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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(41) 
 األوىل من مقدمات احلكمة، يتم يف ضمن بيان مطالب: املقدمةجة اإلطالق إىل سبق ان حتقيق احلال يف عدم حا

 األقوال في حقيقة المطلق: األول:
 انه ما دل على شائع يف جنسه. وقد سبق -1
 .التناقضان اإلطالق عدم حلاظ القيود والتقييد حلاظها، والتقابل بينها تقابل  -2
 احملل القابل، فالتقابل تقابل امللكة وعدمها.ان اإلطالق عدم حلاظ القيود لكن عن  -3

عدالم ولو دار األمر بني هذين القولني لكان الثاين متعيناً لوضوح اشرتاط قابلية احملل يف صدق عنوان اإلطالق والتقييدد ولدذا ال يصدص وصد  اال
 الشخصية باإلطالق االفرادي وال بالتقييد إذ ال تقبلهما.

ان اإلطددالق يعددر اإلرسددال فناقددة إضددافة إىل  فمطلددق أي ي يقيددد أو ي يلعددا معدده القيددد، القيددود الفهددم العددريفويؤيددد نددون اإلطددالق عدددم حلدداظ 
وال دليدل علدى التخدال  والوضدع ملعدا جديدد إضدافة إىل ان  مطلقة أي مرسلة اي ال قيد عليها، فيتوافدق املعدا األصدوإل لقطدالق مدع املعدا الل دوي

 . الفقيهيتعقق غرض األصوإل مث (1)به
وعلددى الددرأيني فددان اإلطددالق يكددون علددى مقتعددى األصددل ألندده عدددمي والتقييددد يكددون هددو احملتدداق للدددليل، فعليهمددا ال حاجددة للمقدمددة األوىل مددن 

 وهي املقدمة الثالثة. –، نعم جيب ان ال تكون قرينة على اخلالف (2)فتأمل إلحراز اإلطالق دوماً باألصل وذلك مقدمات احلكمة
وهندا  ،إلطالق هو حلاظ عدم القيود والتقييد هدو حلداظ وجودهدا، وعليده فهمدا ضددان لكوومدا وجدوديني، فيعتداق ندل منهمدا إىل إحدرازان ا -4
 توهم احلاجة إىل املقدمة األوىل من مقدمات احلكمة، لكن سيأيت وجه وجيه لعدم احلاجة حىت على هذا القول.تقد 
، نعدم ككدن إرجدا  (3)مجعها، وفرقه عن الرابع ان الرفض أمر زائد علدى اللعداظ الحدق بده متدأخر عندهاإلطالق هو رفض القيود والتقييد هو  -5

 فتأمل ،احدمها لآلخر لو ادعي ان نظر القائل هبذا لذاك واالختالف يف التعبري فقط
 أنواع اإلطالق: الثاني:

 :ينقسم اإلطالق إىل إطالق موضوعي وإطالق حكمي
 ا نان قائماً باملوضو  والعنوان أي ما نان صفة للمفرد التصوري واإلرادة االستعمالية.أما املوضوعي فنقصد به م

 واما احلكمي فنريد به ما نان قائماً بنسبة احلكم إىل املوضو  أو احملمول للموضو  فهو قائم بالنسبة التصديقية واإلرادة اجلدية.
فتقددول  بالعددادل أو املتقددي أو غددري ذلددك –مددع قطددع النظددر عددن أيددة نسددبة تصددديقية  –وذلددك ألن )العدداي( نمفددرد تصددوري قابددل ألن يقيددد بنفسدده 

 نما يقبل ان يطلق من حيث خمتل  القيود املتصورة.  )العاي العادل( مثاًل،
ان ذا مصدلعة مث انه إذ وقع هذا العنوان )املفرد التصوري( موضوعاً حلكم فانه مبا هو موضدو  للعكدم قدد يؤخدذ مطلقداً وقدد يؤخدذ مقيدداً فدان ند

إىل مقدددمات  –نمددا قددالوا   –مددع القيددد قيهددد بدده وإال فددال، وهنددا جيددري البعددث يف ان هددذا املوضددو  بلعدداظ حكمدده هددل هددو مطلددق أو مقيددد فيعتدداق 
 احلكمة إلحراز أن املوىل ي يقيد موضو  حكمه مبا هو موضو  حكمه بقيد أو انه اطلقه.

                                                           

 باإلطالق الل وي. (1)
 وسيأيت انه حمرز ببناء العقالء وسريهتم فاألصل مبعا الظاهر أي ظاهر احلال ال مبعا االستصعاب. (2)
 ي يالحظها قيوداً ملوضو  حكمه فرفعها. (3)
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 –ومنهددا املبداين األربعددة األخددرية  –ل علدى شددائع يف جنسدده نداظر لدداول، وامدا تعريفددات املتدأخرين والظداهر ان تعريدد  القددماء للمطلددق بانده مددا د
 فناظرة للثاين.
ككددن إيقددا  الصددلص بددني القدددماء ومتددأخري حمققددي األصددوليني بددان تعريدد  القدددماء للمطلددق بددد)ما دل علددى شددائع يف جنسدده( ندداظر  التنويددعوهبددذا 

خرين له بأنه ملا ي يلعا معه قيد أو ما لوحا فيه عدم القيد ناظر للثاين )وإن أمكن ان يكون أعدم، إال ان إيقدا  للمطلق املوضوعي، وتعري  املتأ
حنتاق إىل مقدمات احلكمة )وان نان لنا ختريج لعددم احلاجدة إليهدا هندا أيعداً نمدا سديأيت(  (1)الصلص إمنا هو بالنسبة ملن رفض املعا القدمائي( وهنا

 ملوىل حيث جعل هذا العنوان موضوعاً حلكمده فدال بدد مدن إحدراز نونده يف مقدام البيدان إلحدراز إرادتده كدول احلكدم لكدل أفدراد املوضدو إذ يقال: ان ا
 ق له.أو إرادته نون نل أفراد املوضو  هي املوضو  حلكمه واملتعل   وحاالته

األول بنفسدده حمددرز  جدة ملقدمددة احلكمددة األوىل إلابدات اإلطددالق احلكمدي ألنمث ان املسدتظهر اندده مدع اإلطددالق املوضددوعي ال تصدل النوبددة وال احلا
مطِلقداً للعكدم ويف مقدام البيدان مدن جهدة كولده لكافدة  -أي املدوىل  – مطلدق )مبدا لده مدن الشدمول الدذايت( يفيدد نونده لفداجمرد إلقداء  للثاين، أي ان

 . الدر  القادم بذذن اهلل تعاىلمث يف التفصيالت واألحناء. وسيتعص هذا أنثر ضمن األمر اآليت
 الفرق بين العام والمطلق الثالث:

الظدداهر ان العددام موضددو  للداللددة علددى مجيددع األفددراد، فداللتدده عليهددا باملباشددرة أي ان األفددراد قددد لوحظددع بنعددو إمجدداإل فوضددعع صددي ة اجلمددع 
االعدالم الشخصدية لوحظدع فيهدا املصداديق تفصدياًل  هدو ان إال ان الفرق، نما لوحا املصداق اخلارجي يف االعالم الشخصية فوضع الَعَلم له (2)هلا

ويتعدص هدذا أنثدر لدو الحظدع قولدك )زيدد، زيددان،  ،فوضعع هلا ألفاظها أما اجلمو  فقد لوحظع فيها املصاديق إمجااًل فوضعع هلا صي ة اجلمدع
 زيدون( فتدبر.

 .(3)طبيعي( مث ان سريان الطبيعي يف األفراد وانطباقه عليها قهري إذ هو ذايت هلااما املطلق فانه موضو  للداللة على الطبيعة )أي الكلي ال
ن واحلاصل: ان لفا العاي مثاًل يددل علدى هدذا املعدا واملفهدوم )اي املتصد  بدالعلم( مث ان هدذا املعدا ينطبدق قهدراً علدى ندل مصدداق مصدداق مد

وا تدل بنفسها على عمومية وكول هذا املعا واملفهوم لافراد، فداللدة املطلدق علدى األفدراد غري حاجة إىل مؤونة زائدة اما صي ة اجلمع )العلماء( فا
 بواسطة مرآة الطبيعة اما داللة العام عليها فباملباشرة.

ذ اتعددص ان إ يف مثددل رجددل   ومندده يظهددر عدددم ماميددة مددا ذنددرا اآلخونددد اخلراسدداين إذ جعددل الشدديا  والسددريان مددن الطددواري خارجدداً عددن املوضددو  لدده
يف  مددن الطددواري لكندده ،لدده وال جددإءا إال اندده لدديو بطدداري وال خددارق أيعدداً أي ان الشدديا  ذايت للمطلددق ولدديو خارجدداً ال موضددوعاً الشدديا  وان نددان 
علددى مددا ، وعليدده فددال حاجددة للمقدمدة األوىل مددن مقدددمات احلكمددة لداللددة املطلدق علددى الشدديا  بذاتدده (4)لدديو موضددوعاً لدده عكدو العددام الوقدع نفسدده

، نعدم لدو  هدو من غري توق  على إحراز حال الالفا وانه يف أي مقام (5)للعموم نما ان العام بنفسه بيان للعموم ه بيانذنرناا، أي ان املطلق بنفس
ا عددن املقدمددة نددان الشدديا  مددن الطددواري نمددا ذهددب إليدده اآلخونددد ألحتدداق إىل املقدمددة األوىل، ومددع ذلددك فددان هندداك وجهدداً وجيهدداً سدديأيت ذنددرا ي نيندد

 .(6)من طرو الشيا  والسريان، إضافة للوجه الذي ذنرا اآلخوند يف نفايته األوىل حىت على مبا اآلخوند
 وسنذنر غداً عبارة اآلخوند اخلراساين يف نفايته وعبارة السيد الوالد يف األصول بذذن اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 أي يف اإلطالق احلكمي. (1)
عمددوم بددل إلشددارهتا جلميددع أفددراد مدددخوهلا، فهددي أقددوال االاددة لوضددعها لل إمددا مددن جهددة وضددع خصددو  الددالم، أو وضددع جممددو  الددالم ومدددخوهلا، أو مددن جهددة الددالم لكددن ال (2)

 واألظهر األوسط.
 فتأمل -على أصالة املاهية  –املقصود: ان وجودا بوجودها على أصالة الوجود وانه حدها املنتإ  من حاق ذات املصاديق أو انه عينها  (3)
شمول والعموم موضو  له )عكو العام( وال اجنيب عنه )عكو االعالم الشخصية( بل املوضو  لده أمدرذ ذاتي دة واحلاصل: ان املطلق أمر بني العام واالعالم الشخصية فال ال (4)

 الشمول لافراد. فتدبر
 إال ان العام يدل على العموم بالوضع، واملطلق بواسطة الكلي الطبيعي. نما سبق يف املنت. (5)
 مات احلكمة.نوجه لالست ناء عن إحراز املقدمة األوىل من مقد (6)


