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

 باهلل العلي العظيمأمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(55) 
 مقسم وظاهر المطِلق إرادة المطلق ة: المهملالثانيالوجه 

)إّن املهملدة ردرةةة بدني املطلداح واملايدد وال  الدإ، وال إندهال أنّده لدو  ددان  :ند  عبارهددهو ا ههدإ إليده ا اداح احلدائر ، وقدد يسدلدل علدى اال دال   د
أّن اعراةة رلعلاددة املددراة هددو املايددد ههددون اعراةة رلعلاددة باملايددد أنددالة وإّطددا هنسددإ إك الطبيعددة بدداللبا ملهددان االئدداة، رددا أّن  دداهر قولنددا   دد  بر دد  

ورددا هسددليم هددتا الظهددور هسددر  اعراةة إك  ددام األ ددراة  ،ايددد وإّطددا أضددي  احلهددم إك الطبيعددة ملهددان االئدداةبالددتاب بددنفط الطبيعددة، ال أّن املددراة هددو امل
 .وهتا رعىن اع ال (

 وهوضيحه يلوق  على بيان رادراب وهنايحها:
 المطلق موضوع للماهية المهملة

 .(2)أو بناًء على هلك (1)يف اسم اجلنط اآلخوندهسليم ان اللفظ املطلاح روضوع للماهية املهملة  ما اةعاه : ىاألول
 المهملة أعم من المقيد والمطلق

يف عامل اع باب ال عامل الثبوب  ان اعمهال  يده حمدال  مدا  باملهملة املهملةراسم هلما إه املراة  اان املهملة أعم رن املطلاح واملايد  اهنالثانية: 
 .أمهله يف عامل اع باب يصلح لالنطبا  على    رن املطلاح واملايد الثبوهيني

 ، بعداً  وغري خفي ان رراةنا رن عامل اع باب هنا: اللفظ بلحاظ املراة رنه ورراةنا رن عامل الثبوب اللفدظ سسدإ هاهده أو  اد  سسدإ  هدوره
إ باهداً وسسدإ  اللفدظ سسدإ اعراةة االسدلعماليةأو  ،أو املراة ردن اع بداب اللفدظ سسدإ وضدعه )املاسدمي( وردن الثبدوب: احلهدم املددلول عليده بده

 .اعراةة اجلدية  بوهاً 
 المطلق والمقيد متحدان وجوداً ال مفهوماً:

واالخدلال  رفهورداً،  فدي )ر د  عدامل( أو )االهدد العداةل(  دان ر د  رلحدد ردا العدامل  ان العالقة بني املطلاح واملايدد هدي عالقدة االئداة و دوةاً الثالثة: 
 واحلان  اهنما باحلم  التايت األويل خمللفان وبالشائا الصناعي رلحدان. ورقبة رؤرنة ونظائرها، ال يف )االهد العاةل(و وةًا وخمللفان رفهورًا و تا احل

 ةقة االتحادلو أريد بالمطلق المقيد فالمصحح عال
، ان املطلاح  دد)ر  ( لدو أريدد بده املايدد  دد)ر   عدامل( يف )أ درم ر دالً(  دان رصدححه هدو عالقدة االئداة بدني املطلداح واملايدد  مدا سدباحالرابعة: 
 هبعية ال أنلية، و تا العهط لو أراة رن قوله )أ رم ر الً عاملاً( الر   ومل يهن العامل قيداً للمطلوب ب  رشرياً أو نبهه. ههون اعراةةوعليه  ان 

 ظاهر المطلق كونه مراداً باإلرادة األصلية
أ : أندلية، اردا إراةة املايدد رنده )إه إراةة املطلداح رنده هدي إراةة  بال قيد أ  نفط الطبيعة، ان  اهر قوله )    بر  ( هو املطلاحالخامسة: 

بد  احلداا األردر إك  اعهط را لدو أريدد املايدد  اهنمدا مل يلطاباد ،والثبوب   اع باب   اح  هطاب   ر   عامل(  هي هبعية بعالقة االئاة،  ان املطلاح لو أريد  
 رؤونة زائدة وهي حلاظ االئاة ونإ اعراةة على غري رصبها األويل الظاهر.

 حسإ ردا قالده اآلخوندد –ورا ورة  يه )الفايه( و)العامل( ورا أنبه وإن  رض رهمالً فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكرِ  يف املاام ان رث  وهطبياح هلك 
 مدا قدرر يف   –إال انه برب ة املادراب اخلمسة يلحول إك رطلداح إه هدتا املهمد  راسدم للمطلداح وللمايدد  لدو أريدد بده املايدد  اندع اعراةة هبعيدة  –

                                                             

ردددن اجلدددواهر واالعدددراض بددد  العرضدددياب، وال اسدددم اجلدددنط،  ونسدددان ور ددد  و دددرو وحيدددوان وسدددواة وبيددداض إك غدددري هلدددك ردددن أ ددداء الهليددداب قدددال اآلخوندددد يف الهفايدددة ) (1)
 ( تلك إهّنا حلاظ رعها، حىت رلحوظ   روضوعة ملفاهيمها  ا هي هي ربهمة رهملة، بال نرط أنالً  إهّنا ريإ

األ نداو ليسدع رهملدة بد  هدي  داهرة يف ارا الو ه األول الساباح و تا الو وه اآلهية  مبنية على ر د  هلدك واسدلظهار ان ألفداظ املطلاداب رثد  املفدرة ا لدى بد ل وأ داء  (2)
 اع ال  عر اً أو ةالة عليه عاالً أو بوحراز  ارية رادراب احلهمة بو ه رن الو وه املت ورة.
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 املادرة اخلارسة. ولو أريد به املطلاح  انع اعراةة أنلية وهي رالضى الااعدة  ما اهنا رفاة الظاهر  ما قرر يف –ح يف الثالثة اّ املادرة الرابعة وند  
 الوجه الثالث: الصدق على كل األفراد بالحمل الشائع

إ ددال  اآليدداب والروايدداب،  ددون قولدده هعدداك: علددى اع ددال  بالصددد  باحلمدد  الشددائا الصددناعي عر دداً، قددال السدديد الوالددد )األول: وقددد يسددلدل 
  فـََلْوال نـََفَر ِمـْن ُكـلِّ ِفْرةقَـة  :وقولده هعداك ،  ِفَاْسـأَلُوا َأْهـَل الـذِّْكر وقولده ، : ْفِسـِه َحاِفِـاً ِلِديِنـِه فَأَمَّـا َمـْن َكـاَن ِمـَن اْلُفَقَهـاِا َصـائِناً لِنـَ

ُِ فَِلْلَعــَواِِّّ َأْن يـَُقلِّــُدوُِ  ــِر َمــْواَل ُِ ُمِطيعــاً أِلَْم أال هددرأ أندده يصددح عر دداً أن ياددال ملددن أخددت باددول  ؛رددن األعلددم وغددريه ، يشددم   دداّلً (1)ُمَخالِفــاً َعَلــى َهــَوا
 (2)املفضول: إنه س ل أه  الت ر، وإنه قلد رن  ان رن الفاهاء  تا و تا(

ردددن الفهدددم العدددريف إك الظهدددور اللفظدددي، واحلانددد : ان العدددر  هدددو  نطلددداح بدددهنالربهدددان اعّخ خدددري نددداهد علدددى  اريدددة اع دددال  إه  وبعبـــارة أ:ـــر :
   وان رث  أه  الت ر بنفسها و يما إها وقعع رلعلااً  اهرة يف  وهنا  ام املراة ال  زءه  لدبر. باحلم  الشائا وانه يرأ الصد احلا م يف الظهوراب 

 دليل الشمول ،الوجه الرابع: مقاِّ التشريع وسن القانون
 وهشريعه. )سن الاانون(اام على اع ال    وقد يسلدل

ةاً بيانه: ان الظاهر رن حال الشارع اع ال   لما أخت يف رلعلاح حهمه لفظاً رن قبي  املفرة ا لى ب ل وأنباهه رن املطلااب، وهلك اسدلنا
فَاْسأَلُوا  و  َأَحلَّ اللَُّه اْلبـَْيعَ إك  هور راام اللشريا وسن الاانون يف هلك، ألن اعمهال رن املشرّع يف راام سّن الاانون، قبيح، وعليه  ان 

ردن ندد  عليده أهد  الدت ر والفايده والعدامل وإال لهددان  و د أو )الفايده( و)العدامل( وندبهها رطلادة يدراة  دا  د  ردا نددد  عليده البيدا  َأْهـَل الـذِّْكرِ 
 احلهمة ملن هو يف راام سن الاوانني. وهلك خال  رالضىالً رهم  

 راارني:ان للمشرع يف حال سن الاانون ال يقال: 
دمدورادام سدن حددوةه وقيدوةه، وال إحدراز للثداخ بعدد احلماهل -براام سن أن  الاانون،  -أ ر   ونده يف رادام سدّن الادانون ال يفدي ا رعداً  ص 

 بهونه يف راام سن الاانون سدوةه وقيوةه إه األعم ال يهون ةلي  األخ .
انه  ان يف راام يهلش   انه العثور عليها هلك وإن نح إال انه قب  الفح ، ارا بعد الفح  عن املايداب واملخصصاب وعدم  إذ يقال:

 سّن الاانون سدوةه وحيإ مل يت ر حداً  هر عدم إراةهه وإال  ان رفوهاً لغرضه.
عددم العثدور علدى الايدد بعدد الفحد ، ةلديالً علدى إراةة املشدرّع العمدوم بداعراةة  ةههفدي ندالحية اللفدظ هاهدا لال دال  بضدميموبعبارة أ:ر : 

له  أ راةه  وقا رلعلااً النشاء أو اخباره اجلدية راةام يف راام سّن الاانون، ب  ان هتا الدلي  أعم إه يلهف  بنفط البيان إ باب مشول    رطلاح
 وللبحإ نلة بوهن اهلل هعاك. عد الفح .ولها ة أحوال أ راةه بعد عدم العثور على املايد ب

 صلى اهلل على محمد وآله الطاهرينو 
 

   )الحكمة(:
ــُه :  الرضددااعرددام قدال  ــُرُِ َوَهــَذا آِ:ــُر ُجُمَعــة  ِمْن ــَي ِمْنــُه تـَْقِصــيَرَ  ِفيَمــا َمَأــى ِمْنــُه َوَعَلْيــَ  ِإنَّ َشــْعَباَن ةقَــْد َمَأــى َأْكثـَ فـََتــَداَرْ  ِفيَمــا بَِق

َباِل َعَلى َما يـَْعِنيَ  َوتـَْرِ  َما اَل يـَْعِني َ  ةقـْ   .بِاإْلِ
 .َشْهُر اللَِّه َعَلْيَ  َوأَْنَت ُمْخِلٌص لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَأْكِثْر ِمَن الدَُّعاِا َوااِلْسِتْغَفاِر َوِتاَلَوِة اْلُقْرآِن َوُتْب ِإَلى اللَِّه ِمْن ُذنُوِبَ  لِيُـْقِبَل 

َها َواَل ِفي ةقـَْلِبَ  ِحْقداً َعَلى ُمْؤِمن  ِإالَّ نـََزْعَتُه َواَل  تـَ َلْعَت َعْنهُ َواَل َتَدَعنَّ َأَمانًَة ِفي ُعُنِقَ  ِإالَّ َأدَّيـْ  .َذنْباً أَْنَت ُمْرَتِكُبُه ِإالَّ َأةقـْ
ْل َعَلْيِه ِفي َسَرائِِرَ  َوَعاَلنَِيِتَ  َواتَِّق اللَّ   .(1)ا  ةَقْدراً  َوَمْن يـَتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه باِلُغ َأْمِرِِ ةَقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشيْ َه َوتـَوَكَّ

ـْهِر  َِْفْر لََنـا ِفيَمـا بَِقـي، ِمْنـُه فَـِ نَّ اللَّـَه َوَأْكِثْر ِمْن َأْن تـَُقوَل ِفيَما بَِقَي ِمْن َهـَذا الشَّ ََ لََنـا ِفيَمـا َمَأـى ِمـْن َشـْعَباَن فَـا َََفـْر اللَُّهـمَّ ِإْن لَـْم َتُكـْن 
 (111ص 11وسائ  الشيعة: ا)  تـََباَرَ  َوتـََعاَلى يـُْعِتُق ِفي َهَذا الشَّْهِر رةقَاباً ِمَن النَّاِر ِلُحْرَمِة َشْهِر رََمَأانَ 

                                                             

 .111ص 22وسائ  الشيعة: ا (1)
 .121ص 1الفاه: اال لهاة واللاليد ا (2)
 .1الطال :  (1)


