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

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(44) 
 : التخصيص واإلضافيةالمحاكمة بين الوجهين الرابع والسادس

َِ بعـلع ععْلـم   سبق الكالم عن وجوو  امموب بوني اتيوال والروايوال الناهيوة عون إ بوال  وـ العلوم  وو ََـا لَـْيَل لَـ   ُ  َوال تَـْقـ
َناََا َعلعْمت ْم أَنَّل  قَـْول َنا و  موا جورل اناق وة   ،خاصوة   األدلة الدالة علوى حييوة ونوو   وبني  َفاْلَزَ وه  َوََا َلْم تَـْعَلم وا فَـر دُّوه  إعَليـْ

 اخلااس.و الوجو  األول، الثاين، الثالث، 
علووم، وااووا اكا مووة بووني الوجووه الرابووب امالعلوومم عووام وقوود خصووو بووالظنو  املعاووهة  والوجووه السوواد  االنهووي عوون قفووو  ووـ ال

 إضايف  فياوقف على متهيد اقداال:
 اَكان كال الوجهين في عالم الثبوت

 الزم اال بووال أو ، فلوو قووال اووثالع االعلوم ا مجوواي 2ابالنسووبة إا امللافوو   1اا   ووال الوووجهني يفكون يف عووات الثبوول: األولـ 
ًع أ وا  هوو امل ورول أو هوو امل وه  –انيز  الافااع إا ا  العلم ا مجاي يف ال وبهة  وـ اكصوورة  وـ انيوز  فانوه ككون  –سووا

ضيوقه با  ينوي  3اا  يعقد إراد ه ايف امل رل  -أثبو اع 
أي العلم ا مجواي يف   6ااالعلم ا مجاي انيز   5اِان   ريعه بقوله  4ا

مث  – احووداها الحقوواع مهووة  اوون امهووال وسن ووـ إا  – مووا ككوون ثبو وواع ا  يعقوود إراد ووه واسووعة  -ب  ووـ ال ووبهة اكصووورة، 
 .يساثين

القول بانه ككن ا  يفكك بني ا راد ني امدية واالساعمالية فال يبين على افواد ا رادة االسواعمالية اوباعبوـ  :واألدق هو
فلوم  نعقود مث  امديوةواسوعة ااوا   7ايبين على طرف   فقد انعقودل ا رادة االسواعمالية با  ال اؤقااع عريف ا  جيمَّد إراد ه امدية 

 إراد ه امدية اليت  ساثين ان عموم ا رادة االساعمالية. يعقدانه عند الا صيو 
                                                             

 املراد به اا يقابل عات ا ثبال لدى السااب، فهو أعم ان نياه ولفظه فادبر.  1ا
 إا جهة الا صيو.  2ا
 ويف امل ه يصوغ عبار ه باحد النحوين.  3ا
 واملقصود به ايبين .  4ا
 الباً سببية.  5ا
 أي اعاه ه اايزأ أو الزم اال بال، واعابار  انيزاع يفكن ولو جبعل ان أ . فادبر  6ا
 املراد هبا وهور اللفظ حبسب وضعه.  7ا
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ـهوا هواا  لوه لوو  ووا  الافاوا، ااوا اماهول  حوو ال فانووه  –امالل الا صويو،  امل ورعني العواديني يف سووالس ال وورى أو  
اوووب  يف حقهوووم انعقوواد إراددووم امديوووة ضوويقةع  حياموولحياموول يف حقهووم إال الا صووويو لووو خصصووووا أو قيوودوا الحقوواع، إ   يوووف 

ا  املصوولحة الاااووة هووو يف واووب بنووائهم علووى  الحقوواع وا ووم حيووث علموووا الحقوواع اسوواثنوا جهلهووم بامل صصووال الوويت قوود  سووايد
   ريب احلكم العام؟

  1انعم لو احاملوا  لك فلهم الاعليق يف ا رادة. فاأال
 الثمرة بين الوجهين

احلالة األوا ال يكو  عموم اللفوظ هوو املرجوب  احداها: يفا  الثمرة يف النحوين  ظهر يف اواطن عديدة نا ر هنا الثانية: 
  3افانه لو انعقودل ا رادة ؛املرجب لدى ال ك  2الدى ال بهال املصداقية إ  ال عموم له، ااا يف احلالة الثانية فانه يكو  هو

واسوعة، فوا    4ااوا لوو انعقودل العوام يف ال وبهة املصوداقية، بعكوسضيقة  ا  الامسك ب ومواا للمصوداق امل وكوس متسوكاع ب
يف ال وووبهة  -واملوووراد بوووه اخلوووا   – يكوووو  هوووو اووون الامسوووك بالعوووام  5ااالخوووراو هوووو اكاووواو للووودليل والامسوووك باخلوووا  فيوووه

  6افاأال املصداقية.
 المرجع في تحديد الوجهين في عالم اإلثبات

 وووو  امل صوووو واملقيووود ااصوووالع أو انفصوووالع، فانوووه إ   وووا    :ا  املرجوووب يف  لوووك يف عوووات ا ثبوووال أاوووور عمووودداالثالـــ : 
عون ينعقد للمطلق عموم إال يف واجد القيود أي ت  نعقود ا رادة االسواعمالية إال ضويقة فنك وف بوالك  فالامل صو ااصالع 

ادة االسوواعمالية حووال ا رادة امديووة، ولووو انفصوول امل صووو أو القيوود فانووه يكووو  املطلووق أو العووام قوود انعقوود لووه وهووور يف ا ر 
 . 7اوالكاشفة بدورها عن ا رادة امدية
إال يف العلموواً العوودول، فلووو  إطووالق  8الوجوووب ا  وورامفلووم ينعقوود   أ وورم العلموواً العوودولاو وضوويحه باملثووال: انووه لووو قووال 

 رم العلمواً العودول ال يصو  الامسوك بعمووم اأ وفوشككنا يف عات انه عادل أم ال فانه يكو   ما لو شككنا انه عات أم ال، 

                                                             

 سال آخر. إ  يساحيل الاعليق فيها فاأال: إ  الاعليق يف املاعلَّق ال ا رادة. فاأال، ولبحث واناق ة  لك  1ا
 عموم اللفظ.  2ا
 امدية واالساعمالية.  3ا
 ا رادة االساعمالية.  4ا
 ال الامسك بالعام.  5ا
 لضرورة الامييز بني الثبول وا ثبال، حيث أوهم الاعبـ اخللط بينهما. فادبر.  6ا
 إال لو  ا  يف اقام الاعليم، وإال  ا  اراعى.  7ا
 .أي ملوضوعه، وله  بعاع   8ا
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 لكونوه متسووكاع بالعوام يف ال ووبهة املصوداقية، و لووك عكووس اوا لووو قوال أ وورم العلمواً وسووك  فانوه ينعقوود الظهووور  1ال وموله لووه
مث إ ا قال ال  كرم فساق العلماً فانه خيرو ان عموم أ رم العلمواً، الفسواق اونهم، فلوو شوككنا يف عوات انوه فاسوق أم  حينئا  

يصو  الامسوك بووواال  كورم فسواق العلمواً  ألنوه حيووث   اون دو  ا ل ووموله لوه قطعواع و لوك ال، صو  الامسوك بوأ رم العلمواً 
أي ال  أي اخلووا  الامسووك بالعووام اواملووراد بالعووام أي العووام امل وورو ووا  ا ووكوس الفسووق  ووا  الامسووك بووه  خراجووه هووو اوون 

 أي على العكس ان الصورة السابقة متاااع. ، كرم فساق العلماً  يف ال بهة املصداقية
 النتيجة في المقام: التخصيص الضيق الدائرة واإلضافية

ــا لَـْيَل يافورل علوى  لوك  لوه ا  قولوه  عواا النتيجـة:  ََ   ُ َِ بعـلع ععْلـم  َوال تَـْقـ حيوث خصوو   صصوال انفصوولة   لَـ
ق  بعَنَبإ   وو لع و إعْن َجاءَك ْم َفاسع َِ َعنِّي فَـَعنِّي يـ َؤدِّيَانو  2ابعلعَسانع قَـْوَع ن ل  ثعَقَتانع َفَما َأدَّيَا إعَلْي فقود انعقود   3ا اْلَعْمرعيُّ َوابـْ

ـهووا  فاكووو وهووور  وعمواووه اوون حيووث ا رادة االسوواعمالية الكاشووفة عوون ا رادة امديووة،  أدلووة حييووة خووه الثقووة والظووواهر و 
ًع  خمصصة َِ بعلع ععْلم   ان فكو  املرادوعيله ، حدوثاع  ال اضيوقة للدائرة بقا ََا َلْيَل َل   ُ  . 4اإضافياع خالف القاعدة َوال تَـْق

 الدائرة واالضافية للقرينة المتصلة األصح: ضيق
إال ا  جياب عن  لوك بوا  القرينوة املقاايوة املاصولة احلافوة بوالكالم هوي اون امل صوو املاصول فلوو أحورزل ت ينعقود  اللهم

 للعام عموم إال يف الضيق.
ـة الرسووول  ـة املا وورعة بوول وسوو ـة العقالئيووة وسوو  قريوور علووى  واألئمووة  واملقووام اوون هوواا القبيوول و لووك ملسوولمية السوو

، فاكووو  ها ووا  والعموول هبووا أيضوواع  العموول بووالظواهر واالعاموواد عليهووا  قريوور واالعاموواد عليهووا وعلووىوالعموول هبووا أخبووار الثقووال 
ـ ا  واالر كاز العقالئي القطعي قرينة ااصلة حافة بو َِ بعـلع ععْلـم  الس ََـا لَـْيَل لَـ   ُ حو   ال  سوم  بانعقواد عمواوه َوال تَـْق

 بل ينعقد ضيقاع  ما أوضحنا. حبسب ا رادة االساعمالية
نـــل ال رادعيووووة إ  قيووول: ا   ؛طرفيوووه واحووود اووون يعلوووم الوجوووه يف اموووواب عووون شوووبهة الووودور أو الاوقوووف عووون  قووود  أي َو
اخلاصوووة   وووه الثقوووة اوقووووف علوووى عووودم خمصصوووية أدلوووة الظنوووو  اخلاصوووة لوووواال  قوووف  وعووودم  عووون العمووول بوووالظنو   5اتقـــُ
 .الظنو  اخلاصة العملصصياها له اوقوفة على رادعياه اال  قف  عن خم

                                                             

 للفرد امل كوس العدالة.  1ا
 الدال على حيية الظواهر.  2ا
 .333  1ا سالاية  و -الكايف: اط  3ا
 إ  ال دليل عليه يف عات ا ثبال، واب عداه ينعقد االطالق النايف لالضافية.  4ا
 ونظائر  ان اتيال والروايال الناهية عن ا بال الظن.  5ا
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وإ ا  وا  اخوه الثقوة حيوة  خمصصواع  اخه الثقة حيوة  خمصصواع  كنيت   1ارادعة ال تقُوبعبارة أخرى: إ ا  ان  
وحيث ال يعلم األسوبق واملقودم، يبقوى خوه الواحود علوى أصوالة عودم احلييوة إ  ال وك يف احلييوة  رادعة ال تقُ  كنت 

 اوضول عدم احليية.
ن األجوبة: ـ ا  املسلماا   كو  قرينة علوى عودم انعقواد العمووم َو واوب عودم  ال تقـُلوو  2اا  االر كاز القطعي والس

 .؟أو خمصصياها له  3اانعقاد   يف ياوهم ا  يكو  رادعاع ليدور األار بني ردعه عن األدلة
هوواا الوجووه ينفووي اوضووول الاعووار  فهووو اقوودم ر بووة علووى أي وجووه يقوورو حبوودو  الاعووار  مث يقوودم احوود ا  :وبعبووارة أخوورى
 فادبر جيدا. ان الوجو على اتخر بوجه 

 
 وصل  اهلل عل  َحمد وآلل الطاهرين

  
   )الحكمة(:

ـ: احلسني  ا اامقال  ََـل  َفَكـَلنَّ اْلَمخ ـوَ  قَـْد َأفعـَد بعَمه  ـْم َأْعاَل ََـل  َوَأْرفَـع  َلك  يك ْم بعتَـْقَوى اللَّلع َوأ َحـِِّّر ك ْم أَيَّا ولع أ وصع
َ َهَجك مْ  َََِّاقعلع َفاْعتَـَلَق  عع  َنك مْ  (4)و ر ودعهع َوَنكعيرع ح ل ولعلع َوَبشع   .َوَحاَل بـَْيَن اْلَعَملع َوبـَيـْ

ــلع  ََِتــاتع َ َوارعقع ــارع َكــلَنَّك ْم بعبَـ ــدَّةع اأْلَْعَم  َ ــحَّةع اأْلَْجَســامع فعــي  ــادعر وا بعصع ــْن  (5)فَـَب َع إعَلــ  َبْطنعَهــا َوَع ــرع اأْلَْر ــْن َرْه ق ل ك ْم َع ــنـْ فَـتَـ
ْن َسَعتعَها  َها َوَضْوئعَها إعَل  ر ْلَمتعَها َوَع ْن َرْوحع َها إعَل  َوْحَشتعَها َوَع ْن أ ْنسع ـيم  ع ْلوعَها إعَل  س ْفلعَها َوَع يقعَها َحْي   اَل يـ َزار  َحمع إعَل  ضع

  .ي َجاب  َصرعيخ  َواَل يـ َعاد  َسقعيم  َواَل 
َقابعـلع َوَأْوَجـَب َلنَـا َولَ  ـْن عع انَـا َوإعيَـّاك ْم َع َِ اْليَــْومع َوَنجَّ بَـاَد اللَّـلع   ك ـم  َأَعانـََنا اللَّل  َوإعيَّاك ْم َعَل  َأْهَوالع َذلع ـْن ثـََوابعـلع عع   اْلَجزعيـَل َع

  حتف العقول عن آل الرسول ا

                                                             

 املدلول عليها بقوله فرضاع اخه الثقة حية  لكو ا أقوى وناس ة حليياه اثالع. عن حيياهه الثقة أو خبأي رادعة عن العمل   1ا
 ال حبسب ا رادة امدية وال حبسب ا رادة االساعمالية.  2ا
 األدلة الدالة على حيية الظنو  اخلاصة.  3ا
: مجوب اهيووة  - غورف  -اي  ريووه الطعوم و الرائحوة. و املهوو : عيوول و دنووا و أزف. و املهوول:  و ااوول و ب ووب: ضود حسون و طيوب - فور   -أفود  4ا

 .: الدم أو دم القلب و املراد به الرو - غرفة
 .بغاال: مجب بغاة. و الطوارق: مجب الطارقة: الداهية  5ا


