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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(227) 

 سبق: )االستدالل بػ)كل شيء مطلق(
ػي   ُكػل  شيػي  )) عليهه السهالمقولهه  الدليل السػاسس: َ سي ه يػو  ْػي   ػ ي ريػ َ  ))وقولهه  (ٔ)((ٍء ُمط ليػق  حي َ س  ييليي ػمي أيم ػ ػ   ميػا  ي  ريػ ػيياُء ُمط ليَي يش  األ 

ي    واالسثدالل يثوقف على إثبات أمور: (ٕ)((ويْػي  
 (...ان الرواية عامة للشبهات احلكمية وادلوضوعية أو هي ظاهرة يف احلكمية األول:

َاس بػ)مطلق( َر  ادل  احلّلي  الواقعي  سون الظاى
وامها لهو أريهد هبها اثثبهات كاهت لكابهة أننبيهة عهن ادلهدعى،  ،ان الرواية يراد هبا الثبوت خاصة أو األعم من الثبهوت واثثبهات الثاين:
هيْ ))ادلهراد مهن علهى ان  مبه ي  االسهثداللَ : ان توضيحه ََ ٌٌ َحه ي يَهرَِد ِكيهِه بَهْههيٌ  ُكهُّ   ّليهة الواقعيهة وان كهُّ َهيء حهالل واقعهاً ههو احل ((ٍء ُمْطلَه

حسب الرواية األخرى وهي )األَياء مطلاة ما مل يرد عليك أمر وهني( أو مبهال  هه ا الروايهة أو  –مر أ ح  يصدر هني عن الشارع )أو
 ي من الشارع عنه.ادلراد احلِّلية الظاهرية وان كُّ َيء حالل ظاهراً ح  يصُّ هن دون ما إذا كانألن تر  الوانب منهي عنه( 

َس( الصدور أو الوصول؟ َاس من )ر  ىل ادل
 سواءاً أعلمنا به أم ال. أمر ثبويت،دور كيه، والص هنيح  يصدر من الشارع  :بعبارة أخرى: ان )يرد( حيثمُّ كيه أمران: األول: ان يراد به

 يصهلناكان ما صدر منه ثبواتً قهد  ،جة معثربة أو بعلمادلراد وصوله حبو ح  يصُّ من الشارع أمر والوصول إثبايت  :الثاين: ان يراد به
تعهاىل: كمها حاهٌ يف األصهول، وقهال   عهن الوصهول كنايهةً   (ٖ)((ويما ُكنيا ُمعيذّ بنيي حي ي ْػيبػ عيثي ريُسػوالا ))إثبااتً وقد ال يصُّ ول ا قال تعاىل 

َ ُسل  إ الي ال  ))و (ٗ)((أُبػيلّ ُغُكم  ر ساالت  ريبّ  )) م  ))و (٘)((بيالُغ ال ُمبنيُ هػي يل  ييليى ال ُعػوا إ ليػي    ميُ م  إ  ا ريعي َيُ وا ِف  الدّ رن  ويل يُػن ػذ ُروا قػيػو  تػيفي ل يػي
ُروني   .(ٙ)((ليعيليُ م  َيي ذي

ان )يهههرد( يهههراد بهههه الصهههدور، وتبعهههه احملاهههٌ احلهههائري صهههاحب الهههدرر، واسهههثظهر آخهههرون ان ادلهههراد بهههه  احملاهههٌ اخلراسهههاينوقهههد احثمهههُّ 
؛ اتمي ايهة علهى ادلهدعى و كهان االسهثدالل ابلر  ،)يرد( الصدوروادلراد بهأي كابه على مبىن ان ادلراد به)مطلٌ( اثابحة الواقعية  الوصول، وعلى
)مطلهٌ( أمهر أو هنهي، كثهدل علهى ان اثابحهة رلعولهة، وابهه لهي  منهه ان األَياء كلها مباحهة واقعهاً َهرعاً إال إذا صهدر  :إذ ياال حينئ ٍ 

 إببشاء منه.ابه مطلٌ ال  بشيء ابه حيث تر  الشارع إبشاء حكم كهو مطلٌ وغري مايد أيالرت  مبعىن 
 إشكال: كالمها حمتمل

ال ياههال: لكههن كليهمهها زلثمههُّ حهه  علههى إرادة اثابحههة الواقعيههة وان الههورود يعهه  الصههدور، إذ ياههال: حيثمههُّ ان يههراد بههه)مطلٌ( ان 
 عليه واقعاً ألن الشارع أمهُّ أو سكة ومل ينشئ َيئًا.أو منع ُّ ان يراد ابه ال قيد الشارع نعله مطلااً أي مباحاً واقعًا، وحيثم

ابه غري زلرم وغري زلكوم بشهيء وغهري منشهأ كيهه َهيء له ا و ابه َّرعه مطلااً وإبشأ إطالقه  حيثمُّ يف معناا:واحلاصُّ: ان )مطلٌ( 
                                                             

 .ٖٚٔص ٔمن ال حيضرا الفايه: ج (ٔ)
 .ٜٙٙاألمايل للطوسي: ص (ٕ)
 .٘ٔسورة اثسراء: آية  (ٖ)
 .ٕٙسورة األعراف: آية  (ٗ)
 .ٖ٘سورة النحُّ: آية  (٘)
 .ٕٕٔسورة الثوبة: آية  (ٙ)
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 كابه مرسُّ غري مايد وهو مطلٌ!
َع اإلْشاء   ال اإلخبارعواابن: ظاىَ حال الش

 ومشرِّع. أنشِ واجلواب من ونهني: أواًل: ما سبٌ من ان ظاهر حال الشارع عند كالمه مبا حيثمُّ اثبشاء واثخبار ابه مُ 
 وىو مفيد بناءا يلى إراسة اإلْشاء، وإال ه و لغو

لههو أراد منههه عههدم الايههد واثمهههال، كههان اثبيههًا: ابههه لههو أراد مههن )مطلههٌ( إبشههاء احللّيههة الواقعيههة لكههان الكههالم مفيههداً مثمههراً، عكهه  مهها 
 الكالم يكون حينئٍ  لغواً.

 اجلواب ين إشكال السيد اخلوئي
الههرباءة علههى االسههثدالل هبهه ا الروايههة علههى اثابحههة حبههث يف  قههدس سههراوتوضههيحه: يظهههر مبهها أنبنهها بههه عههن إَههكال السههيد اخلههوئي 

 َهيءالواقعية، قال: )إذ على تادير ان يكهون ادلهراد منهه الصهدور ال منهاص مهن أن يكهون ادلهراد مهن االطهالل يف قولهه عليهه السهالم كهُّ 
وال يصهها ان يكههون ادلههراد مههن  مبههاو واقعهها مهها مل يصههدر النهههي عنههه مههن ادلههوىل، َههيءمطلههٌ هههو اثابحههة الواقعيههة كيكههون ادلعههىن ان كههُّ 

إىل ان قال: )كال منهاص مهن  (ٔ)(...االطالل هي اثابحة الظاهرية، إذ ال يصا نعُّ صدور النهي من الشارع غاية لإلابحة الظاهرية
ر النهه  أن يكههون ادلههراد هههي اثابحههة الواقعيههة وحينئهه  كامهها أن يههراد مههن االطههالل اثابحههة يف مجيههع األزمنههة أو اثابحههة يف خصههوص عصهه

 مبهاو واقعهاً حه  يصهدر النههي عنهه مهن الشهارع. َهيء. ال سبيُّ إىل األول، إذ مفاد الرواية على هه ا أن كهُّ صلى هللا عليه واله وسلم
وه ا ادلعىن من الوضوو مبكان كان بيابه لغواً ال يصدر من اثمام عليه السالم كإبهه مهن نعهُّ أحهد الضهدين غايهة ليخهر، ويكهون مهن 

 .(ٕ)ر  وك ا ادلعىن الثاين(قبيُّ ان ياال كُّ نسم ساكن ح  يثح
لو كان الضدان ممها ال اثلهث ذلمها كياهال: )ان نعهُّ أحهد  – لو ورد –أقول: لكن ه ا اثَكال غري اتم ظاهراً، وذلك ألبه إمنا يرد 

لبداههة؛ أال تهرى الثالهث بعينهه، غهري لغهو اب الثهاين أو ليخر لغو( اما إذا كاان مما ذلما اثلث كان بفهي أحهد األضهداد ثثبهات الضدين غايةً 
ابه لو دار األمر بني ان يكون ه ا الامهاش أسهود أو أبهيم كمهن اللغهو ان ياهول لهه إن مل يكهن أسهود كههو أبهيم، لكنهه لهو دار أمهرا بهني 

 إذ لوالا الحثمُّ الطرف ان يكون أبيم. مفيدر حااً، كان ه ا فر كاال له إن مل يكن أسود كهو اصفاألسود واألبيم واألص
األضهداد ثالثهة  ةلهو كابه ان إَهكاله خهاص مبها لهو كهاان مهن الضهدين الله ين ال اثلهث ذلمها، امهاما مثاله كريد عليهه أ لك: وادلاام ك

أو احلركهة كابهه يصها ان يكهون كهُّ  الاسهريمفيهداً كمها لهو دار أمهر اجلسهم بهني السهكون الطبيعهي او السهكون حينئهٍ  يكهون كالمه كان  
ان يكهون  ابلاههر كههو مثحهر  )إذ حيثمهُّ اً اكن ابلطبع ح  يثحر ، وياول: إن مل يكن ساكنساكن ابلاهر، ح  يثحر ، أو س نسم

 .(الثاين أو إبثبات الثاين بفى الثالث بفىالثالث  ساكناً ابلطبع، كبإثبات
إبشائه واحلكهم  مرتو ٌ  مطلٌ مبعىنإطالُقه وإابحُثه، وأما  مبعىن ابه ُمنَشأٌ اما مطلٌ )أي الشيء ان األضداد ثالثة كويف ادلاام ك لك 

كصا ان يثبة الشٌ األول وجيعُّ غايثه الشٌ الثالث باول )كُّ َيء مطلٌ إببشهائي ثابحثهه حه   (واما منهي عنه ،كيه كهو مرسُّ
 يصدر كيه هني( كثدبر نيداً.

 ال ابثفى مبىن االسثدالل.بعم ذلك كله على مبىن من يرى ان احلديث يراد به اثابحة الواقعية وابه يراد من الورود الصدور، وإ
احلِلّية الظاهرية )أي كُّ َيء حالل ظاهراً ما مل يصُّ إلينا كيه هني( وإن كان حراماً واقعًا، كابه أنن  عهن الداللهة به واما لو أريد 

مغهايرة دلرتبهة  لظهاهري، لوضهوو ان مرتبهة احلكهم اعلى ان كُّ احمللالت ثبواتً هي جبعُّ احلِلّية ذلها، ال بعهدم نعهُّ احلرمهة والونهوب عليهها
َرن  احلكم الواقعي كال يدل حال ه ا على حال ذا .  وصلى هللا يلى دمحم وآلو الطاى

تيطيع ُتم  م ن  ييميل  اخل يْي   َتي ُدوُه غيداا )): عليه السالمأمري ادلؤمنني قال  ُموا ميا اس  َّ ز قي ويقيدّ  ت غ فياري َتي ل ُبوا ال س  ث َُوا اال  حتف العاول: ) ((أيك 
                                                             

 .ٕٓٛص ٕالسيد دمحم الواعظ احلسي ، تاريرات حبث السيد أبو الااسم اخلوئي، مصباو األصول: ج (ٔ)
 ادلصدر بفسه. (ٕ)
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 .(ٗٓٔص


