی الرتخ   دّل ی

 .1ضاً یأ  انیفاإلطالق مدلول للکالم هبذا الب هیوعل

الب   ولکن الطب   د یعلی أز  دّل یإّن الکالم املطلق ال  :  وقلنا ،  انیمّر سابقًا منع هذا  متعّلقًا    عيیمن جعل 

کان    ثیبح،  قیيف التطب  ص یعلی الرتخ  دّل یمن دون أن  ،  ّنه متام مراد التکّلمأللحکم أو موضوعًا له و

،  التزامي له   دلول م  ص یوجعل ترخ،  جعل إلزامي مدلول مطابقي له ؛  ی جلعل  ناً الکالم املطلق متضمّ 
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فإذا أمرنا ولدنا باشرتاء اخلبز ـ مثالً  ،  االرتکاز لو مل نقل بأّنه خالف ما هو املرتکز  ساعدهیفإّن هذا ممّا ال  

األمر برشاء طب  إاّل  إدراکنا  ترخوأ،  اخلبز   عي یـ فال نحّس يف  أ   قیبالتطب   صهیّما  خمبز من    ّي علی رشاء 

 . هذا أّوالً ، أصالً  ه یملتفت إل  رياملخابز فهو مغفول عنه وغ 

يف    ص یحکم عقّل بجواز الرتخجمّرد    وإّنام هو ،  مدلوالً للفظ سی لو تنزلنا وسّلمنا أّن اإلطالق ل:  وثانیاً 

أفراده  عي یالطب   ق بیتط أّن اخلرب،  علی کّل فرد من  إذا    ی املطلق  ن یفنّدعي  متعارضان يف مادة االجتامع 

مطلقًا ـ أکرم العامل ـ وورد   فإذا ورد األمر بإکرام العامل،  عمومًا وخصوصًا من وجه   نهام یکانت النسبة ب

فإّن إطالق کّل  ،  النهي عن إکرام الفاسق مطلقًا ـ ال تکرم الفاسق ـ فهام يف العامل الفاسق متعارضان

بأ ـ  فّّس   ّي منهام  اآلخر  معنی  معارض إلطالق  ـ  اخرتناه    یفعل،  اإلطالق  متام    کونیما  العامل  جعل 

فهام  ،  یفنعلم بکذب أحد اجلعل،  املوضوع حلرمته  ام جلعل الفاسق مت  اً یاملوضوع لوجوب اإلکرام مناف

  شمالن یفال    نئذیمنعقد هلام ح  ريال أّن اإلطالق غ،  حیأحکام التعادل والرتاج  هامیمتعارضان ویرّتتب عل

 باختالف املوارد.  تلفخيهم األصل العمّل الذي  هیاملرجع ف کونیو،  املجمع لقصور املقتيض

مطلقة    ةیيف املجمع أّنه موافق للکتاب إذا کانت يف الکتاب آ   نیعلی أحد اخلرب صدقیّنه  أنّدعي  وأیضًا 

 . نئذ یّنه خمالف له حأعلی اخلرب املخالف  صدق یو ، ذلك اخلرب  وافقها ی

بل  ،  ال یتوّقف علی کون اإلطالق مدلوالً للکالم  نئذی جهة أّن صدق املوافقة واملخالفة ح  من  وذلك

فکام أّنه إذا عملنا  ،  الکتاب هو امليش علی طبق أحدمها دون اآلخر   یلصدق ذلك کون مقتض   کفيی

  طابق یکذلك إذا کان مفاد اخلرب ما  ،  طبق اإلطالق لصدق أّن عملنا موافق للکتاب واتبعنا کالم اهلل

ّنه  أکام إذا عملنا علی خالف إطالق الکتاب لصدق  ،  ّنه موافق للکتابأ  نئذ یح  ه یعل  صدقیعملنا هذا ف

 کذلك اخلرب املؤّدي ملثل هذا العمل فهو خمالف للکتاب أیضًا. ، خالف الکتاب 

،  مدلوالً للکالم إّن صدق املوافقة إلطالق الکتاب واملخالفة له ال یتوّقف علی کون اإلطالق  :  وباجلملة

الکالم وعدم مطابقته کاٍف    هی قتضیفإّن مطابقة ما  ،  اإلطالق مدلوالً للکالم  کنیبل مها صادقان ولو مل  

 لصدق املوافقة واملخالفة له. 

فإن کان  ،  املرجع موافقة الکتاب  کونیفإذا ورد خربان مطلقان متعارضان ففي حمّل اجتامعهام    هیوعل

فکام أّن إطالق  ، وکذا بالنسبة إلی موافقة السنّة وخمالفة العاّمة ، ة دون اآلخر أحدمها موافقًا له فهو حجّ 
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بال فرق  ،  السنّةالکتاب و  وافقةّنه موافق هلم کذلك م أالعاّمة لصدق    يإذا کان موافقًا لرأ  نیأحد اخلرب

 أصاًل.  نهامیب

   

 د یی اإلطالق والتق   یب   التقابل :  ثامنة ال   اجلهة 

ب التقابل  والتق   ی أّن  واإل  دییاإلطالق  والسلب  إثباتًا  وامللکة  العدم  للمحقق  ،  ثبوتاً   اب جيهو  خالفًا 

ولذا أضاف إلی مقدّمات احلکمة املشهورة  ،  ذهب إلی العدم وامللکة ثبوتًا أیضاً   ث یح  B  نيیالنائ

 ثبوتًا.  اختار تقابل التضادّ  ثیح  B د اخلوئيیللسوخالفًا ، دییاملورد للتق  ةیوهي قابل،  مقّدمة أخری

 ؛  یبّد من البحث يف مقام  وال

 مرحلة الثبوت :  األّول  املقام 

أّوالً   ح یولتوض املرحلة نتعرض  النائ  احلال يف هذه  املحّقق  ب:  قال ،    B  ني یکالم  التقابل  هو    نهام یإّن 

وأّما بناء علی خروجه  ،  بدخول اإلطالق يف دائرة املوضوع له  ی بناء علی القول املشهور القائل،  التضادّ 

وذلك ألّن من الواضح  ،  ـ فالتقابل هو العدم وامللکة   B  سلطان العلامء  بعدعنه ـ کام هو احلّق املشهور  

إذ معنی کون متعّلق  ،  دییبالتق ّتصاف  موصوفه لال   ة یکون اإلطالق عبارة عن العدم الذي أخذ معه قابل

مو أو  عل احلکم  احلکم  هو ورود  إّنام  مطلقًا  أصنافه    اتیمن خصوص  ة یمقّید بخصوص  ريغ  ه یضوعه 

ب،  ادهوأفر التي    یفاملقسم  إلیها هو    مکنی األقسام  أو موضوعه باإلضافة  انقسام ذات متعّلق احلکم 

اإلطالق عند  احلکم  به  تعّلق  تق،  الذي  معنی  أّن  عل  دهییکام  احلکم  هو ورود  متخّصص    ه یإّنام  أّنه  بام 

 خاّصة.   ةیبخصوص

تق  هیوعل امتنع  وخصوص  د ییفإذا  بيشء  املتعّلق  أو  إل  ةیاملوضوع  بالنسبة  اإلطالق  إذ  ،  أیضاً   ه یامتنع 

تعلقها قبل  باملقسم  احلکم  بتعلق  اإلطالق  تقّوم  إلی    مقسامً   کون یواليشءال  ،  ملفروض  بالنسبة  قبله 
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حّصة    مثل  هی الناشئة عن احلکم املتوّقفة عل  اتیکاخلصوص،  التي امتنع أخذها يف املتعّلق  اتیاخلصوص

 .  1األمر 

ل  ه یعل  الحظ یو   ه ی عل  شهدیبرهان وال    ه یعل  قمیدعوی مل  جمّرد    بل ،  بواضح  سیبأّن ما اّدعاه واضحًا 

الدعو  وصاحلاً   فإّن اشرتاط إطالق اليشء بکونه مقسامً ،  شاهد أّول  به  ،  یلالنقسام قبل تعّلق احلکم 

مع متعّلق احلکم أو موضوعه ولو    دیتقّوم اإلطالق بعدم حلاظ ق  یّدعیهذا االشرتاط و  نکریولقائل أن  

متعّلقًا أو    عي یفمجّرد جعل الطب، ه ريوغ دیإلی ذلك الق  م یللتقس  صلحی ومل  ه یف د یأخذ ذلك الق مکن یمل 

 ذايت ال حلاظي.   نئذیولکن هذا اإلطالق ح، موضوعًا کاٍف لتحقق اإلطالق وانعقاده

کاشفًا عن سعة   کونیأن یتّعلق به إرادة اجلاعل و مکنیفإّنه الذي ، نظره إلی اإلطالق اللحاظي ولعّل 

فلو  وإاّل  ،  ةی واملعّذر   ةیوباملنّجز   انیبلزوم االمتثال وحرمة العصحلکم العقل    املالك وشموله وموضوعاً 

مراعاته    لزمیعن يشء وال    کشفیفهو ال  ،  ها یأخذه ف  مکنی ال    دیبق  ةاملقّید  ريغ  عة یجعل احلکم علی الطب

وما  ،  من اجلاعل بل قهري رضوري  اریباخت  مکنی مل    نئذ یفإّن عدم أخذه ح،  وال معّذراً   منّجزاً   کونیوال  

 . انیموضوعًا حلکم العقل بلزوم االمتثال وحرمة العص  قعی هو کذلك فال 

ولکن التقابل  ،  اب جيوإن کان هو تقابل السلب واإل  د ییاإلطالق الذايت والتق  یإّن التقابل ب:  وباجلملة

ال بمعناه الذي ذکر يف املنطق من کون عدم  ،  هي امللکة وعدم امللکة  دییاللحاظي من اإلطالق والتق  یب

عبارة عن عدم البرص يف    ذي ال  يکالعم،  امللکة عبارة عن الوصف يف املورد القابل واملستعّد لوجوده

إاّل    ستیل  د ییوهي التي حمّط اإلطالق والتق   می وذلك ألّن املفاه؛  البرص واستعداده  ةیاملورد الذي له شأن

،  إّنام هو بالتصّور واللحاظ  اهتا یبل قوامها وخصوص،  ونحوه  دییاستعداد للتق قّوة  هلا    س یل  ةی ذهن  راً أمو

قبل   دییبل بمعنی أّن املورد إذا کان قاباًل للتق؛  معه تصّوری  ی وأخر  دیاملعنی بال ق  تصّوریفالالحظ تارًة 

فال إطالق له يف  وإاّل  ،  ةی واملعّذر  ةی تعّلق احلکم به فله اإلطالق اللحاظي ومورد حلکم العقل باملنّجز

 وإن کان مطلقًا بحسب الذات. ، يف تلك املنطقة   دییتق  سیکام ل ، منطقة اللحاظ

 

 .ألمر)عج(ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛  ۴۱۸ـ  ۴۱۶/  ۲ـ أجود التقریرات 1
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لدی العرف وأبناء املحاورة إاّل بنحو ذکره املحّقق    سی ل  دییإّن اإلطالق والتق:  قالی أن    مکنی و،  هذا

مثل متعّلق  ،  داً یبعض املوارد عندهم ال مطلقًا وال مق  کونیولذا ال  ،  ابجيال السلب واإل ،    B  نيیالنائ

هبا عقاًل وإن کان بمکان    د ییفإّن التق،  املتفّرعة علی جعل احلکم  ةیاحلکم بالنسبة إلی انقساماته الثانو

اإلمکان   ـ من  والتوصّل  التعّبدي  کام حّقق يف بحث  ل،  ـ  أّنه  إطالق  ،  بعريف  س یإاّل  العرف  یری  فال 

أیضًا    ةیبل لعّل بعض االنقسامات األّول،  املتعّلق مهمالً   يریاخلطاب بالنسبة إلی تلك االنقسامات و 

فإذا  ، انهیبعدم إت یی وعدمه مطلقًا وال مقّیدًا أو مغ اّنا یمتعّلق األحکام بالنسبة إلی إت کونیفال ، کذلك

  اّنا یوعدم إت  اّنا یالصالة ال مطلقها بالنسبة إلی إت  عيیطبجمّرد    ورد األمر بالصالة ـ مثاًل ـ فاملتعّلق هو

هبا املأمور    أت یالصالة ما دام مل    اب جيفإّن محل األمر بالصالة علی إ،  به  ییوال مغ  اّنا یبعدم إت  دة یوال مق

  یب  دییاإلطالق والتق  ی وهذا شاهد علی أّن التقابل ب،  يف بحث االستصحاب ـ  أيت یبعريف ـ کام س  سیل

وإاّل  ،  امللکة وعدمها   ی هم املرجع يف احلکم بثبوت اإلطالق وعدمه هو التقابل ب  ن یأبناء املحاورة الذ

 ولو يف مورد واحد.  امالستحال ارتفاعه ابجيتقابل السلب واإل  نهام یفلو کان التقابل ب

 تاّم.   ريوإن کان برهانه العقّل علی دعواه غ، قد أصاب فهمه العريف  B ني یحّقق النائامل فلعّل 

  س یولکنّه ل ،  بأخذ اإلطالق يف نفس املوضوع له   یإلی خصوص املشهور القائل   نسبی التضاّد فربام    وأّما 

الکفا ،  هبم   خمتصاً  احلکمة فهي  إذا متّت مقدّمات  :  قال   ثیح ،  أیضًا کذلك  B  ةیبل ظاهر صاحب 

،  ان یوالّس  اعیوظاهره أّن اإلطالق عبارة عن الش؛  1عن اسم اجلنس أو النکرة   اعیکاشفة عن إرادة الش 

 تقابل التضاّد أیضًا.  د ییالتق ی وب نهیوالزمه کون التقابل ب

بمعنی    ود یوهو أّن اإلطالق عبارة عن رفض الق ،  آخر  ب ی بتقر  B  السّید اخلوئي   ه ی وهو الذي ذهب إل 

من   ةیعبارة عن حلاظ دخل خصوص  دییوالتق ،  حلاظ عدم دخل يشء منها يف موضوع احلکم أو متعّلقه

وقال يف مواضع  ؛  انیهبذا املعنی أمران وجود   د ییأّن اإلطالق والتق  عيی ومن الطب،  هامیف  ات یاخلصوص

کالمه التق :  من  استحالة  استحالته  ستلزم ی   دیی إّن  ال  اإلطالق  أنّ ،  رضورة  الواقع  بداهة  يف  اإلمهال   

 .  2فاحلکم إّما مطلق أو مقّید وال ثالث هلام ، لی مستح

 

 اخلراساين الشیخ حمّمدکاظم ـ طبعة مؤّسسة آل البیت)ع(. ؛  ۲۴۸ـ کفایة األصول /  1
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والتق  هیوعل وجود   دییفاإلطالق  أمران  اخلصوص  انیعنده  إلی  امللتفت  حّق  يف  هلام  ثالث    ات یال 

 يف حقه اإلمهال.  لی ستحی والطواري الذي 

  ال حلاظ عدمه يف ،  املعنی به   دییوعدم تق   دی مراده من حلاظ عدم دخل اليشء هو حلاظ عدم الق   ولعّل 

فإّن حلاظ عدم الدخل هبذا املعنی أمر مربوط  ، هیيف ثبوت احلکم ونف  لیدخ  ريوأّنه غ  هیاحلکم علترّتب 

أّن املفهوم املطلق مطلق ولو مل یرتّتب عل،  بمقام جعل احلکم من األحکام بل    م حک  ه ی ومن الواضح 

بذلك إّنام هو ألجل أّن املهّم يف هذا املقصد هو املفهوم    هريولعّل تعب ،  میتصّور بعنوان أحد املعاين واملفاه

وال ترتّتب  ،  وإاّل فال أثر إلطالقه وعدمه،  موضوعًا أو متعّلقًا له   قع یاحلکم واألثر و   ه ی الذي یرتّتب عل

 هذا ما اّدعاه القائل ضمن کلامته. ؛ صويلواأل ه یثمرة وال یتّعلق به غرض للفق هیعل

من حلاظ    دی إذ اإلطالق ال یتوّقف علی أز ،  هذا القول أصالً   د ییتأ  مکنی کام ال  ،  دهییتأ  مکنی ال    ولکن

فاملتصّور واجلاعل إذا  ،  معها أیضاً   د یبال حاجة إلی حلاظ عدم الق،  معها   دیوعدم حلاظ ق   عة ینفس الطب

ومل   املفهوم  ذات  اخلصوصتصّور  من  بيشء  التق  اتییقّیده  عن  ومنطلق  مطلق  املفهوم    د یی فذلك 

ذلك من األمور الزائدة علی حلاظ    ريأو اإلرسال أو غ  دیمعه حلاظ عدم الق  لحظ یولو مل  ،  قییوالتض

الرقبة    عيیمنه إاّل جعل احلکم لطب   نسبق ی فال  ،  أعتق رقبة:  فإذا سمعنا قول القائل ،  نفس املفهوم والذات 

  سیفل  ساعدهیبل ولو  ،  هلذا املعنی  مساعدفاالرتکاز  ،  دیالذي لوحظ معه الق  عيیال الطب،  له   د یقالذي ال  

 وال شاهد. ل یعلی القول اآلخر دل 

وهذا شاهد  ،  متعّلق احلکم أو موضوعه  ةی عند إحساس إطالق يف ناح  اً یال نحّس أمرًا وجود :  وباجلملة

 العرف وأبناء املحاورة.  یاإلطالق أمر شائع ب فإّن ، اً یعلی عدم کونه أمرًا وجود

ویرّتتب علی ذلك أّنه إذا  ،  ابجيهو السلب واإل  دییاإلطالق والتق   یالتقابل ب  کونیأن    بعدیفال    هیوعل

ولکن  ،  مثل القول بالتضادّ ،  ابجيفاإلطالق رضوري لرضورة السلب عند استحالة اإل  دییاستحال التق

وأّنه إذا  ،  ابجيبل باملالك العاّم الذي يف کّل سلب وإ،  هو استحالة اإلمهال و ،  ال بمالکه الذي مّر آنفاً 

 .اً یامتنع أحدمها صار اآلخر رضور

التقإ و،  ال خيفی أّن هذا اإلطالق ذايت ال حلاظي  ولکن ـ کام    د ییّما اللحاظي فقد مّر أّن رشطه إمکان 

 ـ.  B ني یاملحّقق النائ ه یذهب إل
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  نعقد یإذ علی کّل حال ال ، هريتقابل التضاّد أو غ د ییاإلطالق والتق  ی کون التقابل ب ی فال ثمرة ب  هیوعل

إطالق اخلطاب    کون ی  نئذ یفح،  د ییإطالق موجب للتنّجز والتعّذر ولو متّت مقدّماته إاّل إذا أمکن التق

 . هعن خمالفت ة یکاشفًا عن إطالق املراد وموجبا لتنّجز احلکم أو للمعذور 

 ؛  أّما يف مرحلة اإلثبات فهو املقام الثاين، من البحث األّول  رحلة الثبوت وهو املقام کّله يف م  هذا

 يف مقام اإلثبات واالحتجاج    د یی تقابل اإلطالق والتق :  الثاين  املقام 

الکفا   قال والتوّصّل   B  ة یصاحب  التعّبدي  التق :  يف بحث  استحال  إذا  االحتجاج    صّح یال    دییإّنه 

املتکّلم مل  ،  بإطالق کالم  التق  عتربیومع ذلك  مقدّمات احلکمة وهو مرحلة    دییإمکان  هنا وعند ذکر 

  ان یبمجّرد کون املتکّلم يف مقام الب قانعقاد اإلطال ی بل اّدع ،  B  1نيیکام اعتربه املحّقق النائ ، الثبوت

 . د ییعلی التق نة یبقر  أت یإذا مل 

 ؛  هیتاّم ال غبار عل ن یذکره يف املورد وما 

إذا کان املتکّلم قادرًا علی    امیف  وز جي  التعّبدي والتوّصّل فلّن االحتجاج بکّل ظاهر إّنام  ما ذکره يف  أّما 

،  ا کان ظهور کالمه حّجة وإاّل فلو کان يف مقام التقّیة ـ مثاًل ـ ملّ ،  إبراز ما هو خالف ظاهر ذلك الکالم

 فام ذکره هنالك مبنّي علی هذه القاعدة العاّمة.  هیوعل

بل صدر بغرض رضب  ، اً یمرادًا جدّ  کنی ولو مل ، هنا فهو ناظر إلی أصل کشف اإلطالقما ذکره  وأّما 

هلا    صلح یأو ما    ة ینیمع عدم ذکره للقر   انی لذلك کون املتکّلم يف مقام الب کفي یف،  القانون  انیالقاعدة وب

لالحتجاج    حّجة وقاباًل   کنیولو مل  ،  سعة احلکم  نکشف یاإلطالق و   نعقدی   نئذ یفح،  دییالتق   مکن یولو مل  

أّن مقدّمات    نام یب،  فإّن هذا مرتبط بمرحلة املراد اجلّدي،  د یقادرًا علی ذکر الق  کنیمن جهة أّن املتکّلم مل  

 . احلکمة کاشفة عن املراد االستعاميل

 

 ألمر)عج(. ا؛ اخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب  ۴۲۹/  ۲أجود التقریرات ـ 1

 ؛ النائیني الشیخ حمّمدحسی ـ طبعة مؤّسسة النرش اإلسالمي. ۵۷۳/  ۱ـ ۲فوائد األصول 
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اإلطالق عن املراد اجلّدي    ة یذهبا إلی کاشف  ثیح   B    نيی والنائ  B  خیبناء علی مسلك الش   نعم

 بعد ـ.  امیذلك ف لیتفص  أيتیيف انعقاد اإلطالق للکالم ـ کام س دییان التقلوجب إمک

ولکنّه  ،  يف مقام الثبوت   اب جيبناء علی مسلك التضاّد أو السلب واإل  نکشف یاإلطالق و   نعقد ی  هیوعل

مقام اإلثبات هو مثل التقابل يف  فالتقابل يف  ،  بناء علی مسلك العدم وامللکة   نکشفیوال  ،  حّجة   سیل

 أصاًل.  نهامیمقام الثبوت بال فرق ب

 اإلطالق البديل والشمويل : تاسعة ال   اجلهة 

مقدّمات    ةی أّن قض :  وهي،  تبرصة ال ختلو من تذکرة:  يف آخر هذا الفصل   B  ة یقال صاحب الکفا   ثمّ 

وأخری  ، فمقتضاها تارًة محل املطلق علی البديل، احلکمة يف املطلقات ختتلف حسب اختالف املقامات

اختالف املقامات    سبح،  املطلق  هیعل  نطبقیعلی نوع خاّص وحّصة معّینة مما    وثالثةً ،  علی الشمويل

با َأَحلَّ اهلل    } :  فاإلطالق شمويل يف مثل قوله تعالی ،  واآلثار املرتتبة  َم الرِّ َبیحَع وَحرَّ احلکم    کونی ممّا  ،  1{ الح

فال جمال لتوهم إرادة  ،  انیواردة يف مقام الب  فة یالرش   ة یإذ املفروض کون اآل ،  اً یمیاملرتتب وضعیًا أو حتر 

ال  ؛  البدلیة والشمولیة   ی أمره ب  دور یو ،  مطلقًا وبنحو الالبرشط القسمي  دیبل أر ،  مهماًل أو جممالً   عیالب

وال  ،  العقالء  ة ريخصوصًا إذا کان ناظرًا إلی إمضاء س،  احلکم الوضعي   ناسبیألّنه ال  ،  جمال للّول

ـ  ع یإاّل برتك مج  ق تحقّ یال    عيیفإّن ترك الطب،  ةیف یاحلرمة التکل النواهي  وال  ،  أفراده ـ کام مّر يف بحث 

الب  تمل حي أّنه  ،  فإّنه قطعي البطالن،  من أّي فرداملکّلف يف ض  تارهخيالذي    ع یإرادة    ان یإلی ب  تاجحيمع 

 الثاين وهي الشمولیة.  ّی تع ی نئذ یوح، للغرض  وبدونه تکون إرادته نقضاً ، زائد

،  إرادته  مکنی  کادیفإّن اإلطالق الشمويل ال ، (أعتق رقبة ) مثل ،  بخالف ما إذا أخذ متعّلقًا للمر  وهذا

وإرادة اإلعتاق  ،  األفراد   عیأو لعدم القدرة علی إعتاقها يف ضمن مج،  املصلحةولعّله ألجل العلم بوحدة  

قر  تارهخيالذي   إلی  أّّنا بحاجة  إاّل  ،  واملفروض عدمه،  زائد  انیوبزائدة    نة یاملکّلف وإن کانت ممکنة 

 البدلیة.  ّی تعیف

 

 . ۲۷۵اآلیة / ؛  ـ سورة البقرة1
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ص   کام يف  احلکمة  مقدّمات  ا  غةیأّن  الوجوب  منها خصوص  املراد  کون  تقتيض    ني ی الع  نيییلتع األمر 

  ي ريوالکفائي والغ ي یريوذلك ألّن إرادة املقابل لکّل منها من التخ، النفيس دون مقابل کّل واحد منها 

مز إلی  عدمه،  انیب  دیحتتاج  الشائع ،  واملفروض  اجلامع  إلرادة  معنی  ال  أّنه  أحد    إذ،  کام  املجعول 

  ي فهو أمر انتزاع  نهامیوأّما الوجوب اجلامع ب،  نیاألخر وهکذا يف  ،  يیريوإّما التخ  نيییإّما التع؛  یاحلّصت

التع  صی فال حم،  بمجعول أصالً   سیل ف  ينییعن احلمل علی  الب  امیالنفيس  ال    انیإذا کان األمر بصدد 

 کام هو املفروض.  ، اإلمهال

حد  بل هو يشء وا،  باختالفات املقامات واآلثار واألحکام   تلفخياحلکمة ال    بأّن مقتيض   ه یعل  الحظ یو

طب  يأعن قر   عيیإرادة  بال  اللفظ  إذا صدر  القسمي  الالبرشط  بنحو  اللفظ  من  املقّید  ،  نة یاملعنی  قبال 

 زائد. د یزائدة وق نةیوحّصة من املعنی التي حتتاج إرادهتا إلی قر

البدلیة    راد یتارًة    عي یالطب   ولکن الشمولیة  ،  رصف وجوده  عنيیبنحو  وجوده يف    عني یوأخری بنحو 

وإّنام هو بمالحظة القرائن  ،  بمقدّمات احلکمة وکشفها   رتبطیأحدمها ال    ّی وتع ،  من أفرادهضمن أّي فرد  

بحسب کثرة األفراد    ا نعلم خارجًا بتعّدد املفاسد وکثرهت  ثیففي النواهي ح ،  التي تنضّم إلی املقدّمات

وهذا بخالف  ،  اً یشمولیًا غالبًا ال بدلفبضّم هذا العلم إلی املقدّمات نستنتج کون إطالق متعّلقها  ،  غالباً 

 . فإطالق متعّلقها غالبًا بديل، واحدة غالباً  ها یإّن املصلحة الباعثة ف ثی ح، األوامر

الص  کام املقدّمات نستنتج کون مقتضی إطالق  إلی  القرائن  بانضامم بعض    نیاً یع  اً ینییتع   وجوباً   غة یأّن 

زائد ومئونة زائدة    انیإرادة املقابل إلی ب  اجیعبارة عن احت  نة یوتلك القر،  ال مقابل کّل واحد منها   نفسیاً 

عرفًا ال حتتاج إلی أکثر عن کون    رادهتا فإّن إ،  والنفسیة  نیةیوالع  ة ینیی وهذا بخالف التع،  يف مقام اإلثبات

 داّل علی املقابل.  دیمع عدم ذکره لق انیاملتکّلم يف مقام الب 

عبارة    يیريفالوجوب التخ ،  زائد وجودي  د یثبوتًا إلی ق  وجه ذلك کون املقابل لکّل منها حمتاجاً   ولعّل 

ب يف  األنظار  اختالف  علی  ـ  الرتك  بجواز  املشوب  أو  بدل  إلی  الرتك  بجواز  املقّید  الوجوب    انیعن 

  ني ییخالف التعب  اوهذ،  ريفهو الوجوب املنبعث عن وجوب الغ  يريوأّما الغ،  وهکذا الکفائي ،  ـ   قتهیحق

عدم جواز الرتك إلی    عني ی،  فکّل واحد منها عبارة عن الوجوب مع عدم يشء آخر ،  والنفيس   ني یوالع

 أو عدم انبعاثه عن وجوب آخر. ، اآلخر انی أو عدم جواز ترکه مع إت، بدل
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 البدلیة والشمولیة   منشأ 

وقد مّر يف بحث العاّم  ،  جمموعي  ثالثةً بل ،  وأخری بديل ،  تارًة شمويل؛ یيف أّن العاّم علی قسم   ب یر  ال

بعض    کونیو،  واخلاّص أّن بعض األلفاظ خمتّصة بالبديل وبعضها بالشمويل وقسم ثالث باملجموعي 

 مشرتکة.    وألفاظ خمتّصة أ ها یالداّل عل کونیعلی أّي حال ، األلفاظ صاحلة ألکثر من قسم واحد

،  علی نحو البدلیة  عيیالطب   قیمصاد  عیاحلکم مج  شملیتارًة بديل  ؛  ی اإلطالق فهو أیضًا علی قسم  وأّما 

،  الرقبة علی البدل   عي یهنا إاّل حکم واحد متعّلق بکّل فرد من طب  سیفل،  (إن ظاهرت فاعتق رقبة )مثل  

شمويل   مج  شمل ی وأخری  به  املتعّلق  الشمول  عةیالطب  ق یمصاد  عیاحلکم  نحو  تکرم  )  مثل ،  علی  ال 

 فاملحّرم هو اإلکرام يف حّق کّل فاسق.، االجتزاء بامتثال احلکم مّرة واحدة وز جيفال ، (الفاسق

أّن البدلیة والشمولیة املبحوث عنها راجعة إلی مقام اجلعل وأّن احلکم واحد أو متعّدد؟ وأّما  وال خيفی  

ًا متعّلقًا برصف الوجود ومع ذلك  احلکم واحد  کونیفرّبام  ،  يف مقام االمتثال فهو خارج عن البحث

  قظ ی ستی التکّلم حّتی    جود املولی عن رصف و  ي کام إذا ّن،  ترك متام أفراد متعّلقه يف مقام االمتثال   بجي

فمثل هذه  ،  أفراد التکّلم   عیامتثاله موقوفًا علی ترك مج  کونیفاحلکم هنا واحد ومع ذلك  ،  من النوم

بل ذلك موقوف  ،  مرتبطة بام تقتضیه مقدّمات احلکمة قطعاً   ريالشمولیة خارجة عن حمّل البحث وغ

  قیمصاد   عی األمر علی ترك فعل أو ترك مج   ل فرّبام یتوّقف امتثا ،  عنه  يأخذ املأمور به أو املنه  ة یف یعلی ک

وهو أجنبي عن اقتضاء  ،  ذلك باختالف املوارد   ختلف یف،  ورّبام ال یتوّقف علی ذلك،  ف ی متعّلق التکل

 قطعًا.   مقدّمات احلکمة

فقد وقع  ،  علی البدلیة أو الشمولیة  دّل یوال داّل لفظي    ی إّن مقدّمات احلکمة واحدة يف القسم  ث یوح

إلی    تاجحيفاآلخر    یمقدّمات احلکمة أحد القسم  ی وأّنه هل مقتض،  یالسؤال والکالم عن منشأ القسم

 أو أّن کّل واحد منهام مستفاد عن القرائن اخلاّصة؟  ، أخری   نةی قر

مقدّمات احلکمة ختتلف حسب    ة یوهي أّن قض،  تبرصة ال ختلو عن تذکرة:    B  ة ی صاحب الکفا   قال 

  وثالثةً ،  عابیوأخری علی العموم االست،  محلها علی العموم البديل   کونی فإّّنا تارًة  ،  اختالف املقامات

املقام واختالف اآلثار و  هیلع   نطبقی ممّا  ،  علی نوع خاّص  اقتضاء خصوص  کام هو  ،  األحکامحسب 

کالم بال  القرائن  سائر  يف  ص،  احلال  إطالق  يف  أن    غةیفاحلکمة  تقتيض  املراد خصوص    کونیاألمر 
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فال  ،  هیف  اعیوال معنی إلرادة الش،  انیب  دیإلی مز  تاجحي  هريفإّن إرادة غ،  النفيس  نيیالع  ني ییالوجوب التع

أحّل اهلل  }کام يف   عاب یتقتيض العموم االست قد کام أّّنا ، انیإذا کان بصدد الب ام یف هی عن احلمل عل صیحم

الب،  1{ عیالب إرادة  الب   ع یإذ  املفروض من کونه بصدد  ما هو  تنايف  أو جمماًل  العموم  ،  انیمهماًل  وإرادة 

مع أّّنا حتتاج إلی نصب  ،  کان  ع یب  ّي ف أاختاره املکلّ   ع یوال جمال الحتامل إرادة ب،  البديل ال تناسب املقام

فإّن ،  علی ما إذا أخذ يف متعّلق األمر  اسهیق   صّح یوال  ،  بدوّنا من اإلطالق  فهمیکاد  یال    ها یداللته عل

أّّنا مناف،  وإن کانت ممکنة ،  العموم البديل   ريوإرادة غ ،  إرادته  مکنی   کادیال    عابیالعموم االست   ة یإاّل 

 .2انیلق ـ بالکّس ـ بصدد الب للحکمة وکون املطِ 

  کفي یبل  ،  حمتاج إلی مقّدمة أخری ومئونة زائدة   ريإلی أّن اإلطالق البديل غ   B  املحّقق العراقي   ذهب

احلکمة  مقدّمات  نفس  إضاف،  إلثباته  ومقّدمة  مئونة  إلی  بحاجة  فهو  الشمويل  بخالف  علی    ةیوهذا 

 مقدّمات احلکمة. 

إذ البدلیة نوع من الشمولیة أیضًا ولکنّها علی البدل ـ کام مّر يف البحث عن العاّم  ،  نهامیب  منع الفرق   هیوف

کذلك البدلیة حتتاج  ،  مقتضاها   ست یفکام أّن الشمولیة خارجة عن إطار مقدّمات احلکمة ول،  البديل ـ

شف عن أّن املراد من  کاٍف للک   ريغعلی فرد من أفرادها    عة یوجمّرد انطباق الطب،  إلی مئونة زائدة أیضاً 

فإّن مقام االمتثال يشء ومقام اجلعل واالستعامل يشء  ،  الواحد  ف یهو التکل  عي یجعل احلکم علی الطب

ما مّر يف بحث األوامر من جواز االجتزاء بفرد آخر من املأمور به النطباق املأمور به علی    رينظ ،  آخر 

 علی أّن املراد من املأمور به هو الفرد الواحد.  دّل یولکن هذا ال ، عي یأّول فرد من الطب

تاجة  حم  ريوأّن إفادهتا غ،  مقدّمات احلکمة هي الشمولیة   ی إلی أّن مقتض  B  املحّقق اإلصفهاين  وذهب

  ان یمن ب  مها یفال بّد لتفه،  وهذا بخالف البدلیة ،  هلا جمّرد مقدّمات احلکمة  کفيیبل  ،  إلی مقّدمة أخری

 .  3عي یزائد مثل أّول الوجود أو فرد من الطب
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 .. .: يف وجه ذلك قال  

  ة ی رآتوأفراده فال نسّلم امل  قه ی إذ لو سّلمنا أّن موضوع احلکم قد جعل مرآة ملصاد،  ذکره ممنوع أیضاً   وما 

فال معنی لدعوی  ،  أّن املتعّلقات معروضة لقسمي اإلطالق الشمويل والبديل  نامیب،  يف متعّلقات األحکام

مرآت أحرزت  قد  األحکام  متعّلقات  اخلارج  تها یأّن  معنی    ريغ  ّنه أل،  ةیللوجودات  فال  بعد  متحّققة 

 فراجع.  ، تعّلق األحکام هبا يف البحث عن تعّلق األحکام بالطبائع   ةیفی وقد مّرت ک، للخارج تها یملرآت

املرآت   بل أیضاً   ةیال نسّلم  إذا حکمنا بحکم متعّلق بموضوع خاّص فال نجد يف  ،  يف املوضوعات  فإّنا 

إفناًء لذلك املوضوع يف وجوداته اخلارج فناء  ،  ةی ارتکازنا  اللحم فال نتصّور  الولد باشرتاء  أمرنا  فإذا 

وقد  ،  یيف الب  ة یوال مرآت  ء فنا   کونیإاّل مثل املتعّلق من دون أن    س یبل مثله ل،  م يف اللحم اخلارجياللح

فإّن فرض وجود  ،  حیصح  رياملوضوع بأّنه عبارة عاّم فرض وجوده غ   ريمّر يف األبحاث السابقة أّن تفس 

بل هم غالبًا  ،  عند حکمهم علی موضوع خاّص   ییالعرف  واملوايل  ةیعن األذهان العرف  دیاملوضوع بع

علی أّن    ةیوهذه آ ،  ملا قبلوا ذلك  املوضوعولو فّّسنا کالمهم بفرض وجود  ،  غافلون عن هذه اجلهات 

 بل االرتکاز علی خالفه. ، ارتکاز ساعدهیبرهان وال   هیعل  قمیفرض وجود املوضوع أمر موهوم مل 

،  املوضوعات  یوب،  اً یإطالقها بدل  کونیفاألصل أن  ،  قاتاملتعلّ   ی ب  لیتظهر احلال حول التفص  وبذلك

فإّّنا  ،  بخالف املوضوعات،  املتعّلقات  ةیوذلك لعدم فرض الوجود يف ناح،  الشمولیة  ها یفاألصل ف

فال    يفقد مّر البحث حول هذه الدعوی يف أّول مبحث النواه،  ةیمفروض الوجود يف اخلطابات الرشع

 نکّرره هنا. 

  انیإرادة کّل من املقابل إلی مئونة زائدة وب حتاج یف، لثبويت أوجب االختالف اإلثبايت وهذا االختالف ا

إذا انضّمت إلی مقدّمات احلکمة نستنتج    نةیفهذه القر ،  للمقابل  انیعدم الب  هی کفیبخالف اآلخر ف،  زائد

 النفيس. ني یالع نيییالوجوب التع

ـ وأّما    B  ةیـ کام هو ظاهر صاحب الکفا   ئتها یه  يأ  غةیکّله بناء علی إثبات ذلك بإطالق الص  هذا

يف مبحث األوامر    له یف السابق ـ کام سبق تفصإلی التکلّ   تاجحياملتعّلق فال    ي إثبات ذلك إلطالق املادة أ

 ـ. 
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 يف محل املطلق علی املقّید :  رابع ال   الفصل 

   B  ة ی التي ذکرت يف کالم صاحب الکفا :  الثالثة  الوجوه 

أعتق رقبة  ) مثل  ،  مستقّل   ريفإن کان غاألّول    وأّما ،  منفصل عنه  یتارًة مّتصل باملطلق وأخر  د یالق  إنّ 

يف    بی فال ر،  (أعتق رقبة ولتکن مؤمنة):  مثل قولنا ،  أو مستقاّلً ولکن کان ناظرًا إلی املطلق،  ( مؤمنة

ناظرًا   کنیإذا کان مستقاّلً ومل    ا وأمّ ،  ظهور الکالم يف املقّید ابتداءً   ستقرّ ی بل  ،  ئذن یعدم انعقاد اإلطالق ح

بناًء علی عدم  ، ( أعتق رقبة وال تعتق رقبة کافرة)نحو  ، وسلباً  اباً جيمع املطلق إ  تلف خي فتارةً ، إلی املطلق

مثل  ،  وأخری یّتفقان بحسب ذلك، يف الناظر ـ کام مّر آنفًا ـ ندرج یوإاّل ، ةیظهوره يف اإلرشاد إلی املانع

  ل یمن قب  کونانیوقد  ،  األمر والنهي  ل یمن قب  کونانیواملتخالفان قد  ،  (أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة )

  ی مثبت  کونانیقد    ی کام أّن املتوافق،  (عتق الرقبة الکافرة  ب جيأعتق رقبة وال  )نحو  ،  ابجيالسلب واإل

 ؛  نتعرض عمدهتا  دةیفللمسألة صور عد، ییمنف  نکونا یوقد 

يف عدم انعقاد اإلطالق للکالم    بی الر  نبغيیفال    نئذیوح،  ابجيالسلب واإل  لی ما إذا کانا من قب:  منها 

ابتداًء أیضاً   ستقرّ یبل  ،  عةیاملشتمل علی اللفظ املوضوع لذات الطب إّن املقّید    ثی ح،  الظهور يف املقّید 

 من اللفظ املطلق.  دیما أر  یی علی تع  نةی قر

واملطلوب من نفس اخلطاب   ف یتارًة حترز وحدة التکل نئذ یوح، األمر والنهي ل یما إذا کانا من قب: منها 

يف عدم استقرار الظهور إاّل يف املقّید ـ    بی الر   نبغي یفال  ،  يف املقّید املنفصل ـ  أيت یأو من القرائن ـ کام س

بل لو مل نذهب  ،  يف املنفصل   أيتیملا س،  وکذلك إذا شّك يف وحدته وتعّدده،  کام يف الصورة السابقة ـ

علی إرادة املتعّی من املطلق    نة ی قر  کنیإذ املقّید املّتصل لو مل  ،  فنمنع اإلطالق هنا أیضاً   د ییهنالك إلی التق

ومعه  ،  بال لزوم نقض غرض أصالً ،  املتکّلم  ه یأن یّتکل عل  صّح یوممّا    نة یکونه قر  تمل حيفال أقّل من أّنه ممّا  

 ـ.  1ـ کام مّر عند تعّرض مقدّمات احلکمة  کالمه اإلطالق ل نعقد یفال 

کثري،  ف یالتکلتعّدد    رز حيوأخری   املستحّبات  يف  ذلك  یتّفق  غ ،  اً کام  أو  نادرًا  کان  يف    ريوإن  متحّقق 

والنهي  ندرجی   نئذیوح،  اإللزامیات األمر  اجتامع  باب  واخلاّص  ،  املقام يف  للعاّم  بابه  بناء علی عموم 

 

 . ۱۹راجع صفحة ـ 1
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کام  ،  يف املجمع  تزامحانیبإرادة املطلق من املطلق واملقّید من املقّید و  کمحياجلواز   یفعل،  واملطلق واملقّید

  دم قّ ی کام  ،  إّنه بالعنوان الثانوي  ث یح، املقّید يف املجمع  قّدم ی علی القول باالمتناع و  نهامیالتعارض ب  قعی

من وجه    یذلك الباب بالعامّ   ص یوأّما بناء علی عدم العموم وختص،  النهي علی األمر يف ذلك الباب

 آنفا. ملا مّر ، املقّید علی املطلق قّدم ی و یفقط فاملقام مندرج يف املتعارض 

 ـ.  ةی يف البحوث اآلت  أيتیأصاًل ـ کام س دییفال جمال للتق وإاّل ، إذا کان املقّید حکاًم إلزامیاً  امیف هذا

،  أصاًل   نهامیإذ ال تنايف ب،  يف عدم محل املطلق علی املقّید  بیال ر   نئذیوح،  ییما إذا کانا مّتفقی ومنف:  منها 

بمنزلة  ،  ال تعتق الرقبة:  بعد قوله ،  ال تعتق رقبة کافرة:  قوله   کون یو ،  لإلطالق  املقّید مؤکداً   کونیبل ربام  

بصورة الطلب أو بصورة النفي    کونا ی أن  یوال فرق يف ذلك ب،  خصوصًا إذا کانت کافرة:  ما إذا قال

 فقط. 

 حکمهام.  هامیعل ريجي و یمفهوم الندرج اخلطابان يف املتخالف  دیلو کان للق نعم

يف عدم انعقاد    بیالر   نبغيیفإن أحرزت وحدة املطلوب فال    نئذی وح،  یکانا مّتفقی ومثبت   ما إذا:  منها 

بناء  ،  بإطالقه أیضاً   ؤخذی بل  ،  يف عدم محل املطلق بیکام أّنه لو أحرز تعّدده فال ر،  الظهور إاّل يف املقّید

وأّما بناء علی استحالته  ،  احلکم علی املقّید أیضاً   علجي  نامیعلی إمکان جعل احلکم علی املطلق تارًة ح 

وأّما إذا شّك يف ذلك  ،  عند البحث عن املقّید املنفصل ـ  أيت یاملقّید ـ کام س  ريفال بّد من محل املطلق علی غ 

املتکّلم ـ کام مّر يف    هیأن یّتکل عل  صّح یو  تهین یقر  تملحيممّا    دیإّن الق  ثیح، فال جمال للتمّسك باإلطالق

 عض الصور السابقة ـ. ب

من أثناء    ظهریکام  ،    B  ة یوأّما املنفصل ـ وهو الذي تعّرضه صاحب الکفا ،  کّله يف املقّید املّتصل   هذا

متنافیان:  وقال ،  کلامته واملقّید  املطلق  ورد  املتخالف،  إذا  يف  التنايف  املتوافق،  ظاهر  ی ومنشأ  يف    ی وأّما 

التکل متخالف،  ـ  أيتیکام س،  واملطلوب   فی فمنشأه وحدة  کانا  رقبة وال تعتق رقبة  )مثل  ،  یفإن  أعتق 

محل املطلق    عنيی،  هو اجلمع املوضوعي   هامیفاملشهور ف  ی وإن کانا متوافق،  د ییفال إشکال يف التق،  (کافرة

 من طرحهام أو طرح أحدمها.   یوهو أول، یلیالدل  یواستدّل بأّنه مجع ب ، علی املقّید

آخر   هی عل  وأورد وجه  علی  اجلمع  بأن  ،  بإمکان  املحمويل  اجلمع  علی    مل حي وهو  املقّید  يف  األمر 

 علی اآلخر.  نیأحد النحو  ح یفال وجه لرتج، االستحباب
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،  يف معنی اللفظ  ترّصفاً   سیل  دیینظرًا إلی أّن التق،  بتقّدم اجلمع املوضوعي علی املحمويل  رادی هذا اإل  وردّ 

الترّصف يف وجه من    وجبیوإّنام  ،  هیالترّصف ف  وجبیال    دییالتق و،  إّنه موضوع لذات املعنی  ثیح

املعنی  اإلطالق،  وجوه  وجه  علی  تارًة  اإلمهال ،  ألّنه  وجه  علی  وجه    دییقوالت،  وأخری  يف  ترّصف 

وبعد االّطالع  ،  انیکون املتکّلم يف مقام متام الب  ل یمع خت   نة یاللفظ عن القر جمّرد    اإلطالق الذي اقتضاه

  کن یفلم  ،  بل کان يف مقام اإلمهال،  نستکشف عدم کون املتکّلم يف ذلك املقام  دییللتق  صلحی علی ما  

ذلك بالترّصف يف املقّید بحمله علی    عارضیفال  ،  ه یف  ترّصفاً   دییالتق  ستلزمی کي  األّول    کالمه مطلقًا من

 . ابجيألّنه ترّصف يف طرف املقّید الظاهر يف اإل ، االستحباب

وهذا بخالف ظهور  ،  أّن ظهور املطلق يف إطالقه معّلق علی عدم ظهور علی خالفه:  أخری   وبعبارة

  ه یوعل،  ومن املعلوم عدم حتّقق املعّلق عند وجود ما عّلق علی عدمه،  معّلق علی يشء  ريفإّنه غ،  املقّید

ب مجع  املشهور  فإّنه  ،  یلی الدل  ی فالقول  املقیّد  يف  الترّصف  له بخالف  وال    ی فتع،  طرح    وز جي اجلمع 

 مهام أمکن.  ها یفإّن الظهورات ال بّد وأن نتحفظ عل، الطرح

يف انعقاد اإلطالق وأّنه مرشوط بعدم    B خ یبابتناء هذه املقالة علی مسلك مثل الش  ريأنت خب   ولکن

أّن الظفر    ملا عرفت سابقًا من،  قیوهو خالف التحق،  1ضاً یهلا ولو کانت منفصلة أ   صلحیوما    نةیالقر 

وإّنام هو کاشف عن عدم کون اإلطالق  ،  انیکاشفًا عن عدم ورود املطلق يف مقام الب  کون یباملقّید ال  

  ه یوعل،  کاملخّصص املنفصل يف باب العاّم واخلاّص ،  الذي انعقد بمعونة مقدّمات احلکمة بمراد جّدي

فإّن احلمل علی  ، املقّید کذلك  ة یکام أّن األمر يف ناح، جتّوزاً  کنیأیضًا ترّصف يف الظهور وإن مل   دییفالتق

الظهور ول أیضًا ولکنّه    اب جيفإّنه مستعمل يف اإل،  يف االستعامل  زبتجوّ   سی أفضل األفراد ترّصف يف 

 من األفراد.   هريمؤّکد يف امتثاله فضل أکثر من امتثال الواجب بغ ابجيإ

املطلق واملقّید محل املطلق    یب   قیباألصل کان من التوف  انیإذا کان إحراز کون املطلق يف مقام الب  امیف  منع

 فافهم.، األصل  ی يف مقام اإلمهال علی خالف مقتض ق یعلی أّنه س

 

 . ۴۶ حول املقدمة الثانیة يف صفحة Bمسلک الشیخ  قد مّر سابقاً  ـ1
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 . 1أقوی من ظهور املطلق يف اإلطالق  نيییالتع  ابجييف اإل  غةیکون ظهور إطالق الص  دییوجه التق  ولعّل 

رضورة تعارف ذکر املطلق وإرادة املقّید بخالف العکس  :  منه من قوله  أيت یما س  ة یوجه األقوائ  ولعّل 

 فإّنه علی خالف املتعارف. ، أو علی وجه آخر، ومحله علی أّنه غالبي د یبإلقاء الق

 . ولکن يف مواقع منه مالحظات، اداتیوز  حاتیکالمه مع توض هذا

 مناقشات 

 ؛  ی يف محل املطلق علی املقّید يف املتخالف دعواه عدم اإلشکال: منها 

إّما  ؛  أیضاً   نی أمر  ی أمرمها ب  دور یإذ املتخالفان  ،  ی املتنافی  ی واملتوافق   نهامیبعدم الفرق ب  ه یعل  الحظ یف

محل املطلق    یب   ی أمر املتوافق  دور یکام  ،  والکراهة  ه یوإّما محل املقّید علی التنز ،  محل املطلق علی املقّید 

بمجّرد محل    ی رفع التنايف يف املتخالف  منعیإاّل أن  ،  أو محل املقیّد علی االستحباب   دمها یّ منهام علی مق

 يف آخر الفصل ـ.   أيت یاملقّید علی الکراهة ـ کام س

قر ،  هذا أّن دعواه  اإلنصاف  الصواب  بة یولکّن  ب،  إلی  الفرق  قابل    ريغ   یواملتخالف   ی املتوافق  یوأّن 

  دیالعب   یبه أمر واضح عند أبناء املحاورة وب  دهییبداهة أّن تقّدم املقّید املخالف علی املطلق وتق،  نکارلإل

هبذه املثابة    هامیاألمر ف  سیفل،  املّتفقی   فبخال،  علی املطلق  نةیاملقّید املخالف أقوی وقر   ونريف ،  واملوايل

الوضوح أقوائ،  من  إثبات  قر   ةیفإّن  لآلخر    ة ینیأو  وتعّمق   تاجحيأحدمها  تأّمل  إخراج    یفاألول،  إلی 

عنه ما إذا کان املقّید ناظرًا إلی    رجخيکام  ،  ـ   B  ةی عن حمّط البحث ـ کام فعل صاحب الکفا   یاملتخالف

 املقّید املّتصل ـ.  يف املطلق ـ کام مّر 

 ؛  صلة أیضاً املنف  نة یالقائل بتوّقف اإلطالق علی عدم القر  B  خیمناقشته علی الش: منها 

ومن الواضح أّن  ،    B  ةیمثل نفس صاحب الکفا   یال تتّم إاّل علی مبن،  ةی أّّنا مبنائ  ها یعل  الحظیف 

 فنّي.  رياإلشکال املبنائي غ 

 

 اخلراساين الشیخ حمّمدکاظم ـ طبعة مؤّسسة آل البیت)ع(. ؛  ۲۵۰ـ کفایة األصول /  1
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،  بمقتضی مقدّمات احلکمة  کونیإّن ظهور املقّید يف الوجوب ربام  :  قالیأن    هی يف املناقشة علواألولی  

يف الوجوب إذا صدرت يف    ة یاجلملة اإلخبار  غة یوکام يف ظهور ص ،  األمر  غة یکام هو أحد املباين يف ص

،  إطالق املقّید علی إطالق املطلق  م یلتقد  نئذیح  حیفإّنه ال ترج ،  ذلك من املوارد  ريوغ،  مقام اإلنشاء 

  مه ینعم لو کان ظهور املقّید وضعیًا لکان لتقد ،  نهامیکّل منهام إلی مقدّمات احلکمة بال فرق ب  اجیالحت

فال  ، خارجًا عن حمّل البحث فال أقّل من أّن البحث أعّم منه کنیولکنّه لو مل  ، علی إطالق املطلق وجه 

 املوارد.  عیإلی مج بالنسبة  B خ یاحلّل علی مبنی مثل الش تمّ ی

عند البحث    بهیباألصل ـ وقد مّر تقر  انیإذا أحرز کون املتکّلم يف مقام الب  B  خیالش   یمه مبن تسلّ :  منها 

 ؛  عن مقدّمات احلکمة ـ

أمارة    ی يف الب   سی ول،  بأّن الغالب يف املطلقات إحراز هذه املقّدمة بمعونة األصل العقالئي  ه ی عل  الحظ یو

 سابقًا.  B خیوالزم ذلك ورود اإلشکال الذي أورده علی الش ، ه ريغ قیوال طر 

انکشاف تلك املقّدمة باألصل أو بأمارة أخری يف انعقاد الظهور    ی فرق بألّنه ال  ،  منع الفرق  ح یوالصح

مل  ،  اإلطالقي الب   کن یما  ما    نةیقر  ی يف  أو  کذلك  صلحی مّتصلة  العقالئ،  هلا  األصل  من    ي إذ  أمارة 

 . ه یسرتة عل ولعّل هذا واضح ال، لسائر األمارات والطرق تلف خيبأصل عمّل کي  سیاألمارات ول

،  هینافیعن الذي    نيییظهور املقّید يف الوجوب التع   ةی القول املشهور بأقوائصّحة    استدالله علی:  منها 

 ؛  عن املقّید نيییوهو ظهور املطلق يف اإلطالق الذي الزمه نفي الوجوب التع

 ؛  ي وکرب يصغر ته یبعدم متام ه یعل الحظ یو

من کالمه    ظهریمقتضی مقدّمات احلکمةـ  کام  إّنام هو ب  ني ییفلّن ظهور األمر يف الوجوب التعاألّول    أّما 

 عن ظهور املطلق يف اإلطالق.  تهیومعه فال وجه ألقوائ، هنا ويف مبحث األوامر ـ

ـ کام    ا هيمقّدمة ولو مل تکن أقوی من ذ  نةی بل القر،  ةیهي األظهر   م یالثاين فلمنع کون مالك التقد  وأّما 

 ـ.  ب یعنقر أيتیس

واملخّصصات والنواسخ   ات املقّید انیإذ املتکّلم إذا کان من عادته ب، تاّمة  يواإلنصاف أّن الصغر، هذا

ظهور    یقوی ظهور کالمه املطلق يف اإلطالق و  ضعف یفال حمالة  ،  املنفصلة واخلطابات املتعاقبة  اناتیبالب
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 آخر کالمه  ـ کام زدنا ذلك يف  ةی قوائولعل هذا وجه األ،  دهییاملراد من اإلطالق وتق  ییکالمه املقّید يف تب

 ـ.  انهیعند ب

ب:  أخری  وبعبارة هو  إّنام  التنايف  ناح  ی أّن  يف  اإلطالق  وب  ةیأصالة  يف    ی املطلق  املقّید  ظهور  أصالة 

ی  أّن مقتض  نام یب،  عة یامتثال األمر يف ضمن أّي فرد من الطب  ة یکفا األّول    ی إذ مقتض،  ني ییالوجوب التع

 تناٍف واضح.  ی قتضائاال یوب، االمتثال إاّل علی احلّصة الثاين عدم جواز االقتصار يف مقام 

األمر يف    غةی عن ظهور ص  دیرفع ال  یعن ظهور املطلق يف إطالقه وب  دی رفع ال  ی األمر ب  دور ی  هیوعل

 . هی إّن هذا الظهور أقوی من ظهور املطلق يف إطالقه فهو مقّدم عل  ثیوح،  ی نییالوجوب أو احلرمة التع 

هو مقتضی إطالق   ییبالنسبة إلی أصالة اإلطالق بعد أّن التع ییألصالة التع ة ی أقوائبأّنه ال هیعل أورد

ـ   غةیالص علی أصالة اإلطالق    مها ی فال وجه لتقد،  تقتضیه مقدّمات احلکمة ـ کام مّر يف بحث األوامر 

 املطلق.  ةیيف ناح

أیضًا إاّل أّن هذا الظهور أقوی    غة یوإن کان مقتضی إطالق الص  ییإذ الظهور يف التع،  يفخيما ال    هیوف

يف املطلقات   صیوالتخص  دییوتعارف التق  وعیوالسبب يف ذلك ش ،  من ظهور املطلق يف إطالق متعّلقه

فالوجوبات  ،   نادریريأّن محل األمر علی التخ نامیب،  ما من عاّم إاّل وقد خّص :  لیق   ثی بح،  والعمومات

التخ   ةريکث   ة ینییالتع قبال  إطالق  ،  منها   ة ییريجّدًا  املطلق يف  ظهور  لضعف  موجبان  التعارفان  وهذان 

ذلك يف دوران    ريوقد مّر نظ،  اً یوإن کان ظهور کّل منهام إطالق  ةی نییيف التع  غة یظهور الصقّوة  متعّلقه ول

 . ص یالنسخ والتخص یاألمر ب 

إذا ورد ـ مثاًل ـ  :  قال،  ییإذا کان احلکامن وضع  امیهذا املطلب ف  رينظ  B  ة یعن صاحب الکفا   أيتیوس

  عني ی،  اخلاّص  عیعلی إطالقه أو الب ع یوعلم أّن مراده إّما الب، (الکذائي سبب ع یسبب وأّن الب عیأّن الب)

  ل یر دلأقوی من ظهو  د یيف دخل الق  له یلو کان دل  د ییفال بّد من التق،  أحرز وحدة املقصود ـ کام يف املقام ـ

  د یبخالف العکس بإلغاء الق،  دیرضورة تعارف ذکر املطلق وإرادة الق ،  دی ببع  س یکام هو ل،  هیاإلطالق ف

 فإّنه علی خالف املتعارف. ، يومحله علی أّنه غالب
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الق:  وباجلملة محل  أّن  غ   دیکام  معنی  غ  لیدخ   ريعلی  احلکم  علی    رييف  األمر  محل  کذلك  متعارف 

،  إلی مقدّمات احلکمة  نیمستند  نیوإن کان کال الظهور،  أقوی من ظهور املطلق يف اإلطالق   ي یريالتخ

 فتدّبر.

 علی اآلخر.  یأحد اإلطالق  م یبأّنه ال وجه لتقد  B  ةی علی صاحب الکفا  رادی اإل صّح یال  هیوعل

 حلمل املطلق علی املقّید.  B  ةیالوجوه الثالثة التي ذکرت يف کالم صاحب الکفا  يهنا تنته فإيل

   B  : استدّل به املحقق النائینيالوجه الرابع 

أّن  : وحاصله؛ وهو رابع الوجوه، علی محل املطلق علی املقّید بوجه آخر   B ني یاملحّقق النائ واستدّل 

وهي  ،  هیعل  نة یإّنه قر   ث یح،  ظهوره علی ظهور املطلق   قّدم ی   اب جياملقّید املخالف للمطلق يف السلب واإل 

ال تعتق رقبة  )احلّصة مثل    م یيف حتر   يظهور النه  قدمیف،  ولو مل تکن أقوی منه ظهوراً ،  ا هيمقّدمة علی ذ 

 .1من املطلق د یعلی ما أر نة یلکون املقّید قر،  ( أعتق رقبة)علی ظهور األمر يف اإلطالق مثل  (کافرة

  ی فأمره دائر ب،  أعتق رقبة :  إلطالق الرقبة يف قولنا   املنايف،  ( أعتق رقبة مؤمنة)مثل  ،  املقّید املوافق  واّما 

فهو مناٍف لظهوره يف الوجوب املقّدم علی ظهور  ،  احلمل علی االستحباب بمعنی أّنه أفضل األفراد

ًا إلی منافاته لظهوره يف کون  وأّما احلمل علی کونه واجبًا يف الواجب فهو مضاف، ةی نیاملطلق ألجل القر

  ه یمحل مورد عل  مکنی لندرته بمکان ال ،  يف حّد ذاته دیبع، فقط  د یواملقّید دون الق دیالواجب جمموع الق

کان هنا واجبان مستقاّلن أحدمها    ث یوأّما احلمل علی الواجب املستقل بح،  هیتدّل عل  نة ی من دون قر

باملقّید واآلخر  باجلامع  اخلطاب،  تعّلق  من  کّل  لتعّلق  مناٍف  أّول    یفهو  علی  املنطبق  الوجود  برصف 

وأّما احلمل علی الواجب ال يف قبال املطلق بل مقّیدًا له فهو  ،  الناقض لعدمها املطلق  عةیالوجود للطب

 .  2املتعّی بعد بطالن الوجوه الثالثة 

 

 النائیني الشیخ حمّمدحسی ـ طبعة مؤّسسة النرش اإلسالمي. ؛  ۵۷۷ـ  ۵۷۹/  ۱ـ۲ـ فوائد األصول 1
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  بة یقر  يوه، علی املطلق   نة یموقوفة علی کون املقیّد املخالف قر  ی کالمه يف املتخالف  ةی أّن متاموال خيفی  

الصواب  ب،  إلی  عادته  الذي  املتکّلم  يف  باملقّید  اتیخصوص  انیخصوصًا  ومقاصده    ات مراداته 

 ـ.   B  ةی املالحظات علی کالم صاحب الکفا  انیواملخصصات املنفصلة ـ کام مّر عند ب

وهو الظاهر من بعض کلامت  ،  ةی مسلك األظهر؛  ی مثل املقیّد علی املطلق مسلک  می إّن يف تقد:  وباجلملة

 ؛ بطاً ضا وذکر لذلك    B  ني یق النائقّ وهو الذي رّصح به املح،  ة ینیومسلك القر ،    B  ة یصاحب الکفا 

،  ا هيولو کان ظهورها أضعف من ظهور ذ   نةیعلی ظهور ذي القر  تقّدمیيف الکالم    نة یإّن ظهور القر :  قال

بداهة أّن األخذ بظاهر  ،  نة یناٍش عن الشّك يف إرادة القر  نة یألّن الشّك يف إرادة ظاهر ذي القر:  وذلك

ف  نة یالقر  الشّك  لرفع  القر   د یأر  امی موجب  مؤدّ ،  نة یمن ذي  ذي    فسها بن   نةیالقر  یإذ  إرادة ظاهر  عدم 

وألجل ذلك  ،  األصل السببي علی األصل املسّببي  م ی يف وجه تقد  ل یما ق  رينظ،  دون العکس  نة یالقر 

،  املفرتس   وان یالنبل علی ظهور األسد يف احل  ييف رم،  يرمی أسدًا    تی رأ:  يف قولنا   يرمی ظهور کلمة    قّدمی

 .  1أقوی من الظهور االنرصايف يالوضع ر والظهو، يوظهور األسد وضع انرصايف  يرمیمع أّن ظهور  

  نة ی کّّل یتمّیز به القر  زانیله م  کنیإّنه وإن مل  :  نة یعن ذي القر   ة یالقرن  ییوتع  يالصغر  یی قال يف تع  ثمّ 

هبا ألجل الکشف عن    ؤيت ی فضلة يف الکالم    کون یالظاهر أّنه ال إشکال يف أّن کّل ما  إاّل أّن  ،  ا هيعن ذ

علی    نةیقر  ة یبه الکالم يف اجلملة الفعل  بدوّ الفعل امل   کون یأن    بعد یوال  ،  ها ريعلی غ   نة یفهي قر ،  متام املراد

فإّن ظهور الرضب يف خصوص  ،  (ال ترضب أحداً )کام يف  ،  من الفاعل واملفعول به  ن یاألخر  یاجلزئ 

 . اءیمدلول لفظ األحد باألح صی علی ختص نةی قر کونیمل ؤامل

هو فرضه مّتصاًل يف کالم    هريعلی غ  نةیکون يشء قر   صیلتشخ  زانیوأّما املنفصل فامل،  يف املّتصل  هذا

يف فرض انفصاله    ه ی عل  نة یعلی ظهور ما فرض اّتصاله به کانت قر  نة یفإن کانت يف هذا الفرض قر ،  واحد

 .2نئذ یح  نیالظهور یالتعارض ب  قع یبل   هیعل  نة یملا کانت قروإاّل ، عنه أیضاً 

 

 ألمر)عج(.ااخلویي السیّد أبوالقاسم ـ طبعة مؤّسسة صاحب ؛  ۴۴۳ـ  ۴۴۲/  ۲أجود التقریرات  ـ1
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 ؛  من کالمه  ی لنا کالم يف موضع ولکن

  رينظ،  نةیناٍش عن الشّك يف إرادة ظاهر القر  نةیما اّدعاه من کون الشّك يف إرادة ظاهر ذي القر  األّول

 األصل العمّل السببي واملسّببي. 

حاکمة لدی أبناء    نةیفإّن أصالة الظهور يف القر، يمسلکه علی هذه الدعوصّحة   عدم توّقف وال خيفی 

ـ کام مّر ـ    می فإّن األساس للتقد،  نیالشّك    ی تسّبب ب  کنیومل مل    ا هياملحاورة علی أصالة الظهور يف ذ

أحدمها ناشئًا عن الشّك    إرادةالشّك يف    کونیأن    یومن الواضح أّنه ال فرق يف هذه اجلهة ب،  هي النظارة

  م یإذ جهة التقد ،  مع الفارق  اسیالسببي واملسّببي ق  املقام باألصل  اسیفق ،  کذلك  کنیيف اآلخر أو مل  

للمسببّي   هامیف السببي موضوعًا  باملوضوع  ،  کون  املسّبب دون    رتفع یفبالتعّبد  الشّك عن حکمه وهو 

ـ  مقّدم علی األصل يف    نةی القر  ةیفاألصل اللفظي يف ناح،  م وهذا بخالف املقا ،  العکس ـ کام قّرر يف حمّله 

 . هی والناظر مقّدم لدی العرف علی املنظور ال، ها یا ناظرة اللکوّن نة یطرف ذي القر 

،  دائاًم شیئًا واحداً  سیولکن مالك احلکومة ل، إّن کّل أصل حاکم مقّدم علی أصل حمکوم له : وباجلملة

   .وهو السبب الرشعي املتحّقق يف حکومة األصل العمّل السببي علی األصل العمّل املسّببي 

وال منشأ  ، نةیناٍش عن الشّك يف القر ريغ  نة یإذ الشّك يف ذي القر، ب أیضاً دعوی التسبّ  صّح یوال  ، هذا

من الشّك يف إرادة ظاهر    نةیالشّك يف إرادة ظاهر ذي القر  نشأیفرّبام ، ال عقاًل وال خارجاً  بیهلذا التسب 

،  ألصل العمّل بخالف األصل السببي واملسّببي يف ا،  خارجًا عکس ذلك  تحققیأن    مکنی و،  نةیالقر 

وال معنی للسببي واملسّببي إاّل هذا  ،  فإّن املفروض هنالك تسّبب الشّك يف املسّبب عن الشّك يف السبب 

 بخالف املقام. 

 إشکال.   هامیف نیاللذ ی من املطلباألّول  وهو املطلب، ّدعاها ا  إلی الکربی التي رجع ی ما  هذا

 ؛  يالصغر  یی ما اّدعاه يف تع الثاين

ما   م یوتتم  لی من ذکر الفضلة يف الکالم إاّل تکم قصدیإذ ال ، جّداً  إلی ما هي فضلة للکالم تامّ  فبالنسبة 

إاّل التوض،  ذکر قبلها أو بعدها  فهي ناظرة إلی ما ذکر يف أصل الکالم وما  ،  م یوالتتم  ح یفال شأن هلا 

 جعل رکنا له. 
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فکام  ،  ةیالفاعل يف األفعال املتعد  ی وب  نه یالفرق ب   بل ،  ال تصّح دعوی أّن املفعول به فضلة يف الکالم  نعم

 إلی املفعول به.  تاجحي ي إلی الفاعل کذلك الفعل املتعدّ  تاجحيأّن الفعل 

يف باب االستصحاب عند    هیعلی متعّلقه فقد وقع الکالم ف  نةیبالنسبة إلی الفعل املتقّدم وأّنه قر  وأّما 

 نصارياأل  خ یعّم الشّك يف املقتيض أم ال؟ فقد منعه الشوأّّنا ت،  البحث عن إطالق أخبار االستصحاب

B    ،  فتختّص  ،  ومستعّدًا لالستمرار  بقاء متعّلقها قاباًل لل  کونینظرًا إلی أّن ماّدة النقض تقتيض أن

 .1للبقاء ال الشّك يف املقتيض ستعدّ ی فإّنه الذي  ، بالشك يف الرافع

کام ورد  ،  بالفعل  بام إذا کان الفعل مبدّواً   تّص خيولو تّم فال  ،  هنالك حمّل للتأّمل  B  خ یذکره الش  وما 

،  2( بالشك  نقضهیفال    ی قیمن کان علی  ) کام إذا ورد  ،  به  مبدّواً   کنیأو مل  ،    (بالشك  ی قیال   نقضیال  )

 الکالم موکول إلی ذلك املقام.  لی تفصو، بام إذا تقّدم الفعل ممّا ال وجه له نةیالقر صیفإّن ختص

بل کان ذلك  ،  وحدة املطلوب أیضاً   رزحيإذا مل    ام یفحّتی  ،  إلثبات محل املطلق علی املقّید  ي إّنه تصدّ   ثمّ 

وإّما بنحو  ،  إّما بنحو الواجب يف الواجب؛  نیبأحد النحو   تصّوریإّنام    فی التکلتعّدد    إنّ :  فقال،  مشکوکاً 

إذا شّك    امی املطلق علی املقّید ف  ملوالتزم بح،  قد نفامها معا يف کالمهو؛  الواجب قبال الواجب املطلق 

 ؛  حول هذه اجلهة قیوال بّد من التحق ؛ کشف وحدة املطلوب ی وبه اّدع، يف ذلك أیضاً 

علی    نةیإاّل إذا قامت القر،  املطلوبتعّدد    هو   یإلی أّن ظاهر اخلطاب  B  ةی ذهب صاحب الکفا :  فنقول 

رضورة أّنه  ،  ( إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة) وأخری  ،  (إن ظاهرت أعتق رقبة )کام إذا ورد تارًة  ،  الوحدة

 علی وحدة املطلوب.  نةیفهذه قر، علی املظاهر إاّل کفارة واحدة سیل

،  املطلوبتعّدد    علی   نةیلذلك إذا مل تکن قر  یاقتضاء نفس اخلطاب  یواّدع،    B  نيی املحّقق النائ  وخالفه 

أنّ  إلی  الوجود جواز االکتفاء بغنظرًا  املتعّلق برصف  املقیّد يف مقام    ري مقتضی إطالق متعّلق احلکم 

  ل یأّن مقتضی تقیید املتعّلق يف الدل  نامیب،  يف غرض املولی  دیمنه عدم دخل الق  ستکشفیف،  االمتثال أیضاً 
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  ثبت ی  هیوعل،  يف غرضه  دیدخل الق  ستکشفیف،  املقّید يف مقام االمتثال   رياملقّید عدم جواز االکتفاء بغ

  ف یوحدة التکل  ستکشفیوبذلك  ،  النفي واإلثبات علی موضوع واحد  توارد یو ،  ی لیالدل  یالتنايف ب

ًا  ومها کون املطلق واملقّید مرساًل أو معّلق،  يف محل املطلق علی املقّید  ن یاملعترب  ی األّول   ن یبعد حتّقق األمر

 .  1وکون املقّید حکاًم إلزامیاً ، علی يشء واحد 

ألّن توارد النفي واإلثبات علی موضوع واحد وحصول التنايف  ،  بأّنه مصادرة للمطلوب   ه یعل  الحظ یو

رضورة عدم  ،  یاخلطاب  ی فلو کان املطلوب متعّددًا فال تنايف بوإاّل  ،  فی إّنام هو فرع وحدة التکل  نهامیب

حکم وباآلخر املقّید    مها بل املتعّلق متعّدد تعّلق بأحد،  علی متعّلق واحد   نئذیواإلثبات حتوارد النفي  

 حکم آخر. 

:  فقال،  آخر وجعله توضیحًا له  انیبب  B  خه یعلی کالم ش  B  ألجل ذلك عّلق السّید اخلوئي   لعّلهو

التکل املقّید  ی ف یإّن  وجود  برصف  واآلخر  املطلق  وجود  برصف  أحدمها  مقام  وإ،  املتعّلق  يف  کانا  ن 

إذ لو کانا  ،  أّنه ال بّد من االلتزام بکوّنام يف الواقع ونفس األمر تکلیفًا واحداً إاّل  ،  نیر یاإلثبات متغا 

  کون یأو  ،  یباملقّید وافیًا بکال املالک   انیاإلت  کون یفإّما أن    یی إلزام  ی من مالک  ی ناشئ  ی مستقلّ   ی فیتکل

ألّنه خالف ظاهر األمر املتعّلق برصف الوجود املنطبق  ،  إلی الثاين   ل یال سب،  وافیًا بخصوص أحدمها 

کون األمر املعّلق بکّل من املطلق واملقّید ختیريًا ومن باب   ستلزم ی  ه ألنّ ، وال إلی األّول، علی املقّید أیضاً 

،  من أفراد املطلق  هريبغ  انیأو اإلت،  باملقّید أّوالّ   انیاإلت  یبأن خيرّي املکّلف ب ،  األقّل واألکثر   یب  یريالتخ

موجب    یبقیال    یک ووفائه بکال املال  نه یباملقّید بع  ان یإذ بعد فرض لزوم اإلت،  باملقّید بعده  انیثّم باإلت

باملطلق بتق،  للمر  أّوالً   انیباإلت  دهییإاّل  الرتخ   رييف غ   به  املقیّد مع  باملقّید   انی يف ترکه باإلت  صیضمن 

 .2ه یعل نة یإلی االلتزام به مع عدم القر  ل یومن الواضح أّن هذا تکّلف زائد ال سب ، ابتداء

،  إاّل أّنا نمنع باملطلق واملقّید ،  ـ  ی وفاء املقّید بکال املالک  عني یـ  األّول    الشق  اریبأّن لنا اخت  هی عل  الحظ یو

  ريصی فربام ال  ،  األمر به  ة یلغو   ستلزم یذلك ال  جمّرد    امتثال املقّید لکندائاًم ب  سقط یإذ األمر باملطلق وإن  

إلی امتثال اجلامع يف    دعوهیولکن األمر باملطلق  ،  ه یال  ث للمکلف نحو املبعو   وباعثاً   اً یاألمر باملقّید داع 
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ولکن ال  ،  ولو لغالء سعرها   هی إعتاق الرقبة املؤمنة لوجود کلفة ف  رتكیفاملکّلف ربام  ،  املقّید   ريضمن غ

ولو سّلمنا  ،  األمر باملطلق بعد األمر باملقّید أیضاً   لغویفال  ،  ها یإعتاق الرقبة الکافرة لعدم کلفة ف  رتكی

بعد األمر  نظرًا إلی إّن األمر بالثالثة لغو  ،  الثالثة   حات یالواحدة والتسب  حةیبالتسب  ي یريالتخ  األمر   ةی لغو

 بخالف األمر باملطلق بعد األمر باملقّید. ، بالواحدة

املطلق    دیینظرًا إلی أّن تق ،  ـ   یعدم وفاء املقّید بکال املالک  عنيیالشق الثاين أیضًا ـ    اریاخت   مکنیو  بل

و  ريبغ الظاهر  کان خالف  ق  تاجحياملقّید وإن  القر  مکن یأّنه  إاّل  ،  هیعل  نة یقر   امیإلی    نة یدعوی وجود 

اخلطاب نفس  التعّدد  یلرصف ظهور  وب،  يف  باملطلق  األمر  استحالة  قر،  معاً   املقّیدوهي  علی    نة یفإّّنا 

 يف باب الرتّتب ـ.  هرياملقّید ـ کام وقع نظ ريرصف ظهور اخلطاب املطلق إلی غ

العرف والزمه    قبلهی  عريف يف املقام بعد وجود ترّصف آخر  ريولکّن اإلنصاف أّن هذا ترّصف غ ،  هذا

فالترّصف علی نحو الرتّتب  ،  وهذا بخالف باب الرتتب،  وهو محل املطلق علی املقّید،  وحدة املطلوب

 عريف. 

األقّل واألکثر يف املقام    یب  یريبناء علی استحالة التخ،  ممکن  ريغ  نیإّن األخذ بالظهور:  شئت قلت  وإن

الترّصف،  أیضاً  بّد من  املقّیدإّما بحمل  ؛  فال  بالترّصف يف  ،  هريوإّما بحمله علی غ،  املطلق علی  وإّما 

  ريفال جمال للمص ،  جّداً   عرفاً   املحاملبل الثاين أبعد  ،  نیريقبال األخاألّول    ةیيف عرف  بیوال ر ،  املقّید

 . هیإل

انه ـ کام مّر  وأّما بناء علی إمک،  األقّل واألکثر يف املقام أیضاً   یب  یريبناء علی القول باستحالة التخ  هذا

ال لظهور اخلطاب املطلق يف وجوب اجلامع وظهور  ،  معاً   یعن ظهور اخلطاب  دیآنفًا ـ فال وجه لرفع 

،  وال تصل النوبة إلی املحامل،  األخذ هبام  بجي وإذا أمکن اجلعل هبذا النحو فال حمالة  ،  املقّید يف احلّصة

املطلق إذا صدر عن متکّلم کان دأبه   ريمطلوب آخر غ انیإّنه ال ظهور للخطاب املقّید يف ب: قال یإاّل أن  

وب املطلق  ذکر  املنفصلة  وداتهی وق  اتهیخصوص  انیوعادته  األّويل  نقلبی بل  ،  باخلطابات  إلی    ظهوره 

فال بّد من محل املطلق علی املقّید حتّی مع الشّك   هیوعل، قات املطل ی وتب  اتیاخلصوص انیالظهور يف ب

 ولو سّلمنا إمکان تعّدده يف املطلق واملقّید. ، يف وحدة املطلوب وتعّدده

 .اً یإذا کان املطلق بدل امیمتام الکالم ف هذا
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فال    ابجيإذا کان املقیّد خمالفًا للمطلق يف السلب واإل:    B  ني یإذا کان شمولیًا فقال املحّقق النائ  وأّما 

کام إذا ورد يف أحد  ،  اب جيب أو اإلوإذا کان موافقًا له يف السل ،  إشکال يف لزوم محل املطلق علی املقّید

علی  األّول    فال موجب حلمل ،  (السائمة زکاة  الغنمإّن يف  )وورد يف اآلخر  ،  (إّن يف الغنم زکاة)  ی لیالدل

املستکشفة    ف ی وهو موقوف علی وحدة التکل،  التنايف  نهامیإذ املوجب للحمل منحرص بام إذا کان ب،  الثاين

الوجود برصف  تعّلقه  فال  ،  من  فرد  بکل  تعّلقه  املقام  يف  املفروض  أّن  وحدة    مکنیوبام  استکشاف 

محل املطلق علی املقّید أو محل املقّید علی خالف    ی األمر ب  دوریکي    یلیدلال  یاملوجبة للتنايف ب  فیالتکل

 .  1ظاهره

،  یلیالدل  ی مانع عن التنايف ب  ريالشمويل بکّل فرد فرد غ  يف املطلق  فیتعّلق التکلجمّرد    بأنّ   هیعل  الحظ یو

إذ احلکم الواقعي إّما قد تعّلق باجلامع يف ضمن  ، علی التنايف ونعلم بکذب أحدمها واقعاً  انیبل مها باق

  ب یأصاًل ـ کام مّر يف البديل علی تقر  لاجلعتعّدد    تملحيوال  ،  وإّما باحلّصة کذلك،  أّي فرد من أفراده 

 ـ.  B ني ینفس املحّقق النائ

بناء علی  ،  یاملتوافق   ويف   ی کام يف املتخالف،  فال بّد من الترّصف إّما يف املطلق بحمله علی املقّید   هیوعل

للق املفهوم  ح،  دیثبوت  املتخالف   نئذ یلرجوعهام  أفضل  ،  یإلی  علی  بحمله  املقّید  يف  أو  وإّما  األفراد 

 ذلك من املحامل.  ريوغ، ءأو علی الفرد الغالب الذي حمّل االبتال ، أظهرها 

الثاين  واألقرب والشا ،  هو  املتعارف  کذلك  ع یفإّنه  واملقّید  الشمويل  املطلق  ما  ،  يف  احلکم    ربزی فکثريًا 

وأمّهها أو أظهر األفراد  ککونه أفضل األفراد  ،  هیف  ة یحکم بعض أفراده خلصوص  ربزی ثّم  ،  املطلق أّوالً 

ألّن  ،  بنحو جزئي  ولو ولذا أنکرنا مفهوم الوصف  ؛  واجلهات   ات یذلك من اخلصوص  ريأو غ ،  وأغلبها 

 فال ظهور لذکره يف الدخالة يف احلکم املتعّلق باملوصوف. ، عیللتأّکد ونحوه أمر ذائع شا   دیذکر الق

بال فرق  ،  تنافیانیوأخری ال    تنافیانیق واملقیّد رّبام  املطلق البديل والشمويل يف أّن املطل  یفال فرق ب  هیوعل

  نهام یاملطلق علی املقّید إذا کان ب  ملحيففي البديل  ،  اجلمع العريف  مقتيض   تلف خي وإن  ،  نوعي املطلق  یب

 آنفًا ـ.  لهیمّر تفص  اماملقیّد علی بعض املحامل ـ ک مل حيويف الشمويل  ، التنايف
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  ی اخلطاب  یوال فرق يف ذلك ب،  أو املوضوعی   یبلحاظ املتعّلق   د ییإذا کان اإلطالق والتق  امیکّله ف  هذا

 وذلك لوحدة املالك. ، للوضعي یواملتکلف في یللحکم التکل  یلاملتکفّ 

ب  وأّما  کانا  الدل،  یاحلکم   ی إذا  أحد  إذا ورد يف  رقبة)   ی لیکام  أعتق  ) اآلخر    ويف،  ( أعتق  إن ظاهرت 

 املطلق علی املقّید هنا أیضًا أم ال؟  ملحيفهل ، ( رقبة

النائ  قال  یبام أّن مالکه هي املنافاة ب،  ی املتخالف  ريإّن محل املطلق علی املقّید يف غ:    B  نيیاملحّقق 

وما إذا کان دااّلً  ،  املتعّلق أو املوضوع   دییاملقّید دااّلً علی تق  لیما إذا کان الدل  ی ب  هیف  فرقیفال  ،  یلیالدل

الشرتاك  ،  يف الثاين   ه ی عل  مل حيکذلك  األّول    يف   املقّید املطلق علی    مل حيفکام  ،  نفس احلکم  د ییتقعلی  

 . 1نهام یمالك احلمل ب

بال  ،  املطلق علی املقّید   حملیفل  ی کّلام کان املطلق واملقیّد متنافی  عنيی،  يذکره تاّم بالنسبة إلی الکرب   وما 

 .دیی أنواع اإلطالق والتق  یفرق ب

بداهة  ،  ـ  أيتیـ مثل املستحّبات کام س  ی متنافی  ريال خيفی أّن ظاهر املطلق واملقّید يف املقام أّّنام غ  ولکن

،  إذا سافرت تصّدق :  ثّم قال له،  تصّدق:  فإذا قال املولی لعبده،  اجلعل املقّید  نايف یأّن جعل املطلق ال  

  رون یو ،  أیضًا وجوبه عند إرادة السفر  بجي و،  ق مطلقاً التصدّ   بجي وأّنه  ، املطلوب تعّدد    فاملتفاهم عرفاً 

املوضوع أو املتعّلق    ةیوهذا بخالف املطلق واملقّید يف ناح؛  أحدمها باآلخر  رتبط ی ال    یأجنبی  یاخلطاب

أحدمها    ملونحيولذا  ،  متنافیان ابتداء  نئذی فاخلطابان عند أبناء املحاورة ح،  ظاهراً   فی مع وحدة التکل

 .  نهامیعلی خالف الظاهر منهام توفیقًا ب

الظاهر من اخلطاب:  وباجلملة املقام هو  یإّن  ال،  املطلوبتعّدد    يف  لرفع  فوجب  ،  عنهام  د یوال موجب 

األقّل واألکثر    یب   یريومشکلة التخ،  من املحامل  ه ريوال جمال حلمل املطلق علی املقّید أو غ،  األخذ هبام

 هنا.  ة یآت ريغ

 محل املطلق علی املقّید يف املستحّبات   عدم 
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:  يف مقام اإلشکال علی محل املطلق علی املقّید   B  ةیصاحب الکفا   قال؛  الکالم حول املستحّبات  بقي

مع أّن  ،  يف باب املستحّبات أیضاً   ه یما دّل علی محل املطلق علی املقّید هو احلمل عل  یبأّن مقتض  شکل یو

 علی تأّکد االستحباب. ها یاألمر باملقّید فبناء املشهور علی محل 

إاّل أن    » :  أجاب عن اإلشکال بقوله   ثمّ  الغالب يف هذا الباب هو تفاوت األفراد بحسب    کنیاللهّم 

املحبوب ق  ةیمراتب  کث،  ودها ی باختالف  ق   ريفإّن يف  قد ذکرت  املستحّبات  هلا يف أصل    ود  یمن  ال دخل 

ال   لةیبل هي دخ،  ةیاملطلوب   نیالعناو  ن وقد عرّب يف بعضها بعنوان األفضل ونحوه م،  فضل يف مراتب 

أفضل علی  للمقّید،  املقّید  ةیالدالة  ثانویًا  ظهورًا  توجب  الکثرة  األفراد  ،  وهذه  أفضل  باب  من  وأّنه 

الوارد    د یکام يف الق،  علی إطالقها   ی فتبق،  املطلقات  دییاملقّید لتق  ةیوال أقّل من عدم صالح،  وأحسنها 

فذهب  ، صی النسخ والتخص ی ب األمر ذلك يف بحث دوران   ريوقد مّر نظ، يف اإللزامیات  مورد الغالب 

 . « إلی الثاين لکثرته وقلة األّول

 .  هی وهو تاّم ال نقاش عل، ادةیوز حیمع توضاألّول  جوابه  هذا

 ؛  هی أورد عل ولکن

أّن إرادة    نامیب،  ه یـ ظاهرة يف الوجوب وحتمل عل  نةیفإّّنا ـ لوال القر،  األمر  غةیبالنقض بمثل ص  أّوالً 

فهو حممول علی    صیختص  هیعل  رد یوهکذا العاّم الذي مل  ،  األمر غالبة   غةیالندب يف موارد استعامل ص

 ما من عاّم إاّل وقد خّص. : لی ق ث یمع أّن الغالب إرادة اخلصوص بح، عمومه

األمر علی الوجوب    مل حي عن الظهور فال بّد وأن ال    دیلرفع ال  ی إّن غلبة خالف الظاهر لو کف:  وباجلملة

 وال العاّم علی العموم وهکذا. 

أنّ ،  باحلّل وثانیًا   القرائن ال  جمّرد    وهو  بتوّسط بعض  الظهور  اللفظ علی    منعیغلبة خالف  عن محل 

وجمّرد غلبة عدم  ،  بقًا ـعلی املطلق ـ کام مّر سا   ة یعرف  نة یفإّن املقّید قر ،  علی خالفه  نة یظاهره لوال القر 

 . نةیمرّضة بالقر  ريغ د ییالتق

ـ إّنام    B  ةی املطلق واملقّید ـ کام مّر عن صاحب الکفا   یألّن التنايف ب :  وذلك،  ی فخيما ال    نیراد یاإل  ويف

  د ییإّن الغالب تق  ث ی وح،  يف طرف املقّید  یی أصالة التع  ی أصالة اإلطالق يف طرف املطلق وب  ی هو ب

التخ إرادة  والنادر  ل  یرياملطلقات  موجب  فهذا  األمر  التعقّوة  من  يف  املقّید  ولضعف ظهور    ییظهور 
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  ث یوح،  املطلق علی املقیّد  مل حياملقّید علی املطلق و  تقّدم ی  ة یوعلی مسلك األظهر ،  املطلق يف إطالقه

املستحّبات باب  يف  الغالب  املستحّبات  اختالف    إّن  باب  يف  فاألمر  باب    کونیاملراتب  يف  بعکسه 

ظهور املطلق يف إطالقه ولضعف  قّوة  يف املستحّبات موجبة ل  اتباملراختالف    أّن غلبة   عني ی،  اإللزامیات

 املطلق.   ه یعل مل حي املطلق علی املقّید وال  تقّدم ی ة یمسلك األظهر یفعل، ییاملقّید يف التع

  B  ةیصاحب الکفا   ی مّدع  س یإذ ل،  العاّم املخّصصإذ ال جمال للنقض بمثل  ،  نارادیاإل   ندفعی هیوعل

الظهور وضعفه وهي تاّمة  قّوة  بل دعواه  ،  بمثله  نتقضیحتّی  األّول    يف املقام زوال ظهور اللفظ يف معناه

 ـ کام مّر سابقًا ـ. 

قّید يف  امل  ةی نیمانعة عن قر   ريفلو سّلمنا أّن الغلبة غ،  ة ینیفإّنه مبنّي علی مسلك القر ،  ال جمال للحّل   کام

 .    B  ة یالظهور التي هي مسلك صاحب الکفا قّوة موجبة ل رياملستحّبات أیضًا فال نسّلم أّّنا غ

  ل یمن دل   دی وکان عدم رفع ال،  أو أّنه کان بمالحظة التسامح يف أدلة السنن:    B  ةی صاحب الکفا   وقال

ف التسامح  تأّکد استحبابه من  املقّید ومحله علی  املطلق بعد جميء  القاعدة    یفإّن مقتض ،  ها یاستحباب 

  ملوه حي املشهور أخذوا بإطالقها ومل    نولک،  املطلق علی املقّید حّتی يف املستحّبات  دییوإن کان تق،  ةیاملاض

ولکن  ،  بحّجة بعنوانه األّويل  کن یوإن مل  ،  الثواب  هیأّنه ممّا بلغ عل  هیعل  صدقی ألّن اإلطالق  ،  دهیعلی مق

 ّنه حّجة يف إطالقه بعنوانه الثانوي. أ ه یصدق عنوان اخلرب البالغ عل ی مقتض

 ؛  هو جوابه الثاين  وهذا

،  استشکل يف اهلامش يف صدق البلوغ علی املطلق بعد أّن مقتضی القاعدة محل املطلق علی املقّید  ولکن

باستحباب    کم حيولذا ال  ،  فهو البالغ عن املولی ال املطلق،  علی املقّید  بلوغ الثواب  کونی  ها یإذ بناء عل 

مع وجود املقّید لعّمه أخبار التسامح ولصّح    هی مع أّنه لو صدق بلوغ الثواب عل، املطلق يف اإللزامیات

 باستحبابه يف اإللزامیات أیضًا.  ي الفتو

وإن  ،  الثواب  ه یأّنه ممّا بلغ عل ه یعل  صدقی انعقد ظهوره يف اإلطالق    ث یإّن املطلق ح :  قالی إاّل أن    اللهمّ 

،  حّجة من جهة املقّید املوجب للترّصف يف أصالة التطابق ال يف أصل ظهور الکالم يف اإلطالق  کنیمل 

 ففي صدق بلوغ الثواب علی املطلق ترّدد کام ترّدد يف اهلامش.  هیوعل
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اندراج املطلق يف موضوع قاعدة التسامح هو احلکم باستحباب    ی استشکل يف اهلامش بأّن مقتضوأیضًا  

فقط املقیّد  نامیب،  املطلق  استحباب  بتأّکد  حکموا  املشهور  غ،  أّن  تطب   ريوهذا  من  قاعدة    قیمستفاد 

 فافهم. ، املقیّد کام ال وجه بناء علی هذا احلمل وصدق البلوغ لتأّکد االستحباب يف: هیقال ف، التسامح

ما ذکره يف اجلواب ،  حی ذکره يف اهلامش هو الصح   ما  أّن  ال    ة یعلی مسلك األظهر  تمّ ی إّنام  األّول    کام 

 . ة ینیالقر 

إّن محل املطلق علی املقّید یتوّقف علی وجود التنايف  :  قال ؛  بجواب ثالث  B ني یاملحّقق النائ  وأجاب

  نه یفال تکون منافاة ب،  جتوز خمالفته  ثی ح،  ي إلزام  ريإذا کان املقّید غ   نهامیومن املعلوم أّنه ال تنايف ب،  نهامیب

،  يف اخلارج  هی عل  قهیاملکّلف تطب أراد    علی کّل فرد  قهیإطالق متعّلق احلکم اآلخر املستلزم جلواز تطب  یوب

 .  1إلزامي  ريفال مانع عن التمّسك بإطالق املطلق سواء کان إلزامیًا أو غ هیوعل

  رفع ی إاّل أّن هذا ال  ،  وإن جازت خمالفته،  إلزامیاً   کنیإذ اخلطاب املقّید إذا مل  ،  ما يف هذا اجلواب وال خيفی  

،  ناً ی فإّن الظاهر منه استحباب احلّصة تع،  اجلامع  ة یعلی مطلوب  دّل یاخلطاب املطلق الذي    ی وب  نه یالتنايف ب

لزوم    نامیب أو  استحباب  املطلق  اخلطاب  من  الظاهر  ب  نهام یوب،  امعاجلأّن  کالتنايف  ،  یاإللزامی   یتناٍف 

 .    B  ةی مّر عن صاحب الکفا  امیوهو منحرص ف، فال بّد لرفع التنايف من التامس وجه عريف  هیوعل

  مناٍف إلطالق اخلطاب   ريفهو غ ،  خاّصةحّصة    علی  قیلو دّل اخلطاب املقّید علی استحباب التطب  نعم

،  علی فرد خاّص   قهی هذا واستحباب تطب  ی رضورة عدم التنايف ب،  استحباب اجلامععلی لزوم أو  الداّل  

فإّن ، علی احلّصة ق یالنهي عن التطب ريونظ،  الصالة علی الصالة يف املسجد ـ مثاًل ـ قیتطب  ستحبیکام 

 .وجوب أو استحباب اجلامع نايفیالصالة علی الصالة يف احلامم ـ مثاًل ـ ال   ق یالنهي عن تطب

،    B  ة یعند نقل کالم صاحب الکفا   حهی الذي مّر توضاألّول    فاملتعّی يف اجلواب هو اجلواب   هیوعل

فإّنه عاّم  ،  بخالف اجلواب الثالث،  کاجلواب الثاين ،  أیضاً   ي إلزام  ريإاّل إذا کان املطلق غ  ري جيوهو ال  

،  ونقلناه آنفًا ـ  بی رّصح به نفس املج  امولو کان املطلق إلزامیًا ـ ک  يإلزام  ريکّلام إذا کان املقّید غ  شملی
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وهو ما إذا کان اخلطاب املقّید  ،  يف مورد آخر فرقًا    نهیوب  نهامیکام أّن ب،  هیسابق  یوب  نهیوهذا هو الفارق ب

 بل کان مدلوله عدم الوجوب أو عدم احلکم أو نحو ذلك.  ، أصالً  ة یداّل علی املطلوب ريغ

فهل  ،  يإلزام  ريإذا کان املطلق إلزامیًا واملقّید غ   ام یالثالث فال بّد من التأّمل ف  ةی عرفت عدم متام  ث یوح

 املطلق علی بعض املحامل؟   مل حي  نئذیح

ال،  فإّنه مقتضی القاعدة العاّمة،  هو األّول  ياألقو عنها يف خصوص ما إذا کان املطلق   دیوإّنام رفعنا 

إذا   امیمتحّقق ف  ريوهذا غ، ونحو ذائع عیالختالف مراتب املستحّبات بطور شا ، واملقّید من املستحّبات 

غ  املقّید  أو  إلزامیًا  املطلق  املطلوب  ريکان  علی  ورد  ،  ةیداّل  آخر  ،  (ة یرق  تقأع)فإذا  ورد يف خطاب  ثّم 

  ريونظ،  دون األماء  د یوجوب عتق العب  جةی النت   ريوتص،  علی الثاين  األّول  حمل یف،  (عتق األمة   ستحّب )ی

فإّنه مقّدم علی  ،  ونحو ذلك من األدلة الرافعة  رفع القلم عن الصبي أو املجنون أو النايس  ثیذلك حد

اللزوم األحکام  علی  الدالة  أ  ة یاألدلة  مثله  نکرنا ولو  يف  »ال  ،  احلکومة  ورد  إذا  علی    ب جي کام  احلّج 

َتطاَع إَِلیحِه َسبیالً }: إطالق قوله تعالی دیق یإّنه ف، الصبي« َبیحِت َمِن اسح  .  1{ وهلل َعىَل النَّاِس ِحجُّ الح

تقتيض محل    ةی عن خصوصخاٍل    إّن البحث يف املستحّبات إّنام هو خمتّص بام إذا کان خطاب املقّید  ثمّ 

فال    هیوعل،  ولعّل هذا واضح يف اجلملة،  املطلق مثل إذا کان اخلطاب املقّید ناظرًا إلی  ،  املطلق علی املقّید

 يف املقام.  امتیجمال لبعض التقس

أربعة ال    إّن اخلطابات املستحّبة هلا فروضاً :  فقد قال ،    B  السّید اخلوئي   ه یالذي ذهب إل  می تقس  مثل 

 ؛  خامس هلا إذ

کام إذا فرض ورود  ،  د یقال  ريعلی نفي احلکم عن غ   دّل یاخلطاب املقّید املستحّب ذات مفهوم    کون ی  تارةً 

  دّل یفهذا  ؛  لی إذا انتصفت الل  ل یوورد األمر يف خطاب آخر بصالة الل  لی املطلق يف استحباب صالة الل

 . دیاملطلق هبذا الق  اب اخلط  دییيف تق  بی وال ر،  لی بمفهومه علی عدم استحباب الصالة قبل انتصاب الل
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املطلق  کونیوأخری   للخطاب  خمالفًا  املستحّب  للصالة  ،  اخلطاب  باإلقامة  األمر  فرض  إذا  ما  مثل 

ـ مثاًل  ـ  اإلقامة حال احلدث  النهي عن  أیضًا  ؛  الواجبة وورد  الفرض  املطلق    دیقی ففي هذا  اخلطاب 

 استحباب اإلقامة بحال الطهارة.  تّص خيباخلطاب املقّید و 

ب  کونی  وثالثةً  متعّلقًا  الندب  بالق  د یالتقاألمر  وورد  ،  دیال  ـ  مثاًل  ـ  باإلقامة  املطلق  األمر  ورد  إذا  کام 

املطلق علی    مل حيهذا الفرض أیضًا    ويف؛  (ولتکن اإلقامة حالة الطهارة) :  اخلطاب املقّید هبذه الصورة

 له.  املقّید ناظرًا إلی املطلق ومفّّساً  کونیاملقّید و

ـ   دی یتّعلق األمر الندب بالق  ورابعةّ  کام إذا ورد األمر املطلق  ،  فقط ـ کام هو الغالب يف باب املستحّبات 

ففي  ؛  النصف من شعبان ـ مثاًل ـ  لة یل   L  ارته یوورد األمر الندب بز   Lموالنا أب عبد اهلل    ارةیبز

 . 1نهامیب ايف املطلق علی املقّید لعدم التن ملحي هذا الفرض ال 

 ؛  من اخللل  لی ا يف هذا التفصموال خيفی 

فإّن اخلطاب الندب إذا کان ذات مفهوم فمفهومه خمالف  ،  والثاين األّول    الفرض  یأّنه ال فرق ب  أّوال

 يف الفرض الثاين. ندرج یف، للمطلق

، النصف من شعبان  لةیإذ من الواضح أّن األمر مل یتّعلق بل،  فقط   دیال معنی لتعّلق األمر الندب بالقوثانیًا  

،  دیمراده من تعّلق األمر بالق لعّلهو ،  دیفقد تعّلق األمر باملقّید ال بالق،  لةی يف تلك الل  ارةیوإّنام تعّلق بالز

 . د یفال معنی حمّصل لتعّلق األمر بالقوإاّل 

 أیضًا.   هیکام ومّرت املناقشة ف،    B  نيیأّن ما ذکره يف الفرض الرابع هو الذي مّر عن املحّقق النائوثالثًا  

فإّن البحث متمّحض بام إذا کان  ،  ـ  هیخروج عن حمّل البحث رأسًا ـ کام أرشنا إل  لی أّن هذا التفصورابعًا  

الرابع الفرض  من  الندب  خصوص  عنيی،  اخلطاب  تکن  مل  عل  ةیإذا  املطلق  محل  تقتيض  من    ه یزائدة 

ي کان موافقًا للخطاب املطلق ومل  مثل اخلطاب املقّید اإللزامي الذ،  أو التخالف أو النظارة  ةیاإلرشاد

ثّم وقع    هرياإللزامي وغ   ی ففي هذا الفرض فّرق املشهور ب،  هی تقتيض محل املطلق عل  ة یخصوص  ه یتکن ف

محل املطلق علی    قتيضی وإاّل فإن کان يف اخلطاب ما  ؛  اخلطاب الندب  یوب   نهیالکالم يف وجه الفرق ب
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  ی بل مقتض،  ه رياإللزامي وغ  ی فال فرق عند املشهور ب  قاملقیّد ناظرًا إلی املطلاملقّید کّلام إذا کان اخلطاب  

 محل املطلق علی املقّید.  ة یتلك اخلصوص

وذلك بنفس املناط  ،  الفروض األربعة   عی دعوی عدم محل املطلق علی املقّید يف مج  مکنیولکن  ،  هذا

لدی    صار مرکوزاً   ث یفإّن هذا ح،  ت کثرياً املرتبة يف املستحّبا اختالف    الذي مّر يف الفرض الرابع وهو 

ملون اخلطاب املقّید  حيبل  ،  إطالق يف املستحّبات  ستقرّ یفال ،  اخلطاب   همیتوّجه إل  ن یاملترّشعة وهم الذ

فلو ورد األمر بقرائة  ،  ابجيولو ورد بصورة النفي املخالف للمطلق الوارد بصورة اإل  ةیعلی األفضل

هذا النهي علی قّلة    ملون حيفالعرف  ،  د النهي عن اإلقامة حال احلدثثّم ور ضةیاإلقامة قبل صالة فر 

وهکذا إذا ورد األمر  ،  مع الطهارة أفضل   لکنّها أّن اإلقامة مستحّبة مطلقة و   ی من اخلطاب  فهم ی و،  الثواب 

  ملون حي وال  ،  املقّید علی قّلة الثواب   حملونیف،  بقرائة القرآن مطلقًا ثّم ورد النهي عنها حال احلدث

 املطلق علی املقّید أصاًل. 

کام  ، عرفًا ال للخطاب اإللزامي املطلق وال الندب املطلق د ییللتق  صلحیإّن اخلطاب الندب ال : وباجلملة

 .  ةی هو املعمول لدی جّل الفقهاء العظام من األبحاث الفقه

اإللزامیات ولو کان اخلطاب املقّید   ريمّسك باإلطالق يف غإلی جواز الت   B نيی ذهب املحّقق النائ ثمّ 

إّن اخلطاب  :  قال ،  املطلق بمفهومه   د ییوتق  ه یلو کان إلزامیًا لقلنا بحمل املطلق عل  ث ی بح،  ذات مفهوم 

اخلارجي بکون املستحّبات ذات    لم إاّل أّن الع،  من رأس  د یفاقد الق  ةیعدم مطلوب  الکذائي وإن اقتيض 

کي    یاخلطاب  یفال حتصل املنافاة ب،  عن کوّنا ذات مفهوم  ةیرصف القض   وجبی  ودها ی قاعتبار  مراتب ب

 .1دمها یمطلقهام علی مق  ملحي
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ومن  ،  ودها ی غالب قاعتبار  بأّن کون املستحّبات ذات مراتب إّنام هو ب  B  السّید اخلوئي  هیعل  قوعلّ 

وإاّل لزم  ، عن کوّنا ذات مفهوم ة یثبوت الغلبة يف ذلك ال تصلح لرصف ظهور القضجمّرد   الواضح أنّ 

 . 1مع أّنه خالف الواقع ،  مّتصاًل  د یإذا کان الق امیف دییااللتزام بعدم التق 

وال جمال له يف اخلطاب املقّید  ،  بانعقاد اإلطالق ملنطوقه  تقّومیألّن املفهوم  ،  قةی مساعدة التعل  مکنی   وال

املتکّلم عند   هی أن یّتکل عل  وز جيو،  ة ینی فإّنه صالح للقر،  ود یاملستحّبات بحسب الق مراتب  اختالف   بعد

فورد املطلق  ،  ةی ولذا ورد مثله کثريًا يف اخلطابات الرشع،  له  د یعدم إرادة اإلطالق من کالمه الذي ال ق

ب إاّل  للمقّید  املطلوب وال شأن  هو  املقّید  أّن  اإلطال،  األفضل   انیمع  انعقاد  مقتضوبعد عدم    ی ق ال 

فإّن املّتصل ولو  ،  املّتصل  دیهذا بالق   قاسیوال  ،  فال مانع عن التمّسك بإطالق اخلطاب املطلق،  للمفهوم

  کنیفإّنه وإن مل ،  الوارد مورد الغالب   دیکالق ،  يالظهور اإلطالق  دله مفهوم لکنّه مانع عن انعقا  کنیمل  

فال  ،  هیعل  کاالً عند عدم إرادة اإلطالق من الکالم املّتصل به اتّ   ة ینی ولکنّه صالح للقر،  نئذیله مفهوم ح

له مفهوم فال جمال    کن یفإّنه إذا کان جمماًل ومل  ،  وهذا بخالف املقّید املنفصل ،  إطالق للکالم املّتصل

إذا  الوارد مورد الغالب    دیکام أّن الق ،  إطالقه علی حاله  يبقیف،  للمطلق املنفصل عنه  تهینی أو قر  زامحتهمل

  B  ني یفام ذکره املحّقق النائ  ه یوعل،  التمّسك باإلطالق املنفصل عنه   وز جي و،  کان منفصاًل فال مفهوم له

هو األقرب إلی الصواب. 
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 املبّی املجمل و :  املبحث الثاين

  کون یالظاهر أّن املراد من املبّی يف موارد إطالقه هو الکالم الذي له ظهور و :    B  ة یصاحب الکفا   قال

وإن  ،  له ظهور جممل  س یبخالف املجمل فام ل،  بحسب متفاهم العرف قالبًا خلصوص معنی من املعاين 

ظهوره    دیأّنه ما أر   ة یاخلارج  نةی وإن علم بالقر،  ی کام أّن ما له الظهور مب،  منه   د یما أر  ةی خارج  نة یعلم بقر 

 .  1وأّنه مؤّول 

 اللفظی  معنی    ف ی تعر :  األّول  األمر 

کام أّن  ،  هامی بالنسبة إل  ی والظاهر عدم اصطالح خاّص للصولی،  يذکره تاّم ومطابق ملعناه اللغو  وما 

وإن أضافوا إلی املعاين  ،  ة یاللغو  ها یفهم استعملوها يف معان،  يمن األلفاظ األخر  رياألمر کذلك يف کث

قّید ونحومها ـ أّن الظاهر  قد مّر يف مثل املقام ـ کباب املطلق وامل؛  أحیاناً   ود ی والق  ات یبعض اخلصوص

األلفاظ يف حّصة من    ستعملون یبل أهل هذه الصناعة  ،  عدم وضع خاّص لللفاظ يف احلرف والفنون

اللغو  (املطلق)فلفظ  ،  دیمن دون نقل وال وضع جد  ةیاللغو  ها یمعان فقد أطلقه  ،  هو املرسل   يمعناه 

فمعناه لغة هو الذي   ( املقّید)لفظ   الفبخوهذا ، دیفهو مرسل عن الق، له   دیاألصولیون علی لفظ ال ق

ق  قییوتض  دیله ق له  لفظ  استعمله األصولیون يف  لفظ،  دیقد  واملبّی )  يوکذا  فاملجمل من  ،  ( املجمل 

  نونة یواملبّی من الب ، اجلملة بمعنی املجموع قد أطلق علی اللفظ الذي اجتمع يف معناه احتامالن أو أکثر 

ولو مع  ،  وصار اللفظ مرآة له فقط،  املعاين انفصل وافرتق عن سائر املعاين  حد فکأّن أ،  بمعنی االفرتاق

مرتبة االحتامل املخالف    بلغ یبصدق املبّی ما دام مل    رّض یفإّن جمّرد احتامل اخلالف ال  ،  احتامل خالفه أیضاً 

فهو کاملعدوم ال  ، به العقالء ي عتنیال   ف یفالظهور دائاًم حتتمل إرادة خالفه باحتامل ضع، منه با یله أو قر 

 اللفظ ملعناه الظاهر منه.  ة یبمرآت رّض ی

وهو أمر  ،  منهام من باب إطالق الکّّل عن بعض أفراده  دیاللفظی علی ما أر  نیإطالق هذ   کونی  هیوعل

شا  والفنون   ی ب  ع یعريف  احلرف  وأصحاب  املحاورة  تفس ،  أبناء  يف  الکالم  إلطالة  وجه    مها ريفال 
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مل  ،  فهامیوتعر  أّنام  اآلثار  قعا یخصوصًا  من  ألثر  موضوعًا  العنوان  اآل،  هبذا  ترّتب  علی    ثاروإّنام 

 .  ق یإمجاالً لإلشارة إلی تلك املصاد اّنام یب کفيیف، قهامیمصاد

فاملجمل  ،  خّص اإلمجال باملراد االستعاميل   ث یح،    B  ةیإّن احلّق يف املقام هو ما ذکره صاحب الکفا   ثمّ 

  B  األنصاري  خ یخالفًا للش،  ه إرائة ملا استعمله املتکّلم واملبّی لفظ له إرائة له ل   س یعبارة عن لفظ ل

 .1املتکّلم فهو جممل  رده یظهور ومل   لهأّن ما  ي واّدع، عّمم ذلك باملراد اجلّدي أیضاً  ثیح

کام يف  ،  علی عدم إرادته  ة یاخلارج  نةیکان الکالم قالبًا ملعنی من املعاين فهو مبّی وإن قامت القر   فإذا

  کن یکام أّنه إذا مل  ،  يف ظهور العاّم يف العموم ولو کان جممالً   خلالً   وجب ی فإّنه ال  ،  باملنفصل  صیالتخص

من األلفاظ الواردة يف الکتاب    ريثکک ،  هیوإن علم من اخلارج إرادة معنی من معان،  قالبًا له فهو جممل

وال  ث یح،  والسنّة  املراد اإلستعاميل  غ إّن  منها  العريف  القرائن  ،  معلوم   ريظهور  ولکن علمنا من بعض 

حمتمالته  ةیاخلارج بعض  منها  املراد  القرائن  ،  أّن  ببعض  منها  املراد  وعلم  فّّست  وإن  جمملة  فهي 

اِرُق }:  يف قوله تعالی  ديیفاأل،  ةیاخلارج ِدهَيُام  والسَّ َأیح َطُعوا  َفاقح اِرَقُة  وإن علمنا کون  ،  جمملة،  2{ والسَّ

إذا کان  ،  کام أّن القسم األّول جممل کذلك،  فهي مبّینة حکامً ،  راد منها خصوص األصابع واألناملامل

 .کذلك  کون یبام کان حّجة وما ال  فهامیتعر   صّح یفال   هی وعل، ی نیاملتبا  ی املخصص املنفصل مرّددًا ب

  ق یمصاد  بعضي  وه،  هريوغ   B  ة یهو البحث عن بعض األمور التي تعّرضها صاحب الکفا   واملهمّ 

 املجمل واملبّی 

 املجمل واملبّی   ق ی بعض مصاد :  ثاين ال  األمر 

کام  ،  ملعنی واحد  ة یله مرآت  س یفهو بانفراده جممل ل،  املجمل واملبّی تارًة عارضان علی اللفظ املفرد  إنّ 

الذي استع اللفظ املشرتك  املتکّلم من دون قريف  به  نةیمله  ل ،  خمتّصة  اللفظ جمماًل يف حّد    سیوأخری 

التي تعقبها االستثناء    مومات کام يف الع ،  املراد منه جممالً   ريصی ولکن إذا وقع ضمن مجلة خاّصة  ،  نفسه

ـ   ريـ أّن القدر املتیّقن هو األخ   B  ةیبناء علی نظر صاحب الکفا  فإّن العاّم لو استعمل  ،  وما عداه جمماًل 
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ظهوره يف العموم إلی    نقلب یکام إذا تعقبه االستثناء املبّی من دون فصل  ،  وحده فهو مبّی ال إمجال له 

ظهوره    نقلبیاالستثناء ف  ی وب  نه یوأّما إذا تعقبه استثناء جممل أو وقع الفصل ب،  الظهور يف اخلصوص

 . جمماًل  ريص یإلی اإلمجال و 

العرض   ی شئت فسمّ   وإن الذايت والثاين باإلمجال  الذي  ،  األّول باإلمجال  الثالث  القسم  به    قالیقبال 

انقالب ظهور    وجب ی فإّنه وإن مل  ،  ـ  ی نیاملتبا   ی باإلمجال احلکمي ـ کام مّر يف اخلاّص املنفصل املرّدد ب

  عني ی،  جممل حکامً   نئذیفالعاّم ح ،  دیيف کّل من طريف الرتد  ته یعدم حجّ   وجب ی العاّم يف العموم إاّل أّنه  

 بحکم اإلمجال يف عدم جواز التمّسك بعمومه.  

ـ ال    ةريوإن کان أفراد کث   اتیوالروا  اتی ولکّل منهام يف اآل:  ـ  ه ريلغ  ـ تبعاً   B  ة یصاحب الکفا   قال 

  ة ی کآ،  امهّي للعالم يف أّّنا من أفراد أإاّل أّن هلام أفرادا مشتبهة وقعت حمّل البحث والکالم  ،  ـ  ی تکاد ختف

َأیحدِ }   الّسقة َطُعوا  َفاقح اِرَقُة  اِرُق والسَّ ربام  ،  ةريممّا تشتمل علی کلمة تستعمل يف معاين کث ،  1{ هَيُاموالسَّ

اإلبانة   یإّن القطع جممل مرّدد ب  ثیح،  إمجاهلا   یّدعیقبال من  ،  ظهورها يف بعض تلك املعاين  یّدعی

ال،  جمّرد اإلبانة  یالکاملة وب األنامل واألصابع والکف إلی الزند أو إلی    یجمملة مرّددة ب  دیوهکذا 

هاُتکمح وَبناُتکمح  } وهکذا مثل  ،  کام تستعمل يف کّل منها أحیاناً ،  املرفق أو إلی الکتف َمتح َعَلیحکمح ُأمَّ ُحرِّ

َنحعاموُأِحلَّتح َلکمح هَب }،  2{  وَأَخواُتکمح و.. بمراد إستعاميل    سیممّا أسند احلکم إلی الذوات ول،  3{ یَمُة األح

واملقّدر  ،  ریفال بّد من التقد،   قابلة لالنزجار واالنبعاثريمعقولة ألّنه غ   ريغ   یفإّن إرادة حرمة الع ،  قطعاً 

إرادة    یوب،  علی العموم  ل ینظرًا إلی أّن حذف املتعّلق دل ،  إرادته  مکنی األفعال التي    ع یمج  ی مرّدد ب

  قّدر ی وإذا کان من امللبوسات  ،  األکل  قّدری من املأکوالت    ی فإذا کانت الع،  یالفعل املناسب لتلك الع 

فاّدعي تارًة ظهور مثل تلك  ،  فاختلفت الکلامت،  النکاح وهکذا  قّدریکان من املنکوحات    ذاوإ،  اللبس

املعن أحد  مثل  ،  دیوالرتد اّدعي اإلمجال  وأخری  ،  ییاخلطابات يف  إاّل بطهور)وهکذا  من  ،  (ال صالة 

 .ها أو رشطًا من رشائط قة ی عن اليشء بمجّرد فقدانه جزًء من أجزاء احلق قةی اجلمل التي نفت احلق

 

 . ۳۸اآلیة / ؛  ـ سورة املائدة1

 . ۲۳اآلیة / ؛  ـ سورة النساء2

 . ۱اآلیة / ؛  ـ سورة املائدة3
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  نون یّ عی  نی فهم الذ،  وإّنام هو علی عهدة أهل اللغة،  األصويل  فةیوظ  سیإّن البحث عن ذلك ل:  قالی  ربام

 معاين األلفاظ ووحدهتا وتعّددها ال األصويل. 

املدالإال خيفی    ولکن إلی  بالنسبة  تاّم  هذا  واحد  ةی اإلفراد  ل یّن  تندرج حتت ضابط    ی کمعن،  التي ال 

ب،  ونحوه  ( دیالصع) الذ  ياللغو  فةیوظ  ها یمعان  انیفإّن  العرف  أهل  فهم    ه یالفق   یّدعی  ن یأو  أحیانًا 

املعنی عندهم ب،  وانسباق  الرتکوأّما  املعاين  إلی  التي أض،  ةی بیالنسبة  إلی    ها یف  فت ی مثل اجلملة  احلرمة 

معنی خاّص ،  انیاألع هلا ظهور يف  األصويل الکالم جممالً   ريص یأو  ،  فهل  العامل  فهذا من وظائف  ،  ؟ 

فهل هلا  ،  (ال صالة إاّل بطهور )مثل  ،  واقعاً   ة ی هي منف  ست ی وهکذا إذا دخلت الم اجلنس علی ذات ل

أم ال؟ فحظهور يف   فهي  ،  حتت ضابط خاّص   ه درج  مکنیإّن هذا عنرص مشرتك و  ثیمعنی خاّص 

،  ب بعد احلرص أو تومّهه البحث عن األمر املتعقّ   رينظ،  عنه يف األصول  بحثیاألصويل وإن مل    فةیوظ

ب للجمل بالنسبة إلی ما عدا  فهل هو جممل أو ظاهر يف الوجوب أو اإلباحة؟ وکذا االستثناء املتعقّ 

للبحث يف    الً هذه املسائل التي وقعت حمّ   ل ملث  ريإمجال ما عداه أو ال؟ فاملقام نظ  وجبی فهل  ،  ةريخاأل

 علم األصول. 

علی أحد طريف    لی عن ظهور هذه اجلمل من جهة إمکان عدم إقامة الدل  بحثوایمل    ی األصولی  ولعّل 

  کون یمن دون أن  ،  مرحلة االّدعاءخارج عن    ريکّله غ   انیبل ما اّدعي حوهلا من اإلمجال أو الب ،  املسألة

 علی ذلك. ل یدل  یألحد الطرف

أّنه  ،  هذا بعض    مکنیواإلنصاف  يف  اجلمل  بعض  ظهور  دعوی  وإثبات  املنّبهات  بعض  دعوی 

يف وعاء    هیهو نف   (ال صالة إاّل بطهور)مثاًل أّن الظاهر من نفي اجلنس يف مثل  ؛  ها یاملحتمالت من معان

  ث یحد   رينظ،  عیعن صفحة الترش  ة یفهي بدوّنا منتف،  إاّل مع الطهارة  رّشعیالصالة مل    عني ی،  عیالترش

 . عیـ مثاًل ـ عن صفحة الترش انیالرفع الداّل علی رفع اخلطأ والنس

شأنه إاّل    سی فالشارع ل ،  نمناسبة نفي اجلنس هبذا املعنی إذا صدر عن الشارع املقنّ عن ذلك أّوالً   بهنّیو

 . قة یال يف اخلارج واحلق عهیشیئًا فالظاهر أّنه منفي يف وعاء ترش يفإذا نف، حدود قانونه انیوب ی التقن

  ( يف اإلسالم  ةیال رهبان)مثل  ،  دةیيف موارد عد  ةیقد استعمل يف نفي املرشوع  بیّن مثل هذا الرتک إوأیضًا  

من النفي    ة ی ي املرشوعذلك من املوارد التي علم إرادة نف ريإلی غ، (ال رضر وال رضار يف اإلسالم)أو  

 من الطبائع أو جنس من األجناس.  عة یالوارد علی طب
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  بعد یفال  ،  (تة یامل  کم یت علحرمّ )مثل  ،  انی لة إلضافة احلرمة إلی األع بالنسبة إلی اخلطابات املتکفّ   وأّما 

،  ياعتبارفإّن احلرمة أمر  ،  أصاًل   ری من دون حاجة إلی تقد  انیدعوی ظهوره يف جعل احلرمة لنفس األع

بداعي الزجر عاّم    انیإضافتها إلی األع  صّح ی إضافتها إلی األفعال بداعي الزجر عنها کذلك    صّح یفکام  

فال بّد وأن  ،  تة یأّنه اعترب احلرمان بالنسبة إلی امل،  (تة یامل  کمیت علحرمّ ):  قوله  یفمعن،  ی ذلك الع  ناسبی

لزوم االجتناب عنها باالجتناب عن أکلها   والزم ذلك،  يف جانب آخر  تة ی املکّلف يف جانب وامل  کونی

 هلا.  املناسبة ذلك من الترّصفات املرتبطة هبا  ريوغ عها یوب

کام إذا  ،  انی من األع  یاحلرمة إلی ع   فتیإذا أض   امیومساحمة وال اّدعاًء ف  ةیإّنه ال نحّس عنا :  وباجلملة

ـ  کاریاجل  كیت علحرمّ :  ل یق التعب ،  ـ مثاًل  ،  ومساحمة  ة یأبناء املحاورة من دون عنا   ی ب  عیشا   ريوهذا 

 . عنها أیضًا بداعي الزجر واالجتناب  انیجعل احلرمة للع  ة یوهذا کاشف عن عرف

بل  ،  فممنوعة جّداً ،  انیالزجر إاّل عن األفعال فال بّد من تعّلق احلرمة هبا ال باألع  عقل یأّنه ال  ودعوی  

  ان یاعتبارها للع  صّح یاعتبارها وجعلها للفعال بداعي الزجر کذلك    صّح یکام  ،  ياحلرمة أمر اعتبار

 باختالف املوارد. تلف خيبداعي الفصل واالجتناب عنها الذي 

أض  هیوعل ع  فتیإذا  إلی  األع   ی احلرمة  ل  انیمن  تلك    م یبل هو ظاهر يف حتر،  بمجمل  سی فخطاهبا 

 يشء أصاًل.   ر یمن دون لزوم تقد  انیاألع

واّدع  ت یأب  وإن ذلك  فال    ت یعن  األفعال  إلی  احلرمة  إضافة  اخلطاب    بعدیلزوم  أیضًا دعوی ظهور 

حّرمت  )مثل  ،  ففي املأکوالت ظاهر يف حرمة أکلها ،  یل هلا يف حرمة الفعل املناسب لتلك الع املتکفّ 

لبسها   ويف،  أکلها   عني ی  ( تة یامل   کمیعل احلر) مثل  ،  امللبوسات  الرجال  ر ی حّرم    ويف ،  لبسه   عني ی  ( علی 

 وهکذا. ، نکاحها  عنيی  (أمهاتکم  کمیحّرمت عل)مثل  ، املنکوحات نکاحها 

  ی احلرمة إلی الع  فت یأو أض  عة یإذا أسند النفي إلی الطب  عني ی  ن یأّن دعوی اإلمجال يف املورد  فتحصل

 ممنوعة. 

 اً ی أمرًا برهان  سای واإلمجال ل   ان ی ّن البإ :  ثالث ال  األمر 
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بل هو  ،  هیإقامة الربهان عل  مکنیوال ،  اً یبرهان  س یاملعروف أّن دعوی ظهور کالم يف معنی خاّص ل  إنّ 

  ّسه حيأّنه ال    نامیب،  شخص من جهة اشتامل ذهنه وارتکازه لبعض األمور واجلهات  ّسه حي إحسايس ربام  

 أخری.  اتیشخص آخر خللّو ذهنه وارتکازه عنها أو الشتامله علی خصوص

ملا عرفت من أّن  ،  بالربهان  کونی  کاد یال    ان یإّن إثبات اإلمجال أو الب:    B  ة یالکفا   قال صاحب  وقد

 فتأّمل. ، بمراجعة الوجدان ظهریوهو ممّا ، يقالبًا ملعن کون یللکالم ظهور   کونیمالکهام أن  

أّن  ،  اً یبرهان  س یأّن دعوی الظهور وإن کانت مستندة إلی اإلحساس والشعور ول وال خيفی   إقامة  إاّل 

  ة ی فقد مّر يف بحث األوامر دعوی صاحب الکفا ،  املنّبهات رّبام توجب إحساس الظهور واإلذعان به

B أمر مواله وعاقبه   متثلی أّن العبد إذا مل  بی العقالء بتقر  ةريبس  هیونّبه عل، ظهور األمر يف الوجوب

 األمر يف الوجوب.  غةی وهذا شاهد علی ظهور ص، لدی العقالء ال تعّد عقوبته ظلامً 

  ة ريعدم إمجال ما عدا األخ  B  ني یب للجمل دعوی املحّقق النائقد مّر يف بحث االستثناء املتعقً وأیضًا  

 . ةريونّبه علی ذلك باستقالل ما عدا األخ ، إذا کان مستقاّلً يف عقدي الوضع واحلمل 

  ه ی الفق   ستظهری ما  فکثريًا  ،  همريالفقهاء وغ  ی ب  ع یإّن ذکر املنّبهات إلثبات الظهورات أمر شا : وباجلملة

 أو شواهد.  علی ما استظهره شاهداً  م یقی و، اآلخر هی معنی خاّصًا علی خالف الفق  ةی ـ مثاًل ـ عن الروا

مل    هیوعل وإن  الظهور  برهان  کنیفإثبات  أحیاناً   اً یأمرًا  لإلثبات  قابلة  دعواه  أّن  ناح،  إاّل  يف    ة ی وهکذا 

و   ی ّدعیفرّبام  ،  اإلمجال أو شواهد   ه یعل  ستشهد یإمجال خطاب  املنکر لإلمجال  ،  بشاهد  إلیها  التفت  لو 

 العرتف به أیضًا. 

  قة ی ما ورد يف بعض املسائل األصولیة من إقامة الربهان أحیانًا علی نفي ظهور أو إثباته فهو يف احلق  و

  ل ی  أکثر من معنی واحد مستحمثاًل اّدعي أّن استعامل اللفظ يف ،  له عرفاً   دات یّ من املنّبهات للظهور واملؤ

املعنی يف أذهان العرف    ذا لوجود ه،  استبعاد ظهور اللفظ يف أکثر من معنی واحد  وجب ی وهذا  ،  عقالً 

استحالة صدور    ة یوهکذا قض ،  عن لفظ واحد  یی عن استظهاره للمعن  منع ی ف،  يارتکاز  ط یبنحو بس

قبح نقض الغرض الذي استدّل    ةی أو قض،  الواحد عن األکثر التي استدّل هبا علی ثبوت املفهوم للرشط

إّنه موجود يف أذهان العرف    ثی ح  لكفکّل ذ،  ذلك من املوارد   ريوغ،  يبه علی إثبات الظهور اإلطالق 
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ال  ،  عقاد ظهور خاّص عند العرفالنعقاد ظهور خاّص أو لعدم ان  سبباً   ريص یف  طی بس  ولو بنحو إمجايل

 له. ناٍف   مثبت للظهور أو   لی أّنه دل

اّدع  نايفیال    فهذا واقع  ناهی ما  أمرًا  کان  الظهور وإن  أّن  من  غ   اً یسابقًا  إحسايس  أّنه  قابل إلقامة    ريإاّل 

 الربهان.  

اللفظ جمماًل عند    کونیرّبام  ،  ییإضاف  نیأمر   انیاإلمجال والب  کونیولذا  :    B  ةیقال صاحب الکفا   قد

ملعرفته بالوضع  ،  لدی اآلخر   نا یّ ومب،  هیأو لتصادم ظهوره بام حّف به لد،  لعدم معرفته بالوضع،  شخص

 . الکالم حوله يف األمر اآليت أيتیوس، وعدم التصادم بنظره

 ان ی واإلمجال أمران إضاف   ان ی الب  إنّ :  رابع ال  األمر 

باختالف االشخاّص واألفراد ـ کام    تلفانخي ـ    دییـ کاإلطالق والتق  انیأمران إضاف   انیّن اإلمجال والبإ

 ؛  آنفًا ـ B ة یمّر عن صاحب الکفا 

اإلصفهاين  ه یعل  وأورد لتعر   B  املحّقق  مناٍف  هذا  قالب  ثی ح،  السابق  فهیبأّن  املناط  اللفظ    ة یجعل 

املناط    علجيأن    مکنی  نعم،  هی إل  قیوهذا له واقع حمفوظ ونظر األشخاّص طر،  يف متفاهم العرف  یللمعن

،  وما ذکره هنا مالك اإلمجال العريف،  إذا کان نفس اللفظ وذاته جممالً   يأ ،  السابق مالکًا لإلمجال الذايت

 .  1إمجاله  وجب یالذي صار جمماًل ألجل احتفافه بام  يأ

االختالف يف    وجبانی إّن اجلهل بالوضع والعلم به ال  :  أیضاً   رادی يف مقام اإل  B  السّید اخلوئي  وقال

،  کونه من املجمل   وجبی فجهل شخص بمعنی لفظ وعدم علمه بوضعه له ال  ،  انیمعنی اإلمجال والب

فهام    هیوعل،  کذلك  س یلمع أّن األمر  ،  جمملة عند الفرس وبالعکس  ةیوإاّل لزم أن تکون اللغات العرب

 .  2ةیال اإلضاف  ةیمن األمور الواقع 

 

 اإلصفهاين الشیخ حمّمدحسی ـ طبعة مؤّسسة آل البیت)ع(.؛  ۵۰۳/  ۲ـ ّنایة الدرایة 1
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ولکن يف اجلملة ال  ، بالنسبة إلی االشخاّص أیضاً  انیأمران إضاف انیيف أّن اإلمجال والب ب یالر  نبغيی  ال

انرصافه    وجبی  ثیبح،  هیمثاًل إذا کثر استعامل اللفظ عند مجاعة أو شخص يف حّصة من معان،  مطلقاً 

کام أّنه إذا کان کذلك يف  ،  الشخص   فال حمالة له الظهور يف تلك احلّصة عند تلك اجلامعة أو ذلك،  ها یإل

وإذا مل تبلغ  ،  ييف تلك احلّصة األخر  مهيالظهور لد   نعقدی حّصة أخری منه عند مجاعة أخری فال حمالة  

 جمماًل.  اللفظ عندهم   ريص یالکثرة بحّد توجب االنرصاف عند مجاعة ثالثة فال حمالة 

أحد    راهی   ثی ح،  احتّف بالکالم   ام یالختالف فوال با ،  باختالف العلم بالوضع واجلهل به  تلفانخيال    نعم

إذ املجمل عبارة عن اللفظ أو الکالم  ،  موجب له   ريموجبًا لإلمجال واآلخر منهم غ   ی ممن اجلامعة املتعلّ 

فهو  ،  له معنی من املعاين وکان جمهوالً بحتاً   تصّوریوأّما إذا مل  ،  أو املعاين املحتملة  ییاملعن  ی املرّدد معناه ب

لنزاع    کام أّنه إذا کان املحتّف باللفظ مورداً ،  معلوم معناه ال جممل مفاده  ريبل هو جمهول غ ،  بمجمل   سیل

إاّل معنی    سی إذ املتفاهم عند العرف واحد ل،  إاّل قول واحد من أقواهلم  صّح ی أهل املحاورة فال حمالة ال  

الوحداين  ص یإلی تشخ  االختالف راجعاً   کونیلة  فال حما ،  واحداً  املعنی    ع یمج   صّح ی  کادیوال  ،  ذلك 

 أقواهلم وأنظارهم. 

ـ مثاًل ـ وإن مل نفهم معناها جلهلنا بام    ة یسی املجمل يف حقنا بالنسبة إلی الکلامت االنجل  صدق یال    ولذا

 وضعت له.  

وقوع اخلالف  ،  ها یإل  ق یواحدة ال دخل لنظر أحد دون أحد بل نظره طر  ةی علی أّن الواقع  شهد ی ممّا  وأیضًا  

األمر کذلك ملا   کن یإذ لو مل ، يف بعض اجلمل والکلامت يف أّّنا مبّینة أو جمملة ـ کام مّر يف األمر السابق ـ

مثاًل  ،  ةیکام يف سائر األمور اإلضاف،  حقاً  یبل کان دعوی کّل من املتنازع ،  کان معنی للخالف يف ذلك 

وکالمها علی حّق من دون  ،  نیکذلك عند قوم أخر  سیعند قوم ول  میأّن بعض األعامل احرتام وتعظ 

 أحدمها اآلخر.  طأخيأن 

کام يف املجاز املشهور بناء  ،  يف زمان آخر جمملة  ي وه  ناً ّی بعض األلفاظ يف بعض االزمنة مب  کونیرّبام    نعم

واللفظ قالبًا    کان متبادراً   ي قیفإّن املعنی احلق،  ییداّلة علی أحد املعن  نةیبقر   تّف حيإذا مل    امیعلی إمجاله ف

استعامله يف معنی جماز،  له يف زمان کثرة  القالب  رجخ  يولکن من جهة    ي ق یاحلق   يللمعن   ةی اللفظ عن 

غ املعن   ريوصار  أحد  يف  الروا ،  ییظاهر  بعض  کان  عند    نات ّی مب  فة ی الرش  اتیولذا  األّول  الصدر  يف 

 املتأّخر عنهم.  ل یوصارت جمملة عند اجل ث یاحلداصحاب 
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للفظ ال ختتلف باختالف األشخاص    تانی واقع  تانی ثیأحیانًا إاّل اّّنام ح  تلفا خيوإن    انیفاإلمجال والب  هیوعل

فعاًل    املستمع له معناه  عرفیجمماًل وإن مل    سی فاللفظ ل،  بسبب االختالف يف جهلهم وعلمهم باملوضوع 

 لعدم علمه بام وضع له.  

یتّعلق بأمور التي تعّرضها صاحب الکفا   هذا تعّرضهام عن    لوخييف املقام أمران ال    يوبق،    B  ة یما 

 ؛  الفائدة

 نعلم عدم إرادة اإلطالق ممّا ظاهره اإلطالق   ام ی ف :  امس اخل  األمر 

بل  ،  ال ألجل املقّید املنفصل ،  إذا ورد خطاب ظاهره اإلطالق ولکن نعلم بعدم إرادة اإلطالق منه  ما 

من دون ورود  قطعًا    االلتزام به  مکنی ککون إطالقه خالف القواعد ـ مثاًل ـ وال  ،  ی يف الب  ي لعلم خارج

املراد اإلستعاميل من    المجنظرًا إلی إ ،  بإمجال ذلك اخلطاب  کم حيفهل  ،  أصالً   ی مقّید علی خالفه يف الب

ولکن نعلم بعدم إرادته    ي إلی أّن مثله ظهور إطالقنظرًا  ،  هیأو هو مبّی ال إمجال ف،  مثل ذلك اخلطاب 

حتته ونتمسك به يف املوارد املشکوکة؟ وهذا    يالباق  يبقی عنه بمقدار ما هو املعلوم لنا و  دیفنرفع ال،  اً جدّ 

،  أو علمنا من اخلارج بعدم إرادته  ل یإاّل بمقدار قام الدل  ر عن الظهو  دیإذ ال وجه لرفع ال ،  يهو األقو

  ه یمثل قوله عل،  يف أبواب الفقه  ة ريوهلذا امثلة کث،  وال وجه لطرحه رأسًا بمجّرد العلم بعدم إرادة إطالقه 

اِض }:  السالم  اِخِل َمَعُهمح فِیهِ   الرَّ ٍم کالدَّ ِل َقوح ،  قطعاً   ثیدااللتزام بإطالق هذا احل  مکنیفإّنه ال  ،  1{ بِِفعح

،  عن إطالقه بالنسبة إلی جمّرد الرضا   دیفنرفع ال،  لفعل ذلك القوم  اً یجمّرد الرضا بفعل قوم مساو  سیإذ ل

  دییيف ذلك الفعل أو الرضا املقارن بالتأمؤّثرًا  و   الً یمن أفراده مثل الرضا الذي کان دخ  يحتته ما بق  يبقیو

 أو العمّل هلم وهکذا.  القويل 

 يف رفع إمجال خطاب بخطاب آخر :  سادس ال  األمر 

ّّنم  أ  فةیالرش  اتیوالرو  مةی الکر  اتیلآل  یمن املامرس   همريالفقهاء وغ  ی املعمول به واملتعارف ب  نّ إ

وهذا أمر شائع  ،  واضحة وحمکمة  اتیأو روا  اتیاملجملة بآ  اتیاملتشاهبة أو الروا   اتیبعض اآل   نفّّسوی

 

احلّر العامّل الشیخ حمّمد بن احلسن ـ طبعة مؤّسسة آل البیت  ؛    ( ۱۱ح   ۵ـ وسائل الشیعة )أبواب األمر و النهي ب  1

 )ع(. 
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مثل البحث  ،  شخص آخر  نکره ی شخص و  ه یّدعی  ي بل هو أمر ذوق،  وقاعدة خاّصة  یله ضابط مع   س یل

خطاب مبّی خلطاب    ة ینیقر   یّدعیفرّبام  ،  ةیانیوالب   ة ینیاساسه إاّل دعوی القر   س یول،  عن أصل الظهور

عرفاً  حتد،  جممل  ورد  إذا  ب  دی کام  مرّددًا  جمماًل  الرطل  وکان  رطل  مأة  بست  واملدين   یالکّر    العراقي 

ضعف رطل    ي إّن الرطل املکّ   ث یفح،  لف رطل عراقيأو   یبمأت   دهیوورد يف خطاب آخر حتد،  يواملکّ 

،  يعلی أّن املراد من الرطل يف اخلطاب األّول هو الرطل املکّ   ة یعرف  نة یالعراقي فهذا اخلطاب الثاين قر 

 . یاخلطاب ی ب معجيوبذلك 

  ة یعرف نةی قر  ريصیاخلطاب الثاين جمماًل أیضًا ولکنّه مع إمجاله إذا ضّم إلی اخلطاب األّول   کون یرّبام  بل

لف رطل  أو   یالکّر بمأت   دیکام إذا ورد يف اخلطاب الثاين ـ يف املثال ـ حتد   ، علی اخلطاب املجمل اآلخر

اّنه إذا انضّم  إاّل  ،  الثالثة أیضاً   القسام ا  یوإن کان مرّددًا ب  ه یبالعراقي فالرطل الوارد ف  ده ییمن دون تق

 والثاين علی العراقي.  يبحمل األّول علی املکّ  نهامیالتصالح ب قعیإلی اخلطاب األّول  

  مهام أمکن إذا متّت سنداً   نهام یب  مع جي  م یاخلطابات الصادرة عن املولی احلک  واجه ی   ث ی العرف ح  وکأنّ 

ال  ،  وجهة أن  دقّ   کونیبرشط  أمرًا  الساذجة  داً یوبع  اً یاجلمع  أذهاّنم  املثال،  عن  يف    ی ب  جمعیف،  کام 

 برفع اإلمجال.  کمحيو، بام مرّ  یاخلطاب

أمر مغروس يف    Mة  بعض کلامت متکّلم واحد أو من هو بمنزلة الواحد کاالئم  ريّن تفس إ:  وباجلملة

التفس  فّّسونیفرّبام  ،  مهي أذهان العرف ومرتکز لد ،  واجلمع  ريکالم املتکّلم بکالمه اآلخر کّلام أمکن 

خطابات فهم  بل ورد منه  ،  الواضح دائامً   انیبنائه علی الب   کن یخصوصًا يف حّق املتکّلم املعصوم الذي مل  

 ـ.  ث یـ کام ورد يف احلد اته یوخصوص  ضهیبعضها موقوف علی التأّمل يف معار

العرف فال بّد من   أباهیأمرًا ال    ريام کان التفس فکلّ ،  ةیالعرف  ةی نیساس لرفع اإلمجال هي القرفاأل  هیوعل

 بالسقوط. حکمیوإاّل ف، من الطرح اجلمع اويل  کون یارتکابه و

   . یوثّبتنا علی التقو يوعصمنا اهلل باهلد وآخراً  واحلمد هلل أّوالً ، حث االلفاظالکالم يف ب تمّ ی وهبذا

 


