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 تعریف عام :  83نوار 
 مقصد چهارم : عام و خاص 

 تعریف عام : 

دلیل تعاریف لفظیه  2برای عام تعاریف متعددی ذکر شده است . صاحب کفایه می فرمایند ، این تعاریف به 

 .  1هستند نه تعاریف حقیقی 

گاهی انسان یک تصور اجمالی از معنای لفظ است . این انسان طالب می آید به وسیله ی ما سوال می کند 

که به این ما ف مای شارحه می گویند و به جوابی که در جواب به این سوال داده می شود ، تعریف لفظی می 

 گویند . 

عدانه بدست بیاورید . به وسیله ی ما مثل این که شما طالب این هستید که یک تصور اجمالی از معنای ص

سوال می کنید و می فرمائید : الصعدانه ماهی ؟ به جوابی که از این سوال داده می شود می گویند تعریف 

 لفظی و در مقام جواب به شما می گویند : نبتُ یعنی گیاه است . 

ه حقیقی باشد بازهم به وسیلو به تعریف حدی و رسمی تعریف حقیقی می گویند . اگر انسان طالب تعریف 

ی ما سوال می کند اما به این ما ، مای حقیقیه می گویند . مثال می گویید : االنسان ما هو و در جواب به این 

 سوال به شما می گویند : االنسان حیوان ناطق . 

ین مال باشد ، اتمام شرایطی که علمای منطق برای تعریف ذکر کرده اند که تعریف باید این شرایط را داشته 

تعریف حقیقی است . مثال علمای منطق می گویند تعریف باید اجلی و اظهر باشد ، یا در تعریف این شرط 

است که معرِف مساوی با معرَف باشد ، شرط دیگر این است که تعریف باید جامع االفراد و مانع االغیار باشد ، 

نباشد . تمام این شرایط ، شرایط تعریف حقیقی است  شرط دیگر این که تعریف باید الفاظش ، الفاظ غریبی

 لذا تعریف لفظی این شرایط را ندارد . 

حال می گوئیم که برای عام تعاریف متعددی ذکر شده است که تمامی این تعاریف به دو دلیل ، تعریف لفظی 

کال بگیرد ن تعاریف اشهستند ) اگر ثابت شد که این تعاریف ، تعریف لفظی هستند دیگر کسی حق ندارد به ای

 که مثال این تعریف جامع االفراد نیست یا مانع اغیار نیست یا تعریف اجلی نیست ( :

 

 

                                                           
دلیل دارد که دو دلیل را این جا می گویند و یک دلیل را اول بحث اجتهاد و  3استاد حیدری : البته صاحب کفایه  1

 تقلید می گوید .
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  : دلیل اول 

اگر این تعاریف ، تعاریف حقیقیه باشند الزمه اش این است که این تعاریف از معنای مرتکز  صغری :

 عام اجلی و اظهر باشند . 

نای مرتکز عام اجلی و اظهر نیستند بلکه قضیه برعکس است ) واالزم و لکن این تعریف از مع کبری :

 باطل (

 پس این تعاریف ، تعریف حقیقی نیستند .  نتیجه :

معنای مرتکز عام چیست ؟ این لفظ عام یک معنا دارد که این معنا در ذهن تمام مردم  توضیح :

ازی می گویند. یعنی ان معنایی که هست . به این معنی که در تمام اذهان مردم هست ، معنای ارتک

ریشه گرفته در ذهن مردم . حاال اگر این تعریفی که علما برای عام می کنند ، تعریف حقیقی باشد ، 

باید این تعاریف اجلی و اظهر باشد از معنای مرتکز . چون یکی از شرایط تعریف حقیقی این است که 

و روشنتر نیستند بلکه این معنای ارتکازی است که از معرِف از معرَف اجلی و اظهر باشد لکن شفافتر 

 تعاریف علما روشن تر است .

شاهد بر این که معنای ارتکازی روشن تر است ، این است که علمای اصول این معنای ارتکازی را 

مثال یک عالم اصولی امده برای عام یک تعریف ارائه داده  مالک گرفته اند برای اشکال بر این تعاریف .

است بعد یک عالم اصولی دیگر می گوید معنای ارتکازی عام شامل این لفظ می شود اما آن تعریفی 

 . 2که شما دادید شامل این لفظ نمی شود لذا این تعریف شما جامع افراد نیست 

  : دلیل دوم 

 از طرفی غرض از این تعاریف ارائه عنوان مشیر و عنوان مشیر با تعریف لفظی حاصل می شود . 

 و از طرف دیگر فهم تعریف حقیقی ، ثمره ی عملی ندارد . پس این تعاریف ، تعاریف لفظیه است .

 توضیح :

 از طرفی اول یعنی چی ؟ اول یک مثال بی ربط می زنم بعد در ما نحن فیه پیاده می کنم .

ی ما می خواهیم . حاال گاهمثال بی ربط : افراد انسان برای ما معلوم است . زید ، بکر ، خالد ، عمرو 

یک حکمی را بر این افراد بار بکنیم و مثال بگوییم این افراد ضاحک هستند خب ما وقت نداریم که 

تک تک این افراد را نام ببریم .این جا چه کار می کنیم ؟ این جا می اییم از یک عنوانی استفاده می 

                                                           
الی اشک استاد حیدری : مرحوم حکیم و فیروزآبادی هرکدام دو ، سه اشکال به این دلیل گرفته اند . مراجعه کنید . 2

که به این دلیل وارد است این است که چه کسی گفته است که تعریف حقیقی باید اجلی و اظهر باشد از معنای 

باید اجلی باشد از معنای مرتکز ، باید بدانید که از چه حیثی باید اجلی  مرتکز . و این که می گویند تعریف حقیقی

یرا ز  باشد . مراد علمای منطق این است که تعریف حقیقی در مقام بیان ماهیت شی اجلی باشد نه از حیث مفهوم .

تعریف حقیقی نباشد اگر منظور از اجلی بودن از حیث مفهوم باشد ، الزمه اش این است که االنسان حیوان ناطق هم 

 چون به هرکس که به گویی انسان می فهمد اما اگر بگویید حیوان ناطق نمی فهمد و ناراحت می شود .
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ان عنوان را موضوع قرار می دهیم  کنیم که این عنوان ، تمامی افراد را می برد زیر پوشش خودش بعد

و محمول را بر آن حمل می کنیم و می گوییم االنسان ضاحک . به این االنسان می گویند عنوان 

مشیر یعنی یک عنوانی است که اشاره دارد به افراد . این جاست که می گویند عنوانی فانی در معنون 

 است . 

که برای عام است و در علم اصول از انها بحث می شود حاال بیایید در بحث خودمان . این مصادیقی 

و منظور ما از مصادیق یعنی کلمه ی کل ، نکره در سیاق نفی ، جمع محلی به ال . این افرادی از عام 

که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و یک احکامی بر انها بار می شود ) مثال برای 

حجه فی الباقی ، ( حاال ما می خواهیم یک عنوانی ارائه بدهیم که این احکام : العام اذا خصص فهو 

عنوان تمامی افراد ی از عام را که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار می گیرند را شامل بشود . 

تا وقتی که می خواهیم احکامی را برای افراد عام اثبات کنیم ، تک تک افراد استفاده نشود . پس 

 یف ارائه یک عنوان مشیر است و منظور از مشیر یعنی اشاره کننده به افراد عام .غرض از تعار

 و این عنوان ) عنوان مشیر ( با تعریف لفظی هم حاصل می شود . 

از طرف دیگر فهمیدن تعریف حقیقی ثمره ی عملی ندارد . چرا ثمره ی عملی ندارد ؟ بخاطر این که 

کار نرفته است که این عام با توجه به تعریف حقیقی اش حکم در هیچ آیه و روایتی کلمه ی عام به 

 داشته باشد . 

 اقسام عام : 

 : 3قسم است  3عام بر 

  : ) عام استغراقی ) انحاللی 

عامی است که حکم برای همه ی افراد ثابت است به طوری که برای هر فردی یک اطاعت است و یک 

عالم وجود داشته باشد ، اکرام تمام این ها  100عالم . اگر معصیت . مثل این که موال بگوید اکرم کل 

 واجب است و به تعداد علما ، یک اطاعت و یک معصیت است .

  : عام مجموعی 

عامی است که در ان حکم می رود روی تمام افراد بما هو مجموع . لذا این مجموع افراد یک اطاعت 

م دادی ، یک اطاعت کردی و اگر همه را انجام ندادی دارد و یک معصیت . لذا اگر همه ی افراد را انجا

) اعم از این که هیچکدام را انجام ندادی یا این که بعضی را انجام دادی و بعضی دیگر را انجام ندادی 

 ( یک معصیت کردی . مثل ایمان به ائمه ) علیهم السالم ( .

 

 

                                                           
 استاد حیدری : مرحوم نائینی این حرف را قبول ندارد . میرزای نائینی عام بدلی را قبول ندارد . 3
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  : عام بدلی 

اما این فرد العلی التعیین است و به ان می  عامی است که در ان حکم برای یک فرد ثابت است ،

 گویند علی البدل . که این فرد قابلیت اطالق بر هر فردی را دارد .

 مثل این که شخصی کفاره بر گردنش است و شارع می فرماید اعتق ای رقبه شئت . 

 

 درباره ی این تقسیم دو نظریه وجود دارد :

 این تقسیم به لحاظ ، ذات عام است .  : ( 5و محقق مروج  4 ) شهید صدر  نظریه ی اول

قسم پیدا می  3یعنی قبل از این که عام در دلیل قرار بگیرد و حکم بر ان بار بشود ، این 

 قسم قبل از این است که حکم بر عام بار بشود .  3شود . پس پیدا شدن این 

 کم است . یعنیاین تقسیم به لحاظ تعلق ح ( : نظریه دوم ) صاحب کفایه و عالمه مظفر 

بیاورید در لسان دلیل و حکم بر آن بار بشود چیزی به نام عام مجموعی قبل از این که عام را 

قسم وقتی پیدا می شود که عام بیاید وارد دلیل بشود و  3و استغراقی و بدلی نداریم . و این 

 حکم بر ان بار بشود . 

  دلیل صاحب کفایه :

مال عام  ، الفاظ خاصه ای نداریم که بگوییم این الفاظ خاصبا قطع نظر از این ها ما یک 

 بدلی است یا مجموعی یا استغراقی است . 

 

 

 

 

                                                           
 .استاد حیدری : نظریه استاد صدر در حلقات همین نظریه است  4

 قسمت قبل از عارض شدن حکم بر آن است . زیرا کلی دو حالت دارد : 3ظاهر این است که تقسیم عام به  5

 اول : کلی به عنوان مرآتی برای افرادش مالحظه نمی شود که در این صورت عام منطقی است .

 صورت دارد : 3دوم : کلی به عنوان مراتی برای افرادش مالحظه می شود که این حالت 

  صورت اول : آن چیزی که ملحوظ است ، هر یک از افراد است به نحو استقالل که این عام استغراقی

 است . طبق این صورت ملحوظ عبارت است از متکثرات بما هو متکثرات و مستقالت

 بارا صورت دوم : آن چیزی که ملحوظ است متکثرات است اما نه بما هو متکثرات بلکه بما هو واحده اعت

 این عام مجموعی است .که 

  صورت سوم : آن چیزی که ملحوظ است ، یکی از افراد است علی البدل که این عام بدلی است 

نحوه و صورت  3ان چیزی که مشخص است این است که لحاظ مفهوم به عنوان مرات برای افرادش به یکی از این 

 14، ص  4د .  منتهی الدرایه ، ج ، متوقف بر این نیست که عام موضوع برای حکمی قرار گرفته باش
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 تطبیق : 

 ف () در این تعاری و قد وقع من األعالم فیها ) تعریف شده است عام به تعاریفی (العام بتعاریف  قد عرف

بما ال یلیق  ) جامع االفراد نبودن ( 6 نعکاس أخرىو اال ) مانع االغیار نیست ( النقض بعدم االطراد تارة

) بما متعلق به النقض است و بدل است برای بعدم االطراد تاره لذا این طور معنی می شود که واقع  7 بالمقام

لت ) ع فإنها(  ( شده است از اعالم در این تعریف اشکال ، به  نقضی که سزاوار نیست به مقام ) تعریف عام

بما  ) عام ( تقع فی جواب السؤال عنه ) چون این تعریف لفظی هستند ( 8 تعاریف لفظیةبرای الیلیق ( 

فی جواب  ) این تعاریف واقع نشده است در جواب سوال از عام به واسطه ی مای حقیقیه ( الشارحة ال واقعة

 .الحقیقیة  بما) عام (  السؤال عنه

ان المعنى ک) دلیل اول بر این که این تعاریف ، لفظی هستند (  و حقیقیه باشند () چگونه این تعریفات  کیف

مما عرف به مفهوما و  ) و حال انکه معنای مرتکز از عام در اذهان مردم ( المرکوز منه فی األذهان أوضح

 هوما ومف –) روشن تر است از این تعریفاتی که تعریف شده است عام به واسطه ی این تعریفات  مصداقا

بیان شاهدی بر این که معنای ارتکازی  – ) بخاطر این اوضح بودن و لذا مصداقا تمییز هستند برای اوضح (

) قرار داده می شود ان معنای مرتکز  على فرد ) معنای مرتکز ( یجعل صدق ذاك المعنى ( روشن تر است

) معیار در اشکال بر  فی اإلشکالو عدم صدقه المقیاس بر یک فرد و عدم صدق آن معنی بر فرد دیگر ( 

) بدون این که شکی باشد در این صدق و عدم  علیها بعدم االطراد أو االنعکاس بال ریب فیهاین تعاریف ( 

) بدون این که شبهه ای عارض بشود ان صدق و عدم صدق را از یک  و ال شبهة یعتریه من أحد  ( صدق

                                                           
یکی از تعاریفی که برای عام ذکر شده است این تعریف است : ) انه لفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له ( که این  6

تعریف شامل مثنی و جمع و اسماء عدد هم می شود با این که عام نیستند ) مانغ اغیار نیست ( و این تعریف شامل 

  6ص  4ی شود ) جامع افراد نیست ( منتهی الدرایه ، ج نکرده در سیاق نفی نم

کسی که می خواهد اشکاالت وارد بر تعریفات عام را پیدا کند و بفهمد رجوع کند به مطوالت از جمله کتاب هدایه 

 .  المسترشدین و الفصول الغرویه

سائل علم اصول است نه خود منظور از مقام ، مقام تعریف موضوع مساله اصولی است زیرا عام از موضوعات م 7

مسائل آن لذا تعریف عام از مبادی تصوریه برای علم اصول می باشد نه خود مساله اصولی و ان چیزی که جزء مسائل 

اصولی است ، حجیت عام در عموم است و از ان جایی که تعریف موضوع از میادی تصوریه است ، اشکال و دقع 

 د اشکال در آن مناسبتی با اصولی ندار

این است که تعریف ، تعریف حقیقی است و بر اساس همین ظاهر  ، ظاهر از تعریف کردن در هر مقامی که باشد 8

است که مستشکالن به این تعاریف اشکال گرفته اند لذا حمل این تعاریف بر تعریف لفظی و دفع اشکاالت وارد بر 

   این تعاریفات واقعا بعید است .

و این که حمل کنند تعاریف را بر تعاریف لفظیه ، این کار از صاحب کفایه تکرار شده است و ما قبال بیان کردیم این 

  8، ص  4طور نیست که  جوابی که در جواب مای  شارحه می آید مساوق با تعریف لفظی باشد . منتهی الدرایه ، ج 
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 ) تعریف باید به اجلی ال بد أن یکون باألجلى کما هو حقیقی () و حال آنکه تعریف  و التعریف احدی (

 أوضح من أن یخفى. باشد (

) تعریفی  بیان ما ) غرض از تعریف ( إنما هو ) عام ( أن الغرض من تعریفه ) بیان دلیل دوم ( 9فالظاهر

است از بیان  ) غرض عبارت جامعا ) می باشد آن تعریف به واسطه ی معنایش ( یکون بمفهومه است که (

کردن تعریفی است که ان تعریف به واسطه ی معنایش ، می باشد جامع بین افرادی که شبهه ای نیست در 

 ) ال شبهة فی أنها أفراد العام لیشار به إلیه ) افرادی که (بین ما  این که این افراد ، افراد عام هستند (

فی مقام إثبات ما له من  به ان افراد ( جامع ( ) مفهوم برای این که اشاره شود به وسیله ی آن تعاریف

) غرضشان  و ماهیته ال بیان ما هو حقیقته ) در مقام اثبات احکامی که برای ان افراد است ( 10 األحکام

بیان کردن چیزی که آن چیز حقیقت و ماهیت عام است ، نیست یعنی غرضشان از بیان این تعاریف ، بیان 

زیرا  ) تعلق غرض به ) دلیل برای این که غرض ، بیان حقیقت عام نیست ( لعدم کردن ماهیت عام نیست (

بعد وضوح ما هو محل الکالم بحسب األحکام  تعلق نگرفته است غرض به آن چیزی که حقیقت عام است (

 ) زیرا نمی باشد ال یکون ( به حقیقت عام ) دلیل برای عدم تعلق غرض حیث ) عام ( من أفراده و مصادیقه

 . محال لحکم من األحکام ) با مفهوم فراگیرش ( بمفهومه العام عام (

 

 

 

 

 

                                                           
ن توهم ایجاد شود که دیگر پس نیازی به این تعاریف وجود از انجائی که تعریف حقیقی انکار شد ممکن است ای 9

ندارد . این عبارت صاحب کفایه برای دفع این توهم است . صاحب کفایه می فرماید غرض از تعریف عام بیان کردن 

،  4منتهی الدرایه ، ج  یک مفهوم جامعی است که تمام افراد عام را که موضوع احکام قرار می گیرند را شامل بشود .

  11ص

اگر واقعا غرضی که سبب شده این تعاریف لفظی را ذکر کنند ، این باشد که یک مفهوم جامعی را بیان کنند که  10

مشیر به افراد عام باشد ، پس الزمه ی این غرض این است که این تعاریف لفظی بر غیر افرادی که موضوع احکام 

صدق می کنند بر افرادی که موضوع احکام نیستند . عالوه بر نیستند صدق نکنند با این که بعضی از این تعاریف 

این که ، ادعای این که احکام برای نفس عام نیستند و فقط برای مصادیق عام ثابت هستند ، صحیح نیست زیرا 

بعضی از احکام بر خود عام مترتب می شوند مثل بحث از این که ایا عام صیغه ای دارد که مخصوص به عام باشد . 

این که عام قبل از فحص حجت است یا خیر ؟ و این که اشاره به مصادیق همان طور که به وسیله ی تعریف لفظی  یا

حاصل می شود با تعریف حقیقی هم حاصل می شود و مرجحی برای تعریف لفظی وجود ندارد اگر نگوییم که تعریف 

 12همان ص   حقیقی مرجح دارد .
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م وضع یا عد ، ) اسماء عدد جزء الفاظ عموم نیستند ( بیان نکته:  84نوار 

 وضع الفاظ برای عموم 
 نکته : 

  اسماء عدد جزء الفاظ عموم نیستند . مدعی :

مثال در مقابل شما ده سیب قرار دارد . به همه ی این ده تا عشره می گویند و با این که عشره شامل ده سیب 

 . این حرف صاحب کفایه است .هست اما به عشره نمی گویند که از الفاظ عموم است 

 دلیل : 

 : شرط عام بودن ، انطباق لفظ بر هر یک از افراد است . صغری 

 : و انطباق لفظ بر هر یک از افراد در اسماء عدد منتفی است . کبری 

 : شرط عام بودن در اسماء عدد منتفی است . نتیجه 

صاحب کفایه می فرمایند اگر یک لفظ بخواهد بشود عام یک شرطی دارد و آن این است  توضیح :

ند ا ، عالم می گویبه تک تک افراد اطالق بشود مثل کلمه ی عالم که به تک تک علماین لفظ باید 

سیب بود به  10لذا العالم از الفاظ عام است . اما این اطالق در اسماء عدد نیست . اگر جلوی شما 

مجموع این دو سیب عشره می گویند اما دیگر حق ندارید انگشت بگذارید روی یکی از آنها و به او 

اما علی قول آخر صحیح  ) این شرطی که من گفتم علی قول صحیح است فافهم . 11بگوید عشره 

 نیست ( 

 تطبیق :

 []أقسام العام

) ان اقسامی که برای عام ذکر شده  أن ما ذکر له من األقسام) متبادر به ذهن این است که (  ثم الظاهر

 باختالف کیفیة تعلق األحکام ) اقسام ذکر شده  ( من االستغراقی  و المجموعی و البدلی إنما هواست ( 

                                                           
استاد حیدری : مرحوم بروجردی یک اشکال گرفته است و فرموده اند که اگر ما حرف صاحب کفایه را قبول بکنیم  11

و بگوییم شرط عام این است که لفظ عام به تک تک افراد هم اطالق بشود ، این تعریف شامل جمع محلی به ال نمی 

 ا به تک تک علما اطالق نمی شود . شود مثل العلما زیرا العلما به مجموع علما اطالق می شود ام

 نکته : مرحوم محقق مروج در منتهی الدرایه ، این اشکال را در بیان معنای فافهم آورده است .

ولی این اشکال وارد نیست . اگر مطول یا مختصر در ذهن مرحوم بروجردی بود این حرف را نمی زند . اکثر علمای 

  ر مطول آمده است می گویند العلما بر یک فرد هم اطالق می شود .نحو و اصول و تفسیر ، با قرائنی که د
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کام یعنی اختالف در تعلق گرفتن اح ی مختلف بودن کیفیت تعلق گرفتن احکام به عموم است ) به واسطه به

العموم ف ) اگر به واسطه ی اختالف کیفیت تعلق احکام نباشد ( و إال ( سبب پیدایش اقسام در عام می شود 

 ) معنای مفهومو هو شمول ال ) پس عموم در تمام این اقسام به یک معنی است ( فی الجمیع بمعنى واحد

) تمامی افرادی که صالحیت دارد که منطبق بشود  12 لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه عام شامل می شود (

تارة بنحو یکون کل فرد موضوعا على حدة  ) عموم ( غایة األمر أن تعلق الحکم بهعموم بر افراد ( 

وعا واحدا بحیث لو أخل بإکرام و أخرى بنحو یکون الجمیع موض ) عام استغراقی و انحاللی ( للحکم

بخالف الصورة األولى فإنه أطاع و عصى  ) عام مجموعی ( واحد فی أکرم کل فقیه مثال لما امتثل أصال

دا بحیث لو أکرم واح ) العلی التعیین ( بنحو یکون کل واحد موضوعا على البدل ) عام بدلی ( و ثالثة

 لقد أطاع و امتثل کما یظهر لمن أمعن النظر و تأمل . ) علما ( منهم

) برای  آلحادها ) عشره مثل خمسه ( أن مثل شمول عشرة و غیرها ) از تعریف عام ( 13 و قد انقدح

 ) عشره لعدم صالحیتها ) مثل این شمول ، از عموم نیست ( المندرجة تحتها لیس من العموم افرادش (

 .  واحد منها فافهم بمفهومها لالنطباق على کل (

 

یک الفاظی داریم که برای عموم وضع شده باشد و ایا ما در لغت عرب و یا هر لغت دیگری  بحث جدید :

 مخصوص به عموم باشد ؟ 

 نظریه است : 5در این مساله 

 : ) ما چنین الفاظی داریم . مثال در لغت عربی کلمه ی کل و در  نظریه ی اول ) صاحب کفایه

 ی همه . یا در لغت عرب کلمه ی جمیع یا قاطبه . فارسی کلمه

این جا یک اشکالی به این نظریه مطرح می شود که صاحب کفایه ان را مطرح و به آن دو جواب می 

 دهد . 

 

                                                           
قسم ، به اعتبار حکم است زیرا عام در تمام این اقسام به یک معنا است و آن عبارت است  3تقسیم عام به این  12

ین معنی از این که مفهوم شامل بشود هر فردی و هر چیزی را که صالحیت دارد ، ان مفهوم بر آن منطبق بشود و ا

قسم به یک شکل موجود است بدون این که تفاوتی داشته باشند اما این شمول بخاطر حکمی که تعلق به  3در هر 

آن می گیرد ، متفاوت می شود زیرا یکبار هر فردی ، می شود موضوع مستقلی برای حکم  و گاهی مجموع افراد 

جزئی ار موضوع است .و گاهی یکی از افراد به نحو علی به گونه ای که هر یک از افراد  موضوع برای حکم واحد است

  16الی  13، ص  4منتهی الدرایه ، ج   البدل موضوع است برای حکم .

روشن می شود از این قول صاحب کفایه که فرمود ) و اال فالعموم فی الجمیع معنی واحد و هو شمول المفهوم  13

 لجمیع مایصلح .....(
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  : اشکال 

اگر کلمه ی کل و امثال کل ، مختص به عام باشد الزمه اش این است که در غیر  صغری :

 عموم استعمال نشود .

 و لکن کلمه ی کل و امثال کل ، در غیر عموم استعمال می شود . کبری :

پس کلمه ی کل و امثال کل مخصوص به عموم نیست . مثال یک نفر به نام زید می  نتیجه :

آید بعد شما می گویید جاءنی کل الرجل . اگر کل مخصوص به عموم است نباید در بعض 

 استعمال شود . 

 : صاحب کفایه به این اشکال دو جواب می دهند : جواب 

اگر می بینید که این لفظی که مخصوص عموم است ، استعمال شده است در بعض  .1

افراد ، این استعمال از باب حقیقت ادعائیه سکاکی است یعنی اول ادعا می کنیم که 

و این مردی که می آید یک طرف و بقیه مردها هم یک طرف بعد کل الرجل را بر ا

 اطالق می کنیم .

حتی اگر حقیقت ادعائی نباشد ، استعمال این لفظ در بعض االفراد به نحو مجاز است.  .2

 و عالقه هم وجود دارد و عالقه ی عموم و خصوص موجود است .

 : تمامی الفاظی که شما ادعا می کنید برای عموم وضع شده است ، مختص به خصوص  نظریه ی دوم

ص و بعض االفراد در نتیجه ما در کالم عرب و هر لغت دیگری کلمه ای است و وضع شده برای خصو

 که وضع شده باشد برای عموم ، نداریم . 

 این نظریه دو دلیل دارد :

 : خصوص متیقن است و عموم محتمل است و وضع لفظ برای متیقن اولی از  دلیل اول

 وضع لفظ برای محتمل است .

مرادش از العلما تمام علما باشد ، مرادش خصوص هم موال می فرماید اکرم العلما . اگر 

هست زیرا خصوص و بعض االفراد در ضمن تمام هست . و اگر مرادش بعض االفراد باشد 

 بازهم خصوص و بعض االفراد مراد است پس خصوص و بعض االفراد متیقن است .  

 : خصوص و بعض اکثر عام ها تخصیص خورده اند یعنی مراد از اکثر عام ها  دلیل دوم ،

االفراد است به طوری که گفته شده است : ما من عام اال و قد خص . حاال که اکثر عام ها 

تخصیص خورده اند ، اگر شما گفته اید که الفاظ برای عموم وضع شده اند ، کثرت المجاز 

 عالزم می آید زیرا اکثر عام ها در خصوص استعمال شده اند . اما اگر گفتیم این الفاظ وض

شده اند برای خصوص و در خصوص استعمال شده اند ، قلت المجاز الزم می آید . و قلت 

  . المجاز اولی از اکثر المجاز است 
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 : تمامی این الفاظی که ادعا شده مختص به عموم اند و وضع شده اند برای عموم ،  نظریه ی سوم

  مشترک لفظی هستند لغتا و شرعا بین عموم و خصوص .

 این الفاظ از حیث لغت مشترک لفظی هستند یعنی کلمه ی  چهارم ) سید مرتضی ( : نظریه ی

کل در لغت دو وضع دارد یکبار وضع شده برای خصوص و یکبار وضع شده برای عموم . اما در شرع 

 مقدس وضع شده برای عموم .

  : کرد توقف در مساله باید نظریه پنجم. 

 تطبیق : 

)  لغة و شرعا ) مخصوص می باشد عموم را ( تخصه ) مثل کل ( صیغةفصل ال شبهة فی أن للعموم 

) همان طور که ما در  کالخصوصمعنای شرعا این است که شارع مقدس همان کار عرف را امضا کرده است ( 

) همان طور که می  کما یکون(  مثل کلمه ی بعض هر لغتی الفاظی داریم که برای خصوص وضع شده اند

 ( یا مثل اسم جنس ه مشترک است بین عموم و خصوص مثل مفرد محلی به ال مثل العالمباشند الفاظی ک

فظ أن مثل ل ( زیرا بدیهی می باشد – ) تعلیل الشبهه یشترك بینهما و یعمهما ضرورة ) لفظی که ( ما

 هر لغتی) در  فی أی لغة کان ( مثل جمیع و همه ) و لفظی که مرادف می باشد لفط کل را کل و ما یرادفه

) شامل نمی شود  و ال یخص الخصوص و ال یعمه) مختص می باشد عموم را (  تخصه که بوده باشد مرادف (

ارد ) منافات ندو  ال ینافی اختصاصه بهاشکال بر نظریه ی اول ( اشاره به )  و امثال لفظ کل ان خصوص را (

) کل و مرادف  استعمالهدف در خصوص ( مخصوص بودن این کل و مرادف ان به عموم  با استعمال کل و مرا

 . بادعاء أنه العموم أو بعالقة العموم و الخصوص ( ) مجازا فی الخصوص عنایة (

) گوش داده نمی شود به  ال یصغى ( بر این که بعضی الفاظ مخصوص عموم هستند  ) قیام ضرورت و معه

) بر  بخالفه ) عموم ( إرادة الخصوص متیقنة و لو فی ضمنه ) دلیل اول قول دوم ( إلى أن قول دوم (

) از این  أولى ) که متیقن خصوص است ( و جعل اللفظ حقیقة فی المتیقن خالف عموم که متیقن نیست (

یان ب –) عطف بر الی در الیصغی الی  و که لفظ را حقیقه در عموم قرار بدهیم زیرا که عموم مشکوک است (

ال إلى أن التخصیص قد اشتهر و شاع حتى قیل ما من عام إال و قد خص و الظاهر  دلیل دوم قول دوم (

 . 14 هو الغالب تقلیال للمجاز ) خاصی که ( حقیقة لما ) لفظ ( یقتضی کونه

 

 

                                                           
وجه عدم اصغاء به این دو دلیل ، این است که بدیهی است که کل و مرادف آن برای عموم وضع شده اند و به این  14

وضع قطع داریم و با قطع به وضع برای عموم ، شکی در وضع وجود ندارد تا صحیح باشد تمسک به این دو دلیل 

  23، ص  4رای خصوص را . منتهی الدرایه ، ج زیرا این دو دلیل در ظرف شک صالحیت دارند که اثبات کنند وضع ب
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 الفاظی که مفید عموم هستند  اشکاالت نظریه ی دوم ،:  85نوار 
 ی دوم :اشکاالت صاحب کفایه به نظریه 

  : اشکال به دلیل اول 

اگر متیقن بودن اراده ی بعض موجب وضع کل و مرادفاتش برای خصوص و بعض االفراد صغری : 

 است . ) بعض االفراد بما هو استقاللی او ضمنی ( بشود الزمه اش وضع لفظ برای امر مردد

یشه واضع لفظ را برای یک واالزم باطل ) یعنی وضع لفظ برای امر مردد باطل است زیرا همکبری : 

 امر معین وضع می کند (

 (ضع کل و مرادفاتش برای خصوص نیستفلملزوم مثله ) متیقن بودن اراده ی بعض موجب ونتیجه : 

 توضیح : 

کسانی که می گویند تمام الفاظی که حقیقت در عموم است ، حقیقه در خصوص هست و  دلیل این 

است . حاال ما سوال می کنیم که وقتی از دهان یک نفر کلمه  ها این بود که اراده ی بعض ، متیقن

ی کل امد بیرون ، ایا بعض االفراد بما هو ضمنی مراد و متیقن است ؟ خیر زیرا ممکن است کلمه ی 

کل برای خصوص و بعض االفراد وضع شده باشد . اگر کلمه ی کل برای خصوص و بعض االفراد وضع 

 هو استقاللی مراد است . شده باشد ، بعض االفراد بما 

ایا بعض االفراد که شما می گوئید متیقن است ، بما هو استقاللی متیقن است ؟ خیر زیرا احتمال دارد 

اگر کلمه ی کل برای عموم وضع شده باشد ، بعض که کلمه ی کل وضع شده باشد برای عموم . 

 االفراد بما هو ضمنی مراد است . 

پس این بعض االفراد به چه عنوانی متیقن است ؟ بما هو مردد بین کونه استقاللیا او ضمنیا یعنی می 

 گوییم بعض االفراد مردد متیقن است . 

حاال اگر متیقن بودن اراده ی بعض موجب وضع لفظ بشود باید بگوییم کلمه ی کل وضع شده برای 

زیرا واضع وقتی می خواهد یک لفظی را وضع بکند  بعض االفراد مرددد . و این باطل است بالضروره

برای یک معنایی ، این معنا را به طور واضح و مشخص می آورد در ذهنش بعد لفظ را برای این معنی 

  وضع می کند .

 

  : ایشان به این دلیل دو اشکال می گیرداشکال به دلیل دوم  

 مجاز نیست.تخصیص عام موجب مجازیت نیست پس کثرت تخصیص موجب کثرت  .1

صاحب کفایه می فرماید اگر یک عامی تخصیص بخورد ، این تخصیص خورد عام موجب 

مجازیت نیست . کلمه ی کل رجل ، عام است بعد ان را تخصیص می زنیم می گوییم اال 
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الفساق یعنی می گوییم اکرم کل رجل اال الفساق . االن شما با اال الفساق ، کل رجل را 

تخصیص زدن سبب مجازیت نیست ، نه باعت مجازیت کلمه ی کل  تخصیص زدید لکن این

است و نه باعت مجازیت کلمه ی رجل است . چون کلمه ی کل در معنای خودش که عموم 

باشد به کار رفته و کلمه ی رجل هم در معنای خودش به کار رفته است . ایشان بعدا می 

از باب تعدد دال و مدلول است گوید که اگر عامی تخصیص خورد سبب مجازیت نیست بلکه 

 . در نتیجه کثرت تخصیص هم سبب کثرت مجاز نمی شود .

سلمنا که تخصیص عام موجب مجازیت شود . خب کثرت المجاز چه اشکالی دارد ؟ کثرت  .2

المجاز دو حالت دارد یا با قرینه است یا بدون قرینه . اگر بدون قرینه به کار ببرد ، غلط است 

به کار می برد ، چه اشکالی دارد ؟ نه تنها اشکالی ندارد بلکه خوب هم هست  اما اگر با قرینه

  زیرا در مجاز یک لطفی هست که در حقیقت نیست .

 16: الفاظی که مفید عموم است  15 بحث جدید

 : نکره در سیاق نفی یا نهی 

ی  یک نفر میکی از اموری که گفته شده مفید عموم است ، نکره در سیاق نهی یا نفی است . مثال 

 گوید الرجل فی الدار . رجل قبلش نفی است و مفید عموم است .

لکن نکره در سیاق نفی یا نهی ، داللت بر عموم دارد اما داللتش عقلیه است نه وضعیه . یعنی طبیعت 

بعد از نفی یا نهی قرار گرفته است ، این نفی یا نهی داللت دارد بر انتفاء طبیعت ، عقل می گوید 

 اء طبیعت به انتفاء تمامی افراد است . انتف

 صاحب کفایه دو نکته بیان می کنند و بحث نکره در سیاق نفی و نهی تمام می شود .

 : صورت دارد : 3طبیعتی که بعد از نفی یا نهی قرار گرفته است ،  نکته ی اول 

 طبیعتگاهی مطلقه بودن ان طبیعت احراز شده است . یعنی برای ما احراز شده که این  .1

، طبیعت مطلقه است . یعنی مراد از این طبیعت ، فرد خاصی از این طبیعت نیست . 

مثال یک متکلمی می گوید ال رجل فی الدار . کلمه ی رجل ، طبیعت است و برای ما 

 احراز می شود که طبیعت مطلقه است یعنی منظورش فرد خاصی از رجل نیست . 

قرار گرفته ، طبیعت مطلق باشد ، این وقوع نکره بعد اگر طبیعتی که بعد از نفی یا نهی 

 .  عقال  از نفی یا نهی ، مفید عموم است

                                                           
 استاد حیدری : برای روشن شدن فرق این بحث با بحث قبلی رجوع کنید به مرحوم مشکینی  15

بعد از این که در بحث قبلی صاحب کفایه ثابت کرد که برای عموم یک الفاظ خاصی وجود دارد حال در این جا  16

 27، ص  4اند از مصادیق الفاظ عام . منتهی الدرایه ، ج  هبحث می کند از الفاظی که شمرده شد
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گاهی برای ما احراز شده است که این طبیعتی که بعد از نفی یا نهی قرار گرفته است ،  .2

طبیعت مقیده است .  یعنی منظور رجل خاصی است . مثال متلکم می گوید ال رجل 

 اجنبی فی الدار . 

در این صورت هم نکره در سیاق نفی و نهی مفید عموم است اما افاده ی تمامی افراد 

این صنف را می کند . یعنی هیچ فردی از افراد رجل اجنبی در خانه نیست . بنابراین در 

این صورت هم افاده ی عموم می کند لکن دائره ی عموم این صورت از دائره ی عموم 

 صورت قبلی ضیق تر است . 

گاهی طبیعتی که بعد از نفی یا نهی است ، مطلق بودن یا مقید بودنش برای ما احراز  .3

 نشده است . در این صورت یحتمل مطلقه باشد و یحتمل مقید باشد . 

مراد از رجل طبیعت مثال متکلم می گوید الرجل فی الدار و برای ما محرز نشده است که 

یعنی رجل اجنبی است . حاال که احراز  مطلقه یعنی طبیعت رجل است یا طبیعت مقیده

نشده است ، احتمال می دهیم مراد رجل مطلق باشد و احتمال می دهیم که رجل 

اجنبی باشد . ) به چنین طبیعتی که مطلقه یا مقیده بودن ان احراز نشده است ، طبیعت 

 مبهمه و مهمله می گویند که این طبیعت مبهمه همانی است که مقسم قرار می گیرد

 البشرط مقسمی ( –برای اطالق یا تقیید 

صاحب کفایه می فرماید ، در این صورت هم نکره ی در سیاق نفی مفید عموم است و 

شامل تمامی افراد هست اما تمامی افراد متیقن و بین طبیعت مطلقه و مقیده ، طبیعت 

گویید نید بمقیده متیقن است . مثال در مثال رجل اجنبی متیقن است . یعنی شما می توا

 هیچ مرد اجنبی در خانه نیست .

 : نکته ی دوم 

 صاحب کفایه در این نکته یک مقایسه می کند بین کل و نکره در سیاق نفی .

می فرماید این کل و نکره در سیاق نفی از یک جهت شبیه به هم هستند و از دو جهت با 

 هم فرق دارند .

 جهت شباهت :

 هر دو مفید عموم هستند .

 تراق :جهت اف

کلمه ی کل مفید عموم است اما بالوضع اما نکره در سیاق نفی بالعقل مفید عموم  فرق اول :

 است .

اگر یک طبیعتی که برای ما محرز نشده بود که مطلق یا مقید است ، و این  فرق دوم :

 طبیعت بعد از کل قرار گرفت مثل این که متکلم به شما بگوید کل الرجل ، و نمی دانیم مراد
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از رجل مطلق رجل است یا مراد رجل اجنبی است . این جا کلمه ی کل رافع ابهام است 

یعنی همین کلمه ی کل قرینه درست می کند که مراد از طبیعت ، طبیعت مطلق و رجل 

 مطلقه است . 

اما اگر نکره ای بعد از نفی یا نهی قرار گرفت و برای ما احراز اطالق یا تقیید نشد ، وقوع نکره 

 لذا شما حق ندارید ر سیاق نفی اثبات نمی کند که مراد از طبیعت ، طبیعت مطلقه است .د

حمل کنید آن را بر تمامی افراد طبیعت مطلقه بلکه باید حمل کنید بر تمامی افراد متیقن 

 ) طبیعت مقیده ( .

 تطبیق : 

) با این که متیقن بودن اراده ی خصوص و بعض  أن تیقن إرادته) اشکال به دلیل اول نظریه ی دوم (  مع

) صاحب کفایه می فرماید اگر  18 مع ) خصوص و بعض االفراد ( 17 ال یوجب اختصاص الوضع به االفراد (

استعمال کل و مرادفانش در خصوص زیاد بود و در عموم نادر بود به گونه ای که این نادر ملحق به عدم بشود 

و حرف شما مجالی داشت اما استعمال عام همان طور که در خصوص زیاد است ، بازهم حرف شما جا داشت 

کون العموم کثیرا ما در عموم هم زیاد است یعنی کثیرا عام گفته می شود و مراد متکلم هم عموم است (

 اشتهار التخصیص ال ) اشکال به دلیل دوم ( و ) با این که عموم کثیرا چیزی است که اراده می شود ( یراد

ر قبول ) اگ یوجب کثرة المجاز لعدم المالزمة بین التخصیص و المجازیة کما یأتی توضیحه و لو سلم

 جاز () کثرت م فال محذور فیه بشود کثرت المجاز یعنی قبول کنیم که تخصیص سبب مجازیت می شود (

 . 19 أصال إذا کان بالقرینة کما ال یخفى

                                                           
 تقریر محقق مروج از اشکال صاحب کفایه بر دلیل اول قول دوم :  17

ایشان می فرمایند که متیقن بودن اراده ی خصوص فقط یک صرف استحسان است که صالحیت ندارد که ثابت کند 

 24، ص  4ظن غیر معتبر هستند . منتهی الدرایه ، ج  صیغه برای خصوص وضع شده است زیرا وجوه استحسانیه

ظاهر عبارت این است که ، دلیل این که متیقن بودن خصوص سبب وضع برای خصوص نمی شود ، این است که  18

اراده کردن عموم کثیر است و اراده ی عموم قلیل نیست تا وضع برای عموم ، قلیل الفائده باشد . اما این عبارت 

یدگی نیست زیرا اراده کردن عموم با متیقن بودن اراده ی خصوص منافاتی ندارد . لذا اولی ابن بود که خالی از پیچ

دلیل را این بیاورد که متیقن بودن خصوص یا بخاطر استعمال لفظ در خصوص است یا بخاطر این است که خاص ، 

بر وضع نیست زیرا استعمال اعم از بعضی از عام است . در صورتی که لفظ در خصوص استعمال شود ، این دلیل 

حقیقه و مجاز است واگر بخاطر این باشد که خاص بعض عام است ، عدم کشف متیقن بودن خاص از وضع واضح تر 

  24، ص  4است زیرا در این هنگام لفظ در عموم وضع شده است . منتهی الدرایه ، ج 

 ن است که :خالصه ی اشکاالت صاحب کفایه بر دو دلیل نظریه دوم ای 19

یک اشکال بر هردو دلیل وارد است و آن این است که استدالل به این دو دلیل صحیح نیست مگر در هنگام شک 

در وضع برای خصوص یا عموم اما ما علم به وضع برای عموم داریم لذا تمسک به این دو دلیل وجهی ندارد . و به 
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 [فصل ]فی بیان ما دل على العموم

) و داللت  و داللتها علیه 21 أو النهی 20 عد من األلفاظ الدالة على العموم النکرة فی سیاق النفیربما 

) دلیل  رةلضرو ) قید داللت یعنی داللت نکره بر عموم عقلی است ( ال ینبغی أن تنکر عقال نکره بر عموم (

فرد  إال إذا لم یکن ی معدومه () نمی باشد طبیعت أنه ال یکاد یکون طبیعة معدومة داللت نکره بر عموم (

) طبیعت موجود می شود  کانت موجودة ) اگر فردی از طبیعت موجود بود ( بموجود و إال ) طبیعت ( منها

 ) لکن ال یخفى أنها می خواهد بگوید خلف پیش می آید چون فرض این است که طبیعت معدوم است ( –

) یعنی غیر  ال مبهمة ) مطلقه ( إذا أخذت مرسلة را () افاده می کند عموم  تفیده نکره در سیاق نفی (

یعت ) اگر طب و إال ) طبیعت مبهمه قابلیت تقیید و اطالق دارد ( قابلة للتقید محرز االطالق و التقیید (

شدن سلب  ) شامل ال یقتضی إال استیعاب السلب ) سلب نکره ( فسلبها مرسله نباشد بلکه مبهمه باشد (

یعنی متیقن را فقط شامل می شود که متیقن  –) آن چیزی را که اراده شده است یقینا  یقینالما أرید منها  (

) نه شامل شدن آن چیزی که صالحیت دارد انطباق  ال استیعاب ما یصلح انطباقها علیه همان مقید باشد (

 ال ما ارید منها یقینا () استیعاب السلب ل من أفرادها و هذا نکره بر ان چیز که عبارت است از افراد نکرده (

) این حرف با این که داللت نکره در سیاق نفی بر عموم عقلی است ،  22 ینافی کون داللتها علیه عقلیة

ه ) به نسبت افرادی است ک باإلضافة إلى أفراد ما یراد منها بر عموم ( عقلیه ) داللت فإنها منافاتی ندارد (

 کره () ن ال األفراد التی یصلح النطباقها ( و در این قسم مراد از نکره ، متیقن است  اراده می شود از نکره

                                                           
ال مختص وارد می شود . منتهی الدرایه ، ج دلیل اول یک اشکال خاص خودش وارد می شود و به دلیل دوم دو اشک

  26، ص  4

 مثل ایه ی شریفه : و اهلل اخرجکم من بطون امهاتکم التعلمون شیئا . 20
 مثل این روایت : التلبس شیئا مما الیوکل فی الصاله 21

 این عبارت رد یک اشکال و توهم مقدر است . 22

یا نهی بر عموم یک داللت عقلی است .و این منافات دارد با توهم مقدر : می دانیم که داللت نکره در سیاق نفی 

این که اگر طبیعت مهمله باشد ، فقط شامل افراد متیقن می شود زیرا داللت عقلیه ، سلب تمام افراد و عموم را 

  اقتضا دارد نه خصوص افراد متیقن را

زی است که از نکره اراده شده است . لذا جواب صاحب کفایه به این توهم :  داللت عقلیه بر عموم به نسبت آن چی

اگر از نکره ، نکره ی مرسله و مطلقه اراده شده ، آن چیزی که سلب می شود تمام افراد طبیعت مطلقه است . اما 

اگر مراد از نکره ؛ نکره مقیده به قیدی باشد ، آن چیزی که سلب می شود ، افراد ان طبیعت مقیده است نه تمام 

 ت مطلقه می تواند بر آنها منطبق شود .افرادی که طبیع

خالصه: سلب از جهت عمومیت و خصوصیت و ضیق بودن ، تابع وسعت و ضیق بودن طبیعت منفیه یا منهیه است . 

  30، ص  4منتهی الدرایه ، ج 
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) همان  داللة مثل لفظ کل على العموم وضعا 23 کما ال ینافی ) بر آن افراد تا بشود مثل قسم اول ( علیها

 چیزی است که اراده طور که تنافی دارد با داللت کردن امثال کل بر عموم ، این مطلب که عموم کل به حسی

می گویند کلمه ی کل مفید عموم است اما عموم هر چیزی  –) فاعل الینافی  کون می شود از مدخول کل (

) بخاطر این که عموم به  بحسب ما یراد من مدخوله و لذا ) کل ( عمومه که از مدخول اراده کرده اید (

تقیید المدخول بقیود  تنافی ندارد با عموم ( ) ال ینافیه حسب آن چیزی است که از مدخول اراده شده (

 . ) مثل ال تکرم رجال فاسقا امویا ( کثیرة

 حجیت عام در مابقی اسم محلی به ال ،:  86نوار 
 داللت اسم محلی به ال بر عموم  بحث اول :

ک روی یاز جمله ی کلماتی که گفته شده داللت بر عموم می کنند ، اسم محلی به ال است . یعنی اگر بر  

اسمی ، ال بیاید این اسم داللت بر عموم می کند مثل االنسان که داللت بر همه ی انسان ها دارد . العلما 

 یعنی همه ی علما .

صاحب کفایه می فرمایند این اسمی که ال دارد ، داللت بر عموم می کند اما داللتش بالوضع نیست . ایشان 

م به واسطه ی قرینه است . اگر قرینه بود دال بر عموم هست اما اگر می فرماید داللت اسم محلی به ال بر عمو

قرینه نبود دال بر عموم نیست . قرینه مثل استثناء . شما می گویید ان االنسان لفی خسر اال الذین ... ما در 

عام  هادبیات خوانده ایم که همیشه استثنا از یک چیز عام می شود پس استثناء قرینه می شود که مستثنی من

 . 24است 

 دلیل صاحب کفایه بر این که اسم محلی به ال دال بر عموم نیست بالوضع : 

چیز را بررسی  3چیز وجود دارد که باید این  3ایشان می فرماید اگر یک اسمی دارای ال بود ، در این جا 

 کنیم . این 

 اول : ال 

 ما ، علما است مثال در مثال العلدوم : کلمه ای که ال بر روی ان امده 

 سوم : مرکب ال و علما یعنی العلما .

                                                           
 غرض از آوردن این عبارت ، تنبیه بر این است که سلب از جهت وسعت و ضیق تابع آن چیز و طبیعتی است که 23

در حیز نفی یا نهی قرار گرفته است و در این مطلب فرقی نیست بین این که داللت بر عموم عقلیه باشد مثل نکره 

  31، ص  4منتهی الدرایه ، ج .  در سیاق نفی یا داللت بر عموم وضعیه باشد مثل کلمه ی کل

ه مبحث مطلق و مقید می زند . استاد حیدری : حرفی که صاحب کفایه این جا می زند تنافی دارد با حرفی ک 24

 ایشان در بحث مطلق و مقید عقیده دارند که اسم محلی به ال ،  مفید عموم هست 
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تا  وضع شده برای عموم ، وضع هر  3ایشان می فرمایند هر یک از این ها اگر بخواهیم بگوییم هر یک از این 

یک از این ها برای عموم نیاز به دلیل داریم و دلیل منتفی است . نه تنها ما دلیلی نداریم که ثابت کند هر 

تا وضع شده برای عموم ، بلکه دلیل برای وضع نشدن داریم . مثال ما دلیل داریم که ال وضع  3یک از این 

 شده برای زینت . 

 حجیت عام در ما بقی:  25بحث دوم 

 در بحث عام و خاص ما دو مساله داریم :

اگر یک عامی به وسیله ی یک مخصصی تخصیص خورد ، حجت در باقی هست یا نیست . مثل این  .1

به شما می فرماید : اکرم العلما اال زید . مراد از این زید هم کامال معلوم است ) چون این که موال 

بحثی که مطرح کردیم در جائی است که مخصص کامال معلوم باشد ( حاال این زید از تحت عام 

 حکما خارج شد . باید این بحث را مطرح کنیم که عام در غیر زید حجت هست یا نیست .

 ریه است :نظ 3این جا 

 : عام در مابقی حجت است . نظریه ی مشهور و صاحب کفایه 

 : عام در مابقی حجت نیست . نظریه جماعتی از اهل سنت 

 : اگر عام به واسطه ی مخصص متصل تخصیص بخورد ، عام در مابقی حجت است  نظریه  سوم

 اما اگر به وسیله ی مخصص منفصل تخصیص بخورد ، عام در مابقی حجت نیست .

برفرض که عام حجت در باقی باشد ، اگر عام به واسطه ی مخصص مجمل تخصیص خورد ، در این  .2

 صورت دارند : 3جا افراد عام 

مثال موال به شما می فرماید اکرم العلماء اال الفساق . این کلمه ی اال الفساق مخصص است و مجمل 

 د یا نمی گویند . هم هست . ما نمی دانیم که فساق به مرتکب صغیره هم می گوین

 صورت دارند :  3این جا صاحب کفایه می فرمایند افراد عام 

 : بعضی از افراد مقطوع الخروج اند یعنی بعضی افراد یقین داریم از تحت  صورت اول

 مخصص خارج هستند . مثال در مثال ما ، علمای عادل . 

 ( . منفصلمطلقا ) چه مخصص متصل باشد و چه  در این دسته ، عام حجت هست

 : بعضی از افراد عام مقطوع الدخول هستند یعنی یقین داریم داخل در مخصص  صورت دوم

هستند . مثل علمای مرتکب کبیره . حکم این صورت هم این است که عام در این افراد 

 حجت نیست .

 : بعضی افراد مشکوک الدخول و الخروج هستند . مثل مرتکب صغیره .  صورت سوم 

                                                           
 استاد حیدری : مرحوم فیروزآبادی فرموده اند که صاحب کفایه این جا بین دو بحث خلط کرده است .  25
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عقیده ی صاحب کفایه تفصیل است و می فرمایند اگر این عام به واسطه  ، در این صورت

ی مخصص منفصل تخصیص خورده باشد عام حجت در این ها هست اما اگر به واسطه ی 

 مخصص متصل تخصیص خورده باشد عام در این افراد حجت نیست .

ن درباره ی مساله صاحب کفایه در عبارت این دو بحث را با هم خلط کرده زیرا بحث ما اال

ی اول است یعنی جائی که عام به وسیله ی مخصص مبین تخصیص خورده است . حاال 

نوع شدن افراد مال  3نوع می کند در حالی که این  3صاحب کفایه در این بحث ف افراد را 

 مساله ی دوم است .

 تطبیق :

 – ی کل با نکره در سیاق نفی است) می خواهد جهت اختالف دوم را بگوید ، اختالفی که بین کلمه  نعم

 ) ال یبعد أن یکون ظاهرا عند إطالقها ( استدراک از اشتراک بین کلمه ی کل با نکره در سیاق نفی است 

ر نکره ) منظورش نکره د هنگام مقید نبودن کلمه ی کل ظهور داشته باشدبعید نیست این که بوده باشد 

مقید نبودن کل دو حال دارد یکی این  – که مدخول کل استسیاق نفی نیست بلکه منظورش نکره ای است 

که اطالقش احراز بشود و یکی هم این که نه اطالقش و نه مقید بودنش احراز شود . اگر اطالقش احراز شود 

دیگر کاری به کل نداریم . لذا بحث ما در جائی است که مدخول کل مقید نیست لکن اطالقش هم برای ما 

)  و هذا ) شامل شدن تمام افراد نکره که مدخول کل است ( ستیعاب جمیع أفرادهافی ا محرز نیست (

) وضعیت می باشد در اسمی که زینت داده شده  هو الحال فی المحلى بالالم عموم به حسب ما یراد است (

) جمع باشد محلی به  جمعا ( یعنی اگر اسمی محلی به ال بود این هم مفید عموم است اما عموم مراد به ال

 و ) بنابر این که افاده کند محلی به ال ، عموم را ( کان أو مفردا بناء على إفادته للعموم( یا مفرد باشد ال

 فتقیید المدخول بالوص ) تنافی ندارد عموم را ( ال ینافیه ) بخاطر این که عموم به حسب ما یراد است ( لذا

 ) و إطالق التخصیص على تقییده ) اکرم العلما اذا کانوا عدوال ( و غیره ) مثال بگو اکرم العلماء العدول (

یعنی اگر شما مدخول ال را قید بزنی ، به این تقیید می گویند تخصیص ، این تخصیص  –تقیید مدخول ال 

به معنای  این نیست که اول عام درست می شود و بعد تخصیص زده می شود بلکه به معنای این است که از 

ته لکن دالل ) از باب تنگ بکن دهان چاه را است ( لیس إال من قبیل ضیق فم الرکیة ل ضیق آوردیم (او

 ) بلکه بل إنما یفیده ) اما داللت محلی به ال بر عموم وضعا ممنوع است ( على العموم وضعا محل منع

ات ) مقدم الحکمة بکند عموم را () در جائی که اقتضا  فیما إذا اقتضته محلی به ال فائده می دهد عموم را (

 ) زیرا اقتضا نمی کند عموم را ( لعدم اقتضائه ) ان منع ( و ذلک ) مثل استثناء ( أو قرینة أخرى حکمت (

کما ال یخفى و ربما یأتی فی  ) الم و مدخول ( وضع الالم و ال مدخوله و ال وضع آخر للمرکب منهما

 . ) محلی به ال ( المقام المطلق و المقید بعض الکالم مما یناسب

 



19 

 

 [فصل ]فی تحقیق العام المخصص

) این جا وارد مساله دوم  فیما  ، ال شبهة فی أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فیما بقی

 ( علمای عدول – ) یقین پیدا شده به داخل نبودن این افراد علم عدم دخوله ( در افرادی که – شده است

 ) افرادی که مشکوک الدخول و الخروج هستند ( متصال و ما ) مخصص ( و لو کانفی المخصص مطلقا 

) عام در این افراد هم حجت  أیضا ) احتمال داده شده است دخول این افراد در مخصص ( احتمل دخوله فیه

بین األصحاب بل ال ینسب  المشهور ) حجیت عام در باقی ( منفصال کما هو ) مخصص ( إذا کان است (

 . أهل الخالف الخالف إال إلى بعض

دم و بین المنفصل فقیل بع ) باقی ( فیه ) عام ( بین المخصص المتصل فقیل بحجیته و ربما فصل

) استدالل کرده  باإلجمال ) نافی حجیت مطلقا ( احتج النافی ) نظریه عدم حجیت عام مطلقا ( حجیته و

) منظور از  الخصوصیات ) دسته های ( سب مراتبلتعدد المجازات ح است به واسطه ی مجمل بودن (

و تعیین الباقی من  ( نفر 15نفر ، یک دسته  16نفر ، یک دسته  17یک دسته  – خصوصیات یعنی افراد

  . ترجیح بال مرجح ) بدون این که قرینه ی معنیه ای در کار باشد ( بینها بال معین

مابقی و اشکال وارد دلیل قول به حجت نبود عام مخصص ، در :  87نوار 

 بر آن
 3اگر عام به واسطه ی مخصص مبین تخصیص بخورد ، ایا در باقی حجت هست یا نیست ؟ در این مساله 

 نظریه وجود دارد ( 4نظریه ی معروف وجود دارد ) در این مساله 

 : عام حجت است مطلقا . نظریه ی اول 

 : اگر مخصص متصل بود ، عام حجت است و اگر منفصل بود حجت نیست . نظریه ی دوم 

 : عام حجت نیست مطلقا . نظریه سوم 

 دلیل قول سوم : 

موال فرموده است اکرم العلما . بعد فرموده است التکرم زیدا العالم . این زید کامال برای ما مشخص که 

تخصیص حجت در مابقی هست یا حجت نیست.  کیست . حاال می خواهیم ببینیم این اکرم العلما بعد از

 نظریه سوم این است که عام حجت نیست .

 : عام بعد از تخصیص مجمل است . صغری 

 : مجمل حجت نیست . کبری 

 : عام بعد از تخصیص حجت نیست  نتیجه 
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توضیح : چرا عام بعد از تخصیص مجمل است ؟ موقعی که عام تخصیص می خورد دیگر این عام 

م نمی شود چون تخصیص خورده است . در این جا امر دائر است بین این که ما عام حمل بر عمو

و هیچکدام تخصیص خورده را حمل بکنیم بر تمام باقی یا بر بعض الباقی و هردو هم مجاز است 

 ترجیح بر دیگری ندارد و وقتی بر هم ترجیح نداشتند می شود مجمل .

. در عاَلم بیست تا عالم داریم . زید خارج شد . بعد از این که مثال موال فرمود اکرم کل عالم اال زید 

این عام تخصیص خورد دیگر شما حق ندارید اکرم کل عالم را حمل بر عموم بکنید چون فرض 

 19این است که تخصیص خورده است . لذا امر دائر است که این را حمل بکنیم بر تمامی باقی ) 

که خود این بعض الباقی هم مختلف است و هردو هم مجاز  نفر ( یا حمل کنیم بر بعض الباقی

 است و هیچکدام از این دو احتمال بر دیگری ترجیحی ندارد لذا کالم می شود مجمل .

 اشکال وارد شده است  3بر این دلیل  اشکاالت وارد بر دلیل قول سوم :

  : اشکال صاحب کفایه 

مدخولش نیست در نتیجه تعدد مجاز ایشان می فرماید تخصیص عام موجب مجازیت عام و 

 . در نتیجه اجمالی در کار نیست  پیدا نمی شود

 صاحب کفایه می فرماید عام دو صورت دارد :

 گاهی عام به واسطه ی مخصص متصل تخصیص خورده است . .1

در این صورت ، هم عام در معنای خودش به کار رفته است و هم مدخول ادات عموم در 

 رفته است . معنای خودش به کار 

مثال یک بار موال می فرماید اکرم کل رجل . کل در معنای خودش که همه باشد به کار 

رفته است و مدخول کل هم در معنای خودش به کار رفته است . تا این جا قبل از 

تخصیص بود . بعد تخصیص خورد و موال فرمود اکرم کل رجل عالم ، در این جا هم رجل 

ر رفته است و کل هم همین طور . اما فرق قبل از تخصیص و در معنای خودش به کا

بعد از تخصیص در این است که قبل از تخصیص عموم ما یراد وسیع است اما بعد از 

 تخصیص عموم مایراد ضیق می شود . 

لکن اگر شما مخصص متصل می آورید بهش نگویید تخصیص بلکه به ان تقیید بگویید 

و اگر مخصص متصل باشد مخصص متصل از همان اول  زیرا تخصیص فرع بر عموم است

نمی گذارد ظهوری در عموم داشته باشد یعنی عمومی نیست . لذا اگر به ان تخصیص 

 می گویند در ان مسامحه است .

 گاهی عام به واسطه ی مخصص منفصل تخصیص خورده است .  .2

منهم . در این جا  التکرم الفساق موال اول می فرماید اکرم کل عالم . بعد می فرماید

صاحب کفایه می فرماید این عام قبل از این که مخصص منفصل بیاید دارای دو ویژگی 
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است و مخصص منفصل که امد ویژگی دوم را از بین می برد اما از بین رفتن ویژگی دوم 

 سبب مجازیت عام و مدخولش نمی شود . این ویژکی ها عبارتند از :

و حکم می شود که  م مستقر می شود و تثبیت می شوداین عام ظهورش در عمو الف :

 همین ظاهر ) عموم ( مستعمل فیه است الصاله کون اللفظ مستعمال فی المعنی الظاهر

 . 

الن االصل فی  این استعمال عام در عموم می شود مطابق با اراده ی جدی متکلمب :  

 . یعنی قبل از کل کالم مستعمل فی معنی ، ان یکون معناه هو المطابق الراده المتکلم

 این که مخصص بیاید می توان قسم خورد که مراد جدی متکلم هم عموم است .

حاال مخصص منفصل می اید ، این مخصص منفصل ویژگی دوم را از بین می برد یعنی 

که از متکلم صادر شد ، مراد جدی متکلم از عام ، عموم  می گوید عام از همان اولی

نبوده است بلکه خاص و بعض االفراد بوده . اما مخصص منفصل دیگر به ویژگی اول 

حاال که کاری که به استعمال عام  دست نمی زند یعنی عام در عمومش استعمال شد .

 ندارد پس استعمال عام در عموم حقیقی است .

 تطبیق : 

 از تخصیص عام الزم نمی ) کون العام مجازا ، یق فی الجواب أن یقال إنه ال یلزم من التخصیصو التحق

أما فی التخصیص بالمتصل فلما عرفت من أنه تا شبهه تعدد مجازات الزم بیاید (  آید که عام بشود مجاز ،

و إن کان دائرته  () استعمال شده اند در عموم  و أن أدوات العموم قد استعملت فیه  ال تخصیص أصال

) اگر چه می باشد دائره ی عموم از جهت سعه و ضیق مختلف ، به خاطر اختالف صاحبات ادوات  سعة و ضیقا

فلفظة کل فی مثل کل رجل و .  ) مدخول ادات عموم ( تختلف باختالف ذوی األدوات یعنی مدخول (

 ) باإلضافة إلى اآلخر ل رجل عالم () ک کل رجل عالم قد استعملت فی العموم و إن کان أفراد أحدهما

 . فی غایة القلة ) یعنی بدون نسبت به دیگری ( بل فی نفسها کل رجل (

) چون اگر مخصص منفصل بود این مخصص منفصل کاشف  و أما فی المنفصل فألن إرادة الخصوص واقعا

 ) مستلزم نیست این اراده ال تستلزم استعماله فیه از این است که مراد جدی متکلم از اول خصوص بوده (

) و مستلزم نمی باشد که خاص منفصل قرینه  و کون الخاص قرینة علیه ، استعمال عام را در خصوص (

) استعمال عام با وجود  بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم باشد بر استعمال در خصوص (

اگر اول عام از موال صادر شود و بعد مخصص منفصل بیاورد  –مخصص منفصل در عموم ، به عنوان یک قاعده 

، این مخصص منفصل کاشف از این است که مراد جدی موال از همان اول ، ماعدای خاص است . سوال : اگر 

مراد جدی متکلم از همان اول ، ماعدای خاص بوده چرا کالم را به طور عام فرموده است ؟ مرحوم فیروزآبادی 

ن کلمه ی قاعده اشاره به جواب این سوال دارد . می گوید موال با گفتن عام می خواهد یک قانون می فرماید ای
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کلی بگوید که هر موقع انسان در افراد شک کرد ، رجوع کنند به آن قانون کلی و اصال سیره ی عقال این شکل 

کون الخاص مانعا عن  ) عطف بر استعمال یعنی از اموری که ممکن است این است که ( قاعدة و است (

) بخاطر مقدم  تحکیما ) خاص منفصل مانع از حجیت ظهور عام است نه مانع از اصل ظهور ( حجیة ظهوره

چون همیشه خاص بر عام مقدم است  –) دلیل برای منع از حجیت  األظهر على الظاهر 26للنص أو کردن (

ال مصادما ألصل  اظهر است و عام ظاهر است (زیرا خاص یا نص و یا . چرا همیشه خاص بر عام مقدم است ؟ 

)مجالی  ال مجال للمصیر ) با این امکان ( و معه نیست مانع از اصل ظهور عام ( ، ) مخصص منفصل ظهوره

 مجازا کی یلزم اإلجمال ) خصوص ( قد استعمل فیه ) عام ( إلى أنه نیست برای متمایل شدن به این که (

.  

 ، بیان اشکال بر عدم حجیت عام مخصص در مابقیاشکاالت وارد :  88نوار 

 میرزای قمی 
ما گفتیم عام استعمال در عموم شده است . یک نفر می گوید این که عام در عموم استعمال شده یک احتمال 

 است و احتمال دیگری هم هست که عام در عموم استعمال نشده بلکه در خصوص استعمال شده است .

دهد که وقتی که عام صادر شد از متکلم ، ظهور در عموم پیدا می کند و ظهور هم صاحب کفایه جواب می 

مستقر می شود و لفظ در همین ظهور هم استعمال می شود و استعمالش هم حقیقی است و وقتی که مخصص 

منفصل آمد ، دیگر کاری به اصل ظهور ندارد و ظهور دیگر تثبیت شد و استعمال هم استعمال حقیقی بود و 

 این مخصص فقط به حجیت ظهور کار دارد .

 تطبیق :

) مرتفع نمی شود به واسطه ی این  مجرد احتمال و ال یرتفع به ) استعمال عام در عموم ( ال یقال هذا

ی ف ) زیرا احتمال دارد استعمال بشود عام ( االستعمال ( ) دلیل برای الیرتفع اإلجمال الحتمال احتمال (

 . ) باقی ( خصوص مرتبة من مراتبه

) مجرد این احتمال که ممکن است عام در خصوص استعمال شده  مجرد احتمال استعماله فیه :  فإنه یقال

فی العموم و الثابت ) عام (  بعد استقرار ظهوره ) سبب اجمال عام نمی شود ( ال یوجب إجمالهباشد ( 

) یعنی مخصص منفصل می گوید ظهور عام در عموم  بالخاص إنما هو بحسب الحجیة ) عام (من مزاحمته 

 . کما أشرنا إلیه آنفا ) خاص ( لما هو األقوى ) تقدیما ( تحکیما حجت نیست (

 []الفرق بین المخصص المتصل و المنفصل 

                                                           
 استاد حیدری : به عقیده ی من این او ، برای تردید نیست بلکه برای تقسیم است .  26
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منعقد  ) بعدم انعقاد الظهور ) اگر چه می باشد فرق ( و بالجملة الفرق بین المتصل و المنفصل و إن کان

 إال فی العموم ) منفصل ( و فی الثانی ) مضیق ( إال فی الخصوص ) متصل ( فی األولود ظهور ( نمی ش

) یعنی چه مخصص متصل باشد و چه  مجازا فی واحد منهما أصال ) عام ( إال أنه ال وجه لتوهم استعماله

وص فی األول و و إنما الالزم االلتزام بحجیة الظهور فی الخص منفصل ، استعمال عام مجازی نیست (

فی  ) مرتکب کبیره ( کان الخاص حجة فیه ) افرادی که ( فی خصوص ما ) عام ( عدم حجیة ظهوره

 .  ) در نتیجه عام در مورد افراد مشکوک نیز حجت است ( الثانی فتفطن

 اشکال میرزای قمی به دلیل قول سوم :

 ایشان می فرماید حتما مراد تمام ما عدا است . زیرا

 : تمام ماعدا اقرب به معنای حقیقی است  صغری 

 : و اقرب به معنای حقیقی اولی به اراده است  کبری 

 : لذا تمام ما عدا اولی به اراده است . نتیجه 

  اشکال صاحب کفایه بر جواب میرزای قمی :

صاحب کفایه می فرماید این اقربیتی که شما می فرمائید و می فرمائید نزدیک به عموم است ، از 

له ما هم قبول جهت نزدیک به عموم است ؟ اگر مرادتان نزدیک بودن از جهت کمیت است ، ب چه

 ت سبب حمل بر تمام ما عدا نمی شود .داریم لکن این اقرب

اگر مرادتان از اقربیت این است که همان طور که لفظ استعمال در عموم می شود ، این لفظ کثیرا  

هم در تمام باقی استعمال می شود یعنی تمام باقی نزدیک به عموم است از حیث کثرت استعمال ، 

عمال لباقی استقبول نداریم که عام کثیرا در تمام ااگر مرادتان این است ما این را قبول نداریم یعنی 

  . شود اما در بعض الباقی استعمال نشود

 تطبیق :

 . أقرب المجازات ) تمامی الباقی ( بأن الباقی ) نافی ( و قد أجیب عن االحتجاج

 و ) اقربیت به حسب مقدار و کمیت ارزش و اعتباری ندارد ( و فیه ال اعتبار فی األقربیة بحسب المقدار

 إنما المدار على األقربیة بحسب زیادة األنس الناشئة من کثرة االستعمال 

 اشکال شیخ به دلیل قول سوم ،:  89نوار 
 اشکال مرحوم شیخ انصاری به دلیل قول سوم :

 انها می گفتند که عام بعد از تخصیص مجمل است لذا حجت نیست . 



24 

 

شیخ می فرماید بر فرض استعمال عام در باقی مانده مجاز باشد ، اما اجمالی در کار نیست زیرا عام بعد از 

تخصیص باید حمل بشود بر تمام الباقی لذا اجمالی در کار نیست . موال فرمود اکرم کل عالم . فرض کنید 

خ می فرماید بر فرض که استعمال عام در باقی تا عالم داریم . بعد موال فرمود التکرم زید العالم . شی 10درعالم 

نفر باشند مجاز باشد با هم الزم است که عام حمل بشود بر تمام باقی لذا اجمالی در کار نیست .  9مانده که 

 چرا باید حمل بشود بر تمام الباقی ؟ چون مقتضی برای حمل موجود است و مانع از حمل مفقود است . 

نفر ( می کرد  9این عام قبل از این که تخصیص بخورد داللت بر تمام الباقی )  چگونه مقتضی موجود است ؟

نفر ( می کرد . بعد از این که تخصیص خورد داللت عام بر یک نفر از بین رفت  10، چون داللت بر عموم ) 

وجود است باقی ملکن داللت عام بر تمام الباقی از بین نرفت و باقی است لذا مقتضی برای داللت عام بر تمام ال

و مانع هم مفقود است یعنی مانعی از داللت عام بر تمام الباقی نیست . چرا مانع مفقود است ؟ اگر چیزی .  

بخواهد مانع باشد ، ان مانع عبارت است از وجود مخصصات دیگر است و مانع مفقود است چون مخصص دیگر 

 یست و اصل با عدم است . یا یقین داریم نیست یا شک داریم مخصص دیگری هست یا ن

 جواب صاحب کفایه به اشکال شیخ :

مقتضی برای حمل بر تمام الباقی موجود نیست . صاحب کفایه می فرماید داللتی که قبل از تخصیص بوده ، 

 بعد از تخصیص نیست و داللتی که بعد از تخصیص هست قبل از تخصیص نبوده است .

اللت بر تمام الباقی داشت اما داللتش بر تمام الباقی در ضمن داللتش این عام قبل از این که تخصیص بخورد د

بر عموم بود . لذا داللت عام قبل از تخصیص بر تمام الباقی می شود داللت ضمنیه . به عبارت دیگر عام قبل 

از تخصیص داللت بر تمام الباقی می کرد اما این داللتش در ضمن استعمال عام در معنای حقیقش بود و 

 معنای حقیقی عام ، عموم بود . 

اما بعد از این که عام تخصیص خورد دیگر ان داللت نیست زیرا اگر عام بعد از تخصیص بخواهد داللت بر آن 

نفر بکند یعنی داللت بر تمام الباقی بکند ، این داللت داللت استقاللی خواهد بود . چون فرض شیخ این  9

 از گرفت اما صاحب کفایه استعمال را حقیقی می گیرد . است که استعمال عام در بقیه را مج

بعد می فرماید اقای شیخ ، اگر فرمودید استعمال عام در باقی مجاز است ، مجاز متعدد  است . تمام الباقی که 

نفر باشند خودش یک مجاز است ، بعض الباقی یک مجاز است . و این دو مجاز هیچکدام بر دیگری ترجیحی  9

 می شود ترجیح بدون مرجح .ندارد لذا 

 تطبیق :

ت ) استدالل نافی حجی قدس سره فی مقام الجواب عن االحتجاج فی تقریرات بحث شیخنا األستاذ و )

و األولى أن یجاب بعد   . لفظه ) عبارت بعدی ( هذا ) کالمی است ( ما عام بعد از تخصیص در مابقی (
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) یعنی عام بعد از این که تخصیص خورد می گوییم استعمالش در مابقی مجازی است  تسلیم مجازیة الباقی

) شیخ می فرماید اگر عام بخواهد داللت کند بر هر فردی از افراد ، این  داللة العام ) متعلق به یجاب ( بأن (

واند داللت خصیص نمی تمتوقف بر این نیست که داللت کند بر فرد دیگر چون اگر این را بگوییم ، عام بعد از ت

غیر منوطة بداللته على فرد آخر من أفراده و لو  ) عام ( على کل فرد من أفرادهکند بر تمام الباقی ( 

این  ) علت برای إذ ) اگر چه بوده باشد داللت عام بعد از تخصیص بر بقیه مجازی باشد ( کانت داللة مجازیة

این اکرم کل عالم تخصیص خورد . داللت عام بر تمام  – نیست که مجازیت مضر به داللت عام بر تمام الباقی

الباقی مجاز است . شیخ می فرماید ولو داللت عام بر تمام الباقی مجازی است اما باز هم داللت بر تمام الباقی 

می کند . چرا ؟ شیخ یک حرفی زده است که اشاره به یک قاعده دارد . حرف شیخ این است که اگر عام 

گر می گویند عام مجاز است بررسی کنیم ببینیم علت این که می گویند مجاز است چیست تخصیص خورد ، ا

؟ علت مجاز بودن این است که یک فرد خارج شده است و علت مجاز بودن این نیست که عام بعد از تخصیص 

باقی ر تمام الیک افرادی که قبل از تخصیص داخل در ان نبوده ، داخل در عام شده .تا شما بگویید عام داللت ب

 ندارد .

یعنی شیخ می خواهد بگوید معنای مجازی دو حالت دارد : یکبار معنای مجازی کامال مباین با معنای حقیقی  

است و گاهی مباین با معنای حقیقی نیست و اقل و اکثر است . مثال برای مباین : حیوان مفترس و رجل 

) به واسطه ی شامل نشدن عام است ، آن  شمولهبواسطة عدم  ) چون مجازیت ( هی ( شجاع در اسد .

) مجازیت به خاطر داخل  لألفراد المخصوصة ال بواسطة دخول غیرها افرادی را که تخصیص خورده شد (

ی ف شدن غیر افراد تخصیص خورده نیست و منظور از غیر ، غیر اجنبی ای است که اصال داخل نبوده است (

موجود و المانع مفقود ألن المانع فی مثل  ) تمام الباقی ( لى الباقیع ) عام ( مدلوله فالمقتضی للحمل

 ند بلکه اقل و اکثر هست ) ما نحن فیه این خصوصیت را دارد که معنای مجازی با حقیقی مباین نیست المقام

 ) معنای عام یعنی تمام الباقی ( عن مدلوله ) عام ( یوجب صرف اللفظ ) مخصصی است که ( إنما هو ما (

نسبة بال فرض این است که مخصص دیگری منتفی است و موجود نیست ( –) ما یوجب  و المفروض انتفاؤه

فاألصل عدمه انتهى موضع  ) فی وجود مخصص آخر ( لو شکى الباقی الختصاص المخصص بغیره  فإل

  (  الحاجة .

لى ع داللت عام قبل از تخصیص ( –) عام  ال یخفى أن داللته ) جواب صاحب کفایه به اشکال شیخ (قلت 

ألجل داللته على العموم و الشمول فإذا لم  ( بر هر فردی  ) می باشد ان داللت کل فرد إنما کانت

 ) و استعمل فی الخصوص بعد از تخصیص ( –) پس هنگامی که استعمال نشد عام در عموم  یستعمل فیه

کان إرادة کل واحد من  ) عطف بر استعمل ( والمفروض مجازا  ) استعمال در خصوص ( کما هو باقی (

تا  – ) به ان مراتب جاز انتهاء التخصیص إلیه ) از مراتبی که ( مما ( و افراد  ) باقی مراتب الخصوصیات

ایز ) عطف بر انتها یعنی از آن دسته هایی که ج و ( وقتی می توانی تخصیص بزنی که تخصیص اکثر الزم نیاید

 اراده کل واحد من مراتب الخصوصیات ) خبر کان مجازا ممکنا ) در ان دسته ها ( فیه استعمال العام است (
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عین بال م منظور از بعض مراتب ، تمام الباقی است ( –) مراتب  بعضها تعین () جواب اذا لم یستعمل  کان (

 ترجیحا بال مرجح 

نی ) یع ضرورة أن الظهور إما بالوضع ) تمام الباقی ( فیه ) عام ( لظهوره ) بعد از تخصیص ( و ال مقتضى

بموضوع  لیس ) بعض و تمام الباقی ( و إما بالقرینة و المفروض أنه بگویید عام وضع شده برای تمام الباقی (

 .قرینة و لیس له موجب آخر ) درباره ی بعض و تمام الباقی ( له و لم یکن هناك

یث ح ) جدای از داللت عام بر فرد دیگر ( د على حدةعلى کل فر ) و داللت عام قبل از تخصیص ( و داللته 

 ) عام ( على العموم ال یوجب ظهوره ) عام ( فی ضمن داللته ) از انجایی که می باشد ان داللت ( کانت

) قید برای الیوجب ظهوره یعنی موجب ظهور  فی العموم إذا ) عام ( فی تمام الباقی بعد عدم استعماله

 . قرینة على تعیینه ) نبوده باشد در مورد تمام الباقی ( لم تکن هناك که (نمی شود البته زمانی 

باألصل إال أنه ال  ) اگر چه مانع دفع می شود ( و إن کان مدفوعا ) ظهور در تمام الباقی ( فالمانع عنه 

 . ( عموم  – ) موضوع له بعد رفع الید عن الوضع ) ظهور در تمام الباقی ( مقتضى له

مستعمال إال فی  ) هنگامی که نباشد عام ( إذا لم یکن ) دفع مانع به واسطه ی اصل ( إنما یجدی  نعم 

) یعنی اگر شما بگویید عام بعد از تخصیص ، استعمال در عموم شده که عقیده ی من صاحب کفایه العموم 

ققناه فی کما فیما حهم همین است ، اگر شک در تخصیص دیگر پیدا کردید اصل عدم مخصص است (

 الجواب فتأمل جیدا .

 به عام  لفظی  مخصص ) مفهومی ( سرایت اجمال : 90نوار 
 مخصص دو صورت دارد : مقدمه :

گاهی مخصص ، مخصص لفظی است . مثل این که شارع بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید التکرم  .1

 الفساق منهم . این التکرم مخصص است و لفظی است .

 در این صورت مخصص لفظی خودش دو حالت دارد : 

 : گاهی مخصص لفظی مبین است ) یعنی معنای مخصص کامال برای ما روشن  حالت اول

است و افراد مخصص هم کامال روشن است ( مثال شارع فرمود اکرم العلما و بعد فرمود ال 

عنی مرتکب گناه تکرم الفساق منهم . معنای فاسق کامال برای ما روشن است و فاسق ی

کبیره و ان وقت افراد فاسق هم برای ما روشن است یعنی می دانیم این فرد و اون فرد 

 مرتکب کبیره هستند . 

 : گاهی مخصص لفظی مجمل است . خود این دو صورت دارد : حالت دوم 
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 : گاهی مجمل مفهومی است . مثل این که موال فرموده است اکرم  صورت اول

ه التکرم الفساق منهم . اما معنای فاسق برای ما روشن نیست که العلما بعد فرمود

 معنای فاسق مرتکب کبیره است یا مرتکب کبیره و مصر علی الصغیره  است . 

 : گاهی مجمل مصداقی است . مثل این که شارع فرموده اکرم العلما  صورت دوم

روشن است و بعد می فرماید التکرم الفساق منهم و معنای فاسق کامال برای ما 

فقط مرتکب کبیره است اما ما درباره ی این زید عالم شک داریم که ایا این زید 

 عالم مرتکب کبیره هست یا مرتکب کبیره نیست .

گاهی مخصص ، مخصص لبی است یعنی از مقوله ی لفظ نیست . مثل این که موال می فرماید اکرم  .2

 اسق حرام است . العلماء بعدا اجماع قائم می شود که اکرام عالم ف

اگر مخصص لفظی مبین باشد که بحثش گذشت لذا بحث ما االن در باره ی مخصصی است لفظی ای است 

 که مجمل باشد .

 اصل مطلب : 

اگر مخصص لفظی مجمل مفهومی باشد ، ایا اجمال مخصص سرایت به عام می کند یا خیر ؟ اگر  سوال :

بگوییم اجمال مخصص سرایت به عام می کند ، عام می شود مجمل و عام که مجمل شد ، در افراد مشکوکه 

 شود لذا درحق تمسک به عام نداریم اما اگر گفتیم اجمال مخصص سرایت به عام نمی کند ، عام مجمل نمی 

 افراد مشکوکه تمسک به عام می توان کرد .

معنای این عام این است که اکرام تمام علما چه عادل و چه مرتکب  –شارع فرمود اکرم العلما ) این عام است 

کبیره و چه مصر علی الصغیره واجب است  (  بعد شارع فرمود التکرم الفساق منهم اما معنای فاسق برای ما 

که آیا فاسق به خصوص مرتکب کبیره گفته می شود یا این که فاسق هم به مرتکب کبیره و هم روشن نیست 

به مصر علی الصغیره گفته می شود . االن این جا مخصص لفظی ما مجمل مفهومی است . حاال ایا مجمل 

 این بودن این مخصص سرایت به عام می کند . اگر گفتیم که اجمال مخصص سرایت به عام می کند ، در

 مثال در فرد مشکوک که مصر علی الصغیره باشد حق تمسک به عام یعنی اکرم العلما را نداریم .

 جواب : 

 ایشان اول اقسام را می فرمایند . ایشان می فرمایند مخصص دو صورت دارد :

 : در این جا دو حالت وجود دارد : یکبار مخصص متصل است . صورت اول 

 : یا مخصص لفظی دائر بین اقل و اکثر است . حالت اول 



28 

 

شک می کنیم که مراد از فاسق چیست مثال شارع فرموده است اکرم العلما اال الفساق منهم . 

ایا مراد خصوص مرتکب کبیره است یا عالوه بر مرتکب کبیره ، مصر علی الصغیره را هم می 

 گیرد . 

 : مثل این که موال فرموده : اکرم  است .یا مخصص لفظی دائر بین المتباینین  حالت دوم

العلما اال الفساق منهم . بعد شک می کنیم مراد از فاسق ، مرتکب کبیره است یا مصر علی 

 الصغیره است .

 در این دو صورت ایا اجمال مخصص به عام سرایت می کند یا نمی کند ؟

ی کند . چون در این دو صورت اجمال مخصص به عام سرایت م صاحب کفایه می فرماید

همین که مخصص متصل به عام هست ، همین اتصال سبب می شود که از اول برای عام 

ظهوری در عموم منعقد نشود لذا این عام حجت در عموم نیست پس در فرد مشکوک حق 

 تمسک به عام نداریم . 

 : یکبار مخصص منفصل است . در این جا هم دو حالت دارد : صورت دوم 

 : خصص لفظی دائر بین اقل و اکثر است . یا م حالت اول 

این مخصص ، مخصص لفظی  التکرم الفساق منهم .مثال شارع فرموده اکرم العلما بعد فرموده 

منفصل است . ان وقت معنای فاسق برای ما روشن نیست که ایا معنای فاسق خصوص مرتکب 

 کبیره است یا عالوه بر مرتکب کبیره ، مصر علی الصغیره را نیز شامل می شود . 

  ایا این جا اجمال مخصص سرایت به عام می کند یا خیر ؟

رت اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند . در نتیجه صاحب کفایه می فرمایند در این صو

 در این صورت در فرد مشکوک ) مصر علی الصغیره ( می توان به عام تمسک کرد . 

موقعی که شارع می گوید اکرم العلما ، این عام است و حجت در عموم است و عموم  دلیل :

ر و زائد بر اقل ، مصر علی یعنی هم اقل و هم زائد بر اقل ، که اقل در مثال ما مرتکب کبی

الصغیره است . بعد از این که خاص صادر شد ، این مخصص حجت در اقل است . این خاص 

مزاحمت ایجاد می کند برای عام و مزاحم حجیت عام در اقل می شود . یعنی بعد از این که 

 خاص صادر شد ، خاص می گوید عام در اقل حجت نیست . اما این خاص ، حجت در زائد

بر اقل نیست چون شک داریم که ایا زائد بر اقل در تحت خاص داخل هست یا نیست . و 

 وقتی که خاص حجت در زائد بر اقل نبود ، دیگر مزاحم حجیت عام در زائد بر اقل نیست .

 : یا مخصص لفظی دائر بین متباینین است . حالت دوم 

اما نمی دانیم معنای  . رم الفساق منهممثال شارع فرموده اکرم العلما ) عام ( بعد فرمود التک

 فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا خصوص مصر علی الصغیره است .  
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ایا اجمال این التکرم الفساق منهم ، سرایت به اکرم العلما می کند یا نمی کند ؟ این جا فرد 

 مشکوک هردو ) مرتکب کبیره و مصر علی الصغیره ( هستند . 

در این صورت اجمال مخصص به عام سرایت می کند . یعنی عام  صاحب کفایه می فرماید

 هم مجمل می شود لذا در فرد مشکوک حق تمسک به عام نداریم . 

شارع فرموده است اکرم العلما و ما یقین داریم این اکرم العلما به واسطه ی احد  دلیل :

) اکرم العلما ( یا  المتباینین تخصیص خورده است یعنی علم اجمالی داریم که از تحت عام

مرتکب کبیره خارج شده یا مصر علی الصغیره . و قدر متیقنی هم در کار نیست . و این 

متباینین هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد که بگوییم این خارج شده و دیگری خارج نشده 

 است . لذا شما نسبت به هیچ یک از این متباینین حق تمسک به عام را ندارید چون نسبت

به هر کدام که به عام تمسک کردید ، دیگری می گوید که چرا نسبت به من تمسک به عام 

نمی کنید لذا برای این که ترجیح بدون مرجح الزم نیاید ، می گوییم در هردو تمسک به 

 عام نمی شود . پس وظیفه ی ما رجوع به اصول عملیه می شود . 

 تطبیق : 

 ) هنگامی که بوده باشد خاص ، مجمل از جهت مفهوم و معنی ( إذا کان الخاص بحسب المفهوم مجمال

) و می باشد  دائرا بین األقل و األکثر و کان ) به این که بوده باشد خاص ( کان) توضیح مجمل (  بأن

) حقیقتا سرایت نمی کند  إلى العام ال حقیقة و ال حکما ) خاص ( منفصال فال یسری إجماله مخصص (

عام در عموم را از بین نمی برد ، چون فرض این است که خاص منفصل است ، و حکما  یعنی این که ظهور

بلکه  ) بل کان العام متبعا هم سرایت به عام نمی کند یعنی حجیت عام در فرد مشکوک را از بین نمی برد (

ی شود در نم ) در افرادی که ) مصر بر صغیره ( تبعیت فیما ال یتبع فیه الخاص می باشد عام تبعیت شده (

) چون بدیهی است که عام حجت  أنه حجة فیه ) دلیل برای کان العام متبعا ( لوضوح آن افراد ف خاص (

أصال ضرورة أن الخاص إنما  ) یعنی عام در حجت بودنش مزاحمی ندارد ( بال مزاحم است در آن افراد (

موردی که آن خاص حجت است بر ) در  فیما هو حجة على خالفه ) مزاحم می باشد عام را (  یزاحمه

 اتحکیمخاص فقط در مورد اقل حجت است بدلیل این که ما یقین داریم اقل تحت خاص است (  –خالف عام 

 ) یعنی خاص مزاحم با عام نیست در افرادی که ( للنص أو األظهر على الظاهر ال ) بخاطر مقدم کردن (

 کما ال یخفى. افراد () نمی باشد خاص حجت در ان  فیما ال یکون کذلک

ل یعنی یا متصل بود یا اگر منفص –) منفصل و مردد بین اقل و اکثر  کذلک ) اگر نباشد خاص ( و إن لم یکن

دائرا بین  ) به این که بوده باشد خاص ( بأن کان صورت می شود ( 3شامل  –است مردد بین متباینین است 

موردی  ) در أو بین األقل و األکثر فیما کان منفصل () مخصص چه متصل باشد و چه  المتباینین مطلقا

حکما فی (  ) سرایت می کند اجمال خاص به عاممتصال فیسری إجماله إلیه  که بوده باشد خاص (
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ل ) خاص منفصل مردد بین متباینین یعنی خاص متص المنفصل المردد بین المتباینین و حقیقة فی غیره

 .است مطلقا ( 

ی کان ظاهرا ف العام على ما حققناه ) دلیل سرایت اجمال ( فألن مردد بین متباینین ( ) منفصل أما األول

) مگر این که این عام در فرد مشکوک قابل تمسک نیست  إال أنه ) یعنی عام ظهور در عموم دارد ( عمومه

للذین ا باینین () در هیچیک از مت فی واحد من المتباینین ) تبعیت نمی شود ظهور عام ( ال یتبع ظهوره (

) که تخصیص خورده است ان عام به وسیله ی یکی از  تخصیصه بأحدهما ) یقین داریم اجماال ( علم

 . متباینین (

 انعقاد ظهور من رأس للعام الحتفاف ) دلیل سرایت اجمال ( فلعدم ) متصل با هردو صورت ( و أما الثانی

بخاطر این که پیچیده شده است کالم به مخصصی که ، موجب می شود آن مخصص ،  –) تعلیل عدم انعقاد 

 ) یوجب ) مخصصی که ( الکالم بما که عام محتمل باشد هر یک از اقل و اکثر یا هر یک از مبتاینین را (

 احتماله لکل واحد من األقل و األکثر أو لکل واحد من المتباینین لکنه موجب می شود آن مخصص (

  . ألنه المتیقن فی البین ) مرتکب کبیره ( حجة فی األقل ص ()خا

) در متصل عام ظهوری در عموم ندارد  الفرق بین المتصل و المنفصل ) حکم صور اربعه ( فانقدح بذلک

 . لفال تغف  و کذا فی المجمل بین المتباینین و األکثر و األقل اما در منفصل عام در عموم ظهور دارد (

 سرایت اجمال ) مصداقی ( مخصص لفظی به عام :  91نوار 
 سوال داریم و یک جواب . در بحث امروز یک

اگر مخصص لفظی مجمل مصداقی باشد ، ایا اجمال مخصص سرایت به عام می کند یا خیر ؟ اگر  سوال :

گفتیم اجمال مخصص سرایت به عام می کند ، عام می شود مجمل و در نتیجه در فرد مشکوک تمسک به 

ام نمی شود اما اگر گفتیم که اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند ، عام مجمل نمی شود در نتیجه در ع

 فرد مشکوک به عام تمسک می شود . 

مثال : موال فرمود : اکرم العلما . بعد فرمود التکرم الفساق منهم . معنای فاسق کامال برای ما روشن است و 

ید عالم شک داریم که ایا فاسق هست یا نیست . این جا می گویند مخصص فاسق یعنی مرتکب کبیره . اما در ز

 مجمل مصداقی است . 

 جواب : 

 صاحب کفایه می فرمایند مخصص دو صورت دارد : 
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 : گاهی مخصص ، متصل است . صورت اول 

 مثل این که موال فرمود اکرم العلماء اال الفساق منهم . صاحب کفایه می فرماید اگر مخصص متصل 

بود در فرد مشکوک تمسک به عام نمی شود . چرا ؟ صاحب کفایه می فرماید چون اگر مخصص 

متصل باشد ، این مخصص متصل سبب می شود که برای عام ، ظهوری در عموم منعقد نشود پس 

این عام ظهور پیدا می کند در ماعدای خاص . و ماعدا الخاص بودن این فرد مشکوک معلوم نیست 

 توان به عام تمسک کرد .  در نتیجه نمی

 به عبارت دیگر :

 شرط تمسک به عام ، احراز فردیت است . صغری :

 احراز فردیت در این جا منتفی است . کبری :

 شرط تمسک به عام در این جا منتفی است . نتیجه :

 : گاهی مخصص منفصل است . صورت دوم  

 در این مساله دو نظریه است :

 در این صورت در فرد مشکوک تمسک به عام می شود .  مشهور قدما : .1

بعد فرمود التکرم الفساق منهم . این مخصص لفظی منفصل است  شارع فرمود اکرم العلماء .

و معنای فاسق کامال برای ما روشن است . اما در زید عالم شک داریم که فاسق هست یا 

شود ؟ قدما می گویند تمسک به عام نیست . ایا در این مورد تمسک به عام می شود یا نمی 

 می شود . 

اگر شما دستت به یک مالی رسید و ان مال در مثال دیگر : علی الید ما اخذت حتی تودی . 

تلف شد شما ضامنی . و این دلیل عام است یعنی هم شامل ید عدوانی است و هم شامل ید 

مین اال الیمین یعنی اگر انسان امانی هم می شود . بعد دلیل داریم که می گوید لیس علی اال

امین مال در دستش تلف شد ، ضامن نیست . حاال ما نسبت به این فرد که یک مالی دستش 

بوده ، شک می کنیم که امین هست یا نیست . این جا قدما می گویند ضامن است زیرا به 

 عام تمسک می کنند .

 دلیل برای تمسک به عام در فرد مشکوك :

 : انطباق عنوان عام بر فرد مشکوک معلوم است . موال فرمود اکرم العلما  مرحله ی اول

) این عام ( وبعد فرمود التکرم الفساق منهم ) این خاص ( بعد در زید عالم شک داریم 

که فاسق هست یا نیست . این جا انطباق عنوان عام بر این فرد معلوم است یعنی قطعا 

 این زید عالم است . 

 : پس عام حجت در این فرد مشکوک است تا وقتی که حجت قوی  مرحله ی دوم

 تری در کار نباشد .
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 : انطباق عنوان خاص بر این فرد مشکوک ، معلوم نیست یعنی فاسق  مرحله ی سوم

بودن زید برای ما معلوم نیست پس خاص حجت در فرد مشکوک نیست پس خاص 

 مزاحم حجیت عام در فرد مشکوک نیست . 

  صاحب کفایه : .2

 ر فرد مشکوک تمسک به عام نمی شود . د

 الشامل الیفید و المفید الیشمل  دلیل :

یعنی عام ) علما ( بما هو عام ، شامل این فرد مشکوک هست یعنی این زید قطعا عالم است 

اما این ارزشی ندارد و آنی که مفید است یعنی عام بماهو حجه ، شامل این فرد نیست چون 

حجت در این فرد مشکوک نیست ) چون فرد بودنش معلوم  این خاص ، درست است که

نیست ( اما این خاص سبب می شود که این عام یک عنوانی پیدا بکند و ان عنوان ، عنوان 

یعنی اکرم العلما که عام است ، عنوان علمای غیر فاسق پیدا می کند و این غیر خاص است . 

 صادق باشد بر این فرد . عنوان معلوم نیست که شامل فرد مشکوک هم بشود و

 بیان دو نکته :

 : بحثی که امروز شروع کردیم به آن شبهه مصداقیه می گویند . شبهه مصداقیه دو نوع  نکته ی اول

است . یک شبهه مصداقیه ی مخصص داریم . و یک شبهه مصداقیه ی عام داریم . شبهه ی مصداقیه 

ا جزء علما هست اما شک داریم مصداق ی مخصص همین بحث امروز است که این زید عالم قطع

مخصص یعنی عالم فاسق هست یا نیست . اما یک بار شبهه مصداقیه عام است یعنی مثل این که 

 شک می کنید زید اساسا عالم هست یا نیست به این می گویند شبهه مصداقیه ی عام .

 : صورت دارد .اما  4له در بحث دیروز ، که مخصص مجمل مفهومی باشد ما گفتیم مسا نکته ی دوم

امروز دیگر این شقوق را مطرح نمی کند و فقط متصل و منفصل را مطرح می کند زیرا در مخصص 

 چه متباینین آن و چه اقل واکثر آن حکمشان یکی است و در منفصل هم همین طور است .

 سک به عام نکته ی سوم : چه فرقی است بین مجمل مفهومی دائر بین اقل و اکثر ) که در انجا تم

می شد ( و بین مجمل مصداقی که تمسک به عام نمی شود . صاحب کفایه بعدا فرقی این دو را بیان 

 می کند  . مرحوم مظفر هم این فرق را بیان کرده اند .

 تطبیق : 

) یعنی شک داریم این فرد مصداق  مجمال بحسب المصداق ) هنگامی که بوده باشد خاص ( و أما إذا کان

د ) و مردد می باش و تردد ) به این که مشکوک می باشد فردی ( بأن اشتبه فردمخصص هست یا نیست ( 

أو باقیا تحت العام فال  ) بین این که ان فرد ، فرد می باشد برای خاص ( بین أن یکون فردا له آن فرد (
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)  ضرورة ) عام ( متصال به ) خاص ( لو کان رد مشکوک () در ف فی عدم جواز التمسک بالعام 27 کالم

) خصوص یعنی بعض االفراد م  عدم انعقاد ظهور للکالم إال فی الخصوصدلیل برای عدم تمسک به عام ( 

 . ) در مجمل مفهومی ( کما عرفت مراد از بعض االفراد ، ماعدا الخاص است یعنی عالم غیر فاسق  (

 خالف و التحقیق عدم جوازه ) عام ( ففی جواز التمسک به ) عام ( منفصال عنه ) خاص ( و أما إذا کان

 أن الخاص إنما یزاحم العام ) تمسک به عام ( إذ غایة ما یمکن أن یقال فی وجه جوازه ) تمسک به عام (

ن ) در افرادی که بوده است خاص بالفعل حجه در ا فیما کان فعال حجة ) خاص مزاحم می شود عام را (

و ال یکون حجة فیما  افرد یعنی خاص بالفعل در هر چیزی که بود در ان چیز مزاحم با حجیت عام است (

)  و نمی باشد خاص حجه در فردی که مشتبه شده است که این فرد از افراد خاص  اشتبه أنه من أفراده

د ) نمی باش حرمة ال یکون دلیال على ) مخصص منفصل ( فخطاب ال تکرم فساق العلماء است یا نه (

إکرام من شک فی فسقه من  دلیل بر حرمت افرادی که شک شده است در فسق آن افراد از بین علما (

و  ) و ال یعارضه أکرم العلماء  مثلَ ) مزاحمت نمی کند خطاب التکرم فساق العلما ( فال یزاحم . العلماء

) زیرا  یکون  ) سبب برای الیعارضه ( فإنه ا را (تعارض نمی کند خطاب التکرم فساق العلما ، مثل اکرم العلم

 اص () خ بغیر الحجة ) عام ( من قبیل مزاحمة الحجة می باشد تعارض التکرم فساق العلما یا اکرم العلما (

 . فی غایة الفساد ) و این وجه ( و هو

 ) هر چند خاص دلیل بالفعل در فرد مشکوک نیست ( فإن الخاص و إن لم یکن دلیال فی الفرد المشتبه 

 رادمن األف ) خاص ( یوجب اختصاص حجیة العام فی غیر عنوانه ) خاص ( إال أنه ) قید برای دلیال ( فعال

فیکون أکرم  ) در افرادی که عنوان خاص را ندارد یعنی مراد از اکرم العلما می شود علمای غیر فاسق (

لعام و إن کان مصداقا ل ) زید عالم ( فالمصداق المشتبه .  فی العالم الغیر الفاسقالعلماء دلیال و حجة 

 ) معلوم نیست که مصداقبما هو حجة  ) عام ( من مصادیقه ) مصداق مشتبه ( بال کالم إال أنه لم یعلم أنه

 سق.الختصاص حجیته بغیر الفامشتبه از مصادیق عام است به عنوان این که این عام حجت است ( 

) اگر یک عامی به وسیله ی مخصص منفصل تخصیص خورد ، این عام عین اون عامی است که تخصیص  و

نخورده است ، در انعقاد ظهورش در عموم اما این عام مخصص به وسیله ی مخصص منفصل عین آن عامی 

 خصصبالجملة العام الم است که به وسیله ی مخصص متصل تخصیص خورده البته در عدم الحجیت (

 ) همان طوری فی العموم کما إذا لم یکن مخصصا ) عام مخصص بالمنفصل ( بالمنفصل و إن کان ظهوره

) برخالف ان عامی که تخصیص  بخالف المخصص بالمتصل است که اگر نبوده باشد ان عام ، مخَصَص (

دم الحجیة فی ع ) عام مخصص بالمنفصل ( کما عرفت إال أنه خورده است به واسطه ی مخصص متصل (

 شتبهیکون الفرد الم  فحینئذ ( خبر انه  – ) عام تخصیص خورده بالمتصل إال فی غیر عنوان الخاص مثله

                                                           
استاد حیدری : صاحب کفایه فرموده فال کالم ، اتفاقا این جا بسیار کالم وجود دارد به تقریرات مرحوم شیخ  27

 مراجعه کنید .
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فال بد من الرجوع إلى ما هو  ) عام و خاص ( غیر معلوم االندراج تحت إحدى الحجتین ) زید عالم (

  إذا کان المخصص لفظیا. مصداقیه () این مطالب درباره ی شبهه  فی البین هذا ) اصل عملی ( األصل

 سرایت اجمال ) مصداقی ( مخصص لبی به عام :  92نوار 
اگر مخصص لبی مجمل مصداقی شد ؛ ایا در فرد مشکوک تمسک به عام جایز است یا خیر ؟ مخصص  سوال :

ص خصلبی به ان مخصصی گفته می شود که لفظ نیست . مثل حکم عقل و اجماع و سیره . حاال اگر یک م

لبی داشتیم که مجمل مصداقی است یعنی یک فردی داریم که شک داریم این فرد مصداق مخصص لبی 

 هست یا نیست ، ایا تمسک به عام در این فرد مشکوک جایز هست یا نیست . ت

یک موال به عبدش می گوید اکرم جیرانی ، همسایه هایم را اکرام کن . بعد عقل می گوید اکرام :  اول مثال

دشمنش است را نمی همسایه ی دشمن ، واجب نیست یعنی عقل می گوید موال اکرام آن همسایه ای که 

کنیم که ایا خواهد . االن عقل آمد یک افرادی را از تحت عام خارج کرد . حاال ما در یک همسایه شک می 

این همسایه دشمن موال هست یا نیست . این جا می گویند مخصص لبی به حسب مصداق مجمل است . ایا 

می توان در رابطه با این همسایه ی مشکوک به عام تمسک کرد ؟ اگر بگوییم تمسک به عام جایز است که 

جایز نیست ، نمی توان گفت  می گوییم اکرام این همسایه هم واجب است و اگر گفتیم که تمسک به عام

 . اکرامش واجب است لذا باید رفت سراغ اصل عملی

ما دلیل داریم دفن میت واجب است .  بعد اجماع قائم شده است که دفن میت کافر حرام است مثال دوم : 

) مخصص لبی ( این اجماع آمده است میت کافر را از عام خارج کرده است . بعد شما در یک میتی شک می 

کنید که ایا این میت کافر هست یا نیست ) شبهه مصداقیه مخصص ( ایا می توان در مورد این میت مشکوک 

به عام تمسک کرد یا خیر ؟ اگر گفته شود می توان به عام تمسک کرد که دفن ان واجب است و اگر گفت 

  نمی شود تمسک کرد ، باید رجوع کنیم به اصل عملی .

 جواب : 

 ه است .نظری 3در مساله 

 : تمسک به عام مطلقا جایز است .  نظریه ی اول ) منسوب به شیخ انصاری ( .1

 تمسک به عام مطلقا جایز نیست . نظریه ی دوم ) جماعتی از متاخرین ( : .2

 ایشان می فرمایند که مخصص لبی دو صورت دارد : نظریه ی سوم ) صاحب کفایه ( : .3

 : ی عقل است . گاهی مخصص لبی از قبیل حکم ضرور صورت اول 

حکم ضروری عقل یعنی چه ؟ ضروری یعنی بدیهی یعنی حکم بدیهی عقل و حکم بدیهی 

 عقل یعنی ان حکمی که عقل آن را بدون تفکر صادر می کند . 
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صاحب کفایه می فرماید در این صورت که مخصص از احکام ضروری عقل باشد ، در فرد  

 مشکوک تمسک به عام نمی شود . 

این که موال گفت اکرم جیرانی ، بالفاصله عقل می گوید موال اکرام همسایه  مثال به مجرد

ی دشمنش را نمی خواهد . االن این جا مخصص لبی از حکم ضروری عقل است . یعنی 

عقل در این حکم هیچ درنگ و وقفی ندارد . این جا تمسک به عام در فرد مشکوک نمی 

 شود . 

 چرا تمسک به عام نمی شود ؟ دلیل :

صاحب کفایه می فرماید اگر عام به واسطه ی مخصص لبی کذائی ، تخصیص خورد ، عین 

آنجائی است که عام تخصیص خورده به واسطه ی مخصص لفظی متصل . و چگونه اگر عام 

به واسطه ی مخصص لفظی متصل تخصیص بخورد دیگر ظهور در عموم پیدا نمی کند ، 

لبی کذائی تخصیص بخورد ، از اول برای عام همان طور هم اگر عام به واسطه ی مخصص 

 ظهوری در عموم ایجاد نمی شود .

 چرا صاحب کفایه می فرماید چنین مخصصی ، مثل مخصص لفظی متصل است ؟  سوال :

چگونه مخصص لفظی متصل ، چسبیده ی به عام است ) اکرم العلماء اال الفساق ( ، این 

 مخصص لبی کذائی هم عین متصل است و چسبیده است . 

 : یک بار این مخصص لبی از قبیل حکم ضروری عقل نیست . یعنی مثال حکم  صورت دوم

میت . که مخصص لبی  نظری عقل است ، یا اجماع است یا سیره ی عقالء . مثل مثال دفن

اجماع است و اجماع از قبیل حکم ضروری عقل نیست . عبد وقتی دفن المیت واجب را 

شنید اگر بخواهد که بفهمد که ایا اجماع افرادی را از تحت عام خارج کرده یا نکرده ، باید 

 تفحص کند که ایا اجماعی در کار هست یا نیست .

 .  در فرد مشکوک تمسک به عام می شود صاحب کفایه می فرماید در این صورت ،

 : 28بیان دو دلیل 

 : دلیل اول 

در مخصص لبی ، از ناحیه ی موال یک حجت القاء شده است به عبد . و ان یک 

 دلیل عام است . حاال که یک عدد دلیل دارد ، یک قیاس تشکیل می شود :

بدون حجه  رفع ید از عام در فرد مشکوک ، رفع ید از حجت ملقاه استصغری : 

 اقوی .

                                                           
صاحب کفایه استشهاد کرده اند به یک چیز استاد حیدری : اگر یادتان باشد ، مرحوم عالمه مظفر می فرمود که  28

 ، در حالی که صاحب کفایه استشهاد به دو چیز می کند و تازه استشهاد نیست بلکه دلیل می اورند .
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مرحوم حکیم می فرماید در مخصص لبی حجت اقوی فقط قطع است که این قطع 

 یا از حکم عقل یا اجماع یا سیره است .

در مخصص لبی از ناحیه ی موال فقط یک حجت القاء شده است به عبد ، لذا  اگر 

) حجه از عام رفع ید کرده اید  شما در فرد مشکوک شما رفع ید بکنید از عام ،

 ملقاه ( بدون حجه اقوی 

 و رفع ید از حجه ملقاه بدون حجه اقوی باطل است . کبری :

 رفع ید از عام در فرد مشکوک باطل است . نتیجه :

 ولی در مخصص لفظی منفصل ، از ناحیه ی موال دو حجت القاء شده است به عبد

م چون یا حجت اول عام و حجت دوم خاص است . خاص باشد مقدم بشود بر عا .

اظهر است یا نص است . بعد از این که خاص مقدم شد ، این سبب می شود که 

عام معنون بشود به عنوان غیر خاص . ان وقت این زید عالمی که مشخص نیست 

فاسق است یا نه ، نه فردیتش برای عام مشخص است نه فردیتش برای خاص 

نه به خاص بلکه رجوع مشخص است لذا در فرد مشکوک نه تمسک به عام می شود 

 به اصول عملیه رجوع می شود . 

 : سیره ی عقال . یعنی اگر به عقالی عالم یک عام و یک مخصص لبی و  دلیل دوم

یک فرد مشکوک بدهید ، عقالی عالم در فرد مشکوک تمسک به عام می کنند . و 

 چون این سیره مستمره است و وصل به زمان معصوم ) علیهم السالم ( است می

 شود حجت .

 تطبیق :

 ]المخصص اللبی المجمل مصداقا[ 

ص اگر مخص – ) اگر بوده باشد مخصص فإن کان ) هنگامی که بوده باشد مخصص ، لبی ( و أما إذا کان لبیا

از نوع حکم ضروری عقل بود ، موال در مقام بیان می تواند به این مخصص تکیه بکند زیرا واضح است و موال 

از اموری  ) مما یصح أن یتکل علیه المتکلم ( می داند که عبد می تواند خیلی سریع این مخصص را بفهمد

متکلم  ) هنگامی که د البیانإذا کان بصد ( بر این امور و اعتماد بکند که صحیح است که متکلم تکیه کند

  متصللکا ) مخصص لبی کذائی (فهو  ) متعلق به یتکل (فی مقام التخاطب در صدد بیان مرادش باشد ( 

) به جهت این که منعقد نمی شود با این  ال یکاد ینعقد معه ( حیث تعلیلیه – ) بیان وجه شباهت حیث

وده ) اگر نب و إن لم یکن ) خصوص یعنی ماعدا الخاص ( فی الخصوصظهور للعام إال  مخصص لبی کذائی (

ه یعنی مخصص از یک اموری است ک –) مما یصح ان یتکل علیه المتکلم  کذلک باشد مخصص لبی کذائی (

الظاهر فمتکلم در مقام بیان نمی تواند به ان امور تکلیه کند که این امور عبارتند از غیر حکم ضروری عقل ( 



37 

 

) ظاهر این است که باقی می باشد عام بر  على حجیته ) میت مشکوک ( لعام فی المصداق المشتبهبقاء ا

چون مخصص  ) همان طور که عام در عموم ظهور پیدا می کند کظهوره فیهمتعلق بر بقاء (  –حجیتش 

 بالفاصله نمی آید و تا بیاید طول می کشد ) مثل مخصص منفصل ( در نتیجه ظهور عام در عموم پا می گیرد

) . 

 []الفرق بین المخصص اللفظی و اللبی

 أن الکالم الملقى من السید ) بقاء عام در مصداق مشتبه بر حجیتش ( فی ذلک ) بیان دلیل اول ( و السر

 ان کالمی که از موال القاء شده در حالی که آن کالم حجت است – ل برای ضمیر در الملقی) حا حجة ) موال (

اشتمل على العام الکاشف بظهوره  ) کالمی که مشتمل بر عام است ( ما  إال ) نیست آن کالم ( لیس( 

اراده کرده ) عام که این صفت دارد کاشف می باشد به واسطه ی ظهورش ، از این که  عن إرادته للعموم

) پس ناچاریم از تبعیت کردن این ظهور عام تا  فال بد من اتباعه ما لم یقطع بخالفه است موال عموم را (

المولى أکرم جیرانی و قطع بأنه ال  ) سید ( مثال إذا قال زمانی که قطع به خالف این ظهور پیدا نشود (

م کسانی که می باشند دشمن برای موال از همسایه ) موال قصد ندارد اکرا یرید إکرام من کان عدوا له منهم

سبة بالن ) یعنی اصاله العموم حجت است ( أصالة العموم باقیة على الحجیة ) جواب اذا قال سید ( کان ها (

ج یقین نداریم به خرو ) نسبت به کسانی که لم یعلم بخروجه عن عموم الکالم ) فرد مشکوک ( إلى من

) متعلق به یعلم نه به لم یعلم ، چرا علم پیدا بشود به خروج بعضی  للعلم بعداوته آن کسان از عموم کالم (

 على ) علم به خروج ( بدون ذلک ) متعلق به باقیه ( لعدم حجة أخرى افراد ؟ بخاطر علم به عداوت خارج (

 ) إذا کان المخصص لفظیا فإن قضیة تقدیمه علیه ) موردی که ( بخالف ما ) بر خالف عموم ( خالفه

 ) می باشد آن عامی که ملقی شده است به عبد ( هو کون الملقى إلیه مقتضای مقدم کردن خاص بر عام (

چرا گفته کانه ؟ زیرا  –) انگار که این عام از ابتدا شامل نمی شود خاص را  کأنه کان من رأس ال یعم الخاص

 ) همان طور که می باشد عام ( کما کان ام حجت نیست در آن پس ارزشی ندارد (حقیقتا شامل ان هست 

 .حقیقة فیما کان الخاص متصال ) الیعم الخاص ( کذلک

ال یوجب  ) قطع پیدا کردن عبد ، به این که موال اراده نکرده است عدو را ( و القطع بعدم إرادة العدو 

) مگر در افرادی که قطع پیدا شده  إال فیما قطع أنه عدوه ) حجیت عام قطع نمی شود ( انقطاع حجیته

یظهر صدق  ) بیان دلیل دوم ( شک فیه کما ) نه در افرادی که ( ال فیما که این افراد عدو موال هستند (

) اگر اکرام  من صحة مؤاخذة المولى لو لم یکرم واحدا من جیرانه ) حجیت عام در فرد مشکوک ( هذا

و حسن  ) دلیل برای عدم اکرم جیران ( الحتمال عداوته له همسایه ی های موال را ( نکند عبد یکی از

بمجرد  ) صحیح نمی باشد عذر آورده از عدم اکرام ( عقوبته على مخالفته و عدم صحة االعتذار عنه

د ش) اگر مستمره نبا احتمال العداوة کما ال یخفى على من راجع الطریقة المعروفة و السیرة المستمرة

  المألوفة بین العقالء التی هی مالك حجیة أصالة الظهور. حجت نیست (



38 

 

 بیان یک نکته ،:  93نوار 
 صاحب کفایه یک نکته بیان می کنند ، بعد از بیان این نکته ، پرونده ی مخصص لبی بسته می شود .

اگر عام به واسطه ی مخصص لبی که از قبیل حکم ضروری عقل نیست تخصیص خورد ، در فرد  نکته :

 مشکوک تمسک به عام می شود . مثل مثال اکرم جیرانی . این تمسک به عام دارای دو فائده است :

 : با تمسک به عام ، فرد مشکوک حکما از مخصص خارج می شود . مثال درباره ی این  فائده ی اول

یه که شک داریم دشمن موال هست یا نیست ، عام ما اکرم جیرانی بود و مخصص ما ، حرما همسا

اکرام همسایه ی دشمن است ، اگر در این همسایه مشکوک تمسک به عام کردید ، سبب می شود از 

 حکم خاص ) حرمت اکرام ( خارج بشود . 

 : مشکوک موضوعا هم از مخصص  تمسک به عام در فرد مشکوک باعث می شود که فرد فائده ی دوم

  خارج بشود یعنی این فرد مشکوک از افراد مخصص هم نیست .

این عام است . مخصص لبی این بود که اکرام همسایه ی دشمن حرام است  . اکرم جیرانیمثال اول : 

. بعد در رابطه با این همسایه شک داریم که دشمن موال هست یا نیست . حال اگر در مورد این 

یه تمسک به عام کردید یک قیاس چیده می شود و می گوییم این همسایه اصال از افراد خاص همسا

 هم نیست . 

 فرد مشکوک ، یجب اکرامه  ) این صغری به وسیله ی تمسک به عام بدست می آید (  صغری :

 کل من یجب اکرامه ، لیس عدوا للمولی  کبری :

 فرد مشکوک عدو مولی نیست . نتیجه :

در زیارت ها می خوانیم لعن اهلل بنی امیه قاطبه . این عام است . این عام داللت دارد که  م :مثال دو

لعن بنی امیه جایز است چه بنی امیه مومن باشد چه غیر مومن و کافر . از آن طرف اجماع قائم شده 

ا از عام است که لعن مومن جایز نیست . االن اجماع می آید آن بنی امیه هایی که مومن باشند ر

خارج می کند . حاال ما در یک بنی امیه ای شک می کنیم که مومن هست یا نیست . صاحب کفایه 

این جا فرمودند که ما تمسک به عام می کنیم . اگر در این فرد مشکوک تمسک به عام کردید ، این 

دارد  یعنی تمسک به عام دو کار را انجام می دهد . اول می گوید این فرد مشکوک حکم خاص را ن

حرمت لعن ندارد و دوم ثابت می کند این فرد مشکوک از افراد خاص نیست یعنی ثابت می کند 

 مومن نیست .
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 مبحث جدید :

این بحثی که می خواهیم االن شروعش بکنیم جایش این جا نیست بلکه جایش بعد از مخصص لفظی نکته : 

مخصص لفظی تخصیص بخورد ، ایا تمسک به عام در شبهه است . بحث مل این است که اگر عام به وسیله ی 

 مصداقیه جایز هست یا نیست .

ما گفتیم که اگر عام به واسطه ی مخصص لفظی منفصل تخصیص خورد ، در فرد مشکوک تمسک به عام 

ه کنمی شود . موال فرمود اکرم العلما بعد فرمود التکرم الفساق منهم . بعد در مورد زید عالم شک می کنیم 

فاسق هست یا نیست . ایا در مورد زید عالم می توان تمسک به عام کرد یا خیر ؟ صاحب کفایه فرمود نمی 

دلیلش این بود که فرد بودن این فرد مشکوک برای عام احراز نمی شود . چون وقتی که  شود تمسک کرد .

لعلما را تبدیل می کند به علمای معنون می کند به عنوان غیر خاص . یعنی اکرم اخاص آمد ، می آید عام را 

 غیر فاسق . بعد فرد مشکوک نه مصداقیتش برای عام ثابت شده و نه مصداقیتش برای خاص ثابت شده است. 

صاحب کفایه می فرماید این عدم تمسک به عام در صورتی است که به واسطه ی استصحاب عدم ازلی فردیت 

به واسطه ی استصحاب عدم ازلی می توان اثبات کرد که این  فرد مشکوک برای عام احراز نشود . یعنی گاهی

 فرد مشکوک از افراد عام است که در این صورت ، در فرد مشکوک می توان به عام تمسک کرد . 

 فرد مشکوک دو صورت دارد : توضیح :

گاهی فرد مشکوک به واسطه ی استصحاب عدم ازلی فردیتش برای عام احراز می شود که در این  .1

 صورت در فرد مشکوک تمسک به عام می شود .

سالگی . این عام است و شامل زن  50المراه تحیض الی خمسین . زن حائض می شود تا  مثال :

قریشیه و زن نبطیه و غیر قریشیه و غیر نبطیه هم می شود . یک مخصص لفظی منفصل داریم که 

الگی حیض می شود . االن ما درباره ی س 60می گوید القریشیه تحیض الی الستین یعنی قریشیه تا 

یک زن شک داریم که قریشیه هست یا نیست . صاحب کفایه فرمود در این فرد مشکوک تمسک به 

عام نمی شود . دلیل ایشان این بود که این خاص می آید عام را معنون می کند به عنوان غیر خاص 

ر القریشیه . پس موضوع تحیض الی خمسین یعنی این جا ، خاص عام را تبدیل می کند به المراه الغی

، مراه غیر قریشیه می شود . حاال می رویم سراغ این زن مشکوک . با استصحاب عدم ازلی اثبات می 

کنیم که این زن ، قریشیه نیست . زمانی که هنوز این زن متولد نشده بود ، این زن انتساب به قریش 

می کنیم که انتساب به قریش پیدا کرد یا نه ، استصحاب نداشت ، بعد از این که زن متولد شد ، شک 

عدم انتساب به قریش می کنیم . لذا اثبات می شود که این زن مشکوکه از افراد عام است لذا می 

 توان در این زن مشکوکه به عام تمسک کرد . 

نمی شود در قلیلی از موارد به واسطه ی استصحاب عدم ازلی فردیت فرد مشکوک برای عام احراز  .2

 که در این صورت تمسک به عام نمی شود . 
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مثل بحث تبادل حاالت . مثال موال فرمود اکرم العلما بعد فرمود  التکرم الفساق منهم بعد در زید 

عالم شک می کنید که فاسق هست یا نیست . خاص سبب می شود که عام معنون بشود به عنوان 

اسق است . در این زید عالمی که شک داریم فاسق غیر خاص یعنی منظور از عام ، علمای غیر ف

، عالم بودنش که محرز بالوجدان است لذا ما می مانیم و غیر قاسق بودنش ، ایا می هست یا نیست 

توان با استصحاب عدم ازلی ثابت کنیم که فاسق نیست یعنی بگوییم یک زمانی که نبوده ، فاسق 

کنیم که فسق پیدا کرد یا خیر بعد استصحاب کنیم  هم نبوده ، بعد از این که موجود شد شک می

 عدم فسق را ، 

یک جا هست که نمی توان به وسیله ی استصحاب عدم ازلی فاسق نبودن را اثبات کرد و ان تبادل 

حاالت است . مثال قبل از این که متولد بشود ، غیر فاسق بوده اما بعد از این که متولد شد برای این 

شد ، در یک مدتی فاسق بود و در مدتی دیگر عادل بود ، اما نمی دانیم اول عادل فرد دو حالت پیدا 

بود بعد فاسق شد یا اول فاسق بود بعد عادل ، این جا دیگر استصحاب عدم ازلی ارزش ندارد زیرا 

یقین داریم آن عدم ازلی از بین رفته است . لذا به وسیله ی استصحاب عدم ازلی ثابت نمی شود که 

 رد ، فرد عام است تا در این فرد مشکوک تمسک به عام بکنیم . این ف

 تطبیق :

فرد  ) بالنسبة إلى المشتبه اصاله العموم ( –) اصاله الظهور  و بالجملة کان بناء العقالء على حجیتها

) مخصص لفظی منفصل  هناك ( ) اصاله العموم حجت نیست بخالف ) در مخصص لبی ( هاهنا مشکوک (

)  مامن التفاوت بینه ) بخاطر مطلبی است که ما به ان اشاره کردیم ( لما أشرنا إلیه ) بناء عقال ( و لعله (

 ) مخصص لفظی منفصل ( هناك ) عام و خاص ( بإلقاء حجتین مخصص لبی و مخصص لفظی منفصل (

لعام ا على ) خاص ( بعد تحکیم الخاص و تقدیمه ) که می باشد مقتضای این دو حجت ( تکون قضیتهما

 ) انگار که عام شامل نشده است ان خاص را حکما ( لم یعمه حکما من رأس ) خبر تکون قضیتهما ( کأنه

ص ) مخص بخالف هاهنا ) انگار که این عام ، عام نبوده است تا شامل فاسق هم بشود ( و کأنه لم یکن بعام

) زیرا حجتی که از ناحیه ی مولی القاء شده است فقط یکی  فإن الحجة الملقاة لیست إال واحدة لبی (

) این قطع سبب  و القطع بعدم إرادة إکرام العدو فی أکرم جیرانی مثال ال یوجب است که عام باشد (

قطع  ) مگر در آن افرادی که ( إال فیما ) که از عموم عام دست برداریم ( رفع الید عن عمومه نمی شود (

على الحکیم إلقاء کالمه على وفق  ) علت برای الیوجب ( فإنه ) عام ( من تحته اد () آن افر بخروجه

 ) تا زمانی که اقامه نشده باشد حجتی ( ما لم تقم حجة ) کالم حکیم ( غرضه و مرامه فال بد من اتباعه

 . ) کالم حکیم ( على خالفه ) حجه اقوی فقط قطع می باشد ( أقوى
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 ) فرد أنه ) مقتضای شامل شدن عام ، فرد مشکوک را ( عمومه للمشکوكبل یمکن أن یقال إن قضیة 

) نیست فرد مشکوک فردی برای خاص  علم بخروجه من حکمه مومن ( –) خاص  لیس فردا لما مشکوک (

خارج شده  –) متعلق به خروجه  بمفهومه و مومنی که قطع چیدا شده است به خروج مومن از حکم عام (

إن فالنا و إن شک  فیقال فی مثل لعن اهلل بنی أمیة قاطبة است خاص به واسطه ی معنایی که دارد (

لیس  ( ) فالن لمکان العموم و کل من جاز لعنه ال یکون مؤمنا فینتج أنه ) فالن ( فی إیمانه یجوز لعنه

  . بمؤمن فتأمل جیدا

 [إیقاظ ]إحراز المشتبه باألصل الموضوعی

ه بعد تخصیص ( مراه غیر قریشیه  – ) آن چه که باقی می ماند تحت عام ال یخفى أن الباقی تحت العام

اء چه استثن –) و مخصص های متصلی که مثل استثنا هستند  بالمنفصل أو کاالستثناء من المتصل

 اصون بعنوان خلما کان غیر معن خصوصیتی دارد مگر ؟ استثناء می آید یک عنوان سلبی می دهد به عام (

) چون که می بوده باشد ان باقی ، غیر معنون به عنوانی مخصوص یعنی همان عنوانی که قبل از تخصیص 

قبل از تخصیصی عنوان مراه بود ، بعد از تخصیص هم مراه  – داشته بعد از تخصیص هم همان عنوان را دارد

عنون ) بلکه م بل بکل عنوان ( قریشیه باقی است لکن یک قید سلبی به ان خورده و شده است مراه غیر 

لم یکن ذاك بعنوان الخاص  شده ان باقی به هر عنوانی که نبوده است آن عنوان به عنوان خاص و مخصص (

غالب  فی ( ) استصحاب عدم ازلی باألصل الموضوعی مراه غیر قریشیه ( –) باقی  کان إحراز المشتبه منه

یحکم علیه بحکم العام و إن  پس به واسطه ی این اصل موضوعی ()  الموارد إال ما شذ ممکنا فبذلک

 . بال کالم ) عام ( لم یجز التمسک به

تمسک به عمومات در شک در فرد که شک از جهتی غیر از :  94نوار 

 تخصیص است .
 دلیل بر دو نوع است : مقدمه :

 . نوع اول : دلیل احکام اولیه  

به دلیلی گفته می شود که مشتمل بر احکام اولیه است . احکام اولیه به احکامی گفته می شود که 

برای اشیاء ثابت است بعناوین االولیه لالشیاء . یا به تعبیر مرحوم حکیم احکامی هستند که برای 

ی یاء عارض ماشیاء ثابت هستند به نظر الی ذات آن اشیاء یعنی با قطع نظر از آن عنوانی که بر اش

 شود . مثال شارع فرموده الوضو واجب . این وجوب حکم اولی است . 
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 دلیل احکام ثانویه : نوع دوم : 

به دلیلی گفته می شود که مشتمل بر احکام ثانویه است . و احکام ثانویه به احکامی گفته می شود  

که برای اشیا ثابت است البعناوینه االولیه بل بعناوینه الثانویه و به عبارت دیگر احکام ثانویه احکامی 

 ما هو خارج عنها .  هستند که برای اشیاء ثابت هستند ال بالنظر الی ذات اشیاء بل بالنظر الی

 مثل الوضوء الضرری حرام . حرمت حکم ثانوی است . یا الخمر المضطر الیه جائز . 

 گاهی در حکم یک فردی شک می شود . این شک دو صورت دارد : اصل مطلب :

 : گاهی شک بخاطر احتمال تخصیص است . بحث این صورت گذشت .  صورت اول 

بعد فرمود التکرم الفساق منهم . ما درباره ی زید عالم شک می کنیم مثال : شارع فرمود اکرم العلماء 

که آیا اکرامش واجب هست یا نیست . چرا چنین شکی می کنیم ؟ چون ما احتمال می دهیم زید 

 فاسق باشد در نتیجه آن عام تخصیص خورده باشد نسبت به زید . 

 : جهات دیگری است . مثل  گاهی شک بخاطر احتمال تخصیص نیست بلکه بخاطر صورت دوم

 اجمال نص .

مثال : شارع فرموده است توضا یعنی بر تو واجب است وضو بگیری . سوال : وضو باید با چه آبی باشد 

؟ این توضا از حیث این که وضو را باید با چه آبی گرفت ، مجمل است یعنی در مقام بیان این نیست 

 است .  . یعنی این توضا در مقام اصل تشریع وجوب وضو

حاال نص مجمل شد . حاال ما شک می کنیم که وضو گرفتن با آب مضاف مثل آب گالب ، صحیح 

 است یا نیست ؟ چرا شک می کنیم در صحت وضو ؟ بخاطر اجمال نص . 

اگر فرد مشکوک ) وضو با آب مضاف ( متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد ، ایا تمسک به عمومات  سوال :

 جایز است یا جایز نیست .ثانویه در فرد مشکوک 

ما شک می کنیم که وضو با آب مضاف صحیح است یا نیست . حاال اگر این وضوی با آّب مضاف 

متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد ، مثل وجوب وفای به نذر . نذر عنوان ثانوی است لذا وجوب وفا می 

ه مثال یک نفر نذر کند ک شود حکم ثانوی حاال اگر این فرد مشکوک متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد

اگر در امتحان قبول شدم ، وضو بگیرم با آب مضاف . ایا این جا می توان به عمومات ثانویه ) در مثال 

ما اوفوا بالنذور ( تمسک کرد و حکم فرد مشکوک را مشخص کرد یا جایز نیست تمسک به عمومات 

 ثانویه ؟ 

 در این مساله دو نظریه است :

  تمسک به عمومات ثانویه جایز است .  علما :نظریه ی بعضی از 

الوضو بالماء المضاف ، کان االتیان به واجبا ) وضو با آب مضاف واجب است چون  صغری :

 متعلق نذر قرار گرفته است (
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و کل ما کان االتیان به واجبا ، کان صحیحا ) چون عمل باطل اتیانش واجب نیست  کبری :

) 

 الوضوء بالماء المضاف ، کان صحیحا .  نتیجه :

 در نتیجه حکم فرد مشکوک بدست می آید و ان صحت است . 

  : نظریه ی صاحب کفایه 

 موضوع حکم ثانوی  دو صورت دارد :

گاهی مقید به حکمی از احکام عناوین اولیه است . در این صورت تمسک به  .1

 عام جایز نیست .

اگر فالن حکم را داشته باشد ، متعلق نذر قرار  گاهی می گویند این فعل بما هو فعل

می گیرد مثال می گویند اگر فعل بما هو فعل راجح باشد متعلق نذر قرار می گیرد زیرا 

متعلق نذر باید راجح باشد . این راجح بودن باید به عنوان اولیه باشد یعنی یک فعل به 

مثال وضو با آب مضاف صحیح عنوان اولی باید راجح باشد تا متعلق نذر قرار گیرد . 

است یا نیست ؟ اگر شما نذر بکنید با وضو بگیرید با آب مضاف .  متعلق نذر باید یک 

فعلی باشد که به همان عنوان اولی ای که دارد ، رجحان داشته باشد ، بعد شما نذر 

 بکنید و بخواهید با نذر کردن اون رجحان وضوی با آب مضاف را درست بکنید . 

 فایه می فرماید این کار صحیح نیست چون منجر به دور می شود . صاحب ک

مثال اطاعت والد واجب است اما طاعت والد در افعالی صحیح و واجب است که آن افعال 

به همان عنوان اولیه ای که دارند ، جایز باشند . یعنی اگر یک فعلی به همان عنوان 

والد قرار گرفت ، انجام آن فعل واجب  اولیه ای که دارد جایز باشد بعد متعلق اطاعت

می شود . اما اگر پدر امر بکند که مثال سیگار بکش ، این جا سیگار کشیدن به عنوان 

اطاعت والد ) عنوان ثانوی ( واجب نیست چون سیگار کشیدن مشتبه است یعنی شک 

نید کداریم جایز هست یا نیست ) به عنوان اولی مشتبه است ( لذا نمی توانی تمسک ب

به ادله ای که می گویند پدرت را اطاعت کن و بگویید کشیدن سیگار جایز است . 

 دلیل عدم جواز تمسک به عام در این صورت :

دلیل این است که تمسک به عام ثانوی ، مستلزم دور است . مثال ما شک داریم که 

ضاف م وضو گرفتن با آب مضاف صحیح هست یا نیست . یک نفر نذر می کند که با آب

وضو می بگیرد بعد ما تمسک کنیم به اوفوا بالنذور و ثابت کنیم که وضو گرفتن با آب 

مصاف رجحان دارد در نتیجه صحیح است . این کار صحیح نیست زیرا مستلزم دور 

 است .
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از طرفی تمسک کردن به اوفوا بالنذور متوقف بر این است که این عمل ، رجحان داشته 

رحجان این عمل را بخواهید به وسیله ی تمسک به اوفوا بالنذور باشد و از طرفی اگر 

اثبات کنید ، پس رجحان این عمل هم متوقف است بر تمسک به اوفوا بالنذور و این 

 می شود دور . 

یا در مثال اطاعت والد ، مثال من شک داریم که شرب تتن جایز هست یا نیست بعد 

می توان تمسک کرد به عام ) اطع اباک ( و  پدر امر کرده است که شرب تتن بکن . ایا

 بعد ثابت کنیم که شرب تتن جایز است ؟ خیر نمی شود . 

چون تمسک به اطع اباک ، متوقف بر  جایز بودن این عمل است و اگر بخواهیم به 

واسطه ی اطع اباک اثبات جواز عمل بکنیم یعنی جایز بودن عمل متوقف است بر 

 دور است .تمسک به اطع اباک و این 

 گاهی مقید به حکمی از احکام عناوین اولیه نیست . .2

مثل عسر و حرج و ضرر . هر فعلی با عنوان اولیه اش می خواهد هر حکمی که داشته 

باشد ، اگر ضرری شد حکمش عوض می شود اگر واجب بود می شود جایز یا حرام و 

انویه در فرد مشکوک در این صورت تمسک به عمومات ث اگر حرام بود می شود جائز .

 به خاطر روشن کردن حکم آن جایز است . 

، ما شک می کنیم که وضو فرض کنید در نذر الزم نباشد که متعلقش راجح باشد 

گرفتن با آب مضاف صحیح هست یا نیست . بعد نذر کرده که وضو بگیرد با آب مضاف 

صحیح کرد ؟ بله می شود.   . ایا می توان به عموم اوفوا بالنذور تمسک کرد و این وضو را

 زیرا دیگر با در صدد اثبات رجحان این وضو نیستیم تا دچار مشکل بشویم .

ما شک داریم شرب تتن جایز هست یا نیست . یک نفر نکشیدن سیگار برایش سخت 

و حرج است . ایا شما می توانید تمسک کنید به عمومات ثانویه ) العسر و ال حرج فی 

 واز شرب تتن بکنید ؟ بله می شود تمسک کرد .الدین ( و اثبات ج

 تطبیق : 

) صاحب کفایه این جا می خواهد بفرماید که عام غالبا یک  أنه ) علت برای کان احراز المشتبه ( ضرورة

عنوانی دارد که ما به وسیله ی استصحاب عدم ازلی می توانیم فردیت فرد مشکوک را برای آن عنوان ثابت 

 ) جاری می شود عنوان یجری فیه أصل ) کم است ، که یافت نشود عنوان عامی که ( یوجدقلما ال  کنیم (

 ) این که فرد مشتبه أنه ) مشخص می شود به واسطه ی آن اصل ( ینقح به در رابطه با ان عنوان اصلی که (

ن قرشیة او مثال إذا شک أن امرأة تکو عام ( عنوان ) از افرادی است که می باشد تحت مما بقی تحته (

إن  و ) پس این امراه ( فهی ) ما در رابطه با یک زنی شک می کنیم که قریشیه است یا غیر قریشیه ( غیرها

) می خواهد بگوید وقتی زن وجود پیدا کرد دیگر حالت سابقه ندراد اما  کانت وجدت إما قرشیة أو غیرها



45 

 

) پس نیست اصلی که احراز بشود  یة أو غیرهافال أصل یحرز أنها قرش زن قبل از وجود حالت سابقه دارد (

 ) إال أن أصالة عدم تحقق االنتساب بینها به وسیله ی این اصل ، این که امراه قریشیه است یا غیر آن (

ین ) در روشن کردن ا فی تنقیح ) نافع می باشد این اصاله عدم تحقق انتساب ( تجدی و بین قریش امراه (

چرا اصاله عدم تحقق انتساب نافع است  – ) علت برای تجدی ال إلى خمسین ألنأنها ممن ال تحیض إ که (

 ) مثل مراه مقطوعه به عدم انتساب ( انتساب أیضا و بین قریش ) مراه ( المرأة التی ال یکون بینها ( ؟

 ) یعنی ما به وسیله ی دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسین ) کالمی که ( باقیة تحت ما

هی القرشیة  ) عام ( و الخارج عن تحته استصحاب عدم ازلی این زن مشکوک را می اندازیم داخل عام (

  . فتأمل تعرف

 [وهم و إزاحة ]التمسک بالعام فی غیر الشک فی التخصیص

 فیما إذا شک در مثال ما اوفوا بالنذور ( –) عمومات ثانویه  عن بعضهم التمسک بالعموماتربما یظهر 

ال من  در مثال ما ان فرد ، وضوی با آب مضاف است ( –) در موردی که شک می شود در یک فردی  فردفی 

بل من جهة أخرى  ) اما این شک از جهت احتمال تخصیص خوردن عام نیست ( جهة احتمال التخصیص

) پس کشف می شود صحت  یستکشف صحتهحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فکما إذا شک فی ص

) در موردی که واقع شود این  فیما إذا وقع ) عمومات ثانویه ( بعموم مثل أوفوا بالنذور ضو یا غسل (این و

فاء یقال وجب اإلتیان بهذا الوضوء و ) بیان یستکشف است ( متعلقا للنذر بأن وضو یا غسل با آب مضاف (

حته صحیحا للقطع بأنه لو ال صکل ما یجب الوفاء به ال محالة یکون  ) کبری ( و ) صغری ( للنذر للعموم

) احرام قبل از  بما ورد من صحة اإلحرام ) تمسک به عموم ثانوی ( لما وجب الوفاء به و ربما یؤید ذلک

میقات باطل است . اما اگر کسی نذر کرد که قبل از میقات احرام ببندد ، احرامش صحیح است پس این جا 

صیام  ) احرام و و فی السفر إذا تعلق بهما یام قبل المیقاتو الص به طریق اولی ما نحن فیه صحیح است (

 النذر. (

 :  95نوار 
 حکم اولی و ثانوی دو صورت دارند : نکته :

 : گاهی این دو حکم با هم موافق هستند . اگر این دو موافق با هم بودند هیچ مشکلی  صورت اول

نداریم . مثل این که وقتی که اذان می گویند وضو واجب است و از ان طرف هم پدر امر می کند که 

 وضو بگیر . االن این وضو بما هو وضو واجب است و بما هو اطاعت الوالد هم واجب است . 

 : گاهی حکم اولی و ثانوی با هم مخالف هستند . مثل وضوی ضرری که حکم اولیش  صورت دوم

 وجوب و حکم ثانویش حرام است . 
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این جا مجمع یعنی وضوی ضرری داخل باب تزاحم می شود . و وقتی داخل تزاحم شد باید مقتضی 

است . این دو حکم را بررسی کنیم . مقتضی وجوب همان مصلحت است و مقتضی حرمت ، مفسده 

 باید مصلحت و مفسده را سبک و سنگین کنیم . در زمان سبک و سنگینی دو حالت پیدا می شود :

 : یک مرتبه مقتضی یکی اقوی و اهم از مقتضی دیگری است مثال مقتضی وجوب  حالت اول

اقوی از مقتضی حرمت است یا بالعکس . در این صورت حکم فعلی تابع آن مقتضی اقوی و 

ی اگر مصلحت وضو بیشتر و اهم بود ، وضو می شود واجب اما اگر مفسده ی اهم است . یعن

 وضو اقوی و اهم بود ، وضو بالفعل می شود حرام .

 : یک مرتبه این دو هیچکدام اقوی از دیگری نیستند و هردو مساوی با هم هستند.  حالت دوم

 .  29این جا حکم تخییر است 

 ورده بود . حاال برویم سراغ دو مویدی که ان اقا آ

موید اول : می گفت احرام قبل از میقات قطعا باطل است اما با این که قطعا باطل است اما اگر نذر به آن تعلق 

بگیرد می شود صحیح ) روایت داریم ( . چگونه چیزی را که قطع داریم به بطالنش ، با تمسک به عمومات 

است لذا اگر متعلق نذر قرار بگیرد به طرق  ثانوی صحیح می شود ، خب وضو گرفتن با آب مضاف مشکوک

 اولی می شود صحیح !!

 جواب می دهد : 3صاحب کفایه 

صحیح بودن صوم در سفر و احرام قبل از میقات بخاطر دلیل خاص است . ما روایت داریم . و این  .1

 دلیل خاص در فرد مشکوک وجود ندارد . 

تعلق ) صوم در سفر و احرام قبل از میقات ( می سوال : این روایتی که می گوید نذر که به این دو 

 گیرد ، نذر باید متعلقش راجح باشد پس با رجحان چه باید کرد ؟

جواب : روایت که می گوید این دو صحیح اند ، کاشف از این است که این دو قبل از نذر رجحان 

 داشته اند . 

 انها امر نشده است ؟سوال : اگر این دو قبل از نذر رجحان داشته اند پس چرا به 

جواب : امر به انها نشده چون قبل از نذر مانع داشته اند . درست است که رجحان داشته اند قبال از 

 نذر یعنی مقتضی برای امر داشته اند لکن مانع از امر داشته اند  و نذر مانع را از بین می برد .

 

                                                           
استاد حیدری : صاحب کفایه در اواخر جلد دوم ، در بحث قاعده ی الضرر می فرماید مقتضای جمع عرفی بین  29

حکم اولی و حکم ثانوی ، تقدیم حکم ثانوی است و این جمع عرفی است لذا حرف این جای صاحب کفایه با اون جا 

 تنافی دارد . 
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 تطبیق :

 []عدم جواز التمسک بالعام فی غیر مقام التخصیص

أن یقال إنه ال مجال لتوهم االستدالل بالعمومات المتکفلة ألحکام  ) دفع توهم است ( و التحقیق

شک من غیر جهة  وضوی با آب مضاف ( –) در فردی که  فیما ) مثل اوفوا بالنذور ( العناوین الثانویة

یک بار ما شک  –) در فردی که مشکوک می باشد آن فرد ، از غیر از جهت تخصیص آن عمومات  تخصیصها

می کنیم ایا وفا کردن به این وضو واجب هست یا نیست ، این شک ما دو حالت دارد ، یکبار این شک ما 

یص ناحیه ی تخص بخاطر این است که ایا این نذر ما از تحت اوفوا بالنذور خارج هست یا نیست یعنی شک ما از

ا این ای عمومات است و یکبار شک ما از جهت تخصیص عمومات اوفوا بالنذور نیست بلکه از این جهت است که

أحد األحکام  ) احکام عناوین ثانویه ( إذا أخذ فی موضوعاتها وضوی با آب مضاف رجحان دارد یا ندارد (

وینها بعنا به افعال از جهت عنوان اولیه ی افعال () یکی از احکامی که مربوط می باشد  المتعلقة باألفعال

) موضوع  الحال فی وجوب إطاعة الوالد ) این اخذ ، اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی ( کما هو األولیة

) مثل قسم و عهد  و الوفاء بالنذر و شبهه این وجوب اطاعت والد عملی است که به عنوان اولی جایز باشد (

 ال یکاد یتوهم عاقل ) با این اخذ ( أنه معه ) دلیل برای ال مجال ( فی األمور المباحة أو الراجحة ضرورة (

أو حلیته جواز التمسک بعموم دلیل  ) شرب تتن ( ءإذا شک فی رجحان شی ) عاقلی توهم نمی کند (

  . أو الوفاء فی رجحانه أو حلیته  وجوب اإلطاعة

فرد  ) بعد إحراز التمکن منه شرب تتن ( –) فرد مشکوک  فی جوازه ) عموم ( نعم ال بأس بالتمسک به

) در موردی که اخذ نشده است در  و القدرة علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصال مشکوک (

التمسک   صح شرب تتن ( –) فرد مشکوک  فإذا شک فی جوازه موضوعات احکام ثانویه ، هیچ حکمی (

 ) فرد مشکوک (فی الحکم بجوازه  ) احکام ثانویه ( بعموم دلیلها

محکومة بعناوینها األولیة  وضو ( –) هنگامی که بوده باشد موضوعات  إذا کانت ) بیان مطلب جدید ( و 

 عوق ) وضوی ضرری به عنوان اولی واجب و به عنوان ثانوی حرام است ( بغیر حکمها بعناوینها الثانویة

وده باشد ) اگر ب کان لو ) مقتضیین ( و یؤثر األقوى منهما ) مصلحت و مفسده ( نالمزاحمة بین المقتضیی

) هیچ یک از این دو مقتضی تاثیر نمی  لم یؤثر أحدهما ) اگر اقویی در بین نبود ( فی البین و إال اقوی (

لزم الترجیح بال مرجح فلیحکم  ) اگر احدهما تاثیر بگذارد در حالی که اقویی وجود ندارد ( و إال گذارد (

إذا کان  تخییر ( –) اباحه عقلیه  حینئذ بحکم آخر کاإلباحة (وضوی ضرری  –) فرد مشکوک  علیه

) این مثال یعنی مصادیق دیگری هم برای تخییر عقلی وجود  أحدهما مقتضیا للوجوب و اآلخر للحرمة مثال

  .دارد ( 
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ین مبنی ) بنابر ا بناء على عدم صحته فیه بدونه ) سفر ( فیه ( ) صوم و أما صحة الصوم فی السفر بنذره

 لدلیل خاص ) آن صحت ( و کذا اإلحرام قبل المیقات فإنما هوکه روزه در سفر بدون نذر صحیح نیست ( 

 فی السفر و قبل المیقات ) قبل از نذر ( عن رجحانهما ذاتا ) که دلیل خاص کاشف از این است که ( کاشف

ا استحبابا أو وجوب ) صوم در سفر و احرام قبل از میقاتی که دارای رجحان ذاتی هستند ( و إنما لم یأمر بهما

  . یرتفع مع النذر () متعلق به لم یامر یعنی امر نشدن به این دو بخاطر وجود یک مانعی است  لمانع

 ید جواب های صاحب کفایه به دو مو:  96نوار 
 : 30 جواب صاحب کفایه به دو موید

جواب می دهد که در هر جوابی یک بحث حاشیه ای هم مطرح می کند که  3صاحب کفایه به این دو موید 

جواب و فرق با هم داشته باشند یعنی اگر  3جواب بشود  3همین بحث حاشیه ای سبب شده است که این 

یک چیز بود . دلیل اول را  دلیل 3کردند محتوای هر  صاحب کفایه این بحث های حاشیه ای را مطرح نمی

 جلسه ی قبل توضیح دادیم . 

اگر صوم در سفر و احرام قبل از میقات ، با نذر صحیح شده اند ، بخاطر دلیل خاص است و  .2

 دلیل خاص در فرد مشکوک منتفی است .

تعلق نذر باید سوال : چگونه روایت می گوید این دو با نذر می شوند صحیح و حال آنکه م

 راجح باشد ؟

جواب : دلیل خاص کاشف از این است که همزمان با تعلق گرفتن نذر به این دو ، این دو می 

 شوند راجح . و همین رجحان کافی است برای این که متعلق نذر قرار بگیرند . 

دیت ااحرام قبل از میقات و صوم در سفر ، قطعا عبادت هستند ولی منشائی برای عب اشکال :

 این دو نیست .

اگر کسی نذر می کند که صوم را در سفر انجام دهد یا احرام را قبل از میقات انجام دهد ، 

این صوم در سفر و احرام قبل از میقات عبادت می شوند و باید آنها را با قصد قربت انجام 

 دهد و حال آنکه منشائی برای عبادیت این دو نیست .

؟ می گوید رجحان فقط سبب وجوب وفای به نذر می شود و  خب منشا همین رجحان باشد

زیرا وجوب وفای به نذر یک وجوب توصلی است نه تعبدی لذا عبادت  سبب عبادیت نیست

 .  ساز نیست

روایت می گوید صوم در سفر و احرام قبل از میقات با نذر صحیح است . صاحب  جواب :

را داده اند منظورشان این است که زمانی که کفایه می فرماید این کسانی که این جواب دوم 

                                                           
  شکال است .استاد حیدری : تمام جواب های صاحب کفایه دارای ا 30
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مکلف نذر کرد ، همزمان با نذر این صوم در سفر و احرام قبل از میقات یک عنوانی پیدا می 

کنند که این عنوان اوال راجح است پس مشکل رجحان متعلق نذر بر طرف می شود و ثانیا 

لی دیگر وجود ندارد . لذا این این عنوان یک عنوان عبادی است و عبادت ساز است . لذا مشک

چیزی که باعث عبادیت این دو شده است رجحان و اوفوا بالنذور نیست تا مشکل پیدا بشود 

  بلکه عامل عبادیت این دو ، آن عنوان است که این عنوان همزمان با نذر می آید .

 صحت این دو بخاطر دلیل خاص است و دلیل خاص در فرد مشکوک منتفی است . .3

 دسته دلیل داریم : ما دو

 : می گویند متعلق نذر باید راجح باشد قبل از نذر . دسته ی اول ادله 

 : می گویند صوم در سفر و احرام قبل از میقات صحیح اند . دسته ی دوم ادله 

دسته ی دوم مخصص دسته ی اول هستند . یعنی در تمام موارد باید متعلق نذر 

این مورد الزم نیست که متعلق نذر قبل از نذر  راجح باشد مگر در این دو مورد و در

 راجح باشند زیرا این دو قبل از نذر مرجوح و باطل بودند . 

اگر کسی این جواب را انتخاب بکند خیلی راحت می تواند به اشکال عبادیت جواب 

به این صورت که نذر نرفته است روی صوم در سفر بلکه رفته روی صوم در بدهد . 

نی طرف این گونه نذر می کند که اگر من در امتحان قبول شدم ، سفر عبادی یع

 یک صوم درسفر با قصد قربت انجام بدهم .

 : جواب 3فرق بین این 

در جواب اول می گفت ، رجحان ، رجحان ذاتی است اما در جواب دوم می گفت رجحان ، رجحان عرضی  

  جحان عرضی است اما از خود نذر امده است .است و این رجحان از عنوان امده است و طبق جواب سوم ، ر

 تطبیق : 

یعنی صوم در سفر و  -) صحت بخاطر گردیدن این دو راجح  لصیرورتهما ) جواب دوم به دو موید ( و إما

ا لم بعد م ) همراه با تعلق گرفتن نذر به این دو ( راجحین بتعلق النذر بهما است ( -احرام قبل از میقات 

یعنی رجحان ذاتی نداشته اند ) آن طوری که در  – ینبعد از این که نبوده اند این دو راجح)  یکونا کذلک

) این کما یک روایتی می آورد که این روایت می گوید این جواب دوم از جواب  کما جواب اول امده بود ( (

د رجحان ذاتی اول بهتر است چون جواب اول می گفت این دو رجحان ذاتی دارند اما جواب دوم می گوین

صاله  . ندارند بلکه رجحانشان عرضی است . روایت داریم که االحرام قبل از میقات مثل صاله قبل از وقت است

) چرا  ربما ( موید برای جواب دوم –قبل از وقت رجحان ندارد پس احرام قبل از میقات هم رجحان ندارد 

ما فی الخبر من  ا داللت می کند بر جواب دوم () چه بس یدل علیه گفته ربما ؟ محشین جواب داده اند (

 کون ): اإلحرام قبل المیقات کالصالة قبل الوقت(. 
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 ) به وسیله ی بذلک ) نافع نمی باشد که این دو راجح بشوند ( ال یجدی صیرورتهما راجحین : ال یقال

) علت برای  31 ضرورة ( ) نافع نمی باشد در عبادیت این دو فی عبادیتهما تعلق گرفتن نذر به این دو (

ر فی ال یعتب ) زیرا بدیهی است که وجوب وفاء به نذر توصلی است ( کون وجوب الوفاء توصلیا الیجدی (

داع  إال اإلتیان بالمنذور بأی معتبر نمی باشد در سقوط وجوب وفاء ( –) تفسیر توصلی بودن است  سقوطه

 کان.

د ) عبادیت می باش إنما تکون در سفر و احرام قبی از میقات () صوم  عبادیتهما ) جواب اشکال ( فإنه یقال

) بخاطر این است که کشف می کند دلیل  ألجل کشف دلیل صحتهما عن عروض عنوان راجح علیهما (

مالزم  راجحی که بر این دو عارض شده ( ) عنوان عبادی ( صحت این دو ) روایت ( از عارض شدن یک عنوانی

  که این عنوان مالزم و همراه می باشد با تعلق نذر به این دو ()  لتعلق النذر بهما

بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلق النذر بهذا  ) جواب سوم به دو موید ( هذا لو لم نقل

ن أن أمک ) اگر قائل به تخصیص شدیم ( و إال ) دلیل بر صحت صوم در سفر و احرام قبل از میقات ( الدلیل

ن است که گفته شود که رجحانی که از قبل نذر بر این دو عارض شده برای تصحیح عبادیت این ) ممک یقال

بکفایة الرجحان الطارئ علیهما من قبل النذر فی عبادیتهما بعد تعلق النذر بإتیانهما  دو کافی است (

 . عبادیا و متقربا بهما منه تعالى

اثبات خروج تخصصی فرد مشکوک از عام به وسیله ی اصاله  ،نکته :  97نوار 

 ، تمسک به عام قبل از فحص  عدم تخصیص
 یک اشکال و جواب . نکته :

 ما در جواب سوم عرض کردیم که نذر نمی رود روی صوم درسفر ، بلکه می روی روی صوم در سفر عبادی .  

این است که متعلق نذر قبل از نذر مقدور مکلف نیست . چون شما نذر کرده ای نذر در سفر عبادی را  اشکال

 و اگر نذر نمی کردی نمی توانستی صوم در سفر عبادی را انجام بدهی چون باطل است . 

                                                           
استاد حیدری : تمام محشین می گویند این علت با این مدعی سازگاری ندارد زیرا قبل از ضرورت می گوید راجح  31

شدن این دو مصحح عبادیت نیست . بعد وقتی دلیل می آورد می گوید چون اوفوا بالنذور توصلی است . اگر می 

رجحان باعث عبادیت نیست چون رجحان نمی گوید حتما  خواست دلیل خوبی بیاورد باید این گونه می گفت که

 باید این دو را به قصد قربت انجام بدهی .

اما به نظر ما این دلیل خیلی خوب سازگاری دارد چون یک چیزی در این جا حذف شده است . می گوییم با تعلق 

وفاء می آید و وجوب وفاء توصلی نذر رجحان می آید . این منشا برای عبادیت نیست زیرا با این رجحان ، وجوب 

 است و توصلی عبادیت ساز نیست .
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نذر  ت کهجواب : صاحب کفایه می فرماید الزم نیست متعلق نذر قبل از نذر مقدور مکلف باشد . مهم این اس

 کننده  در حین وفای به نذرش ، متعلق نذر برایش مقدور باشد . 

 ذلکک ) اگر چه قادر نیست از اتیان این دو ( و إن لم یتمکن من إتیانهما ) بخاطر این که نذر کننده ( فإنه

و به جام داده این د) اال این که نذر کننده قادر می باشد از ان إال أنه یتمکن منه بعده ) نذر ( قبله ) عبادیا (

چگونه قادر است ؟ همین که نذر کرد ، روایت می گوید صحیح است و این روایت  -صورت عبادی بعد از نذر

کاشف از رجحان این دو عمل است و در حین وفای به نذر ، صوم در سفر را به قصد رجحان انجام می دهد 

 ذر () و لو به سبب ن ن من الوفاء و لو بسببهو ال یعتبر فی صحة النذر إال التمک(  لذا می شود عبادت

  . فتأمل جیدا

 اثبات خروج تخصصی فرد مشکوك از عام به وسیله ی اصاله عدم تخصیص مطلب جدید :

گاهی یک عام از موال صادر می شود . بعد ما یقین داریم یک فردی حکم عام را ندارد سپس شک می  سوال :

را ندارد ، تخصیصا از عام خارج شده است یا تخصصا ؟ سوال این است که کنیم که ایا این فرد که حکم عام 

ایا به واسطه ی اصاله عدم تخصیص عام ) اصل این است که عام تخصیص نخورده است ( می توان ثابت کرد 

 که پس تخصصا خارج است پس این فرد از افراد عام نیست .

ه اکرام زید حرام است . این جا شک می کنیم که زید تخصیصا مثال : موال فرمود اکرم العلما . ما یقین داریم ک

از عام خارج شده است ) یعنی این زید عالم است اما حکم عام را ندارد ( یا تخصصا خارج شده است یعنی این 

زید عالم نیست . ایا می توان در آن عام ، اصاله عدم تخصیص پیدا بکنیم و بگوییم اصل این است که عام 

ورده است یعنی یک فردی حکما از تحت عام خارج نشده پس ثابت می شود  که زید تخصصا از تخصیص نخ

 عام خارج است در نتیجه زید عالم نیست . 

 جواب : 

صاحب کفایه می فرماید خیر ، نمی شود به واسطه ی اصاله عدم تخصیص ثابت کرد که این فرد ، از افراد عام 

 نیست .

 دلیل : 

  : اصاله عدم تخصیص ، شک در حکم فرد است .شرط اجرای صغری 

  : شک در حکم فرد ، در مورد شک مورد بحث ، منتفی است چون ما درباره ی حکم این فرد کبری

 هیچ شکی نداریم .

  : شرط اجرای اصاله عدم تخصیص در شک مورد بحث منتفی استنتیجه . 
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ماید دلیلش بنای عقالست . چرا شرط اجرای اصاله عدم تخصیص ، شک در حکم فرد است ؟ می فر

این اصاله عدم تخصیص یک اصل است و اصل دلیل می خواهد و بدون دلیل که نمی شود آن را اجرا 

کرد . دلیلش بنای عقال است و بنای عقال این اصل را زمانی جاری می کنند که شک در حکم فرد 

 این اصل جاری نمی شود .و حال آنکه در مورد بحث ما ، ما شک در حکم نداریم . لذا  باشد .

 تطبیق : 

 [ء للعام بأصالة العمومء ]فی إحراز عدم فردیة شیبقی شی

ی ف ) اصل این است که عام تخصیص نخورده است ( و هو أنه هل یجوز التمسک بأصالة عدم التخصیص

فی أنه من شک زید ( –) چیزی که  ما ) احراز کنیم که نمی باشد ( عدم کون ) متعلق به تمسک ( إحراز

مع العلم بعدم کونه محکوما  ) شک شده است که آن چیز از مصادیق عام هست یا نیست ( مصادیق العام

دم خبر ع –) مصداق برای عام  مصداقا له ( ) با این که علم داریم آن چیز محکوم به حکم عام نیست بحکمه

 ) الم او لیس بعالم فیحکم علیهمثل ما إذا علم أن زیدا یحرم إکرامه و شک فی أنه عکون ما شک ( 

ر لیس بعالم بحیث یحکم علیه بسائ ( فاعل یحکم – ) زید بأصالة عدم تخصیص أکرم العلماء أنهزید ( 

 . من األحکام) جهال (  لغیر العالم ) احکامی که ( ما

،  اصاله عدم تخصیص احتمال دارد حجیت ) إشکال الحتمال اختصاص حجیتها ) جواز تمسک ( فیه

) ایا محکوم به حکم  إذا شک فی کون فرد العام محکوما بحکمه ) موردی که ( بما ( مخصوص باشد به

قضیة عمومه و المثبت من األصول  ) فرد عام محکوک باشد به حکم عام ( کما هو عام هست یا نیست (

یساعد  حکم فرد عام (شک در  -) موردی که  اللفظیة و إن کان حجة إال أنه ال بد من االقتصار على ما

إال السیرة و بناء العقالء و لم یعلم  ) اصاله عدم تخصیص ( الدلیل و ال دلیل هاهنا )  بر آن مورد ( علیه

  . فال تغفل ) احراز ( استقرار بنائهم على ذلک

 ایا تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز هست یا نیست ؟ مطلب جدید :

به عام رسیدی می توانی بدون این که فحص بکنی که ایا این عام مخصصی دارد یا یعنی ایا به مجرد این که 

 ندارد ، می توانی به عام تمسک بکنی یا نمی توانی .

 : نظریه وجود دارد 3در این مساله 

 تمسک به عام جایز است .بعض علما ) ظاهر شیخ طوسی در تهذیب ( :  .1

 ام جایز نیست .تمسک به عمیرزای قمی و بعض دیگر از علما :  .2
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 دلیل این نظریه : 

  : ) دلیل اول ) میرزای قمی 

می گوید که اصاله العموم از باب ظن خاص حجت نیست بلکه از باب ظن مطلق حجت 

است . یعنی دلیلی مخصوصی بر حجیت اصاله العموم قائم نشده است یعنی دلیل انسداد بر 

از دلیل انسداد ، اصاله العموم بعد از حجیت اصاله العموم قائم شده است . و قدر متیقن 

  فحص است .

 : ) دلیل دوم ) محقق کلباسی و مرحوم شیخ بهائی در زبده االصول 

اصاله العموم از باب ظن شخصی حجت است نه از باب ظن نوعی . و برای چه کسی ظن 

 پیدا می شود که مراد از این عام ، عموم است ؟ برای کسی که فحص کرده است .

 سوم ) میرزای قمی ( : دلیل 

این عموماتی که از طرف معصومین ) علیهم السالم ( به مخاطبانشان القاء شده است برای 

مخاطبین و مشافهینشان بدون فحص حجت است اما برای غیر این ها ) اگر بگوییم حجت 

است چون نظر ایشان این است که چنین عموماتی برای غیر مخاطبین حجت نیست ( در 

 عد از فحص حجت است .صورت ب

 : ) دلیل چهارم ) شیخ انصاری 

ما علم اجمالی داریم که کثیری از عمومات ، تخصیص خورده است . لذا به هر عامی که 

برخورد می کنیم احتمال می دهیم که این عام از آن عموماتی است که تخصیص خورده 

 ارید .است لذا در اطراف علم اجمالی حق تمسک به اصاله العموم را ند

 حالت برای شما پیدا می شود : 3اما بعد از فحص ، 

 : یقین داری بعض عمومات تخصیص نخورده ، طبق عموم عمل می کنید. حالت اول 

 : یقین داری بعض عمومات تخصیص خورده که بر طبق عموم عمل نمی  حالت دوم

 شود .

 : شک داری که تخصیص خورده یا نخورده است . این شک شک بدوی  حالت سوم

 است لذا به اصاله العموم تمسک می شود .

 ایشان قائل به تفصیل شده است  نظریه ی صاحب کفایه : .3

 ایشان می فرماید عامی که صادر شده است بر دو نوع است :

  : کتاب و سنت  یک مرتبه عامی است که در معرض تخصیص است مثل عمومات نوع اول

و تمسک به اصاله العموم قبل از فحص جایز نیست بخاطر  . در این مورد فحص الزم است

 . بناء عقال
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 : یک مرتبه عامی است که در معرض تخصیص نیست مثل عموماتی که در  نوع دوم

 .بخاطر بناء عقال به فحص نیست توبات عرف است . در این جا احتیاجیمحاورات عرف و مک

 تطبیق :

 فصل هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

 عن عدم جوازه بل ادعی ) چه بسا نفی شده است اختالف ( الخالف خالف و ربما نفی ) در این جواز ( فیه

و الذی ینبغی أن یکون محل الکالم فی المقام أنه هل یکون   ) عدم جواز ( علیه اإلجماع ) عالمه حلی (

الفحص  مطلقا أو بعد ) ایا می باشد اصاله العموم ، تبعیت شده مطلقا و لو قبل از فحص ( أصالة العموم متبعة

) بعد از این که  اعتبارها بالخصوص بعد الفراغ عن ) مخصص ( عن المخصص و الیأس عن الظفر به

ای زاین جمله رد بر میر –حجت است اصاله العموم بالخصوص یعنی دلیل خاص بر حجیت ان قائم شده است 

اب من ب) یعنی باقطع نظر از این که مطلقا حجت است یا بعد از فحص حجت است (  فی الجملة قمی است (

تا  ) و غیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیال ) مخاطب ( للمشافه ) نه از باب ظن شخصی ( الظن النوعی

لم من أطراف ما ع باشد عام () نبوده  و لم یکن زمانی که علم تفصیلی به تخصیص خوردن عام پیدا نشود (

 و علیه فال ) از اطراف عموماتی که علم اجمالی پیدا شده است به تخصیص آن عمومات (  تخصیصه إجماال

 مجال لغیر واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و الیأس.

 : ادامه ی بحث تمسک به عام قبل از فحص  98نوار 
 به عام قبل از فحص جایز هست یا نیست ، دو بحث وجود دارد :در این مساله که تمسک 

 : تمسک به عام قبل از فحص جایز هست یا نیست . این بحث گذشت . بحث اول 

 : بر فرض که برای عمل کردن به عام ، فحص از مخصص الزم است ، چه مقدار از فحص  بحث دوم

 الزم است . چه مقدار جست و جو کردن الزم است .  

به اختالف آن ادله مقدار فحص هم  کفایه می فرمایند برای لزوم فحص ادله ای ذکر شد که صاحب

 مختلف می شود . 

مثال صاحب کفایه فرمودند که فحص در عمومات کتاب و سنت الزم است زیرا بناء عقال بر این است 

شد که در که این عام ها در معرض تخصیص است و روش عقال این است که اگر یک عام هایی با

معرض تخصیص هستند می گویند اول باید فحص بشود بعد به عام عمل بشود . این دلیل صاحب 

کفایه بود . حاال طبق این دلیل چه مقدار باید فحص بشود ؟ باید به مقداری فحص شود که این عام 

 مورد نظر ما از معرض در تخصیص بودن خارج بشود .

 عام از در معرض تخصیص بودن خارج شود ؟چه مقدار باید فحص کرد تا  سوال :
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باید آن جاهایی که محل گمان مخصص این عام است را باید گشت مثال اگر عام ما درباره  جواب :

ی طهارت است ، محل گمان مخصص این عام ، باب طهارت است و لذا باید باب طهارت را گشت . 

عالم می گویند در صورت پیدا نکردن  لذا اگر این جاها را گشتیم و مخصصی پیدا نکردیم عقالی

مخصص در این جاها ، ظن و اطمینان پیدا می شود که مخصصی در کار نیست و عقال می گویند در 

 این صورت عمل کردن به عام اشکالی ندارد .  

یا مثال محقق کلباسی می فرمود عمومات از باب ظن شخصی حجت است و ظن شخصی بعد از فحص 

ابر این عقیده چه مقدار باید فحص کرد ؟ باید آن مقدار فحص بکنید تا ظن پیدا بن پیدا می شود .

 کنید به عدم مخصص . 

یا مثال شیخ می فرماید چون هر عامی از اطراف علم اجمالی است لذا تمسک به عام قبل از فحص 

ز ن عام اجایز نیست . طبق این نظریه چه مقدار باید فحص کرد ؟ باید به مقداری فحص کرد که ای

 اطراف علم اجمالی خارج بشود .

 بیان دو نکته : 

  : نکته ی اول 

اصل این بحث که می گویند تمسک به عام قبل از فحص جایز است یا نیست ، در مخصص منفصل 

 است . 

 : نکته ی دوم 

 اصولی که در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد ، دو نوع اصول است :

 : اصول لفظیه نوع اول 

  اصول عملیه و این اصول عملیه هم دو نوع است عقلیه و شرعیه . دوم :نوع 

در تمامی اصول فحص الزم است یعنی اگر به شما خواستید به اصلی از اصول لفظیه عمل بکنید مثل 

اصاله العموم ، یا به اصلی از اصول عملیه عمل بکنید اول باید فحص کنید بعد به این اصول عمل کنید. 

با هم فرق دارد یعنی فحصی که در اصول لفظیه است با فحصی که در اصول عملیه است اما فحص ها 

 تفاوت دارند .

فحصی که در اصول لفظیه است ، فحص از مانع است . یعنی اگر فحص نکنید مقتضی برای حجیت 

 این اصول هست . اما فحص می کنید که ایا حجیت این اصول مانع دارد یا ندارد .

ام را دیدید . این عام ظهور در عموم دارد ) ظهور در عموم هم حجت است ( این جا مثال شما یک ع

اصاله العموم مقتضی برای حجیت را دارد . اما شما فحص می کنید که ایا این حجت ) عام ( مانعی 
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دارد یا ندارد . اگر مخصص باشد ، مخصص حجت است و عام هم حجت است لکن چون حجیت 

 ا مخصص مقدم می شود بر عام . مخصص اقوی است ، لذ

 اما در اصول عملیه این گونه نیست .

اول برویم سراع اصول عملیه ی عقلیه . یکی از این اصول عقلیه ، برائت است . برائت عقلیه این است 

که عقاب بال بیان قبیح است . موضوع برائت عقلیه ، عدم البیان است . اگر شما خواستید نسبت به 

برائت عقلیه جاری کنید ، اول باید فحص کنید ، زیرا اگر فحص نکنید اصال مقتضی یک مساله ای 

برای حجیت اصول عملیه ی عقلیه نیست زیرا موضوع اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلیه ، عدم 

 البیان است و وقتی این موضوع محقق می شود که شما جست و جو بکنید و ببینید بیانی نیست . 

اغ اصول عملیه ی شرعیه . یکی از این اصول برائت شرعیه است . دلیل ان رفع ما حاال برویم سر

الیعلمون است . صاحب کفایه می فرماید این دلیل اطالق دارد و مقید به فحص نشده است . صاحب 

کفایه می فرماید لکن اجماع داریم هم از نوع محصل و هم از نوع منقول که در اصول عملیه ی شرعیه 

 .  32 فافهمالزم داریم . لذا این اجماع مخصص ادله ی برائت شرعیه است . هم فحص 

 تطبیق :

 فیما إذا کان فی معرض التخصیص ) از مخصص ( قبل الفحص ) عام ( فالتحقیق عدم جواز التمسک به

الحال فی  ) بودن عام در معرض تخصیص ( کما هو ) در موردی که بوده باشد عام در معرض تخصیص (

 ) یعنی وضعیت عمومات کتاب و سنت این است که در معرض تخصیص هستند ( عمومات الکتاب و السنة

باستقرار سیرة  ) اگر نباشد قطع یعنی قطع داریم ( ال القطعألجل أنه لو ) عدم جواز تمسک ( و ذلک

مل ع استقرار سیره بر ) در فال أقل من الشک ) فحص از مخصص ( قبله ) عام ( العقالء على عدم العمل به

و قد ادعی اإلجماع  ) چگونه عمل به عام قبل از فحص جایز است ( کیف به تمسک به عام قبل از فحص (

فضال عن نفی  ) در حالی که ادعا شده اجماع بر عدم جواز عمل به عام قبل از فحص ( على عدم جوازه

  . لجواز کما ال یخفىکاف فی عدم ا ) شک ( و هو ) عدم جواز ( الخالف عنه

یعنی نبودن عام  –) عدم کون العام کذالک  کما هو ) در معرض تخصیص ( و أما إذا لم یکن العام کذلک

فال  ) اهل عرف ( الحال فی غالب العمومات الواقعة فی ألسنة أهل المحاورات در معرض تخصیص (

 بال فحص عن مخصص ) عام ( على العمل به ) سیره ی عقال ( شبهة فی أن السیرة

ا م ) صفت برای مقدار( أن مقدار الفحص الالزم ) کون العالم فی معرض التخصیص ( و قد ظهر لک بذلک 

) مقداری است که به واسطه ی آن مقدار خارج می شود عام از معرضیت برای  به یخرج عن المعرضیة له

                                                           
 استاد حیدری : رجوع کنید به فیروزآبادی و حکیم . 32
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بحسب سائر  ،  الزم است از فحص ( ) همان طوری که مقداری که کما أن مقداره الالزم منهتخصیص ( 

أو حصول  اشاره به دلیل شیخ انصاری ( –) تخصیص  التی استدل بها من العلم اإلجمالی به ) ادله ( الوجوه

فحص  ) رعایتها فتختلف مقداره ) غیر این دو دلیل ( أو غیر ذلک بما هو التکلیف ) ظن شخصی ( الظن

 کما ال یخفى. ) وجوه (بحسبها ( 

 به چه علت الزم است –) متعلق به لزوم  إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمالثم 

یعنی این کسانی که می گویند فحص از مخصص متصل الزم است دلیلشان چیست  –فحص از مخصص متصل 

 أنه(  ه؟ دلیلشان این است که می گویند ممکن است که مخصص متصلی در کار بوده اما به دست ما نرسید

حال احتمال قرینة المجاز و قد اتفقت  ) مخصص متصل ( کان و لم یصل بل حاله ) مخصص متصل (

 ى.کما ال یخف ) قرینه ( مطلقا و لو قبل الفحص عنها ) احتمال قرینه ( کلماتهم على عدم االعتناء به

 إیقاظ ]الفرق فی الفحص بین األصول اللفظیة و العملیة[

فحص  ) و بینه فی األصول العملیة حیث إنه ) اصول لفظیه ( بین الفحص هاهنا ال یذهب علیک الفرق

) در اصول لفظیه فحص از چیزی است که مانع از حجیت  عما یزاحم الحجة ) در اصول لفظیه ( هاهنا( 

ال حجة ضرورة أن العقل  ) فحص در اصول عملیه ( فإنه بدونه ) در اصول عملیه ( بخالفه هناك است (

ال بیان ب ) فحص ( یستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فال یکون العقاب بدونه ) فحص ( هبدون

من غیر برهان و النقل و إن دل على البراءة أو االستصحاب فی موردهما  ) مخالفت ( و المؤاخذة علیها

على  نقول () محصل و م إال أن اإلجماع بقسمیه ولو قبل از فحص ( –) بدون تقیید به فحص  مطلقا

 . تقییده به فافهم

 خطابات شفاهیه:  99نوار 
 ایا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین می شود یا خیر ؟ سوال :

به چه خطاباتی ، خطابات شفاهیه می گویند ؟ به خطاباتی گفته می شود که در انها ادات خطاب به کار رفته 

است . ادات خطاب مثل حروف ندا یا ضمیر مخاطب یا حروف استفهام . حاال اگر در یک خطابی یکی از این 

ایها الذین امنوا ، اقیموا الصاله ، به ها استفاده شده بود ، به این خطاب ، خطاب شفاهیه می گویند . مثال یا 

 این جمله خطاب شفاهیه گفته می شود چون اولش یا آمده است . 

نفر صحبت  6،  5سال پیش رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( دارند با  1400مثال فرض کنید  مثال :

: اقیموا الصاله . این اقیموا الصاله قطعا  می کنند . ناگهان صدای اذان می آید بعد پیامبر به انها می فرمایند

نفر هست اما ما می خواهیم ببینیم این خطاب ایا شامل غائبین ) کسانی که در زمان پیامبر  6،  5شامل این 
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وجود دارند اما در آن جلسه حضور ندارند ( و معدومین ) کسانی که در زمان پیامبر موجود نیستند مثل ما ها 

 ( می شود یا خیر. 

قول است و تک تک اقوال را بیان می کردند و  5قدما وقتی این مساله را مطرح کردند می گویند در مساله 

 بعد بررسی می کردند. اما صاحب کفایه این گونه مطرح نمی کند 

بحث ما درباره ی خطاب بماهو خطاب است یعنی شما از چیزی دیگری ) مثل ادله اشتراک احکام (  نکته :

 . بحث ما درباره ی خود خطاب .  کمک نگیرید

 صاحب کفایه در ضمن دو مرحله جواب می دهد : جواب سوال :

 : احتمال است : 3در این که نزاع ما در این مساله در چیست ،  مرحله ی اول 

یحتمل نزاع علما در این باشد که ایا تکلیفی که مستفاد از این خطابات ) بعث  احتمال اول : .1

 ق آن به غائبین و معدوم ممکن هست یا نیست ؟به صاله ( است تعل

یحتمل نزاع علما در این باشد که ایا مخاطبه غائبین و معدومین به واسطه  احتمال دوم : .2

 ی این خطابات ممکن هست یا نیست ؟ 

مخاطبه یعنی خطاب کردن یعنی این که نزاع دارند علما ، در واقع نزاع دارند در این که ایا 

به واسطه ی این خطابات ) اقیموا الصاله ( امکان دارد که غائبین و معدومین مورد خطاب 

 قرار بگیرند .  

اما  ستدر احتمال اول کالم روی خطاب نبود بلکه روی آن تکلیفی بود کالم مشتمل بر آن ا

در احتمال دوم کالم روی اصل خطاب است . یعنی رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم 

( به وسیله ی اقیموا الصاله ، به معدومین و غائبین خطاب کرده باشند . ایا این امکان دارد 

 یا ندارد ؟ 

ت خطاب ، شامل یحتمل نزاع علما در این باشد که ایا الفاظ واقعه بعد از ادا احتمال سوم : .3

 غائبین و معدومین می شود یا خیر ؟

نفر فرمود یا ایها الذین آمنوا  6،  5مثال رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( به ان 

اقیموت الصاله . ادات خطاب ، یا است و ما بعد ادات خطاب ، الذین است . بگوییم نزاع علما 

مین و غائبین هست ، یعنی بحث می کنند که بحث می کنند خطابات شفاهیه شامل معد

 که ایا الذین که بعد از یا قرار گرفته است ، شامل معدومین و غائبین می شود یا نمی شود ؟

 احتمال : 3فرق بین این 

اگر احتمال اول و دوم را بگیرید ، بحث می شود یک بحث عقلی یعنی تکلیف یا مخاطبه 

د یا ندارد و امکان یا عدم امکان یک بحث عقلی است تعلقش به غائبین و معدومین امکان دار

 اما اگر احتمال سوم را گرفتید ، بحث یک بحث لغوی می شود .
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 مرحله ی دوم   : 

 اما طبق احتمال اول ، در این که مراد از تکلیف چیست ، دو احتمال است :

  : اگر  فعلی باشدیحتمل مراد از تکلیف ، تکلیف فعلی باشد یعنی بعث و زجر احتمال اول .

 چرا شامل نمی شود ؟ مراد از تکلیف ، این باشد ، شامل غائبین و معدومین نمی شود .

 چون شرط تکلیف فعلی ، وجود حضوری موضوع است  صغری :

 و وجود حضوری موضوع منتفی است  کبری :

 پس شرط تکلیف فعلی منتفی است . نتیجه :

 : یحتمل مراد از تکلیف ، تکلیف انشائی باشد . در این صورت امکان دارد که  احتمال دوم

 شامل غائبین و معدومین شود .

شارع مقدس می تواند به صورت قضیه ی حقیقیه نه خارجیه ، طلب انشائی بکند . لکن ان 

کسانی که در ان لحظه واجد شرایط هستند ، این تکلیف انشائی برای انها تکلیف فعلی می 

ود و کسائی که غائب و معدوم هستند ، بعد از این که واجد شرایط شدند ، تکلیف برای ش

 انها فعلی می شود . و نیازی به خطاب دیگری وجود ندارد .

 تطبیق : 

 فصل

اضر ) ح مجلس التخاطب أو تعم غیره الخطابات الشفاهیة مثل یا أیها المؤمنون تختص بالحاضرهل  

 المعدومین.من الغائبین بل را ( 

 ) من بیان ما ) مورد بحث ( خالف و ال بد قبل الخوض فی تحقیق المقام ) اختصاص یا عمومیت ( فیه

 . محال للنقض و اإلبرام بین األعالم ) ممکن است که باشد این مطلب ( یمکن أن یکونمطلبی که ( 

فی أن التکلیف المتکفل له  ) بیان احتمال اول ( یمکن أن یکون النزاع ) مرحله ی اول ( اعلم أنهف

فتن ) ایا صحیح است تعلق گر هل یصح تعلقه ) ایا تکلیفی که خطاب متکفل این تکلیف است ( الخطاب

ه ) صحیح نمی باشد تعلق گرفتن تکلیف ب بالمعدومین کما صح تعلقه بالموجودین أم ال این تکلیف (

بل  یا صحیح می باشد مخاطبه با معدومین () ا معهم  فی صحة المخاطبة) احتمال دوم (  أومعدومین ( 

به واسطه ی الفاظی که وضع شده اند برای  –) متعلق به مخاطبه  مع الغائبین عن مجلس الخطاب باأللفاظ

) یعنی بدون این که در کالم الفاظ خطاب  بنفس ) عطف بر بااللفاظ ( الموضوعة للخطاب أو خطاب کردن (
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) ایا صحیح می باشد خطاب کردن به واسطه ی خود ) یعنی بدون اشتمال  متوجیه الکال وجود داشته باشد (

  .   إلیهم و عدم صحتها به الفاظ خطاب ( القاء کالم به معدمین (

 )فی عموم األلفاظ الواقعة عقیب أداة الخطاب للغائبین بل المعدومین و عدم عمومها ) احتمال سوم ( أو

 تلک األداة. ) علت برای عدم عموم ( بقرینة) غائبین و معدومین را (  لهما (الفاظ واقعه عقیب ادات خطاب 

 ) چون حاکم به امکان یا عدم امکان عقل است ( و ال یخفى أن النزاع على الوجهین األولین یکون عقلیا

 . و على الوجه األخیر لغویا

ال ریب فی عدم صحة ف ام () ما یمکن ان یکون محال للنقض و االبرهذا  ) بیان مرحله ی دوم (إذا عرفت 

فی ) یعنی تکلیف کردن معدوم و غائب به تکلی عقال بمعنى بعثه أو زجره فعال ) و الغائب ( تکلیف المعدوم

و  ) به معنای بعث بهذا المعنى ) تکلیف ( ضرورة أنه که به معنای بعث و زجر فعلی است صحیح نیست (

) الزمه اش این است که رسول اکرم از معدوم و غائب  حقیقة ) معدوم ( یستلزم الطلب منه زجر فعلی (

ال من إ و نمی باشد طلب حقیقی ( –) حقیقتا  و ال یکاد یکون الطلب کذلکطلب حقیقی داشته باشد ( 

 الموجود ضرورة 

ست ( ) محالیتی در آن نی بمعنى مجرد إنشاء الطلب بال بعث و ال زجر ال استحالة فیه ) تکلیف ( نعم هو

بارك و فالحکیم ت ) خفیف المونه یعنی متوقف بر وجود مکلف نیست ( فإن اإلنشاء خفیف المئونةأصال 

ه نحو ) ب قانونا ) طلب چیزی را ، مفعول ینشی ( ءتعالى ینشئ على وفق الحکمة و المصلحة طلب شی

ما وجد  بعدفعلیا  ) تا بگردد طلب شی ( من الموجود و المعدوم حین الخطاب لیصیرقضیه ی حقیقیه ( 

  الشرائط و فقد الموانع بال حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر .

 : ادامه ی بحث خطابات شفاهیه 100نوار 
 صاحب کفایه یک نظیر بیان می کند و بعد یک نکته مطرح می کند بعد می رود سراغ احتمال دوم و سوم .

 انشاء طلب ، نظیر انشاء ملکیت در باب وقف بر بطون است . بیان نظیر : 

موقعی که یک شخصی می آید یک سری از اموالش را وقف اوالدش می کند آن هم به صورت نسل بعد از 

نسل . با این وقف در واقع انشاء مکلیت می کند یعنی قبل از گفتن وقفت ، این ملکیت موجود نبود . و با 

کیت انشاء می شود لکن این ملکیت برای موجودین می شود ملکیت فعلیه یعنی انها گفتن این وقفت ، مل

بالفعل مالک می شوند . اما برای معدومین فعلی نمی شود و در حد انشاء باقی می ماند اما بعد از این که نسل 

 باشد .  های بعدی موجود شدند ، ملکیت برای انها هم فعلی می شود بدون این که به وقف جدیدی نیاز
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 نکته : 

 طلب دو صورت دارد :

سال قبل  1400گاهی طلب مطلق است یعنی مقید به وجود مکلف نشده است . مثل این که شارع  .1

فرمود المستطیع یجب علیه الحج . این طلب و وجوب مقید نشده به به وجود مکلف یعنی نفرموده 

. تمامی مباحثی که تا االن داشتیم است المستطیع ان وجد . این جا می گویند طلب مطلق است 

که گفتیم اگر مراد از تکلیف ، تکلیف فعلی باشد ممتنع است و اگر مراد تکلیف انشائی باشد ممکن 

 است ، در این صورت بود .

گاهی طلب مقید به وجود مکلف شده است . مثل این که شارع فرموده است ، ان وجود المکلف  .2

 زیرا امری ممکن است .ن صورت ما هیچ بحثی نداریم . المستطیع یجب علیه الحج. در ای

 احتمال اول تمام شد .

 

اما طبق احتمال دوم ) مورد خطاب قرار دادن غائب و معدوم به وسیله ی این خطابات ممکن هست یا نیست 

؟ ( . صاحب کفایه می فرماید خطاب حقیقی با معدوم و با غائب و حتی با حاضر غیر ملتفت صحیح نیست . 

 چرا صحیح نیست ؟ دلیل : 

 : ه و یفهم معناه مع االدات او خطاب حقیقی توجیه الکالم نحو الغیر لیسمع صغری

 بدونها است .

خطاب حقیقی این است . توجیه الکالم نحو الغیر یعنی انداختن کالم به سمت غیر . 

چرا کالم را به سمت غیر می اندازی ؟ لیسمعهه و یفهم تا کالم را بشنود و معنای 

 است .  کالم را بفهمد . حاال این انداختن یا با ادات خطاب است یا بدون ادات

 : دسته محقق نیست . زیرا اصال نمی شنوند .  3این توجیه ، در حق این  کبری 

 : دسته محقق نیست . 3خطاب حقیقی در حق این  نتیجه 

  .  اما می توان خطاب مجازی کرد

اما طبق احتمال سوم ) ایا الفاظی که بعد از ادات خطاب است ، مراد از این الفاظ خصوص حاضرین است یا 

از حاضرین و غائبین و معدومین است ( صاحب کفایه می فرماید درباره ی ادوات خطاب دو نظریه وجود  اعم

 دارد :
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 : ) می فرمایند ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده اند که این خطاب  نظریه ی اول ) مشهور

ر بین امر دائحقیقی ، حاضر ملتفت را می طلبد یعنی مخاطبش حاضر ملتفت است . طبق این نظریه 

 دو مجاز است :

 : یا مجازیت در ادات خطاب . مجاز اول 

 : یا مجازیت در مدخول  مجاز دوم 

یا ایه الذین امنوا اقیموا الصاله . ادات خطاب این جا ) یا ( است و مدخول الذین است . طبق 

نظریه مشهور باید در یکی از این دو قائل به مجاز بشوید . اگر گفتید یا در معنای حقیقی به 

کار رفته است ، باید بگویید الذین در معنای حقیقی به کار نرفته است زیرا معنای حقیقی 

. و اگر گفتید الذین در لذین عام است و شامل حاضرین و غائبین و معدومین نیز هست ا

معنای حقیقی اش به کار رفته ، باید بگویید ، یا در معنای حقیقی اش به کار نرفته است 

 یعنی در خطاب حقیقی به کار نرفته بلکه در خطاب مجازی به کار رفته است .

 ) ایشان می فرمایند ادات خطاب ، وضع شده اند برای خطاب انشائی :  نظریه ی دوم ) صاحب کفایه

 می شود . خطابی که با گفتن یا انشاء و موجود . خطاب انشائی یعنی آن

طبق این نظریه ، ادوات خطاب در معنای حقیقی خودشان به کار رفته اند اما انگیزه ها مختلف است 

. گاهی انگیزه برای خطاب انشائی ، خطاب حقیقی است و این در صورتی است که مخاطب حاضر 

. ولی گاهی انگیزه خطاب انشائی ، خطاب حقیقی نیست بلکه چیزهای دیگری است مثل ملتفت باشد 

 سرت خوردن یا اظهار حزن . ح

 حاال ایا خطاب کردن به معدومین و غائبین ممکن هست یا نیست ؟

 ممکن است زیرا ادات خطاب و مدخول آنها هردو در معنای حقیقی خود به کار رفته اند .

اگر کسی وضع را قبول نکند و بگوید این ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع نشده است ، دیگر  نکته :

صراف را نمی تواند قبول نکند و اصال ادوات خطاب ظهور دارند در خطاب حقیقی و این ظهور ، ظهور انصرافی ان

 درصد از مواردی که انسان از ادوات خطاب استفاده می کند به انگیزه ی خطاب حقیقی است. 99است . چون 

 تطبیق :

إنشاء التملیک فی الوقف على  یر طلب () و مثل انشاء طلب از غ من غیر الطلب ) انشاء طلب ( و نظیره

یرا ) ز المعدوم منهم ) بیان نظیر ( فإن ( کردن تملیک است در وقف بر نسل اندر نسل  ) انشاء البطون

 إنشائهب ) معدوم (بعد وجوده  ) می گردند مالک عین موقوفه ( یصیر مالکا للعین الموقوفة معدوم از بطون (

د معدوم ) و می گیر و یتلقى لها می گردد معدوم مالک ، به وسیله ی انشاء تملیک واقف ( –) متعلق به یصیر 

ی حق ف ) پس عقد تاثیر می گذارد ( فیؤثر) به واسطه ی عقد تملیک (  من الواقف بعقده عین موقوفه را (

می گذارد ) تاثیر ن الو ال یؤثر فی حق المعدوم فع ) مفعول یوثر ( الملکیة الفعلیة ) بطون ( الموجود منهم
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) مگر قابل بودن عین موقوفه (  إال استعدادها عقد در حق معدوم فعلی یعنی کسی که االن معدوم است (

  ) معدوم ( بعد وجوده ) برای این که بگردد ان عین موقوفه ملک برای معدوم ( ألن تصیر ملکا له

إذا أنشئ الطلب (  در احتمال اول  ف انشائیامتناع تکلیف فعلی و امکان تکلی –) تمام این مباحث  هذا

مقیدا بوجود المکلف  ) هنگامی که انشا بشود طلب ( و أما إذا أنشئ . ) غیر مقید به وجود مکلف ( مطلقا

 من اإلمکان. بمکان ) انشاء ( فإمکانه) و مقید به واجد بودن مکلف شرایط را (  و وجدانه الشرائط

 [الغائب]عدم صحة خطاب المعدوم و 

ال ریب فی عدم صحة  ( مثل تکلیف فعلی است در عدم صحت  – ) حکم نزاع بنابر احتمال دوم و کذلک

) قید خطاب یعنی خطاب حقیقی به معدوم و غائب صحیح نیست قطعا  خطاب المعدوم بل الغائب حقیقة

توجیه  یدا نمی کند () زیرا تحقق پ ضرورة عدم تحقق ) و امکان ندارد خطاب حقیقی ( و عدم إمکانه( 

موجودا و کان بحیث یتوجه  ) هنگامی که بوده باشد ان غیر موجود ( الکالم نحو الغیر حقیقة إال إذا کان

 و یلتفت إلیه.) و آن غیر به گونه ای باشد که متوجه کالم باشد (  إلى الکالم

 []وضع أدوات النداء للخطاب اإلنشائی

أن ما وضع للخطاب  ) حکم نزاع بنابر احتمال سوم ( قد انقدح غائب () عدم صحت خطاب معدوم و  و منه

) اگر آن چیزی که وضع شده برای خطاب ، وضع شده باشد برای خطاب  لو کان ) مثل یا ( مثل أدوات النداء

) موجب می شود استعمال  فیه ) فاعل الوجب ( موضوعا للخطاب الحقیقی ألوجب استعماله حقیقی (

 ) مثل ادوات نداء( ما یقع فی تلوه ) مفعول الوجب ( تخصیص در خطاب حقیقی ( ماوضع للخطاب

ه ب ) این استعمال موجب منحصر شدن آن چه واقع شده است بعد از مثل ادوات ندا به حاضرین بالحاضرین

عبارت دیگر اگر ماوضع للخطاب استعمال شود در خطاب حقیقی الزمه اش این است که آن چیزی که بعد از 

یة کما أن قض(  ادوات نداء قرار می گیرد ) مثل الذین ( مختص به حاضرین باشد وفقط شامل حاضرین باشد 

) برای  لغیرهم از ما یقع فی تلوه ) الذین ( ( ان طور که مقتضای اراده کردن ، عموم) هم إرادة العموم منه

یعنی اگر گفتیم الذین معنای عام دارد و مختص به حاضرین نیست و شامل غائبین و معدومین  –غیر حاضرین 

 . ) خطاب حقیقی ( فی غیره ) مثل ادوات نداء ( استعمالههم می شود (  

) چرا گفته مثل ادوات ندا ؟ زیرا ادوات  أن مثل أدوات النداء ) بیان نظریه ی صاحب کفایه ( لکن الظاهر 

بل للخطاب اإلیقاعی  ) خطاب حقیقی ( لم یکن موضوعا لذلک ر به ادوات ندا نیست (خطاب منحص

) متکلم چه بسا ایجاد می کند خطاب را به وسیله ی این ادوات  فالمتکلم ربما یوقع الخطاب بها. اإلنشائی 

 تحسرا و تأسفا و حزنا مثل. (
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    یا کوکبا ما کان أقصر عمره

 

مخاطبا لمن  ) همان طور که ایجاد می کند خطاب را ( کما یوقعه و شوق ( ) تحسر أو شوقا و نحو ذلک

) در حالی که متکلم خطاب می کند به کسی که  ان را حقیقتا ندا می کند یعنی این جا انگیزه  ینادیه حقیقة

) پس موجب نمی شود استعمال مثل ادوات  فال یوجب استعماله ی خطاب انشائی ، خطاب حقیقی است (

ح التخصیص بمن یص) در این هنگام که معنای ان خطاب انشائی است (  فی معناه الحقیقی حینئذ ( نداء

) یعنی اگر در یا ایها الذین امنوا ، یا در معنای حقیقی اش به کار رفت ، الزمه اش این نیست که مخاطبته 

 است (الذین را مخصوص کنید به حاضرین ملتفت بلکه الذین به معنای عام خودش باقی 

شاهد بر این که ادوات خطاب برای خطاب انشایئ وضع شده اند  :  101نوار 

 ، اشکال بر شاهد و جواب به اشکال 
صاحب کفایه می خواهد یک شاهدی بیاورد که بگوید این ادوات خطاب وضع شده اند برای خطاب انشائی نه 

صاحب کفایه به این اشکال جواب می دهد . خطاب حقیقی . بعد یک نفر به این شاهد اشکال می گیرد و بعد 

این مطلب که تمام شد می رویم سراغ دو دلیل که علما  بعد صاحب کفایه نتیجه ی مطلب را بیان می کند .

ذکر کرده اند برای این که خطابات شفاهیه شامل معدومین و غائبین هم می شوند . صاحب کفایه این دو 

 دلیل را رد می کنند . دلیل را بیان می کنند و بعد هر دو

 شاهد بر این که ادوات خطاب برای خطاب انشائی وضع شده اند نه خطاب حقیقی :

 اگر ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده باشد الزمه اش این است که اراده ی عموم  غری :ص

 از مدخول ادوات بدون تنزیل صحیح نباشد .

 : واالزم باطل ) این که اراده ی عموم از مدخول ادوات بدون تنزیل صحیح نیست ، باطل است  کبری

 یعنی می توان بدون تنزیل هم از مدخول ادوات اراده ی عموم کرد (

 : فلملزوم مثله ) وضع شدن ادوات خطاب برای خطاب حقیقی باطل است ( نتیجه 

   توضیح :

نفر نشسته بودند  5ی اهلل علیه و آله و سلم ( حضرت کنار سال پیش رسول اکرم ) صل 1400تقریبا 

نفر گفتند که یا ایها الذین آمنوا ، اقیموا الصاله . ما در این خطاب یک ادات خطاب داریم  5و به این 

 که یا است و یک مدخول که الذین است . 

 اول الذین را بررسی می کنیم بعد می رویم سراغ یا .



65 

 

ضرین هست ، شامل غائبین و معدومین هم هست . یعنی از این مدخول اراده کلمه ی الذین شامل حا

 ی عموم شده است .

سوال این است که این کلمه ی الذین که شامل همه می شود ایا با تنزیل شامل همه می شود یا 

 بدون تنزیل ؟ 

ین  ن و معدومیعنی اگر می گوییم این الذین شامل غائبین و معدومین می شود یعنی اول این غائبی

 به منزله ی حاضرین قرار گرفته و بعد مشمولیت هست یا بدون تنزیل شامل این دو می شود ؟ می 

 گوییم بدون تنزیل . 

 حال برویم یا را بررسی کنیم .

اگر این کلمه ی یا برای خطاب حقیقی وضع شده باشد ، خطاب حقیقی مخاطب حقیقی را می طلبد 

 لتفت . و مخاطب حقیقی یعنی حاضر م

اگر این کلمه ی یا برای خطاب حقیقی وضع شده باشد ، شما باید بگویید مراد از الذین عموم است 

 با تنزیل یا  بدون تنزیل ؟ قطعا با تنزیل .

زیرا اگر گفتیم یا وضع شده است برای خطاب حقیقی ، خطاب حقیقی مخاطب حقیقی می طلبد و 

فت است و فرض این است که ما در مدخول هم غائب مخاطب حقیقی یعنی مخاطبی که حاضر و ملت

داریم و هم معدوم و این ها که مخاطب حاضر ملتفت نیستند . لذا باید این دو را به منزله ی حاضر 

 ملتفت قرار بدهیم . 

اما اگر کلمه ی یا وضع شده باشد برای خطاب انشائی ) نظر صاحب کفایه ( به مجرد این که رسول 

علیه و آله و سلم ( فرمود ، خطاب انشائی موجود شد حال چه کسی حاضر باشد یا  اکرم ) صلی اهلل

حاضر نباشد . و در این صورت مراد از الذین عموم که هست و دیگر هم احتیاجی به تنزیل نیست زیرا 

 خطاب انشائی احتیاجی به مخاطب حاضر ملتفت ندارد . 

از تنزیل عموم است انهم بدون تنزیل . لذا همین  در نتیجه اول ما مدخول را بررسی کردیم که مراد

که مراد از مدخول عموم بدون تنزیل است شاهد بر این است که کلمه ی یا  ، وضع شده برای خطاب 

 انشائی نه حقیقی . 

 اشکال بر شاهد : 

شاهد می آید دو احتمال درست می کند و می گوید مراد از مدخول عموم است اما در این عموم دو 

 حتمال است بعد می گوید اذا جاء االحتمال بطل االستشهاد .ا

مستشکل می گوید از مدخول اراده ی عموم شده است ولی در این اراده ی عموم دو احتمال وجود 

 دارد :
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  احتمال اول : یحتمل اراده ی عموم بخاطر وضع ادوات خطاب ، برای خطاب انشائی

 باشد . 

اگر ادوات خطاب وضع شده باشند برای خطاب انشائی ، این ادوات در معنای خودش به کار 

رفته اند و مدخول هم در معنای خودشان به کار رفته اند یعنی الذین در معنای خودش که 

 همه و عموم است به کار رفته است . 

 : ا وضع ادوات خطاب یحتمل اراده ی عموم بخاطر ارتکازی بودن تنزیل باشد ب احتمال دوم

 برای خطاب حقیقی .

مراد از مدخول عموم است یعنی مراد از الذین عموم است یعنی هم شامل حاضر و هم شامل 

یحتمل این عموم بخاطر تنزیل ارتکازی باشد . و بعد بگوییم ادوات  معدوم و غائب می شود .

 خطاب هم وضع شده اند برای خطاب حقیقی .

ذهن تک تک غائبان و معدومان ، این مطلب ریشه گرفته است که  تنزیل ارتکازی یعنی در

اول تنزیل شده بعد ، بعد از این که فکر می کند تنزیل شده ، خودش را مشمول الذین می 

 داند . 

یعنی از غائب ها بپرسید شما به چه علت خودتان را مورد خطاب الذین می دانید ؟ می 

ده شده ام بعد من خودم را مشمول می دانم . چرا گویند چون من بمنزله ی حاضر قرار دا

 بمنزله ی حاضر قرار داده شده ام ؟ چون حاضر در این حکم خصوصیتی ندارد . 

اگر این احتمال صحیح باشد دیگر ثابت نمی شود که ادوات خطاب وضع شده اند برای 

 خطاب انشائی .

 اذا جاء االحتمال بطل االستشهاد .

 شکال : جواب صاحب کفایه به ا

امر ارتکازی یعنی امری که در ذهن مردم ریشه گرفته است و لو در حال حاضر توجهی به 

 او ندارد .

نداشتند همین که مثال مسجد اعظم . در ذهن همه بود اما در حال حاضر توجهی به ان 

گفتم مسجد اعظم به آن توجه پیدا کردید . این خصوصیت امر ارتکازی است که با کمی 

 روشن می شود .تلنگر 

صاحب کفایه جوابش این است که احتمال دوم باطل است لذا تعین االحتمال االول و هو 

 مطلوب . 

 دلیل بطالن احتمال دوم : 

 : اگر تنزیل ارتکازی می بود ، الزمه اش این بود که با تامل روشن شود . صغری 

 : فاالزم باطل ) تنزیل با تامل روشن نمی شود ( کبری 
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 : فلملزوم مثله ) تنزیل ارتکازی نیست ( نتیجه 

اگر قاطعانه و مستدالنه گفته شود که ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده پس  نتیجه ی نهائی :

 خطابات شفاهیه مختص به حاضرین است .  

 

 تطبیق :

 صرافی () ظهور ان انصرافا فی الخطاب الحقیقی کما هو ) مثل ادوات نداء ( نعم ال یبعد دعوى الظهور

) طبق آن مطلبی که تحقیقی  و الترجی و التمنی و غیرها على ما حققناه  الحال فی حروف االستفهام

 موضوعة ) حروف استفهام و ترجی و تمنی ( من کونها فی بعض المباحث السابقة کردیم ان مطلب را (

ع م لکن به انگیزه های مختلف ()  بدواع مختلفة ( و ترجی و تمنی  ) استفهام منها ) انشائی ( لإلیقاعی

انصرافا إذا لم  ) استفهام و ترجی و تمنی ( الواقعی منها فی ) با این که ظهور دارند این حروف ( ظهورها

ر در ) تا زمانی که نبوده باشد در این حروف مانعی که از ظهو ما یمنع عنه ) در این حروف ( یکن هناك

 ) مانع از انصراف به معنای حقیقی ( کما یمکن دعوى وجوده . د (منع کن استفهام و ترجی و تمنی حقیقی

و یا أیها یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا  غالبا فی کالم الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل

 . بمن حضر مجلس الخطاب بال شبهة و ال ارتیاب ، المؤمنون

صحة النداء باألدوات مع إرادة العموم من العام  ( ) وضع ادوات برای خطاب انشائی و یشهد لما ذکرنا

) متعلق به اراده ،  بال عنایة ) با اراده ی عموم از ان عامی که واقع شده است بعد از ادوات ( الواقع تلوها

  .  و ال للتنزیل و العالقة رعایة یعنی اراده ی عموم شده بدون تصرف و تنزیل (

 مع ) تنزیل ( عدم العلم به ) دفع می کند این توهم را ( ارتکازیا یدفعه ) این تنزیل ( و توهم کونه

 و کان ل ) به وسیله ی التفات ( مع حصوله بذلک ) تنزیل ( و التفتیش عن حاله ) تنزیل ( االلتفات إلیه

کجا علم  ) از فمن أین یعلم بثبوته ) اگر علم حاصل نشود ( مرتکزا و إال ) اگر بوده باشد تنزیل ارتکازی (

 کذلک کما هو واضح. پیدا می کنیم به ثبوت تنزیل ارتکازیا (

) اگر از این حرف که ادوات برای خطاب انشائی وضع شده اند ابا کردی و گفتی قطعا برای خطاب  و إن أبیت

إال عن وضع األدوات للخطاب الحقیقی فال مناص عن التزام اختصاص الخطابات  حقیقی وضع شده اند (

در  ) إللهیة بأداة الخطاب أو بنفس توجیه الکالم بدون األداة کغیرها بالمشافهین فیما لم یکن هناكا

  . قرینة على التعمیم جائی که نبوده باشد در ان خطابات (
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 بیان دو قول در مساله ، نکته ، ثمره ی خطابات شفاهیه  :  102نوار 
مطرح می کند بعد این دو قول را رد می کند و بعد یک نکته  صاحب کفایه اول دو قول را که در مساله هست

 بیان می کند بعد ثمرات خطابات شفاهیه را بیان می فرمایند .

 بیان دو قول در مساله :

 این قول منسوب به مالصالح مازندرانی است ( :  قول اول ( 

 نکته : این قول کالمش فقط مربوط به معدومین است و شامل غائبین نیست .

 خطابات بر دو نوع است :

 خطابات غیرخدا . این خطابات شامل معدومین نیست .  .1

نفر از دوستانتان هم جلوی شما نشسته اند . بعد خطاب می  5مثل این که شما نشستید و 

کنید به این ها و می گویید یا ایها القوم ، کباب را بخورید . االن خطاب ، شما خطاب غیر 

 نمی شود . خداست لذا شامل معدومین

خطابات خداوند متعال : مثل این خداوند فرموده است یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصاله . این  .2

 معدومین می شوند .گونه خطابات شامل 

 دلیل این قول :

چرا خطابات خداوند شامل معدومین هست ؟ مالصالح می فرماید چون تمامی موجودات در 

 نزد خداوند حاضر هستند پس خطاب به تمامی انها صحیح است . 

برای ماها هست که انسان ها دو دسته هستند . دسته ی اول انسان هایی که حاضر اند پیش 

د هستیم و بر همه چیز احاطه نداریم لذا ما و انسان هایی که معدوم هستند . چون ما محدو

برای ما حاضر و معدوم معنا پیدا می کند . اما خداوند محیط است و احاطه دارد لذا تمامی 

موجودات هم کسانی که در حین خطاب موجود هستند و هم کسانی که در حین خطاب 

ین خطاب موجود معدوم هستند ، همگی در نزد خداوند حاضر هستند اما این کسانی که در ح

هستند ، بوجوده الجسمانی حاضرند نزد خداوند متعال اما معدومین بوجوده المثالی و یا عقلی 

 حاضرند . 

 اشکال بر دلیل :

صاحب کفایه می فرمایند خطاب به معدومین حین خطاب ، بوجوده الجسمانی صحیح و 

در واقع انها قابلیت ممکن نیست . زیرا در حین خطاب وجود جسمانی انها محقق نیست  و 

 خطاب را ندارند .  
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 : خطابات بر دو نوع است : قول دوم 

 خطابات غیر خدا . این خطابات شامل غائبین نیست  .1

 خطابات خدا . این خطابات شامل غائبین هست . .2

 این قول کالم را برده فقط روی غائبین .  نکته :

  دلیل این قول هم مثل همان دلیل قول اول است .

 

 صاحب کفایه : جواب

 ایشان می فرمایند خطابات خداوند متعال امر متصرم الوجود است  صغری :

 امر متصرم الوجود قابل بقاء نیست . کبری :

 پس خطابات خداوند متعال قابل بقاء نیست . نتیجه :

و وقتی که قابل بقاء نبودند ، وقتی که خطاب هست غائبین نیستند تا انها را شامل شوند و 

ی که غائبین می آیند حاضر می شوند خطابی نیست تا انها را شامل شود . پس خطاب زمان

 قاصر است . 

 مخاطب در خطابات الهیه نکته :

در این که مخاطب در خطابات الهیه چه کسی هست ، دو نظریه وجود دارد . االن خداوند متعال به رسول 

یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصاله ، االن این عبارت خطاب اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( می فرمایند که 

 خداوند است ، در این که مخاطب این خطاب کیست ، دو نظریه وجود دارد :

 : مخاطب غیر پیامبر است . پس چرا به پیامبر گفته شد ؟ ایشان واسطه ی در تبلیغ  نظریه ی اول

 هستند . 

وییم یعنی اگر بگصاحب کفایه می فرمایند تمامی مباحثی که تا االن داشتیم طبق این نظریه بود . 

مخاطب غیر پیامبر هست این جا بحث می کنیم که اگر ادوات خطاب وضع شده باشند برای خطاب 

 رایانشائی ، این خطابات شامل همه هست زیرا مدخول ادوات عام است اما اگر گفتیم وضع شده اند ب

 خطاب حقیقی ، خطاب مختص به حاضرین است .

 : مخاطب حقیقی پیامبر اکرم است . نظریه ی دوم 

 طبق این نظریه :

 : این ادوات خطاب در خطاب انشائی استعمال شده اند نه در خطاب حقیقی . چون شرط  اوال

ه شد حقیقی بودن خطاب این است که ، آن مخاطب حقیقی همانی باشد که کالم به ان القا

است و فرض این است که مخاطب حقیقی ، الموجه الیه الکالم نیست و الموجه الیه الکالم 
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همان مخاطب حقیقی نیست . چون مخاطب حقیقی پیامبر است اما کالم به مردم القاء شده 

 است .

 : این حکم داخل خطاب شامل همه می شود یعنی هم شامل حاضرین است و هم شامل  ثانیا

ائبین . چون ان عاملی که سبب می شود حکم را مختص به حاضرین بدانیم معدومین و غ

این است که ادوات خطاب در خطاب حقیقی استعمال شده باشند که فرض این است که این 

 جا در خطاب انشائی استعمال شده اند . 

 مطلب جدید : ثمره خطابات شفاهیه

 صاحب کفایه هردو را رد می کند در رابطه با این مساله ، دو ثمره بیان شده است که 

 : ) اگر بگوییم خطابات شفاهیه شامل معدومین هست ، این ظهوراتی  ثمره ی اول ) میرزای قمی

که در این خطابات وجود دارد در حق معدومین حجت می شوند اما اگر گفتیم خطابات شامل 

 معدومین نیست این ظهورات در حق معدومین حجت نیستند .

مثال : یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصاله . اگر این خطاب شامل معدومین هم باشد ، این جا ظهوری که 

 در این خطاب هست ) اقیموا الصاله ( در حق معدومین می شود حجت . 

 اشکال صاحب کفایه بر این ثمره :

مقدمه است که هردو  ایشان می فرمایند این ثمره ای که میرزای قمی بیان کرده اند مبتنی بر دو

 مقدمه باطل است .

ما اول باید دو مقدمه را بیان کنیم بعد باید مشخص کنیم که چگونه این ثمره مبتنی بر این دو مقدمه 

 است بعد این دو مقدمه را رد کنیم .

 بیان دو مقدمه :

 : ز ا باید بگوییم ظواهر در حق مقصودین باالفهام ) کسانی که قصد شده اند مقدمه ی اول

 ناحیه ی متکلم که ، به این که متکلم مطلبش را به این ها بفهماند ( حجت است . 

 چگونه این ثمره بر این مقدمه مبتنی است ؟

چون اگر شما بگویید ظواهر مطلقا حجت است هم برای مقصودین باالفهام و هم غیر مقصودین 

االفهام هستند می شوند باالفهام . خب این ظواهر برای معدومین هم که غیر مقصودین ب

 حجت چه خطاب شامل آنها بشود یا نشود .

 : باید بگوییم غیر حاضرین ) مثل معدومین و غائبین ( ، مقصودین باالفهام  مقدمه ی دوم

نیستند . چون اگر بگویید غیر حاضرین مقصودین باالفهام هستند ، یعنی معدومین هم 

مقصودین باالفهام هستند لذا ظواهر در حق آنها هم می شود حجت چه خطاب شامل انها 

 معدومین بخاطر شمول خطاب نیست . بشود یا نشود یعنی حجیت ظواهر نسبت به
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 صاحب کفایه می فرمایند هردو مقدمه باطل است .

 ظواهر در حق همه حجت است نه فقط مقصودین باالفهام . اوال 

  این که می گوئید غیر حاضرین مقصودین باالفهام نیستند باطل است بلکه مقصودین ثانیا

یادی داریم که اگر دچار مشکل تعارضین . بخاطر روایات کثیره . روایات زباالفهام هستند 

خبرین شدید ، این خبرین را عرضه کنید به قران ، خب ما ها در ان زمان معدوم بودیم 

و روایات شامل ما ها هست پس اگر ما دچار خبرین متعارضین شدیم می توانیم این 

ت است دوخبر متعارضین را عرضه کنیم به قرآن لذا معلوم می شود قرآن در حق ما حج

 و ما مقصود باالفهام نسبت به قران هستیم .

 تطبیق : 

اته فی خطاب ) تعمیم به موجود و معدوم ( صحة التزام التعمیم ) اشاره به کالم مالصالح مازندرانی ( و توهم

 ) این فصال عن الغائبین را خود صاحب کفایه فرموده فضال عن الغائبین ) معدومین ( تعالى لغیر الموجودین

بالموجود فی الحال و الموجود فی االستقبال  ) باری تعالی ( إلحاطتهاست و در کالم مال صالح نیست ( 

) صاحب کفایه می گوید شما از طریق احاطه وارد شدید در حالی که مشکل ما  ضرورة ) خبر توهم ( فاسد

بخواهید با احاطه ، مشکل در واجب الوجود را حل بکنید بلکه مشکل ما در مخاطب  در واجب الوجود نیست تا

معدوم است که این مخاطب بوجوده الجسمانی قابلیت تعلق گرفتن به خطاب را ندراد و با احاطه ی واجب 

ال توجب صالحیة المعدوم بل الغائب  ) باری تعالی ( أن إحاطته الوجود این مشکل درست نمی شود (

) وصحیح نبودن خطاب کردن با معدوم و غائب بخاطر قاصر بودن  لخطاب و عدم صحة المخاطبة معهمال

 نقصا فی ( سبب نمی شود این صحیح نبودن نقصی را – ) خبر عدم لقصورهما ال یوجب معدوم و غائب (

 . ناحیته تعالى کما ال یخفى

لکونه تدریجیا  که خطاب لفظی واجب الوجود ( ) همان طور أن خطابه اللفظی ) اشاره به توهم دوم ( کما 

  کان قاصرا عن أن یکون موجها ( ) بدلیل این که این خطاب لفظی متصرم الوجود است و متصرم الوجود

ع ) غیر من کان بمسم من کان بمسمع منه) می باشد قاصر از این که متوجه به غیر حاضر بشود ( نحو غیر 

 . ضرورة منه یعنی غیر حاضر (

نَّاسُ یا أَیُّهَا ال لو قلنا بأن اخطاب بمثل ) اختصاص یا عدم اختصاص خطاب به حاضرین ( -بیان نکته ) هذا 

ا ایها ) یعنی بگویید در امثال ی اتَّقُوا ( فی الکتاب حقیقة إلى غیر النبی صلى اهلل علیه و آله بلسانه

  . آله و سلم ( است (الناس ، مخاطب حقیقی غیر پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و 
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المخاطب و الموجه إلیه الکالم حقیقة  ( ) پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( و أما إذا قیل بأنه

) ادات در مثل یا ایها الناس  وحیا أو إلهاما فال محیص إال عن کون األداة فی مثله للخطاب اإلیقاعی

زیرا صاحب کفایه می گوید ادوات خطاب برای  –به مشهور است  ) اشاره و لو مجازا برای خطاب انشائی است (

خطاب انشائی وضع شده و این مشهور هستند که می گویند ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده اند 

) بنا بر این که ادات در خطاب  و علیه لذا اگر در خطاب انشائی استعمال بشود ، استعمال مجازی است (

ل ) که خطاب متکف ال مجال لتوهم اختصاص الحکم المتکفل له الخطاب شده باشند (انشائی استعمال 

 . بالحاضرین بل یعم المعدومین فضال عن الغائبین بیان این حکم می باشد (

 

 فصل 

 . ربما قیل إنه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیة للمعدومین ثمرتان

 کالمشافهین.( ) معدومین ( الکتاب لهم خطابات)حجیة ظهور  ) ثمره ی میرزای قمی ( . األولى

اختصاص حجیة الظواهر بالمقصودین باإلفهام  ) مبتنی براین است که ( مبنی على ) این ثمره ( و فیه أنه

) اگر  و لو سلم  ) مقصودین باالفهام ( بهم ) مختص نیست حجیت ظواهر ( و قد حقق عدم االختصاص

فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک  ین باالفهام بپذیریم (اختصاص حجیت ظواهر را به مقصود

مهم و إن لم یع ) مقصودین باالفهام ( ممنوع بل الظاهر أن الناس کلهم إلى یوم القیامة یکونون کذلک

 الخطاب  کما یومئ إلیه غیر واحد من األخبار.

 الثانیة )صحة التمسک بإطالقات الخطابات القرآنیة

میم لثبوت األحکام لمن وجد و بلغ من المعدومین و إن لم یکن متحدا مع المشافهین بناء على التع

فی الصنف و عدم صحته على عدمه لعدم کونها حینئذ متکفلة ألحکام غیر المشافهین فال بد من 

إثبات اتحاده معهم فی الصنف حتى یحکم باالشتراك مع المشافهین فی األحکام و حیث ال دلیل 

 ال اإلجماع و ال إجماع علیه إال فیما اتحد الصنف کما ال یخفى.(علیه حینئذ إ

 ثمره ی دوم خطابات شفاهیه ،:  103نوار 
 : ) ثمره ی دوم ) منسوب به وحید بهبهانی 

 مرحوم وحید می فرماید درباره ی خطابات دو نظریه وجود دارد :

خطابات شامل معدومین است . طبق این نظریه در حق معدومین تمسک به  نظریه ی اول : .1

 اطالق خطاب صحیح است 
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نفر نشسته  5سال قبل پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( کنار  1400یعنی مثال 

نفر فرمودند اقیموا الصاله . اگر بگوییم این اقیموا الصاله شامل معدومین  5بودند و به این 

، معدومین بعد از این که موجود شدند اگر شک بکنند که ایا حکمی که در این خطاب  هست

هست ، ایا شامل انها هم می شود یا نمی شود ، می توانند به اطالق خطاب تمسک بکنند . 

یعنی معدومین اگر بعد از موجود شدن شک بکنند که حکمی که در این خطابات هست ، 

هست یا مقید به چنین قیدی نیست ، می توانند به اطالق  مقید به قید معاصریت با نبی

خطاب تمسک کنند و بگویند خطاب اطالق دارد یعنی قید معاصریت با نبی ندارد و حضرت 

 که نفرمودند اقیموا الصاله ان کنتم معاصرین .

خطابات شامل معدومین نیست . طبق این نظریه تمسک به اطالق خطاب  نظریه ی دوم : .2

 ومین صحیح نیست . در حق معد

چون تمسک به خطاب شرطی دارد و شرط آن شمول است یعنی اول باید اثبات کنید که 

 . شامل آن خطاب هستید بعدا اگر شک کردید تمسک کنید به اطالق خطاب

ایا در صورت دوم ) خطاب شامل معدومین نیست ( ایا ار ادله اشتراک احکام می  سوال :

 ؟ توان استفاده کرد یا خیر 

 مرحوم وحید می فرمایند خیر از ادله اشتراک احکام نمی شود استفاده کرد .  جواب :

 سوال می کنیم چرا ؟

می فرمایند چون ادله اشتراک احکام دلیل لبی است ) اجماع و ضرورت ( و در دلیل لبی به 

 قدر متیقن اخذ می شود و قدر متیقن کسانی هستند که با حاضرین اتحاد در صنف داشته

باشند . حاضرین از صنف معاصرین با پیامبر ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( هستند . حاال 

اجماع قائم شده است که احکام مشترک بین همه است . اجماع دلیل لبی است و در دلیل 

لبی به قدر متیقن اخذ می شود و قدر متیقن ان کسانی هستند که هم صنف با حاضرین 

 ضرین ، غائبین هستند نه معدومین .باشند و هم صنف با حا

پس از ادله اشتراک احکام نمی توان استفاده کرد و اثبات ان حکمی که در خطاب هست 

 کرد برای معدومین . 

 تطبیق :

) صحیح می باشد تمسک کردن  : صحة التمسک بإطالقات الخطابات القرآنیة 33 ) ثمره ی دوم ( الثانیة

ای ) بر لثبوت األحکام ) شامل شدن خطاب ، معدومین را ( على التعمیم بناءبه اطالق خطابات قرآنیه ( 

                                                           
استاد حیدری : مرحوم حکیم امده است این ثمره را به گونه ای بیان کرده است که از اطالقی که در کالم مرحوم  33

 اصال تکیه ی کالم مرحوم وحید روی اطالق است .وحید است اصال استفاده نکرده است در حالی که 
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من المعدومین و إن لم  ) برای کسی که موجود می شود و بالغ می شود ( لمن وجد و بلغ ثبوت احکام (

حاضرین  –) و لو که معدومین نمی باشند با حاضرین متحد در صنف  یکن متحدا مع المشافهین فی الصنف

 ) صحت تمسک به و عدم صحته اصرین با نبی هستند اما معدومین معاصر با نبی نیستند  (از صنف مع

شامل نشدن خطاب معدومین را یعنی اگر خطاب  –) بنابر عدم تعمیم  على عدمهاطالق خطابات قرانیه ( 

 نهام کولعدشامل معدومین نشود ، معدومین نمی توانند بعد از موجود شدن به اطالق خطاب تمسک کنند  ( 

یعنی  ) متکفلة ألحکام غیر المشافهین ) هنگام عدم تعمیم ( حینئذ ) بخاطر این که نیست این اطالقات (

) پس ناچاریم از اثبات اتحاد غیر مشافهین  فال بد من إثبات اتحاده فقط احکام مشافهین را بیان می کند (

 مع المشافهین فی األحکام  غیر ( ) اشتراک فی الصنف حتى یحکم باالشتراك ) مشافهین ( معهم (

إال اإلجماع و ال إجماع  ) حین عدم تعمیم ( حینئذ ) چون نیست دلیلی بر اشتراک ( حیث ال دلیل علیه

 کما ال یخفى . ) مگر در مواردی که صنف متحد باشد ( إال فیما اتحد الصنف ) اشتراک ( علیه

 :اشکال صاحب کفایه بر ثمره ی دوم 

یم ) یعنی بگوییم خطابات شامل معدومین نیست ( در حق معدومین تمسک به اطالق خطاب بنابر عدم تعم

  صحیح نیست اما در حق موجودین که تمسک به اطالق خطاب صحیح است .

 این مطلب چگونه رد ثمره دوم محسوب می شود ؟

 تمسک به اطالق خطاب در حق موجودین ،  اثبات اتحاد در صنف ،  استفاده از ادله اشتراک 

مرحوم وحید می فرمودند که اگر خطابات شامل معدومین نشود ما نمی توانیم از ادله اشتراک احکام استفاده 

  بکنیم . صاحب کفایه می فرماید ما می توانیم از ادله اشتراک احکام استفاده کنیم .

در حق معدومین درست است که نمی توان به اطالق خطاب تمسک کرد ، اما در حق موجودین  رکن اول :

نفری که  5سال قبل که رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( به  1400مثال که می شود تمسک کرد . 

اب ه ایا حکمی که در این خطدور ایشان نشسته بودند فرمودند اقیموا الصاله . اگر این حاضرین شک بکنند ک

هست ایا مقید به قید معاصریت با نبی هست یا مقید نیست ، این حاضرین می توانند به اطالق خطاب تمسک 

 بکنند و بگویند مقید به معاصریت با نبی نیست . 

(  سوال : این تمسک به چه درد موجودین می خورد ؟  وقتی که رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم

نفر دیگر معاصر با رسول اکرم نیستند . در این زمان بدردشان  5نفر زنده هستند ، این  5رحلت فرمودند ، این 

می خورد یعنی می توانند تمسک بکنند به اطالق خطاب و بگویند وجوب صاله مطلق است و مقید به قید 

 معاصر بودن با نبی نیست .
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معاصر با رسول اکرم  موجودین صنف با معدومین بخاطر این که این اقای موجودین می شوند هم رکن دوم :

  نیستند و این معدومین هم معاصر نیستند .

و از ادله اشتراک احکام استفاده نمی  مرحوم وحید فرمودند طبق نظریه ی دوم خطاب شامل معدومین نیست

اما اول کمک می گیریم یعنی این شود کرد . صاحب کفایه می فرماید از ادله اشتراک احکام استفاده می شود 

که اول در حق موجودین تمسک به اطالق می شود بعد اثبات می شود که موجودین با معدومین هم صنف 

 هستند بعد از ادله اشتراک استفاده می شود .

 اشکال مطرح می شود : 3این جا 

 : یحتمل خطاب در واقع مقید باشد ولی مطلق بودن خطاب بخاطر این است که حاضرین  اشکال اول

نفر گفتند ، در واقع مقید است به ان  5واجد قید هستند . یعنی این اقیموا الصاله که پیامبر به این 

کنتم معاصرین . سوال می کنیم که اگر مقید است پس چرا قیدش نیامده است ؟ جواب می دهد که 

جی به اوردن قید نبوده چون حاضرین واجد قید بودند . لذا پیامبر اعتماد کرده اند به حصول احتیا

این قید برای حاضرین و اسم قید را نیاورده است . در این صورت دیگر تمسک به اطالق خطاب نمی 

 شود . 

  جواب صاحب کفایه :

 : دارد قید معاصریت با نبی از قیودی است که فقدان در ان راه  صغری. 

 : هر قیدی که در ان فقدان راه دارد ، از اطالق خطاب عدم دخل آن قید کشف می شود. کبری 

 : قید معاصریت با نبی ، از اطالق خطاب ، عدم دخلش کشف می شود . نتیجه 

صاحب کفایه می فرماید این قید معاصریت با نبی یک قیدی است که فقدان در ان راه  توضیح :

نیست که ماندنی باشد بلکه از بین رفتنی است . کی از بین می رود ؟ وقتی  دارد یعنی یک قیدی

که رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( رحلت فرمودند . اگر قید از این چنین قیودی بود 

که فقدان در ان راه دارد و از بین می رود ، حتما متکلم حکیم باید این قید را بیاورد . اگر این 

یاورد ، ما حکم می کنیم که این خطاب مطلق است نه مقید و از اطالق خطاب این قید قید را ن

 را از بین می بریم . 

 : چگونه با اطالق اثبات اتحاد در صنف می شود و حال آنکه حاضرین در مقابل پیامبر  اشکال دوم

 اکرم با معدومین خیلی با هم اختالف دارند ؟! 

ایشان می فرماید مراد ما از اتحاد در صنف ، اتحاد در هر خصوصیتی نیست  جواب صاحب کفایه :

 بلکه مراد اثبات اتحاد در یک خصوصیت است و ان معاصریت است .
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 : چرا شما اول می روید سراغ اطالق . خب مستقیما برویم سراغ ادله اشتراک احکام  اشکال سوم

 می شود .بین حاضر و معدوم لذا حکم در حق معدوم هم ثابت 

ایشان می فرماید دلیل اشتراک احکام ، دلیل لبی است و در دلیل لبی اخذ  جواب صاحب کفایه :

 به قدر متیقن می شود . لذا تا اثبات اتحاد در صنف نشود حق تمسک به دلیل اشتراک را نداریم . 

 تطبیق :

 ) و عدم دخل ما تحاد در صنف () ا یذهب علیک أنه یمکن إثبات االتحاد ) اشکال بر ثمره ی دوم ( و ال

 ا لهکان البالغ اآلن فاقدچیزی که ) معاصریت با نبی ( (  دوممکن است اثبات بکنیم ، این را که دخالت ندار

مما کان  ما االن فاقد معاصریت با نبی هستیم ( –)  کسی که در این زمان بالغ است فاقد ان چیز است 

 مشافهین معاصر با نبی بودند ( –) از اموری که مشافهین واجد این امور هستند  المشافهون واجدین له

من دون  ) مشافهین ( الخطاب إلیهم ) ممکن است اثبات اتحاد کنیم با چی ؟ با اطالق خطاب ( بإطالق

ونهم ک) جواب اشکال اول (  و بدون تقیید اطالق به معاصریت با نبی ( -) ضمیر به ما می خورد التقیید به

) سبب نمی شود  ال یوجب صحة اإلطالق این که مشافهین واجد معاصریت هستند ( –) واجدین له  کذلک

مع إرادة المقید که صحیح باشد اطالق یعنی پیامبر خطاب را مطلق بیاورد اما اراده ی مقید از آن بکند ( 

 –دا بکند فقدان در این اوصاف ) ممکن است راه پی یمکن أن یتطرق الفقدان ) در اوصافی که ( معه فیما

فیما ال  ) اگر چه صحیح می باشد اطالق مع اراده المقید ( و إن صح یعنی اوصافی که از بین می روند (

 لیس ) جواب اشکال دوم ( و ( ) در اوصافی که راه پیدا نمی کند در این اوصاف ، فقدان یتطرق إلیه ذلک

ما اعتبر قیدا فی األحکام ال االتحاد فی ) معاصریت با نبی ( یماالمراد باالتحاد فی الصنف إال االتحاد ف

بل فی شخص واحد بمرور الدهور و األیام  ) مردم ( کثر االختالف بحسبه و التفاوت بسببه بین األنام

یله ) به وس بقاعدة االشتراك ) ثابت نمی شود ( لما ثبت) اگر مراد از اتحاد ، اتحاد فیما کثر باشد (  و إال

 . للغائبین فضال عن المعدومین حکم من األحکام قاعده ی اشتراک در احکام ( ی

 فصل تعقب عام بضمیر یرجع الی بعض افراده:  104نوار 
برای تسری حکم از حاضرین به معدومین ، فقط دلیل اشتراک ، کافی است . یعنی برای این   اشکال سوم :

که حکم حاضرین را به معدومین سرایت بدهیم صرف وجود دلیل اشتراک کافی است . و این ادله می گویند 

 همان حکمی که برای حاضرین است برای معدومین هم هست . 

 جواب صاحب کفایه :

دلیل لبی است . و در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ می شود و قدر متیقن آن افرادی هستند که دلیل اشتراک 

 با حاضرین اتحاد در صنف دارند و متحدین در صنف غائبین هستند نه معدومین . 
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صاحب کفایه می فرمایند این ثمره ی دوم هم باطل است . بله ثمره اول به شرط این که دو مقدمه را قبول 

 ، صحیح است لکن ما این دو مقدمه را قبول نداریم . لذا این بحث بی ثمر است .کنیم 

 تطبیق :

) صاحب کفایه می فرماید بله دلیل اشتراک اثبات اشتراک می  دلیل االشتراك ) جواب به اشکال سوم ( و

د ؟ ک می کنکند و می گوید که معدومین با حاضرین در حکم اشتراک دارند لکن در چه صورتی اثبات اشترا

در صورتی که حاضرین یک خصوصیتی نداشته باشد که احتمال دخالت آن خصوصیت در حکم می رود یعنی 

واال اگر حاضرین یک خصوصیتی دارند که  می خواهد بگوید در دلیل اشتراک به قدر متیقن اخذ می شود

دخالت دارد ، این جا ادله  معدومین این خصوصیت را ندارند ، و ما احتمال می دهیم این خصوصیت در حکم

اشتراک نمی گویند که معدومین با حاضرین در حکم مشترک هستند . سوال : حاضرین چه خصوصیتی دارد 

که معدومین این خصوصیت را ندارد و ما احتمال می دهیم این خصوصیت در حکم دخالت دارد ؟ این 

دلیل اشتراک یعنی دلیلی که می گوید حکم بین حاضر و معدوم  –خصوصیت عبارت است از معاصریت با نبی 

فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص  ) دلیل اشتراک نافع می باشد ( إنما یجدی ( مشترک است

ما لم فی را یعنی نافع می باشد اشتراک را ( ) حاضرین ( ) عدم اختصاص تکالیف به مشافهین المشافهین

 ) مختص به خصوص مختصین بخصوص عنوان ن و حاضرین نبوده باشند () در جائی که مشافهی یکونوا

ونوا [یکلو ]لم ان عنوان معاصریت با نبی است ( –یعنی یک عنوان خاصی نداشته باشند  که یک عنوانی

شک ل ) اگر نبودند مشافهین و حاضرین ، معنون به ان عنوان یعنی اگر ان عنوان را نداشتند ( معنونین به

) مثل شک در ثبوت تکالیف  أیضا ) شک می شد در شمول تکالیف برای آن مشافهین ( لهم فی شمولها

)  و إثبات عدم دخل ذاك العنوان ) اطالق خطاب نسبت به حاضرین ( ال اإلطالقفلو برای معدومین (

ود این ) با وج و معه ) دلیل اشتراک مفید نیست ( فی الحکم لما أفاد دلیل االشتراك معاصریت با نبی (

چون  –) حکم شامل می شود غیر حاضرین یعنی معدومین را  کان الحکم یعم غیر المشافهین اطالق (

 فتأمل جیدا. ) مشافهین ( و لو قیل باختصاص الخطابات بهم اثبات اتحاد در صنف می شود (

صاص حجیة الظواهر لمن ال یکاد تظهر الثمرة إال على القول باخت ) اشاره به ثمره ی اول ( فتلخص أنه

 ) اختصاص قصد إفهامه مع کون غیر المشافهین غیر مقصودین باإلفهام و قد حقق عدم االختصاص

یر غ ) غیر مشافهین  ( فی غیر المقام و أشیر إلى منع کونهم ) من قصد افهامه ( به ندارد حجیت ظواهر (

 . رد ثمره ی اول ( –فیه ) ما نحن  مقصودین به فی خطاباته تبارك و تعالى فی المقام
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 تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افرادهفصل : 

گاهی موال اول یک عام می گوید بعد یک حکمی را برای این عام اثبات می کند . بعد یک ضمیر می آید که 

با قرائن خارجیه برای ما معلوم شده است که برگشت می کند به بعضی از افراد عام نه تمام افراد . بعد از این 

ر به بعض االفراد موجب تخصیص این جا بحث این است که ایا بازگشت ضمیضمیر هم یک حکم می آید . 

 عام می شود یا نمی شود ؟ 

نظریه است . بعضی می گویند موجب تخصیص می شود و بعض دیگر می گویند موجب  3در این مساله 

تخصیص نمی شود و بعض دیگر قائل به توقف هستند . اما صاحب کفایه به گونه ی دیگری بیان می کند 

 مساله را .

 ربصن بانفسهن ثالثه قروء ..... و بعولتهن احق بردهن فی ذالک .والمطلقات یت مثال :

اول یک عامی آمد ) المطلقات ، جمع محلی به ال مفید عموم است یعنی تمامی زنانی که طالق داده شده اند 

چه طالق رجعی و چه طالق بائن ( بعد یک حکمی امده است ) یتربصن بانفسهن ثالثه قرو یعنی باید عده نگه 

قرء که قرء این جا به معنای طهارت است ( بعد فرموده است بعولتهن ) شوهران ان مطلقات ( احق  3ند . بدار

شده  معلومبردهن فی ذالک یعنی سزاوار است که در ایام عده بگردند . ضمیر هن در بعولتهن با قرائن خارجیه 

 که به تمام مطلقات بر نمی گیرد بلکه به طالق رجعی بر می گردد . 

الن این ضمیر هن عود کرده است به بعضی از مطلقات ایا باعت تخصیص مطلقات می شود یا نمی شود ؟ اگر ا

بگوییم سبب تخصیص مطلقات می شود ، می گوییم که همان اول که فرموده المطلقات منظورش الرجعیات 

حکم هم مخصوص رجعیات  بوده است لذا این حکمی هم که بعد از ان امده است که باید عده نگه دارند ، این

 می شود . 

صاحب کفایه می فرماید این جا امر دائر مدار دو تصرف است یعنی شما باید یکی از این دو تصرف را انجام 

 بدهید :

 : شما باید تصرف بکنید در ظهور عام در عموم . یعنی بگویید مراد از عام ، عموم نیست  تصرف اول

 رجوع کرده است . . این جا ضمیر دقیقا به مرجع خودش

  : تصرف کنید در ضمیر یعنی عام در عمومش باقی است . تصرف کنید در ضمیر بعولتهن تصرف دوم

 به یکی از این دو تصرف :

  : ) یعنی بگویید مراد از المطلقات همه است اما مجاز در کلمه ) استخدام

 قسمتیضمیر بعولتهن به تمام معنای مرجعش بر نمی گردد بلکه می خورد به 

  از مرجعش ) رجعیات (
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  : ا یعنی به همه ام یعنی بگوییم ضمیر بر می گردد به المطلقاتمجاز در اسناد

یعنی در  اسناد احق به بعولتهن مجاز عقلی است مثل اسناد جری به المیزاب

  واقع احق مال بعولتهن نیست بلکه مال شوهران زنان رجعیه است .

 تطبیق : 

 ) بضمیر یرجع إلى بعض أفراده یوجبایا عقب آوردن عام به وسیله ی ضمیر ( )  فصل هل تعقب العام

 تخصیصه به أو الایا این تعقب موجب می شود ( 

ا إذا م ) باید بوده باشد محل اختالف ( و لیکن محل الخالف. خالف بین األعالم  ) ایجاب تخصیص ( . فیه

 ) اکرم العلماء و خدامهم  أو فی کالم واحد در دو کالم () موردی که واقع شوند عام و ضمیر  وقعا فی کالمین

از خارج می دانیم که هم در خدامهم به تمام علما بر نمی گردد زیرا می دانیم اکرام تمام خدام علما واجب 

) به حکمی که حکم شده است به ان  بما حکم علیه ) با مستقل بودن عام ( مع استقالل العام( نیست 

لکالم فی امام الموضوع برای حکم باشد و ان ضمیر دخالتی در موضوعیت عام نداشته باشد ( حکم یعنی عام ت

 . وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ إلى قوله یَتَرَبَّصْنَ  وَ الْمُطَلَّقاتُ  کما فی قوله تبارك و تعالى

 مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن ) اما زمانی که بوده باشد وضوع ضمیر بعد از عام (  و أما ما إذا کان 

این جا المطلقات با قطع نظر از ازواجهن حکم احق بردهن برایشان ثابت  – ) این جا ما فقط یک حکم داریم

 فال شبهة فی تخصیصه به. ( نیست پس ضمیر ازواجهن دخالت دارد در موضوعیت المطلقات 

و التحقیق أن یقال إنه حیث دار األمر بین التصرف فی العام بإرادة خصوص ما أرید من الضمیر الراجع 

ه ) ب إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ) ضمیر ( أو التصرف فی ناحیة الضمیر إما بإرجاعه ) عام ( إلیه

) ما  أو إلى تمامه(  بعض در مثال ما المرجعات است  – بعض ان چیزی که از مرجع ضمیر اراده شده است

إسناد الحکم المسند إلى البعض حقیقة و إلى الکل . مع التوسع فی اإلسناد ب هو المراد من مرجعه (

 توسعا و تجوزا 

عمل به اصاله الظهور در طرف عام و رفع ید از آن در طرف  : 105نوار 

 وم ضمیر ، جواز تخصیص عام به وسیله ی مفه
 در بحث امروز یک سوال داریم و جواب .

از بین این دو اصل ) اصاله الظهور در جانب عام و اصاله الظهور در جانب ضمیر ( به کدام عمل می  سوال :

 شود و از کدام رفع ید می شود ؟
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د . ما ششما این ایه ی المطلقات یتربصن بانفسهن ثالثه قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذالک در ذهنتان با

 این جا دو اصل داریم :

عام المطلقات است . اصاله اظهور یعنی عام ظهور در عموم اصاله الظهور در جانب عام .  .1

دارد . یعنی مراد از مطلقات تمام مطلقات است یعنی همه ی زنانی که طالق داده شده اند 

 اعم از این که طالق به نحو رجعی باشد یا غیر رجعی .

ضمیر ظهور دارد در تمامی افردی که از مرجعش اراده شده  جانب ضمیر . اصاله الظهور در .2

است یعنی اگر ما یک ضمیر داشتیم و این ضمیر یک مرجعی داشت ف این ضمیر ظهور دارد 

در این که برگردد به تمامی افرادی که از مرجع اراده شده نه این که برگردد به قسمتی از 

 افراد . 

چون ما قرینه داریم که  که حق ندارید به این دو اصل عمل بکنیدحاال شما در آیه ی مبار

 ضمیر در بعولتهن به تمام مطلقات نمی خورد بلکه به بعضی از مطلقات می خورد . 

حاال که به این دو اصل نمی توان عمل کرد این سوال پیدا می شود که از بین این دو اصل 

 ؟  به کدام عمل می شود و از کدام رفع ید می شود

 جواب در ضمن دو مرحله است :جواب : 

  : اصاله الظهور در جانب عام جاری می شود . یعنی مراد از المطلقات را همه می گیریم مرحله ی اول

و در ضمیر تصرف می کنیم یعنی ضمیر به تمام از مرجع بر نمی گردد بلکه به قسمتی از مرجع بر 

 می گردد ) رجعیات (

 دلیل :

 اجرای اصاله الظهور شک در مراد است .شرط  صغری :

 شک در مراد ، در طرف عام موجود است . کبری :

  . شرط اجرای اصاله الظهور در طرف عام موجود است نتیجه :

  : اصاله الظهور در جانب ضمیر جاری نمی شود . اگر اصاله الظهور را در جانب ضمیر مرحله ی دوم

بعض بکنید تا این ضمیر دقیقا بخورد به تمام مرجع . حاال  جاری کردید باید المطلقات را حمل بر

 می گوییم که اصاله الظور در جانب ضمیر جاری نمی شود .

 دلیل :

 شرط اجرای اصاله الظهور ، شک در مراد است .صغری : 

 شک در مراد در طرف ضمیر منتفی است .کبری : 

 است . پس شرط اجرای اصاله الظهور در طرف ضمیر منتفینتیجه : 
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گفتیم که اصاله الظهور جائی جاری می شود که شک در مراد داشته باشیم . و ما نسبت به توضیح : 

ضمیر بعولتهن ایا ما شک داریم که مراد از ان چیست یا شک نداریم ؟ شکی نداریم زیرا اجماع قائم 

ند از شوهرهای زنان شده است که چه شوهرانی در ایام عده می توانند برگردند به زنانشان که عبارت

رجعی . پس در این که مراد واجب الوجود از این  ضمیر در بعولتهن ، چیست ما هیچ شکی نداریم . 

اما شک ما در کیفیت اراده است یعنی واجب الوجود که این رجعیات را اراده کرده است ایا به نحو 

یا به نحو مجاز اراده کرده است ) حقیقت اراده کرده است ) در صورتی که مراد از عام ، بعض باشد ( 

  در صورتی که مراد از عام ) المطلقات ( عموم یعنی تمام افراد باشد (

 نکته : 

 عام و ضمیری که بعد از ان قرار گرفته است ، دو صورت دارند :

 گاهی این عام و ضمیر در دو کالم واقع شده اند .  .1

 ت :مثل ایه ی مبارکه المطلقات یتربصن . در این صور

  : برای عام ظهوری در عموم منعقد می شود . بخاطر این که ضمیر با فاصله می اوال

  آید

  : اصاله الظهور در ناحیه ی عام مقدم می شود بر اصاله الظهور در ناحیه ی ثانیا

 ضمیر به بیانی که گفته شد .

 علی عدمگاهی عام و ضمیر هردو در یک کالم هستند به طوری که ضمیر مایصلح للقرینه  .2

العموم است یعنی از اموری است که صالحیت دارد که قرینه بشود بر این که از عام اراده ی 

  عموم نشده است .

مثال : مثل باب علت و معلول . موال می فرماید اکرم العلما النک تصلی خلفهم . ضمیر خلفهم 

ه پشت سر اند بلکبه عدول علما می خورد . چون پشت سر تمام علما که نمی توان نماز خو

 . حاال در العلما دو احتمال است : ل می توان نماز خواند علمای عاد

 : یحتمل مراد از العلما ، عموم باشد ، یعنی اکرام بکن تمام علما را اما  احتمال اول

 در ضمیر قائل به مجاز شده باشیم . 

 : به قرینه ی یحتمل مراد از العلما ، خصوص و بعض العلما باشد .  احتمال  دوم

 ضمیر . 

 در این صورت :

 : برای عام ظهوری در عموم منعقد نمی شود زیرا ما یصلح للقرینه وجود  اوال

 دارد 
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 : کالم مجمل می شود لذا درباره ی افراد غیر مراد ) فاسق ها ( از ضمیر ،  ثانیا

 تمسک به اصول عملیه می شود . 

داند نه از باب اصاله الظهور . مگر این که کسی اصاله الحقیقه را تعبدا حجت ب

اصاله الحقیقه یعنی حمل لفظ بر معنای حقیقی . در اصاله الحقیقه دو نظریه 

 است :

 : بعضی می گویند اصاله الحقیقه حجت است تعبدا یعنی  نظریه ی اول

لفظ باید حمل بر معنای حقیقی بشود حال چه ظهور در معنای حقیقی 

 اشد . داشته باشد و چه ظهور نداشته ب

 : بعض دیگر می گویند اصاله الحقیقه حجت است از باب  نظریه دوم

 اصاله الظهور . یعنی اصاله الحقیقه یکی از مصادیق اصاله الظهور است.

 

حاال اگر کسی اصاله الحقیقه حجت بداند تعبدا نه به مالک اصاله الظهور 

یرا این در همین صورت دوم هم می تواند عام را حمل بر عموم بکند . ز

عام معنای حقیقی اش عموم است . و طبق این مبنا ) حجیت اصاله 

  34فافهم الحقیقه تعبدا ( کاری به ظهور در معنای حقیقی نداریم. 

 فصل : جواز تخصیص به وسیله ی مفهوم 

 مفهوم بر دو نوع است :

 : مفهوم موافق . نوع اول 

 این مفهوم باالتفاق می تواند عام را تخصیص بزند .

الفساق یعنی فساق را توهین کن . این فساق عام است یعنی  نِمثل این که موال فرموده است : اَهِ

شامل پدر و مادر فاسق می شود و شامل غیر پدر و مادر فاسق هم می شود و از آن طرف موال فرمودن 

م است . این و التقل لهما اف . مفهوم موافقش این است که اهانت به پدر و مادر به طریق اولی حرا

 مفهوم موافق آن اهن الفساق را تخصیص می زند و این گونه می شود که : اهن الفساق اال پدر و مادر.

 : مفهوم مخالف .  نوع دوم 

 این جا اختالف است . ایا مفهوم مخالف می تواند عام را تخصیص بزند یا نمی تواند .

اکرم العلما ) اکرام تمام علما چه عادل و چه فاسق واجب است ( . بعد موال فرمود ان عدل  مثال :

العلماء فاکرمه یعنی اگر علما عادل بودند اکرامشان واجب است . مفهومش این است که اگر عادل 

                                                           
 استادحیدری : حجیت اصاله الحقیقه تعبدا صحیح نیست  34
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 خصیصنبودند و فاسق بودند اکرامشان واجب نیست . حاال ایا این مفهوم می تواند اکرم العلما را ت

 بزند و بگوید مراد از العلما ، علمای عدول است . این جا اختالف شده است .

 تطبیق :

 ) اصاله الظهور ( عنها ) یعنی مقدم است بر ( أصالة الظهور فی طرف العام سالمة ) جواب حیث ( کانت

ظهور یل بر اصاله ال) بناء عقال دل ألن المتیقن من بناء العقالء ) و این سالمت ( فی جانب الضمیر و ذلک

بر کیفیت  ) عطف اتباع الظهور فی تعیین المراد ال فی تعیین کیفیة االستعمال و ) ان متیقن ( هو است (

 ) نه در تعیین این که این استعمال به نحو حقیقت است یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است ( أنه (

) یعنی ما در این که مراد از ضمیر  سناد مع القطع بما یرادعلى نحو الحقیقة أو المجاز فی الکلمة أو اإل

 الحال فی ناحیة الضمیر. (  و شک در کیفیت اراده ) قطع به ما یراد کما هوچیست ، قطع داریم ( 

) اصاله الظهور در موردی حجت است  و بالجملة أصالة الظهور إنما یکون حجة فیما إذا شک فیما أرید

) نه در موردی که شک  ال فیما إذا شک فی أنه کیف أرید که شک بشود در انچیزی که اراده شده است (

بشود در این که مراد ، چگونه اراده شده است یعنی در موردی که شک ، در کیفیت اراده است اصاله الظهور 

 . م حکیم () رجوع کنید به مرحو فافهم حجت نیست (

) زمانی است که برای کالم ،  إذا انعقد للکالم ظهور فی العموم ) جریان اصاله الظهور در طرف عام ( لکنه 

در جائی است که هردو در یک کالم باشند یا اگر در یک کالم هستند آن عام  –ظهور در عموم منعقد شود 

کالمی  ) ما اشتمل على الضمیر رده نشود عرفا () به این که شم بأن ال یعد تام الموضوع برای حکم باشد (

) از اموری که پیچیده شده به ضمیر یعنی ضمیر صالحیت قرینیت  مما یکتنف به که مشتمل بر ضمیر است (

ه باإلجمال و یرجع إلى ما یقتضی ) کالم ( فیحکم علیه ) و ان عد ( و إال ) قید الیعد ( عرفا نداشته باشد (

دا أن یقال باعتبار أصالة الحقیقة تعب ین که کسی اصاله الحقیقه را تعبدا حجت بداند () مگر ا األصول إال

 ما ال یکون ظاهرا معه فی ) حتی در موردی که پیچیده شده باشد به کالم ( حتى فیما إذا احتف بالکالم

کما عن بعض  ) چیزی که نمی باشد کالم با وجود ان چیز ، ظاهر در معنای حقیقی اش ( معناه الحقیقی

 الفحول.

 :  فصل

وم بالمفه ) تخصیص ( مع االتفاق على الجواز قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف 

 ال یخلو عن قصور. ) استداللی که ( بما ) دو قول ( الموافق على قولین و قد استدل لکل منهما
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 : جواز تخصیص عام با مفهوم  106نوار 
بود که مفهوم بر دو نوع است ، موافق و مخالف . مفهوم موافق باالجماع می تواند عام را بحث ما در این مورد 

تخصیص بزند . اما گاهی مفهوم مخالف است . ایا این مفهوم مخالف عام را تخصیص می زند یا خیر ؟ در مساله 

 می شود . اختالف است اما صاحب کفایه اقوال را مطرح نمی کند و به گونه ی دیگری وارد مساله

 صورت دارند : 3عام و ما له المفهوم ) عبارتی که مفهوم دارد ( 

 : این دو در یک کالم هستند . صورت اول  

مثل آیه ی نبا ) ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله ( االن ان جاء کم فاسق  مثال :

بنبا فتبینوا ، ما له المفهوم است یعنی عبارتی است که دارای مفهوم است ) هرچند صاحب کفایه می 

 فرماید مفهوم ندارد این جمله ( و مفهومش این است که خبر عادل حجت است .

ن تصیبوا قوما بجهاله عام است ) چگونه عام است ؟ ان تصیبوا تاویل به مصدر می رود و می و عبارت ا

شود اصابه القوم بجهاله ، می شود مفرد مضاف و مفرد مضاف مفید عموم است ( و معنای این عام این 

ز ااست که برخورد کردن با یک قوم با جهالت صحیح نیست اعم از این که برخورد کردن با جهالت 

 طریق خبر عادل باشد یا از طریق خبر فاسق یعنی نه خبر عادل ارزش دارد نه خبر فاسق . 

  : این دو هر دو کالم هستند که بین این دو کالم فصل طویل نیست به طوری که عند صورت دوم

 العرف هر یک از این دو صالحیت دارد که قرینه ی متصله بر دیگری باشد . 

اکرم العلما . این عام است ) شامل علمای عادل و فاسق است ( . بعد بالفاصله  موال می فرماید مثال :

می فرماید اکرم زید العالم ان کان عادال . این ما له المفهوم ، مفهومش این است که زید فاسق اکرامش 

 واجب نیست لذا بین این دو تنافی ایجاد می شود . 

دو کالم فاصله ای وجود ندارد لذا اگر این دو کالم را  این دو هرچند در دو کالم هستند اما بین این

 بدهید دست عرف ، عرف می گوید هر یک از این دو می تواند قرینه ی متصله باشد بر دیگری .

 حالت دارند : 3این دو صورت 

 : داللت عام بر عموم و داللت ما له المفهوم بر مفهوم ، به واسطه ی مقدمات حکمت  حالت اول

ی بالوضع نباشد ( مثل مفرد محلی به ال ) موال فرموده اکرم العالم ، بعد فرمود اکرم است ) یعن

زید العالم ان کان عادال . عام داللتش بر عموم به وسیله ی مقدمات حکمت است چون مفرد 

محلی به ال ، برا عموم وضع نشده و به وسیله ی مقدمات حکمت دال بر عموم است . به این 

ر مقام بیان است و کالم قابلیت تقیید را دارد و قرینه یا مایصلح للقرینه برای صورت که موال د

تقیید وجود ندارد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نیست پس مراد متکلم عموم است ( و 

 جمله ی شرطیه علی قول . 
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 : ه ی داللت عام بر عموم و داللت ما له المفهوم بر مفهوم بالوضع است مثل کلم حالت دوم

 کل و جمله ی شرطیه علی قول .

موال فرمود اکرم کل عالم ) این عام است ( و بعد فرمود اکرم زید العالم ان کان عدال ) این ما 

. االن عام ما داللتش بر عموم بالوضع است زیرا کلمه ی کل برای عموم وضع له المفهوم است ( 

شرطیه است ( علی قول می گویند شده است اما ان ما له المفهوم ) که به صورت جمله ی 

 داللتش بر مفهوم بالوضع است .

 حکم این دو حالت : 

 این دو حالت ، خودشان دو حالت دارند :

 : احدهما اظهر از دیگری نیست . در این صورت ال عموم و ال مفهوم بلکه  حالت اول

 شود .این دو مجمل می شوند و لذا نسبت به افراد مشکوکه به اصل عملی رجوع می 

اکرم زید العالم ان کان عدال . االن داللت این دو مثال عام داریم اکرم العالم بعد امده 

به مقدمات حکمت است و هیچکدام هم بر دیگری اظهر نیست . این جا باید چه کار 

کنیم ؟ ایا باید عام را بگیریم و با عام تصرف کنیم در ما له المفهوم و بگوییم این جمله 

ویند مفهوم دارد ، در جاهای دیگر مفهوم دارد و در این جا مفهوم ندارد ای که می گ

یا ما له المفهوم را بگیریم و تصرف بکنیم در عام و بگوییم مراد از عام ، بعض االفراد 

 است . 

صاحب کفایه می فرماید این جا نه عمومی در کار است و نه مفهومی لذا نسبت به افراد 

 مشکوکه می شود مجمل . 

 سوال : چرا عمومی در کار نیست ؟ چرا مفهومی در کار نیست ؟

فرض این است که داللت اکرم العلما بر عموم ، به وسیله ی مقدمات حکمت است 

یعنی موال در مقام بیان است و کالم قابلییت تقیید دارد و قرینه یا ما یصلح لقیید عالم 

ی گذارد و می گوید این مقدمه به عادل وجود ندارد . صاحب کفایه همین جا انگشت م

ی سوم که قرینه ای بر تقیید عالم به عادل نیست را نمی توانید بگویید زیرا ممکن 

 است آن مفهوم قرینه یا ما یصلح للقرینه بر تقیید باشد . پس عموم رفت کنار .

شما وقتی مفهوم گیری می کردید ، با مقدمات حکمت مفهوم گیری می کردید . موال 

م بیان است و کالم قابلیت تقیید را دارد و قرینه بر تقیید دیگر نیست پس جمله در مقا

مفهوم دارد . صاحب کفایه می فرماید این را نمی توانید بیان کنید زیرا ممکن است 

این عام قرینه یا حداقل ما یصلح للقرینه باشد برای این که این جمله مفهوم ندارد . در 

ت و نه مفهومی پس نسبت به افراد مشکوک ) زید فاسق ( نتیجه نه عمومی در کار اس

 لذا باید تمسک کرد به اصل عملی .می شود مجمل 
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 عین همین حرف را می توان در جائی زد که داللت هردو بالوضع باشد .

 : احدهما اظهر از دیگری است که در این صورت اظهر بر دیگری مقدم می  حالت دوم

  شود . 

این جا احدهما  العالم و بعد موال فرمود اکرم زید العالم ان کان عدال .موال فرمود اکرم 

اظهر است نسبت به دیگری . چگونه احدهما اظهر بر دیگری است ؟ اظهر مثل این که 

، عادت موال دست ما آمده است و می دانیم که موال کثیرا درباره ی عالم های عادل 

را اصال عالم نمی داند . حاال که موال کثیرا  می گوید اکرم العالم چون موال عالم فاسق

چنین بیانی دارد ، اکرم زید العالم ان کان عدال می شود اظهر . یعنی مفهوم می شود 

 اظهر . 

  

 این حالت در کتاب نیست اما ان را از مرحوم فیروز آبادی بیان می کنیم تا  حالت سوم (

لت ما له المفهوم بر مفهوم مختلف است یعنی تقسیمات کامل شوند ( : داللت عام بر عموم و دال

 یک بالوضع و دیگری با مقدمات حکمت است که خود این حالت هم خودش دو حالت دارد . 

 حکم این صورت : در این صورت الدال بالوضع مقدم است بر الدال بمقدمات حکمت .

 : است به طوری که عند این دو در دو کالم هستند ولی بین این دو کالم فصل طویل  صورت سوم

 العرف احدهما قرینه متصل بر دیگری محسوب نمی شود . این صورت نیز دو حالت دارد :

  حالت اول : احدهما اظهر بر دیگری نیست . در این صورت مجمل می شوند و نسبت

 به افراد مشکوکه به اصل عملی مراجعه می شود 

 ورت اظهر مقدم می شود .حالت دوم : احدهما اظهر بر دیگری است . در این ص  

 بحث جدید :

گاهی موال چند عام می اورد و در آخر یک استثناء ) مقید و مخصص ( می اورد . سوال این است که این 

 استثناء می خورد به همه یا می خورد به عام آخری فقط ؟

خورد و همه را تخصیص می زند  موال فرمود اکرم العلما و اعط الفقرا اال الفساق . ایا این اال الفساق به همه می

 یا فقط به فقرا می خورد و علما به عمومیت خودش باقی است .

 صاحب کفایه می فرماید دو نکته مسلم است :

 به اخری قطعا می خورد ) از باب قدر متیقن نه از باب ظهور ( .1

 مه بخورد.ایا ممکن دارد که به همه بخورد ؟ صاحب کفایه می فرماید بله امکان دارد که به ه .2
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 تطبیق :

)  فی کالم ) و چیزی که برای ان چیز است مفهوم ( و تحقیق المقام أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم

کون أن ی ) صالحیت عرفیه ( على نحو یصلح ) قید کالمین ( و لکن) صورت دوم (  أو کالمین صورت اول (

 فالداللة . کل منهما قرینة متصلة للتصرف فی اآلخر و دار األمر بین تخصیص العموم أو إلغاء المفهوم

) پس داللت بر هر یک از عموم و  على کل منهما حالت ، صورت اول و دوم را بیان کند ( 3) می خواهد 

معونة ب له ی مطلق بودن یعنی بی قید بودن () به وسی باإلطالق ) اگر بوده باشد ان داللت ( إن کانت مفهوم (

) می خواهد حالت اول را در این دو صورت بگوید که احدهما اظهر  فال یکون . مقدمات الحکمة أو بالوضع

 ) عموم و ال مفهوم لعدم ) پس نمی باشد در داللت هر یک باالطالق و بالوضع ( هناك از دیگری نیست (

تمامیة مقدمات الحکمة فی اللت هردو به وسیله ی مقدمات حکمت باشد ( این لعدم مال انجائی است که د

) این مال جائی  کما ) مزاحمت بین عموم و مفهوم ( ألجل المزاحمة ) عام و ما له المفهوم ( واحد منهما

) همان طور که در مزحمت  فی مزاحمة ظهور أحدهما وضعا است که داللت هر دو به وسیله ی وضع باشد (

فال بد من العمل  ) وضعا ( لظهور اآلخر کذلکوضعی یکی از این با با ظهور وضعی دیگری است ( ظهور 

 دار فیه بین العموم و المفهوم إذا لم یکن مع ذلکزید فاسق (  –) در  فردی که  باألصول العملیة فیما

احدهما  –در دو صورت  ) بیان حکم حالت دوم أحدهما أظهر و إال ( ) هنگامی که نبوده باشد با این دوران

 ) در جائی است که هردو در یک کالم باشند ( مانعا عن انعقاد الظهور ) می باشد اظهر ( کان اظهر باشد (

 .() در جائی است که در دو کالم باشند  أو استقراره فی اآلخر

قد انقدح الحال فی ما إذا لم یکن بین ما دل على العموم و ما له  ) ما ذکرنا ( منه ) بیان حالت سوم ( و

المفهوم ذاك االرتباط و االتصال و أنه ال بد أن یعامل مع کل منهما معاملة المجمل لو لم یکن فی 

 المعول و القرینة على التصرف فی اآلخر بما ) اظهر ( فهو ) اگر در بین اظهری باشد ( البین أظهر و إال

 بحسب العمل. ) مخالف نباشد ان اظهر را ( ال یخالفه صرفی که () به ت

 االستثناء المتعقب لجمل متعاطفه:  107نوار 
 درباره ی استثنائی که بعد از جلمه های متعدده واقع می شود ، دو بحث وجود دارد :

 : ء به تمامی همان طوری که رجوع استثناء به جمله ی اخیره ممکن است ، آیا رجوع استثنا بحث اول

 جمالت نیز امکان دارد ؟ 

 در این مورد دو نظریه وجود دارد : جواب :

 : رجوع استثناء به تمامی جمل امکان ندارد .  نظریه ی اول 
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یعنی بعضی از علما ) مثل مرحوم بروجردی ( اعتقاد دارند که استثناء نمی تواند به تمامی 

دوم و هم جمله ی سوم و.... را تخصیص جمل رجوع کند و هم جمله ی اول و هم جمله ی 

 بزند .

 دلیل :

 رجوع استثناء به تمامی جمل الزمه اش استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی است. صغری :

 واالزم باطل ) استعمال لفظ در بیش از یک معنی باطل است . ( کبری :

 فلملزوم مثله ) رجوع استثناء به تمامی جمل باطل است ( نتیجه :

  ح :توضی

موال می فرماید اکرم العلماء و اعط الفقراء اال زیدا . اگر اال زید به همه بخورد ، اگر اال زید به 

علما بخورد ، این اال یک خارج را صورت داده است یعنی زید را از تحت اکرم العلما خارج 

این اال در کرده است . حاال اگر اال زیدا به اعط الفقرا هم بر گردد ، معنایش این است که 

یک اخراج دومی هم به کار رفته است یعنی کلمه ی اال در دو اخراج به کار رفته است و این 

 یعنی یک لفظ در بیش از یک معنی به کار رفته است . 

 اشکال صاحب کفایه به این دلیل :

ایشان می فرمایند صغری باطل است یعنی رجوع استثناء به تمامی جمل سبب استعمال 

 بیش از معنی نیست . دلیل :لفظ در 

 معنای ادات استثناء اخراج است . صغری :

اخراج به خاطر خصوصیت طرفین ) مستثنی و مستثنی منه ( از حیث وحدت و  کبری :

 تعدد ، متعدد نمی شود .

معنای ادات استثناء ، به واسطه ی خصوصیت طرفین از حیث وحدت و تعدد ،  نتیجه :

 استعمال لفظ فی اکثر معنی الزم نمی آید .متعدد نمی شود در نتیجه 

 توضیح :

صاحب کفایه می فرماید اگر استثناء به تمامی جمل رجوع کند الزمه اش استعمال لفظ فی 

 اکثر من معنی نیست . 

ضرب یعنی زدن . یکبار من یک سنگی برمی دارم و به زید می زنم . االن این زدن قوامش 

سنگ را بر می دارم و به زید و بکر می زنم . این جا کار  به من و زید و سنگ است . یکبار

 من بازهم زدن است و این جا هم زدن قوامش به من و سنگ و دو نفر است . 

یک بار دو نفر یک سنگ را بر می دارند و به دو نفر دیگر می زنند ، در این صورت هم کار 

این طور نیست که اگر شما یک این دو نفر ، زدن است . تمام این کارها ، زدن است یعنی 
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سنگ برداری و یک نفر را بزنی اسم کارت زدن باشد و اگر دو سنگ برداری و بزنی به دو 

 نفر اسم کارت خوردن باشد . 

 حاال عین همین حرف را صاحب کفایه این جا می زند .

 یعنیایشان می فرماید معنای ادات استثناء ، اخراج است . لکن این اخراج گاهی طرفینش 

مستثنی و مستثنی منه اش یکی هستند مثل این مثال ؛ اکرم العلما اال زیدا . و گاهی 

طرفینش متعدد است مثل اکرم العلما و اعط الفقرا اال زیدا و بکرا . و گاهی مختلف هستند 

 یعنی یکی متعدد و دیگری واحد است . 

. این طور نیست اگر مستثنی  کلمه ی اال یعنی اخراج . و در هر صورت به معنای اخراج است

منه متعدد بود ) همان طور که در ما نحن فیه این طور است ( بگوییم کلمه ی اال در دو 

معنی به کار رفته است خیر کلمه ی اال در معنای خودش یعنی اخراج به کار رفته است . 

شود اما یک طرف متعدد است اما متعدد بودن یک طرف سبب نمی شود اخراج هم متعدد 

 . 

 رجوع استثناء به تمامی جمالت امکان دارد به بیانی که  : ) صاحب کفایه ( نظریه ی دوم

 گذشت .

  : استثناء ظهور در کدام یک دارد ؟ رجوع استثناء به تمامی جمل امکان دارد و رجوع به بحث دوم

 ؟، استثناء ظهور در کدام یک دارد جمله ی اخر هم امکان دارد حاال می خواهیم ببینیم از بین این دو

البته این استثناء قطعا جمله ی اخری را تخصیص  صاحب کفایه می فرمایند ظهور در هیچکدام ندارد .

 35 و قدر متیقن هم ظهور ساز نیست.   می زند قطعا اما این از باب قدر متیقن است نه از باب ظهور

. 

 

ی کند و قطعا جمله ی اخری را تخصیص می زند . اما این استثناء رجوع به جمله ی اخری منکته : 

جمالت غیر اخری ، می شوند مجمل بخاطر این که در این کالم یک چیزی است که صالحیت دارد قرینه 

باشد بر جمالت غیر اخیره . یعنی احتمال دارد به همه برگردد و احتمال هم دارد به همه بر نگردد لذا 

  د .جمالت غیر اخیره مجمل می شون

عموماتی که در جمالت غیر اخیره استفاده البته در یک صورت مجمل نیستند و ان صورتی است که   

شده از عمومات وضعی باشد یعنی از الفاظی باشند که برای عموم وضع شده باشند و شما اصاله الحقیقه 

 را تعبدا حجت بدانید . در این صورت جمالت غیر اخیره هم ظهور پیدا می کند .

                                                           
 استاد حیدری : در رابطه با این بحث به معالم االصول مراجعه کنید . 35
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اکرم العلما ) عام اول ( و اعط الفقرا ) عام دوم ( اال زیدا . این اال زیدا قطعا به اعط الفقرا می خورد  مثال :

و ان را تخصیص می زند . اما اکرم العلما چی ؟ ایا ظهور در عموم دارد یا ندارد ؟ میشود مجمل زیرا 

ردد و این احتمال هم هست که بر نگردد لذا احتمال دارد که اال زیدا به ان هم برگدد . احتمال دارد برگ

 می شود مجمل . 

اما اگر این عام اول از الفاظی باشد که برای عموم وضع شده باشد مثل اکرم کل عالم و اعط الفقرا و شما 

هم اصاله الحقیقه را تعبدا حجت بدانید یعنی نه به مالک ظهور ، این جا می توانید بگویید مراد از جمله 

عموم است زیرا ما شک داریم مراد از کل معنای حقیقی است یا مجازی است ، اصاله الحقیقه می  ی اول ،

 فتامل  گوید معنای حقیقی است .

 تطبیق :

 فصل االستثناء المتعقب لجمل متعددة

) یا رجوع می کند به جمله ی اخر یعنی  أو خصوص األخیرة إلى الکل ) استثناء ( هل الظاهر هو رجوعه

بل ال  ) کل و اخیره ( فی واحد منهما ) استثناء ( أو ال ظهور له جمله ی آخری را تخصیص می زند (فقط 

 . ) خمسه ( أقوال ، بد فی التعیین من قرینة

) چه بگویید استثناء  إلى األخیرة على أی حال ) استثناء ( و الظاهر أنه ال خالف و ال إشکال فی رجوعه

استثناء  فقط به جمله ی اخر می خورد و چه بگویید ظهوری ندارد و کالم به همه می خورد و چه بگویید 

مجمل است ، قطعا به اخری می خورد زیرا اگر به اخری نخورد پس برای چه اورده شده است یعنی وجودش 

ال ب ) غیر اخری یعنی به اول بزنیم یا به وسطی ( إلى غیرها ) استثناء ( ضرورة أن رجوعه لغو می شود (

رجوعه إلى  ) امکان ( فی صحة ) ال اشکال ( و کذا ) اهل سخن ( نة خارج عن طریقة أهل المحاورةقری

حیث مهد مقدمة لصحة  ( رحمه اهلل)  و إن کان المتراءى من کالم صاحب المعالم ) تمام جمالت ( الکل

 ) أنه به تمام جمالت (آماده کرده است مقدمه ای را برای صحت رجوع استثناء ) بدلیل این که  رجوعه إلیه

 محل اإلشکال و التأمل. رجوع استثناء به تمام جمالت (

) صاحب کفایه می فرماید رجوع به تمام جمالت امکان دارد زیرا اگر رجوع به کل جمالت کند الزمه  و ذلک

 اش استعمال لفظ فی اکثر من معنی نیست چون کلمه ی اال در معنای خودش به کار رفته است و ان هم

اخراج است . حاال این که طرفینش گاهی یکی است و گاهی متعدد و گاهی مختلف این سبب نمی شود که 

 () متعدد بودن مستثنی منه  ضرورة أن تعدد المستثنى منه ( صحت رجوع به کل –اخراج بشود متعدد 

فاوتا ت ( موجب تفاوت در معنای ادات استثناء نمی شود ) تعدد مستثنی منه کتعدد المستثنى ال یوجب

نظریه  3) کلمه ی اال حرف است . درباره ی کیفیت وضع حروف  . أصال فی ناحیة األداة بحسب المعنى

است . مشهور می گویند عام ، خاص ، خاص . صاحب کفایه می فرماید عام ، عام ، عام و تفتازانی می گوید 
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اال می گوید شما درباره ی کیفیت وضع حروف هر کدام را که می خواهید قبول کنید ، عام ، عام ، خاص  . ح

کان الموضوع له فی  کلمه ی اال در اخراج به کار رفته است و با تعدد  طرفین معنایش متعدد نمی شود (

 ن المستعملو کا ) اشاره به مشهور ( أو خاصا نظریه ی صاحب کفایه و تفتازانی (اشاره به )  الحروف عاما

 ) فیما کان المستثنى منه متعددا ) و می باشد آن معنایی که ادات در ان استعمال شده است ( فیه األداة

المستعمل فیه فیما کان  ) ان معنای مستعمل فیه ( هو در موردی که بوده باشد مستثنی منه متعدد (

یعنی  وردی که مستثنی منه واحد باشد) همان معنایی است که ادات در ان معنا استعمال شده در م واحدا

 ) وحدت مستعمل فیه ( کما هو ( مستثنی منه یکی باشد یا متعدد ، ادوات در یک معنی استعمال می شود

) یعنی مستثنی یکی باشد یا متعدد ، در هر صورت ادات در یک معنی به کار رفته  الحال فی المستثنى

 .بال ریب و ال إشکال  است (

 ) معنایی که ( خارجا ال یوجب تعدد ما ) مستثنی منه ( أو المخرج عنه ) مستثنی ( المخرجو تعدد 

 . ) قید تعدد ( استعمل فیه أداة اإلخراج مفهوما

به وسیله ی  – استثنا ظهور در کدام دارد رجوع به کل جمالت یا به جمله ی آخر –) بحث دوم  و بذلک

فی الرجوع إلى الجمیع أو خصوص األخیرة و  ) استثناء ( هایظهر أنه ال ظهور ل ( صحت رجوع به همه

 . متیقنا على کل تقدیر ) اخیره ( إن کان الرجوع إلیها

 ) بخاطر پیچیده من الجمل ال یکون ظاهرا فی العموم الکتنافه ) مثل اخیره ( نعم غیر األخیرة أیضا 

مراد از ما ، ادات  –) به چیزی که نمی باشد غیر اخیره با وجود ان چیز  بما ال یکون معه شدن غیر اخیره (

من الرجوع إلى  ) غیر اخیر ( فال بد فی مورد االستثناء فیه ) ظاهر در عموم ( ظاهرا فیه استثناء است (

  األصول.

ضع باشد و اصاله می خواهد بگوید اگر جمالت غیر اخیره ، عمومشان بالو –) استدراک از نعم است  اللهم إال

أن یقال بحجیة أصالة  الحقیقه را تعبدا حجت بدانیم در این صورت غیر اخیره حمل بر عموم می شود (

صالة أ ) بنابر حجت بودن اصاله الحقیقه تعبدا ( علیه الحقیقة تعبدا ال من باب الظهور فیکون المرجع

) نه هنگامی که عموم به وسیله  وضعیا ال ما إذا کان باإلطالق و مقدمات الحکمة ) عموم ( العموم إذا کان

فإنه ال یکاد یتم تلک المقدمات مع صلوح االستثناء للرجوع إلى الجمیع  ی مقدمات حکمت باشد (

  . 36 فتأمل

                                                           
 استاد حیدری :  36

یصلح للقرینه . بعد صاحب کفایه این جا حاشیه زده است که یکی از مقدمات حکمت عدم قرینه است نه عدم ما 

 خودشان در همین حاشیه فرموده اند فافهم که ما یصلح للقرینه هم جزء مقدمات حکمت است .
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 تخصیص الکتاب بخبر الواحد:  108نوار 
 مطلب هیچ شکی نیست : 3در 

 : به واسطه ی خاص قرانی تخصیص می خورد . عام قرآنی  مطلب اول 

مثال : احل لکم ما فی االرض جمیعا . این عام قران است و می گوید هرچیزی که در زمین است برای 

شما حالل است . بعد فرموده حرم علیکم المیته و این خاص است و می آید ان عام را تخصیص می 

 زند .

 : عام قرانی به واسطه ی خبر خاصی که متواتر است قطعا تخصیص می خورد .  مطلب دوم 

مثال : احل لکم ما فی االرض جمیع بعد خبر متواتر امده که میته حرام است لذا این خبر واحد ، عام 

 قرآنی را تخصیص می زند .

 : خورد . عام قرانی به واسطه ی خبر واحد محفوف به قرینه ی قطعیه تخصیص می  مطلب سوم 

سوال : ایا عام قرانی به واسطه ی خبر واحد معمولی ) خبر واحدی که محفوف به قرینه ی قطعیه نیست ( 

 تخصیص می خورد یا خیر ؟ 

 در این مساله دو نظریه وجود دارد :

 خبر واحد می تواند عام قرانی را تخصیص بزند .  نظریه ی اول : .1

 ) این دسته ادله ی زیادی دارند لکن صاحب کفایه دو دلیل انها را ذکر کرده است ( دلیل :

 دلیل اول : سیره ی مستمره 

تمام علمای زمان ما و علمای زمان قبل از ما تا زمان معصومین ) علیهم السالم ( عام های 

 قرآنی را توسط خبر واحد تخصیص می زده اند .

بر واحدی بوده که محفوف به قرینه ی قطعیه بوده است . یحتمل آن خبر واحد ، خاشکال : 

 ه قرائن است نه خبر واحد معمولی.یعنی می خواهد بگوید سیره در رابطه با خبر واحد محفوف ب

 جواب صاحب کفایه :

قرینه ی قطعیه لوکانت لبانت . شما می گویید این همه عام قرآنی که به وسیله ی خبر واحد ، 

م السالم ( انها را تخصیص می زده اند ، شما می گویید به وسیله ی قرینه اصحاب ائمه ) علیه

ی قطعیه است ؟ خب اگر باشد لبانت یعنی باید روشن باشد و از انجائی که روشن نیست این 

 قرینه ی قطعیه ، پس نیست . 

 یکی از جاهایی که عدم الوجدان دال بر عدم الوجود است همین جاست .
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  : دلیل دوم 

اگر عام قرآنی به واسطه ی خبر واحد معمولی تخصیص نخورد الزمه اش این است که  ی :صغر

 خبر واحد به طور کلی حجت نباشد .

 واالزم باطل ) خبر واحد حجت است ( کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

چرا اگر عام قرآنی به وسیله ی خبر واحد معمولی تخصیص نخورد الزمه اش این  توضیح :

 بر واحد به طور کلی حجت نباشد ؟است که خ

چون ما در بین روایات ما خبر واحدی نداریم مگر این که مخالف با یکی از عمومات قران هست 

چون عمومات قران خیلی وسیع است مثال یکی از عمومات قران همین ایه ای بود که بیان 

دی که می گویند کردیم ) احل لکم ما فی االرض جمیعا ( خب پس باید تمام خبر های واح

فالن چیز حالل است یا فالن چیز نجس است باید حجت نباشند . چون اگر حجت باشد باید 

قدرت تخصیص عام قرانی را داشته باشد و وقتی شما می گویید قدرت بر تخصیص عام قرانی 

 را ندارد معلوم می شود که حجت نیست . 

 حد معمولی جایز نیست .تخصیص عام قرانی به وسیله ی خبر وا نظریه ی دوم : .2

 دلیل انها بیان شده است ( 3) این دسته هم ادله ی زیادی دارند که در کفایه  دلیل :

  : دلیل اول 

عام قرانی قطعی الصدور است و خبر واحد معمولی ظنی الصدور است و ظنی الصدور نمی تواند 

 مخصص قطعی الصدور باشد . 

 اشکاالت صاحب کفایه به دلیل اول :

  : اشکال اول 

اگر قطعی الصدور به واسطه ی ظنی الصدور تخصیص نخورد الزمه اش این  صغری :

 است که خبر متواتر به واسطه ی خبر واحد تخصیص نخورد . 

واالزم باطل ) اتفاقی است که خبر متواتر به وسیله ی خبر واحد تخصیص می  کبری :

 خورد (

 واسطه ی ظنی الصدور تخصیص می خورد (فلملزوم مثله ) قطعی الدصور به  نتیجه :

  : اشکال دوم 

ما به واسطه ی خبر واحد نمی خواهیم از صدور رفع ید بکنیم ) یعنی نمی خواهیم 

بگوییم این عام قرآنی صادر نشده است و این عام اصال قرآن نیست ( بلکه  می خواهیم 

فع ید می کنیم از تصرف کنیم در ظاهر قران و ظاهر قران ظنی است . یعنی با ظن ر

  ظن .
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خب حاال که رفع ید از ظن به وسیله ی ظن شد ، چرا ما از عموم عام رفع ید می کنیم 

و چرا از حجیت این خبر رفع ید نمی کنیم ؟ دلیل این است که اصاله العموم زمانی 

جاری می شود که قرینه ای در کار نباشد و حال انکه در کار است و قرینه موجود است 

 ینه خود این خبر واحد است .و قر

  : دلیل دوم 

دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع است و اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن 

اخذ می شود و اجماع آن خبری را قطعا حجت می کند که مخالف با قران نباشد. پس اگر خبر 

برسد که خبر واحد عام قرآنی واحد مخالف با قرآن بود اصال حجت نیست تا نوبت به این بحث 

 . را تخصیص می زند یا نه 

 صاحب کفایه بر دلیل دوم : اشکال

  . دلیل بر حجیت خبر واحد همه چیز هست اال اجماع . زیرا ما اجماع را رد کردیم 

  : دلیل سوم 

 هما روایات زیادی داریم که می گویند اگر خبری مخالف با قران بود ، فضربه علی الجدار یا گفت

 اند یجب طرحه . یا زخرف است .  لذا نوبت به تخصیص نمی رسد .

 اشکاالت صاحب کفایه بر دلیل سوم :

 : مخالفت عام و خاص را مخالفت نمی گویند زیرا عرف راحت این دو را  اشکال اول

جمع می کند و اصال یکی از مصادیق کامل جمع عرفی ، عام و خاص و مطلق و مقید 

 است . 

 : بر فرض که مخالفت از حیث عموم و خصوص ، مخالفت محسوب بشود  اشکال دوم

، مراد از روایات که می گویند روایات مخالف با قران را بریزید دور ، مرادش این نوع 

درصدش  99مخالفت ) عام و خاص ( نیست . چون از از اول تا اخر وسائل الشیعه شاید 

ه این روایات را بریزیم دور و این بعید مخالفت با قران است و طبق این روایات باید هم

 است .

 : صاحب کفایه می آید یک دسته از این روایات را توضیح می دهد . ان   اشکال سوم

روایاتی که ائمه ) علیهم السالم ( گفته اند که اگر روایتی مخالف با قران بود آن را ما 

است که اگر خبری مخالف  نگفته ایم ف صاحب کفایه می فرماید مراد از این روایات این

 با حکم واقعی قران بود نه با حکم ظاهری و عام حکم ظاهری است .

  : دلیل چهارم 

اگر تخصیص قران به واسطه ی خبر واحد معمولی جایز باشد الزمه اش این است که  صغری :

 نسخ قرآن هم به واسطه ی خبر واحد معمولی جایز باشد .
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 به واسطه ی خبر واحد معمولی باطل است باالجماع ( واالزم باطل ) نسخ قرآن کبری :

 فلملزوم مثله ) تخصیص قران به واسطه ی خبر واحد معمولی جایز نیست ( نتیجه :

سوال : چرا اگر تخصیص جایز شد ، نسخ هم جایز می شود ؟ این دو چه ربطی به  توضیح :

 هم دارند ؟ 

صیص اصطالحی تخصیص در افراد جواب : می فرماید اصال نسخ هم تخصیص است لکن تخ

 است اما نسخ ، تخصیص در ازمان است . 

اگر موال می فرماید اکرم العلما بعد شما می گویید این اکرم العلما تخصیص خورده ، تخصیص 

یعنی یک تعدادی از افراد از تحت حکم اکرم العلما خارج شده اند . اما نسخ ، تخصیص در ازمان 

ین زمان حکم بود ، از االن به بعد دیگر این حکم نیست یعنی زمان را است یعنی تا این جا و ا

 از تحت حکم خارج می کنید . 

 اشکاالت صاحب کفایه به دلیل چهارم :

 : رجی نداشتیم ، می گفتیم همان طوری بله علی القاعده اگر ما دلیل خا اشکال اول

می گفتیم نسخ که تخصیص قران به وسیله ی خبر واحد جایز است همان طور هم 

قران به وسیله ی خبر واحد جایز است لکن درباره ی نسخ اجماع قائم شده است که 

خبر واحد نمی تواند ناسخ قران باشد . این اجماع درباره ی نسخ هست اما درباره ی 

 تخصیص نیست لذا مجبوریم دست از قاعده برداریم .

 : صیص ، قیاس مع الفارق است ایشان می فرمایند اصال قیاس نسخ به تخ اشکال دوم

چون انگیزه های اصحاب ائمه ) علیهم السالم ( برای ضبط نسخ زیاد بوده است یعنی 

تا می شنیدند فالن آیه ی قران نسخ شده است ، بال فاصله همه می نوشتند و ضبط 

می کردند . چون قبول کردن نسخ سخت است لذا به همین دلیل تا می شنیدند که 

ده ، همه آن را ضبط می کردند تا همه با هم به آیندگان بگویند سک حکمی نسخ ش

تا آیندگان دچار مشکل نشوند لذا اثبات نسخ به وسیله ی خبر واحد موهون است چون 

 همیشه نسخ با متواترات ثابت می شده است . 

اما نسبت به تخصیص انگیزه برای ضبط تخصیص به آن صورت نبوده است زیرا 

ه وسیله ی خبر واحد خیلی معمول بوده است یعنی اصال تخصیص تخصیص زدن عام ب

زدن مطابق با طریقه ی عقالست یعنی عقالی عالم اول یک عام می گویند بعد خاص 

  .) مصلحت تدرج احکام ( را می گویند 
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 تطبیق : 

از باب ) حجت می باشد بالخصوص یعنی  37المعتبر بالخصوص الحق جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد 

چون اگر خبر واحد به  – ظن خاص یعنی خبر واحد دلیل خاص بر حجیتش قائم شده باشد نه دلیل انسداد

وسیله ی دلیل انسداد حجت شده باشد دیگر قدرت ندارد که عام قرانی را تخصیص بزند چون در این صورت 

نتیجه اصل دلیل حیث ال دلیل خبر واحد از باب احتیاط حجت می شود لذا حکم احتیاط را پیدا می کند در 

) همان طور  کما جاز بالکتاب ( و با وجود عام قرانی سراغ خبر واحدی که در حکم احتیاط است نمی رویم

أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینة القطعیة من خبر الواحد که جایز است تخصیص کتاب به کتاب ( 

یرة س ) دلیل اول ( هو الواضح من ب به وسیله ی خبر واحد () دلیل برای جواز تخصیص کتابال ارتیاب لما 

شاره ) ا األصحاب على العمل بأخبار اآلحاد فی قبال عمومات الکتاب إلى زمن األئمة علیهم السالم و

بواسطة القرینة واضح  ( ) عمل به خبر واحد در قبال عمومات احتمال أن یکون ذلک به اشکال بر سیره (

 . قرینه ی قطعیه لوکانت لبانت () زیرا  البطالن

لزم إلغاء  ) اگر نبود این عمل به خبر واحد در قبال عمومات ( أنه لواله ) دلیل دوم بر جواز تخصیص ( مع

یز این ان چ –) یا چیزی که در حکم الغاء الخبر بالمره است  أو ما بحکمه) یعنی به طور کلی (  الخبر بالمرة

درصد روایات  99چرا باید  –) علت برای ما بحکمه  ضرورة ت ملغی می شوند (است که اکثر احادیث و روایا

اشد ) نبوده ب لم یکن على خالفه عموم الکتاب ) زیرا نادر است خبری که ( ندرة خبر را بگذاریم کنار ؟ (

) بر خالفش عموم  لم یکن کذلک) خبری که (  لو سلم وجود ما بر خالف این خبر ، عمومی از کتاب (

 تابی نباشد یعنی تمام روایات بر خالفشان عمومی از کتاب هست (.ک

 ال  کون العام الکتابی قطعیا صدورا و خبر الواحد ظنیا سندا ) دلیل اول قول به عدم جواز تخصیص ( و 

و ظنی  داللتی که قطعی نیست –) صفت داللت  الغیر القطعیة ) عام کتابی ( یمنع عن التصرف فی داللته

ل ) مث أیضا ) خبر واحد ظنی السند ( لما جاز تخصیص المتواتر به ) اگر مانع بشود ( عا و إالقطاست ( 

 .جائز جزما) تخصیص خبر متواتر با خبر ظنی السند (  مع أنهتخصیص کتاب به وسیله ی خبر واحد ( 

می گوید تعارض بین سند قران و  –سر در تقدیم خبر بر قرآن  -؟  ) چرا خبر بر قرآن مقدم می شود و السر

خبر نیست تا بگویید سند قران قطعی و سند خبر ظنی است . بلکه تعارض بین ظاهر این دو نیست تا بگویید 

بلکه تعارض بین ظاهر قران و سند  در نتیجه خیلی راحت خبر مقدم می شود ، قران ظاهر و خبر اظهر است

را مقدم کنید یا ان ظن را و ما ظن خبری را مقدم کردیم زیرا خبر است لذا امر دائر می شود که این ظن 

ظهور قران یعنی اصاله العموم و اصاله العموم زمانی حجت است که قرینه بر خالف نباشد اما قرینه بر خالف 

أن الدوران فی الحقیقة  ( موجود است یعنی می خواهد بگوید خبر بر اصاله العموم یا حاکم است یا وارد 
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سند الخبر مع أن الخبر بداللته و سنده صالح للقرینیة على  ) بدون واسطه ( الة العموم و دلیلبین أص

 ) فإنها غیر صالحة لرفع الید عن دلیل اعتباره ) اصاله العموم ( بخالفها ) اصاله العموم ( التصرف فیها

 دلیل حجیت خبر (

 باإلجماع کی یقال دلیل بر حجیت خبر واحد ()  ینحصرالدلیل على الخبر ) اشکال بر دلیل دوم ( و ال 

ال یوجد على خالفه داللة  یعنی خبری را حجت می کند که ( –) در خبری است که  فیما ) اجماع ( بأنه

الف ) بر خ و مع وجود الداللة القرآنیة منظور داللت کتاب است ( –) یافت نشود بر خالف آن خبر داللتی 

 .خبر ( )  یسقط وجوب العمل به خبر (

) ممکن است کسی بگوید سیره هم دلیل لبی است و باید  و قد ) چگونه دلیل منحصر به اجماع است ( کیف

به قدر متیقن آن اخذ شود و قدر متیقن خبری است که مخالف قرآن نباشد . صاحب کفایه می فرماید این 

قدر متیقن اخذ می شود این حرف  حرف را در مورد سیره نمی توان زد . این که می گویند در دلیل لبی به

به نحو مطلق صحیح نیست . بلکه این در صورتی است که شک وجود داشته باشد و ما در مورد سیره هیچ 

 .فی قبال العمومات الکتابیة  ) خبر ( عرفت أن سیرتهم مستمرة على العمل به شکی نداریم (

 ) أن األخبار المخالفة للقرآن یجب طرحهااألخبار الدالة على  ) دلیل سوم به عدم جواز تخصیص ( و

و  أو أنها مما لم یقل بها اإلمام علیه السالم أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف خبر مخالف با قران (

أنه ال محیص عن أن یکون المراد من  إن کانت کثیرة جدا و صریحة الداللة على طرح المخالف إال

غیر مخالفة العموم إن لم  ( اخباری که می گویند خبر مخالف را طرح کنید)  المخالفة فی هذه األخبار

لی ) اگر دو دلی لیست من المخالفة عرفا ) مخالفت عموم و خصوص ( بأنها ) اشکال اول به دلیل سوم ( نقل

 کیف که از حیث عام و خاص مختلف اند را بدهید دست عرف ، عرف نمی گوید این ها با هم مخالف هستند (

و صدور األخبار المخالفة   چگونه مخالفت عموم و خصوصی ، مخالفت هست ( -اشکال دوم بر دلیل سوم  )

ویید ) در نتیجه باید بگ منهم علیهم السالم کثیرة جدا ) مخالفه عموم و خصوص ( للکتاب بهذه المخالفة

مال مع قوة احت سوم بر دلیل سوم () اشکال   . تمام این اخبار کثیره طرح می شود و این بعید و باطل است (

ر ال یقولون بغی ) اهل بیت علیهم السالم ( أنهم ) مراد ائمه ) علیهم السالم ( از اخبار داله ( أن یکون المراد

 و ) نمی گویند ، غیر چیزی که آن چیز واقعا قول واجب الوجود است ( ما هو قول اهلل تبارك و تعالى واقعا

) بر خالف قول واجب الوجود در  على خالفه قول ائمه ) علیهم السالم ( () اگر چه می باشد ،  إن کان هو

چرا قول ائمه ظاهرا با قول واجب الوجود مخالف است ؟ بخاطر شرح کردن  –) مفعول له  ظاهرا شرحا ظاهر (

  . 38 لمرامه تعالى و بیانا لمراده من کالمه فافهم مقصود واجب الوجود (
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ممنوعة و إن  ) خبر واحد ( المالزمة بین جواز التخصیص و جواز النسخ به اشاره به دلیل چهارم ()  و

 ) علت برای ممنوعه الختصاص) تخصیص و نسخ به وسیله ی خبر واحد (  کان مقتضى القاعدة و جوازهما

 به وسیله ی خبر ) منع از فسخالنسخ باإلجماع على المنع  چون اختصاص دارد نسخ به اجماع بر منع ( –

) بخاطر همین  و لذا ) نسخ ( إلى ضبطه ) زیاد بودن انگیزه ها ( مع وضوح الفرق بتوافر الدواعی واحد (

) کم می باشد اختالف در تعیین  قل الخالف فی تعیین موارده که انگیزه ها برای ضبط نسخ زیاد بوده (

 . بخالف التخصیصموارد نسخ ( 

واز تخصیص کتاب به خبر واحد ) دلیل چهارم عدم ادامه  بحث ج:  109نوار 

 ، عام و خاص متخالفان جواز (
دلیل چهارم عدم جواز تخصیص کتاب به وسیله  خبر واحد و عبارتش را در ضمن جلسه ی قبل آورده  نکته :

 مربوط به این بحث بود . 44ایم .  تا دقیقه 

 عام و خاص دو صورت داند :

 : توافقان هستند . یعنی هردو موجبه هستند یا هردو سالبه هستند .گاهی در حکم م صورت اول 

مثل این که موال می گوید اکرم العلما بعد می فرماید اکرم زید العالم . یا موال می فرماید التکرم 

الفساق بعد می فرماید التکرم زید الفاسق . در این صورت هیچ بحثی وجود ندارد و تخصیصی در کار 

ر موال خاص را اورده است بخاطر یک علتی بوده مثال بخاطر تاکیید یا امثال تاکیید نیست . زیرا اگ

 .  39بوده است 

 : گاهی در حکم متخالفان هستند .  صورت دوم 

 مثال موال فرموده است اکرم العلما و بعد فرموده التکرم الفساق منهم . 

 صورت دارند : 5این صورت خودش 

 : حالت دارد : 3گاهی تاریخ صدور هر دو معلوم است . این صورت نیز خودش  صورت اول 

با هم صادر شده اند مثل این که امام ) علیه السالم ( در  40این عام و خاص ، مقارن  .1

یک مجلس هم عام و هم خاص را بیان فرمودند . در این صورت به واسطه ی خاص ، 

 عام را تخصیص می زنیم .

رن با هم صادر نشده اند یعنی اول عام صادر شده اما تا هنوز وقت این عام و خاص مقا .2

 عمل به عام نرسیده ، خاص صادر شد . 

                                                           
مثبتین با هم تعارض ندارند . سالبتین هم همین طور  استاد حیدری : همیشه این در ذهن شما باشد که هیچ وقت 39

 هستند لکن سالبتین در شرع کم است . البته اگر قائل به مفهوم وصف بشوید تعارض پیدا می شود .

 استاد حیدری : این مقارن به معنای مخصص متصل نیست و این بحث هیچ ربطی به مخصص متصل ندارد  40
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مثال روز شنبه موال به عبدش می فرماید  اکرم العلما یوم الخمیش . عام را شنبه فرموده 

شنبه است . بعد روز یکشنبه می فرماید التکرم الفساق منهم .  5و وقت عمل به عام ، 

در این صورت هم بحثی نیست و خیلی راحت به وسیله ی خاص ، عام را تخصیص می 

 زنیم .

عام و خاص مقارن با هم صادر نشده اند و اول عام را فرموده و زمان عمل به عام هم  .3

 رسیده است و بعد از زمان عمل به عام ، خاص بیان شده است .

العلما یوم الخمیس . لکن روز جمعه  مثال : موال به عبدش در روز شنبه می گوید : اکرم

موال می فرماید التکرم الفساق منهم . در این صورت خاص فقط ناسخ است یعنی از 

 روز جمعه به بعد حکم عوض می شود و می شود حرمت اکرام فاسق ها .

 چرا این خاص ، ناسخ است و مخصص نیست؟

وقت الحاجه است . زیرا  زیرا اگر خاص را مخصص گرفتید ، الزمه اش تاخیر بیان عن

این عام ، بیانش این خاص است و اگر ما این خاص را مخصص بگیریم ، چه موقع ما 

نیاز به این مخصص داشتیم ؟ قبل از وقت عمل به عام یعنی باید توضیح بدهد موال تا 

 ما افراد الکی را اکرام نکنیم تا ما در تفویت مصلحت و جلب مفسده نیافتیم . 

  صورت در شرع کم است .موارد این 

 خود این صورت دو حالت دارد :

 : عام برای بیان حکم واقعی وارد شده است . در این حالت خاص  حالت اول

 : 41 دلیلناسخ است . 

 . اگر خاص مخصص باشد الزمه اش خلف است صغری :

 واالزم باطل کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

ند مخصص باشد زیرا مخصص یعنی در این حالت ، چنین خاص هرگز نمی توا

یک دلیلی که کاشف از این است که مراد واقعی موال از عام ، عموم نیست . 

اما فرض این است که در این حالت مراد واقعی موال از عام عموم است . پس 

 اگر این خاص بشود مخصص می شود خالف فرض .

 : عام برای بیان حکم ظاهری وارد شده است .  حالت دوم 

چرا این عام برای بیان حکم ظاهری بیان شده ؟ لمصلحه اقتضت کتمان الحق 

. یعنی حکم واقعی خصوص است اما شارع عام اورده بخاطر این که یک 

مصلحتی در کار بوده که اقتضا می کرده است حق مشخص نشود و لو مصلحه 

                                                           
 اب نیست .استاد حیدری : این دلیل در کت 41
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ص ، التدرج یعنی و لو این مصلحت ، تدرج در احکام باشد . در این حالت خا

 مخصص است .

 دلیل : 

 اگر خاص ناسخ باشد ف الزمه اش خلف است . صغری :

 واالزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

اگر این خاص بخواهد ناسخ باشد  ، ناسخ بودن یک شرطی دارد . شرط ناسخ 

بودن این است که دلیل قبلی در مقام بیان حکم واقعی باشد و فرض این است 

که دلیل در مقام بیان حکم ظاهری است پس اگر بخواهید بگوید این خاص ، 

عی ن حکم واقناسخ است باید از فرضت دست بکشید و بگویید عام در مقام بیا

 است و این خلف است . 

عام بعد از خاص است ) یعنی اول خاص صادر می شود ( و بعد از حضور وقت عمل به  .4

خاص . یعنی اول خاص صادر می شود و وقت عمل به خاص هم می آید و بعد عام 

 صادر می شود . 

 در این صورت دو احتمال وجود دارد :

 : خاص مخصص عام باشد .  احتمال اول 

 : عام ناسخ خاص باشد . احتمال دوم 

موال فرمود التکرم الفساق من العلما . این خاص است و زمان عمل  مثال :

کردن به این خاص هم رسید بعد موال می فرماید اکرم العلما . در این جا دو 

احتمال است . یحتمل خاص عام را تخصیص بزند یعنی می گوید منظور از 

علمای عادل هستند و یحتمل هم آن عام ناسخ خاص علما در اکرم العلما ، 

 است .

 علت پیدایش این دو احتمال :

خاص یک ظهوری دارد و عام هم یک ظهوری . اگر ظهور خاص را مقدم بکنید 

، خاص می شود مخصص و اگر ظهور عام را مقدم کنید ، عام می شود ناسخ . 

م الفساق من العلما حاال آن ظهور چیست ؟ اول خاص صادر شده است ) التکر

( این ظهور در این چی دارد ؟ این ظهور دارد در این که اکرام عالم فاسق تا 

مال یک زمان خاصی است . این یک  ابد حرام است چون نگفته که حرمت

ظهور . این اکرم العلما که عام است هم یک ظهوری دارد ، ظهور دارد در عموم 
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وب اکرام برای کلیه ی افراد علما است افرادی یعنی ظهور دارد در این که وج

 هم علمای عادل و هم علمای فاسق . 

اگر شما ظهور خاص ) حرمت ابدی اکرام عالم فاسق ( را ترجیح بدهید ، یعنی 

ان وقتی که عام هم صادر می شود بازهم اکرام عالم فاسق حرام است و این 

 معنای تخصیص  است . 

کرامی تمامی افراد علما چه عادل و چه اما اگر گفتید ظهور عام ) وجوب ا

فاسق ( اقوی هست ، این عام راحت خاص را بگذارید کنار یعنی عام می گوید 

تا قبل از صدور من این خاص بود اما بعد از صدور من ، دیگر نوبت به خاص 

 نمی رسد .

 از بین این دو کدام مقدم می شود ؟ 

ی دهد . این قاعده چیست ؟ ما یک قاعده داریم که ظهور خاص را ترجیح م

قاعده ی شیوع . یعنی تخصیص فراوان است و اینقدر فراوان است که می 

گویند ما من عام اال و قد خص . اما نسخ در نهایت قلت است . این قاعده ی 

شیوع تخصیص و قلت نسخ می آید ظهور خاص را ترجیح می دهد . لذا منجر 

 به تخصیص می شود . 

ست ) یعنی اول خاص صادر شده است ( اما قبل از حاضر شدن زمان عام بعد از خاص ا .5

 عمل به خاص صادر می شود . در این صورت خاص ، مخصص است .

 : یعنی نمی دانیم این دو مقارن با هم  گاهی تاریخ صدور هر دو مجهول است . صورت دوم

د عام . در این صورت صادر شده اند یا اول عام صادر شده بعد خاص یا اول خاص صادر شده و بع

 هردو مجمل و به اصل عملی رجوع می شود .

 بیان دو نکته :

 : یک عامی و یک خاص از موال صادر شده است و تاریخ صدور هردو برای  نکته ی اول

ما معلوم نیست . نکته ی اول این که خب این جا هم از قاعده ی شیوع استفاده بشود 

 ؟ تخصیص شیوع دارد و نسخ نادر بعد بگوییم این خاص مخصص ان عام است .

 ظن حجت نیست . جواب این است که قاعده ی شیوع موجب ظن می شود نه قطع و

 : اگر از قاعده ی شیوع این جا استفاده نمی کنید پس چرا در مساله ی  نکته ی دوم

 قبل از ان استفاده کردید ؟

ایشان می فرمایند قاعده ی شیوع می تواند مرجح ظهور بر ظهور باشد) همان طور که 

 گر استفادهدر مساله قبل این گونه بود و از شیوع برای ترجیح یک ظهور بر ظهور دی

  . ) همان طور که در این جا اصال ظهوری وجود ندارد ( شد ( اما ظهور ساز نیست
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 : گاهی مختلف هستند یعنی یکی تاریخش معلوم و دیگری مجهول است . صورت سوم 

مثال می دانیم عام را امام صادق ) علیه السالم ( فرموده است اما نمی دانیم خاص را امام باقی 

یا بلعکس یعنی خاص را می دانیم  دق و یا امام کاظم ) علیهم السالم ( فرموده اند .یا امام صا

 یک صادر شده اما عام را نمی دانیم .

  صاحب کفایه این صورت را مطرح نکرده است زیرا حکم این صورت عین صورت دوم است .

 مطلب جدید :

 در دو صورت زیر ، خاص مخصص است .

 : از صورت های معلوم التاریخ  ام ، خاص ، وقت عمل به عام () ع صورت دوم صورت اول. 

 : از صورت های معلوم التاریخ ) خاص ، عام ، وقت عمل به خاص ( صورت پنجم صورت دوم . 

 مخصص بودن مبتنی بر این است که شرط نسخ بعد از عمل باشد .

، این مبتنی بر یک صاحب کفایه می فرماید اگر در این دو صورت گفتیم که خاص ، مخصص است 

نظریه است که در نسخ است . مشهور عقیده اش این است که زمانی یک دلیل ناسخ دلیل دیگر می 

شود که زمان عمل به دلیل رسیده باشد . طبق این نظریه ، دلیل دوم هیچ وقت نمی تواند ناسخ دلیل 

 اول باشد زیرا هنوز زمان عمل به دلیل اول نرسیده است . 

طبق مبنای مشهور نباشید ، بگویید دلیل دوم هم می تواند ناسخ باشد و هم می تواند  اما اگر بر

 مخصص باشد ، چه زمان عمل به دلیل اول رسیده باشد و چه نرسیده باشد لذا این جا می شود مجمل 

 فصل  تطبیق :

 خایختلف حالهما ناس) یکی موجبه است و دیگری سالبه است (  ال یخفى أن الخاص و العام المتخالفین 

) این فقط قید خاص است یعنی  و مخصصا ( ) گاهی عام ناسخ خاص است و گاهی خاص ناسخ عام است

 ) مال هردو است ( و منسوخا فقط خاص مخصص عام است و این طور نیست که عام مخصص خاص باشد (

ف حال عام و خاص ( ) و این اختال فیکون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلک

واردا بعده قبل حضور  یک ( –) صورت دو  أو یک ( –) صورت یک  ألن الخاص إن کان مقارنا مع العام

فال ) یا این که خاص وارد شده است بعد از عام و قبل از حاضر شدن زمان عمل له عام (  وقت العمل به

 خصصا و بیانا له.م ) خاص ( عن کونه ) در این دو صورت چاره ای نیست ( محیص

) اگر خاص وارد شده باشد بعد از عام و بعد از حاضر شدن وقت  کان بعد حضوره یک ( –) صورت سه  و إن

ال مخصصا لئال یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة  ) خاص ، ناسخ می باشد ( کان ناسخاعمل به عام ( 

به عام ، امدن خاص ( ، از صورت یک ) تاریخ  ) بیان صورت یک ، از صورت سه ) آمدن عام ، زمان عمل فیما
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واردا لبیان الحکم  ) عام بود باشد برای بیان حکم واقعی ( إذا کان ( در موردی که – هردو معلوم است (

له  مخصصا ) مثل دو صورت اول ( لکان الخاص أیضا ) اگر عام برای بیان حکم واقعی نیست ( الواقعی و إال

 الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فی اآلیات و الروایات بیان حکم ظاهری ( ) ورود عام برای کما هو

) یعنی اول خاص بعد وقت  إن کان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ) بیان صورت چهارم ( و .

فکما یحتمل أن یکون الخاص مخصصا للعام  عمل به خاص و بعد عام ، در این صورت دو احتمال است (

إن کان األظهر أن  ( ) بیان منشا پیدایش این دو احتمال و . ) خاص ( مل أن یکون العام ناسخا لهیحت

 رةلکث ) هرچند که اظهر این است که خاص ، مخصص باشد بدلیل قاعده ی اشتهار ( یکون الخاص مخصصا

التخصیص حتى اشتهر ما من عام إال و قد خص مع  ) دلیل برای این که خاص مخصص است نه ناسخ (

 قلة النسخ فی األحکام جدا 

) ظهور خاص می  الدوام یصیر ظهور الخاص فی ) بخاطر کثرت تخصیص و قلت نسخ در احکام ( و بذلک

ه فرمودیعنی موال  –) اگرچه می باشد این دوام به وسیله ی اطالق  و لو کان باإلطالق گردد در دوام حکم (

التکرم الفساق من العلما و قید نزده است که حرمت تا کی است پس ظهور دارد در این که حرمت تا ابد است 

من ظهور العام و  ظهور خاص در دوام اقوی می گردد از ظهور عام در عموم افرادی ( –) خبر یصیر  أقوى (

تا  ) بالوضع کما ال یخفى هذا فیما علم تاریخهما ) اگر چه بوده باشد ظهور عام در عموم افرادی ( لو کان

 .صورت را بیان کردند و صورت پنجم را بعدا بیان می کنند ( 4این جا صاحب کفایه 

 []حکم الجهل بتاریخ العام و الخاص

یکون الخاص  () ناظر به صورت دو وسه معلوم التاریخ ها است  و تردد بین أن ) تاریخ هر دو ( أما لو جهل

 صورت دوم ( –) وقت عمل به عام  و قبل حضوره ) این صورت سوم بود ( حضور وقت العمل بالعام بعد

 . فالوجه هو الرجوع إلى األصول العملیة

 چرا در صورت جهل به تاریخ هر دو از قاعدهی کثرت تخصیص استفاده نمی شود ؟ –) بیان نکته ی اول  و

) در صورت جهل به  کثرة التخصیص و ندرة النسخ هاهنا ( چون قاعده موجب ظن و ظن حجت نیست

 الظن بالتخصیص ) اگر چه کثرت تخصیص و ندرت نسخ موجب می شوند ( و إن کانا یوجبان تاریخ هردو (

) و موجب می شوند که تخصیص واجد باشد  واجد لشرطه ) تخصیص ( و أنه ) مثل صورت چهارم ( أیضا

) خاص در  إلحاقا له است که خاص قبل از عمل به عام آمده باشد (شرط تخصیص این  –شرط تخصیص را 

 پس چرا از این –) بیان نکته ی دوم  و ) حجیت ظن ( بالغالب إال أنه ال دلیل على اعتباره صورت جهل (

قاعده یعنی حمل بر اغلب در صورت چهارم استفاده کردید ؟ می گوید بین صورت چهارم و این صورت فرق 

ذا ا منظور صورت چهارم است ( –) در موردی که  فیما ) تخصیص را ( یوجبان الحمل علیه إنما هست (

) بخاطر این که خاص می گردد در دوام اظهر  ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصیرورة الخاص
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ثرت از ک) به سبب ظن حاصل  لذلک یعنی قبال ظهور داشته اما این ظن ظهورش را تبدیل به اظهر می کند (

 فی الدوام أظهر من العام کما أشیر إلیه فتدبر جیدا. (

 ]دوران الخاص بین کونه مخصصا و ناسخا[

) هنگامی که وارد شود خاص  ورد ) بیان صورت دوم ( إن تعین الخاص للتخصیص إذا ) مطلب جدید ( ثم

إنما  ) خاص ( ورد العام قبل حضور وقت العمل به ) صورت پنجم ( قبل حضور وقت العمل بالعام أو (

 . مبنیا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ) می باشد تعین خاص برای تخصیص ( یکون

 .شده است  طالب این نوار ، در نوار قبل پیادهم : 110نوار 

بحثی پیرامون نسخ ) معنای نسخ ، محال یا عدم محال بودن  : 111نوار 

 نسخ( 
  صاحب کفایه به مناسبت این که بحث از نسخ به میان امد ، یک تحقیق مختصری در رابطه با نسخ دارند .

 نسخ دو معنی دارد :

 : ) عبارت است از ؛ رفع ثبوتی و اثباتی حکم . معنای اول ) معنای عرفی 

ثبوت یعنی عالم واقع و اثبات یعنی مقام ظاهر و داللت . یعنی یک حکمی در ظاهر استمرار دارد و  

 در واقع هم استمرار دارد ، ان وقت این حکم برداشته شود .

مثل احکامی که عقال دارند ) غیر از شارع ( . عقالی عالم چون همه جانبه فکر نمی کنند ، درباره ی 

ان وقت این حکم را اظهار می کنند . در ظاهر این حکم را به گونه ای اظهار حکمی فکر می کنند و 

می کنند که استمرار دارد و در عالم واقع خودشان هم استمرار دارد لکن بعدا که ذهنشان بیشتر باز 

 شد می بینند که اصال این حکم به صالح نیست لذا ان را برمی دارند . 

 : ) رت است از ؛ رفع اثباتی و دفع ثبوتی حکم .عبا معنای دوم ) معنای شرعی 

م گوید این حکیعنی یک حکمی در ظاهر استمرار دارد یعنی دلیل این حکم به گونه ای است که می 

لکن در عالم واقع این حکم مستمر نیست بلکه این حکم تا یک زمان خاصی است  ظاهرا استمرار دارد

 گویند . اگر چنین حکمی برداشته شود به ان نسخ می  .

 دفع ثبوتی یعنی این که در عالم واقع مقتضی برای استمرار حکم وجود ندارد . 

 اشکال : 

 مستشکل می گوید نسخ بر دو نوع است :
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یعنی شارع یک حکمی را جعل می کند و بعد یک مدتی به این حکم  نسخ بعد از عمل . .1

 ن بیت المقدس .عمل می شود و بعد این حکم نسخ می شود مثل نماز خواندن به سم

یعنی شارع یک حکمی را انشاء می کند و هنوز زمان عمل به این حکم  نسخ قبل از عمل . .2

 رکعت نماز خواندن .  50نرسیده ، این حکم انشائی نسخ می شود . مثل وجوب روزانه 

چرا این حکم به مستشکل می گوید در صورت اول چرا اظهار استمرار حکم شده است ؟؟ 

 شده که دال بر استمرار است با این که حکم مستمر نیست ؟؟  گونه ای بیان

شارع فرموده است : اقیموا الصاله الی بیت المقدس . این دلیل ظهور دارد که این حکم 

سال .  و حال آنکه این  100استمرار دارد چون نگفته که اقیموا الصاله الی بیت المقدس تا 

 حکم در واقع استمرار ندارد !!

ت دوم ، اصال چرا انشاء اظهار حکم شده است ؟؟ با این که در واقع این حکم اصال و در صور

 مراد جدی شارع نیست ؟؟ 

 جواب صاحب کفایه : 

ایشان می فرمایند در صورت اول ، یک مصلحتی بوده است در اظهار استمرا و در صورت دوم هم یک 

  مصلحتی بوده در انشاء حکم .

اهلل علیه و آله و سلم ( زمانی که حکم اول به گوش ایشان می رسد ، حضرت حاال پیامبر اکرم ) صلی 

 دو حالت دارند :

 گاهی حضرت علم دارد که این حکم در آینده نسخ می شود .  .1

 گاهی حضرت علم ندارند که حکم در آینده نسخ می شود . .2

 محال یا عدم محال بودن نسخ مطلب جدید : 

 دارد :درباره ی نسخ دو نظریه وجود 

 : پس تمامی مواردی که ما به این اقایان نشان می دهیم و می گوییم  نسخ محال است . نظریه ی اول

این ها مصداق برای نسخ است می گویند این ها نسخ نیستند . ادله ی این گروه زیاد است لکن در 

 کفایه دو دلیل ذکر شده است : دلیل :

  : دلیل اول 

  النسخ مستلزم المحال صغری :

 و مستلزم المحال ، محال  کبری :

 نسخ محال است . نتیجه :
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این ها می گویند نسخ مستلزم بداء است . بداء یعنی ظهور امر خفی یعنی یعنی  توضیح :

یک امری برای حاکم پنهان بوده است بعدا این امر برای او آشکار شده است . حاال کسانی که 

تلزم بدا است زیرا زمانی که اولین حکم را می گویند نسخ محال است می گویند نسخ مس

صادر می کند و بعد می آیند آن حکم را نسخ می کند معلوم می شود که در حین حکم اول 

، بعد آن مطلب پنهان یک مطالبی برایش مخفی بوده است که این حکم را جعل کرده است 

کرده بود نسخ  برایش روشن شده  این روشن شدن سبب شده است که حکم اول را که جعل

بکند. زیرا اگر تمام مطالب برای حاکم روشن بوده دیگر نیازی به نسخ نیست و از همان اول 

 حکم را به گونه ای بیان می کرد که دیگر نیازی به نسخ نباشد .

  : دلیل دوم 

می گویند احکام تابع مالک است یعنی تابع مصالح و مفاسد است . یعنی وقتی شارع یک 

 می کند معلوم می شود که در این عمل مصلحت بوده است . عمل را واجب

 با حفظ این نکته می گوییم که : 

 آن حکم اول یا مالک دارد یا ندارد . 

 اگر مالک دارد پس نسخ محال است . و اگر مالک ندارد پس جعل ان محال است .

 جواب صاحب کفایه به هردو دلیل :

) یعنی حکم هم در ظاهر و هم در واقع استمرار  ماگر نسخ رفع ثبوتی و اثباتی حک صغری :

 باشد ، این دو اشکال وارد است  داشته باشد (

 یعنی معنای نسخ این است که حکم فقط ولی نسخ رفع ثبوتی و اثباتی حکم نیست کبری :

لذا الزمه ی این معنی و این نسخ دیگر بداء  در ظاهر استمرار دارد اما در واقع موقت است .

 نیست .

 این دو اشکال وارد نیست . نتیجه :

 بدا بر دو نوع است : نکته :

بداء تشریعی که توضیح دادیم که عبارت است از ظهور امر الخفی المستلزم لتغییر  .1

 ارادته تبارک و تعالی 

 نظریه وجود دارد . 5بداء در تکوینیات که در این جا  .2

 : نسخ محال نیست . نظریه ی دوم 

 تطبیق :

یعنی بگوییم شرط نسخ این نیست که حتما باید بعد از  نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز باشد ) اگراال  و

عمل باشد ، حاال طبق این نظریه می خواهیم این دو صورت را بررسی کنیم چون ما در ثم دو صورت را مطرج 
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خصصا م خاص ()  بل یدور بین کونه ) پس متعین نمی باشد خاص برای تخصیص ( فال یتعین له ( کردیم

مخصصا و إن کان ظهور  ) خاص ( و ناسخا فی األول و مخصصا و منسوخا فی الثانی إال أن األظهر کونه

 من ظهور الخاص فی الدوام ) بخاطر این که ظهور عام بالوضع است ( العام فی عموم األفراد أقوى

ف التخصیص و شیوعه و أشیر إلیه من تعار ) دلیل برای اظهریت خاص در خصوص ( [ لما]الخصوص

 ندرة النسخ جدا فی األحکام .

 . فی النسخ ) خالصه ی سخن ( الکالم إلى ما هو نخبة القول و ال بأس بصرف

 اگر چه می باشد نسخ برداشتن اثباتی –) قید رفع  النسخ و إن کان رفع الحکم الثابت إثباتا فاعلم أن

یعنی حکمی که دلیل داللت بر استمرار آن دارد بر داشته می شود اما واقع  حکمی است که ثابت شده است

ی از ) دفع یعنی پیشگیری یعن فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا ) نسخ ( إال أنه ( داللت بر استمرار ان ندارد

ت اس همان اول پیشگیری بودت از ادامه ی حکم از اول تا اخر یعنی این حکم مقتضی برای استمرار نداشته

 – بلکه مقتضی داشته تا این زمان و از این زمان به بعد مقتضی برای استمرار نداشته و پیشگیری داشته است

دفع ثبوتی یعنی پیشگیری واقعی و پیشگیری واقعی یعنی حکم از این زمان به بعد ازش پیشگیری شده یعنی 

)  إظهار دوام الحکم و استمراره أو اقتضت الحکمة ( مقدر اشکال ) جواب و إنما ( مقتضی دیگر ندارد 

ی ) نیست برای حکم ثبوت قرار ) حکم ( أصل إنشائه و إقراره مع أنه بحسب الواقع لیس له عطف بر دوام (

 .أو لیس له دوام و استمرار  (

) روشن کننده است شرع  الصادع للشرع ( صلى اهلل علیه و آله) ألن النبی  ) اقتضاء حکمت ( و ذلک

) به نبی وحی  أو یوحى إلیه أن یظهر الحکم ) چه نسا مورد الهام قرار می گیرد ( ربما یلهم مقدس را (

على حقیقة  ) نبی ( مع اطالعه ) اظهار کند استمرار حکم را ( أو استمراره می شود که حکم را روشن کن (

نه أ و می داند نبی که حکم در آینده نسخ می شود( –ست ) تفسیر اطالع پیامبر بر حقیقه حال ا الحال و

 ) زیرا احاطه ندارد نبی لعدم إحاطته ) نسخ ( على ذلک ) نبی ( ینسخ فی االستقبال أو مع عدم اطالعه

 عدم اطالع بر نسخ –) از همین قبیل است  و من هذا القبیل .  بتمام ما جرى فی علمه تبارك و تعالى (

) زیرا اگر حضرت ابراهیم ) علیه السالم ( می دانست که قرار  إبراهیم بذبح إسماعیلیکون أمر 42لعله  (

 . است این حکم و امر الهی نسخ بشود که دیگر فضیلتی برای ایشان نبود (

کون ی ) ثبوتا و در عالم واقع ( عرفت أن النسخ بحسب الحقیقة ) بیان ادله ی محال بودن نسخ ( و حیث

 ) نسخ ( رفعا فال بأس به ) و ادله ( بحسب الظاهر ) اگر چه می باشد نسخ ( إن کانو  ) نه رفع ( دفعا

) یعنی نسخ قبل از حضور وقت عمل و نسخ بعد از حضور وقت عمل  مطلقا و لو کان قبل حضور وقت العمل

                                                           
استاد حیدری : چرا فرموده لعله ؟ زیرا بعضی علما ) مثل صاحب معالم ( معتقدند که قضیه ی حضرت ابراهیم )  42

 علیه السالم ( ا نسخ نبوده است .  
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لزوم البداء المحال فی حقه تبارك و  ) علت برای الباس به نسخ ( لعدم در هردو صورت اشکالی ندارد (

که این معنی عبارت است از ظهور امر خفی که سبب می  – ) الزم نمی آید بداء به معنایی که تعالى بالمعنى

) دلیل  و  المستلزم لتغیر إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا و جهة ( شود اراده ی واجب تعالی تغییر کند

امتناع النسخ أو الحکم المنسوخ فإن الفعل إن کان مشتمال على مصلحة  ومال لز دوم محال بودن نسخ (

 .امتنع األمر به  ) و اگر فعل مشتمل بر مصلحت نبوده است ( موجبة لألمر به امتنع النهی عنه و إال

اره ) اش ألن الفعل ( یعنی با نسخ بدا و امر ممتنعی الزم نمی آید  ) عدم لزوم بداء و عدم لزوم امتناع و ذلک

نماز خواندن به سمت  –) اشاره به نسخ بعد از عمل  أو دوامه رکعت نماز ( 50 –به نسخ قبل از عمل دارد 

 ( ) آن فعل یا دوامش متعلق اراده ی جدی واجب تعالی نبوده است لم یکن متعلقا إلرادته بیت المقدس (

و نبوده  ) لم یکن األمر بالفعل متعلقا ( ) عطف بر لم یکن فال یستلزم نسخ أمره بالنهی تغییر إرادته و

مشتمال على مصلحة و  ) فعل یا دوام ان ( من جهة کونه ( هم اصل فعل و هم دوام ان است امر به فعل

) یعنی این انشاء یا اظهار دوام است که  إنما کان إنشاء األمر به أو إظهار دوامه عن حکمة و مصلحة

 . مصلحت دارد (

 بداء  : 112نوار 
 بداء بر دو نوع است :

 بداء در احکام و تشریعیات . .1

این همان نسخ است . نسخ هم که دو نوع است زیرا گاهی نسخ بعد از عمل است و گاهی قبل از عمل 

 است . 

نسخ بعد از عمل یعنی شارع یک حکمی را جعل می کند و یک زمانی به این حکم عمل می شود بعد 

نسخ قبل از عمل مثل این که شارع یک حکمی را جعل می کند اما  شارع این حکم را بر می دارد .

هنوز زمان عمل به این حکم فرا نرسیده ، این حکم را نسخ می کند . در نسخ قبل از عمل ، وقتی که 

شارع یک حکمی را می برد روی یک عملی ، خود ان عمل مصلحت ندارد اما ان انشاء مصلحت دارد 

رکعت نماز در شبانه روز را جعل می کند  50اجب تعالی وجوب خواندن مثل این که در سب معراج و

رکعت مصلحت ندارد  50و انشاء می کند به پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( . این جا خود 

 بلکه این انشاء و جعل است که دارای مصلحت است .

 بداء در حوادث خارجی و تکوینیات . .2

بدای در تکوینیات دو مدعی دارد . یک مدعی سلبی دارد و یک مدعی اثباتی  صاحب کفایه در رابطه با

. 
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  : ) بداء در تکوینات و حوادث خارجی به معنای ظهور امر خفی مدعی اول ) مدعی سلبی

 نیست . 

 این کلمه ی ظهور امر خفی را توضیح بدهیم بعد دلیل بیاوریم برای این مدعی .

ی امر پنهان . یعنی نعوذ باهلل بر واجب تعالی یک اموری ظهور یعنی آشکار شدن و خفی یعن

 به این می گویند ظهور امر خفی . مخفی بوده و بعد برایش روشن شده است .

 دلیل :

 بداء به این معنی ) ظهور امر خفی ( مستلزم محال است . صغری :

 مستلزم المحال ، محال . کبری :

 بدا به این معنی ، محال است . نتیجه :

بداء به این معنی مستلزم چه محالی است ؟ مستلزم جهل واجب تعالی و تغییر اراده  ضیح :تو

 ی اوست و این ها در حق او محال است .

 چگونه بدا به این معنی مستلزم این دو امر است ؟ 

اگر بگوییم بداء در تکوینیات به معنی ظهور امر خفی است معنایش این است که یک عملی 

باره ی این عمل پیش واجب تعالی پنهان است و این سبب می شود که واجب ، یک نکاتی در

تعالی نسبت به این عمل یک اراده ای بکند مثال اراده می کند این عمل در خارج انجام بگیرد  

 و . بعد همان نکاتی که در رابطه با این عمل برای واجب تعالی مخفی بود ، آشکار می شوند

 ات ، اراده ی واجب تعالی تغییر می کند . بعد از روشن شدن این نک

 : )  بداء در تکوینیات به معنای اظهار مصلحتی خالف آن چیزی است که در  مدعی دوم ) اثباتی

واقع صادر می شود ، است . یعنی شارع اظهار بکند چیزی را که در عالم واقع صادر نمی شود و اتفاق 

 ود دارد .نمی افتد . لکن در این اظهار یک مصلحتی وج

گاهی اراده ی واجب تعالی تعلق می گیرد به این که نبی یا ولی اظهار یک عملی بکند .  توضیح :

یعنی اقای نبی اظهار کن که فالن عمل در خارج واقع می شود . اما این عمل در خارج واقع نمی شود 

 . چرا ؟ بخاطر این که در این اظهار مصلحت است نه در ان عمل . 

حضرت یونس ) علیه السالم ( از واجب تعالی در خواست کرد که بر قومش عذاب جاری  :مثال اول 

شود . واجب تعالی فرمود که عذاب می آید . حضرت هم این را به قومش خبر داد . اما عذاب نیامد . 

االن اراده ی واجب تعالی به این تعلق گرفت که حضرت اظهار آمدن عذاب بکند در حالی عذاب واقع 

 د . نش

در مورد ،حضرت عیسی ) علیه السالم ( ، یک عروسی را داشتند می بردند ، حضرت  مثال دوم :

فرمودند این عروس امشب می میرد . اما عروس نمرد . االن اراده ی واجب تعالی تعلق گرفته است به 

 این که حضرت اظهار کند به وقوع این عمل خارجی ای که واقع نمی شود .
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ام صادق ) علیه السالم ( فرزندی داشتند به نام اسماعیل ، خبر داده شد به امام که ام مثال سوم :

اظهار بکند که بعد از من ، اسماعیل امام است . اما امامت اسماعیل رخ نداد و اسماعیل رحلت کرد و 

 اقا موسی بن جعفر ) علیه السالم ( امام شد . 

 که در واقع رخ نمی دهد ؟ علتش چیست ؟ چرا نبی یا ولی اظهار یک عملی می کند سوال :

واجب الوجود تعالی الواح زیادی دارد ، یکی از لوح های که دارد اسمش لوح محو و اثبات  جواب :

است . این لحو در یک عالمی است که اسم این عالم هم ، عالم محو و اثبات است . یک لوح دیگری 

هم دارد که اسمش لوح محفوظ یا ام الکتاب است . این لوح محفوظ در یک عالمی است که ان عالم 

 سمش لوح محفوظ است . ا

 در لوح محو و اثبات ، فقط وقوع یا عدم وقوع فعل نوشته شده است بدون قیود و شرایط و موانعش . 

در این لوح نوشته شده است که عروس می میرد اما دیگر این مردن عروس با چه شرایطی است ، 

مانع دارد یا ندارد ، این ها را دیگر بیان نکرده است و در این لوح نیامده است . یا مثال نوشته شده 

 است که عذاب بر قوم یونس واقع می شود اما شرایط و موانعش در آن ذکر نشده است .

ما در لوح محفوظ ، هرچیزی که بوده و نبوده ، در ان نوشته شده است لذا به همین دلیل به ان ام ا

الکتاب می گویند . مثال در آن نوشته شده است که عروس می میرد اگر صدقه ندهد . یا نوشته شده 

 که عذاب بر قوم یونس واقع می شود اگر تضرع و توبه نکنند . 

م ) صلی اهلل علیه و آل و سلم ( و ائمه ) علیهم السالم ( و بعضی از انبیای دیگر حاال غیر از پیامبر اکر

در زمانی که وحی بر انها می شود به عالم محو و اثبات متصل می شوند لذا یک قسمتی از واقع را 

وقات ا می بینند اما پیامبر ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( و ائمه ) علیهم السالم ( و بعض انبیاء گاهی

در هنگام وحی به عالم لوح محفوظ متصل می شوند لذا هر چیزی که بوده و نبوده را می بینند و 

 تمام واقعه را می دانند . 

چرا ربما ؟ یعنی چرا بعضی اوقات ؟ چون دائما متصل نیستند و روایت هم داریم و آیه هم داریم ) 

 الیحیطون بشی من علمه اال بما شاء ( 

 تطبیق :

) از این عبارت اما البداء در تکوینیات معلوم می شود که ما یک بداء دیگر را هم مطرح کردیم که ان  او أم

ء غیر ان ) بدا فهو  بغیر ذاك المعنى البداء فی التکوینیات بداء در تشریعیات است که همان نسخ است (

 . کما ال یخفى مما دل علیه الروایات المتواترات معنی (

) ار تعالى بإظه ) اراده ی او ( أن اهلل تبارك و تعالى إذا تعلقت مشیته بداء به غیر ان معنی ()  و مجمله 

ما یعنی عذاب و  –) چیزی که محو می کند واجب تعالی ان چیز را  ثبوت ما اظهار کند حضرت یونس (

که دعوت می کند بخاطر یک مصلحتی  –) دلیل برای اظهار  یمحوه لحکمة واجب تعالی عذاب را محو کرد (
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 ) که أن یخبر به ، أو أوحى إلى نبیه أو ولیه ) جواب اذا تعلقت مشیته ( داعیة إلى إظهاره ألهم این  (

 محو() بأنه یمحوه أو مع عدم علمه به ) نبی یا ولی ( مع علمه خبر بدهد نبی یا ولی ، ثبوت ما یمحوه را (

 ) بخاطر این که احاطه ندارد نبی یا ولی ( أشیر إلیه مع عدم اإلحاطة ) تعلیل عدم علم نبی یا ولی ( لما

) در حالی که به انها وحی و  ألنه حال الوحی أو اإللهام ) ثبوت ( بتمام ما جرى فی علمه و إنما یخبر به

بعالم  ( ) نبی و ولی و اتصاله ) بدلیل متعالی بودن روح نبی یا ولی ( الرتقاء نفسه الزکیة الهام می شود (

ا على معلق ) ثبوت ما یمحوه ( و لم یطلع على کونه ) ما یمحوه ( ثبوته لوح المحو و اإلثبات اطلع على

) یعنی این امر وقتی به وقوع پیدا می کند که یک امری واقع نشود ، عروس به شرطی می  ]أمر[ غیر واقع

 .اآلیة  یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ  أو عدم الموانع قال اهلل تبارك و تعالى میرد که صدقه ندهد (

العنایة اإللهیة و اتصلت نفسه الزکیة بعالم اللوح  ) کسی که شامل شده است ان کس را ( نعم من شملته

المحفوظ الذی ]هو[ من أعظم العوالم الربوبیة و هو أم الکتاب یکشف عنده الواقعیات على ما هی 

کما ربما یتفق لخاتم األنبیاء و لبعض  واقعیات روی آن صورت هستند ( ) به همان صورتی که علیها

 . کما کانت و تکون کان عارفا بالکائنات و األوصیاء

حکم من األحکام تارة بما یکون  ) چه بسا وحی می شود به نبی یا ولی ( نعم مع ذلک ربما یوحى إلیه

) نسخ قبل از عمل  یة و أمد یعینها بخطاب آخر وظاهرا فی االستمرار و الدوام مع أنه فی الواقع له غا

أخرى بما یکون ظاهرا فی الجد مع أنه ال یکون واقعا بجد بل لمجرد االبتالء و االختبار کما أنه یؤمر  (

وحیا أو إلهاما باإلخبار بوقوع عذاب أو غیره مما ال یقع ألجل حکمه فی هذا اإلخبار أو ذاك اإلظهار 

چیزی  ) ما ) اظهار می کند ( أنه یظهر ) بدا برای واجب تعالی به معنای این است که ( فبدا له تعالى بمعنى

) که امر کرده بود واجب تعالی به نبیش یا ولیش  أمر نبیه أو ولیه بعدم إظهاره أوال ( مانع بودن صدقه – را

صدقه را اظهار نکرد  ، به اظهار نکردن ان چیز در مرحله ی اول ، حضرت عیسی در مرحله ی اول مانع بودن

  . ثانیا ) چیزی که بر مردم مخفی بود ( ما خفی ) آشکار می کند واجب تعالی ( و یبدی (

) بداء در واجب تعالی به معنای ابداء و اظهار است . سوال این است که پس چرا در مورد واجب تعالی  و إنما

واجب تعالی شبیه به بدا در غیر واجب تعالی از کلمه ی بداء استفاده شده است ؟ می فرماید چون بداء در 

است . و به دلیل این شباهت از این کلمه ی بدا استفاده شده است . سوال : این شباهت چیست ؟ بدا در غیر 

واجب تعالی به معنای ظهور بعد از خفی است و در واجب تعالی یعنی االبدا بعد از االخفا ، و در این جا هم 

فی الحقیقة  ) بدا در واجب تعالی ( نسب إلیه تعالى البداء مع أنه از خفی است (برای مردم ظهور بعد 

یره و بالبداء فی غ ) ابداء این چنینی یعنی ابداء بعد االخفاء ( اإلبداء لکمال شباهة إبدائه تعالى کذلک

نسخ  ) بابفیما ذکرنا کفایة فیما هو المهم فی باب النسخ و ال داعی بذکر تمام ما ذکروه فی ذاك ال

 .  کما ال یخفى على أولی األلباب (
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 شروع فصل مطلق و مقید  ثمره دوران بین نسخ و تخصیص ،:  113نوار 
 در بعضی از موارد ، امر دائر بین تخصیص و نسخ است ، این دوران چه ثمره ای دارد ؟ سوال : 

) اکرم العلما ( . این خاص چه کاره است ؟ اگر اول خاص بیاید ) التکرم الفساق من العلماء ( بعدا عام بیاید 

اگر این عام بعد از عمل به خاص امده باشد ، عام ناسخ است اما اگر قبل از عمل به خاص آمده باشد ، خاص 

 این جا امر دائر بین نسخ و تخصیص است . می شود مخصص .

است . بعد خاص امده است . این  اول یک عام آمده است ) اکرم العلما ( و یک مدتی هم به این عام عمل شده

 خاص مخصص است یا ناسخ ؟ امر دائر بین مخصص و ناسخ بودن است .

 این دوران چه ثمره ای دارد ؟ 

 در دو مورد زیر دوران امر بین نسخ و تخصیص است و در این موارد ثمره وجود دارد : جواب :

تکرم الفساق منهم ( صادر شده است . اول یک عامی صادر شده ) اکرم العلما ( و بعد یک خاص ) ال .1

این خاص نمی دانیم که قبل از عمل به عام آمده یا بعد از عمل به عام . اگر قبل از عمل به عام آمده 

 باشد ، می شود مخصص و اگر بعد از عمل به عام امده باشد می شود ناسخ . 

ای که عام صادر شد ،   اگر مخصص باشد معنایش این است که این عالم فاسق ، از همان لحظه

اکرامش مصلحت ندارد چون مخصص کاشف از مراد جدی موال است و مراد جدی موال از همان لحظه 

 ای که فرمود اکرم العلما ، این است که اکرام علمای عادل واجب است . 

اما اگر ناسخ باشد معنایش این است که از همان لحظه ای که اکرم العلما صادر شد ، اکرام عالم فاسق 

مصلحت دارد و این مصلحت داشتن تا زمانی ادامه دارد که خاص نیامده باشد و وقتی که خاص آمد 

 دیگر مصلحت ندارد . 

صادر شده است ) اکرم العلما ( ایا ان اول خاص صادر شده است ) التکرم الفساق من العلما ( بعد عام  .2

 خاص اول مخصص آن عام بعدی است یا عام بعدی ناسخ خاص اول است ؟

اگر خاص را مخصص گرفتیم ، این عالم فاسق از همان لحظه ای که خاص صادر شده است ، اکرامش 

فتیم ، اکرام عالم واجب نیست و مصلحت ندارد تا ابد حتی بعد از ورود عام  . اما اگر عام را ناسخ گر

فاسق از آن لحظه ای که خاص صادر شد ، مفسده دارد تا ظهور عام و بعد ار صدور عام اکرامش دیگر 

 مفسده ندارد بلکه مصلحت دارد . 

 تطبیق :

لى ع اول عام بعد خاص ( –) صورت یک  ثم ال یخفى ثبوت الثمرة بین التخصیص و النسخ ضرورة أنه

و على  ) از حین صدور عام ( عن حکم العام رأسا ) عالم فاسق ( لخاصالتخصیص یبنى على خروج ا
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ما فی ) نسخ ( من حینه عالم فاسق ( –) خاص  عنه ) عام ( على ارتفاع حکمه ) ناسخ بودن خاص ( النسخ

إذا دار بینهما  اول خاص بعد عام ( –) مورد دوم  فی المخصص و أما ) نسخ و تخصیص (دار األمر بینهما 

 و ) حتی بعد از ورود عام ( فی الخاص و العام فالخاص على التخصیص غیر محکوم بحکم العام أصال

کما ال  ) عام ( من حین صدور دلیله ) حکم عام ( محکوما به عالم فاسق ( –) خاص  على النسخ کان

 یخفى.

 ( 21اتمام بحث عام و خاص )  دقیقه 

 

 فصل : مطلق و مقید 

ما دل علی شایع فی جنسه ، یعنی لفظی است که داللت می کند بر یک معنایی که این تعریف مطلق : 

  خود داللت می کند . این معنی بر هر فردی از افراد صنف یعنی ی شیوع دارد در دائره ی صنف خودمعنا

نی این مله . محتمله یعو به تعبیر اقای خوئی به مطلق به لفظی گفته می شود که داللت دارد بر حصه ی محت

  خودش . صه ها را دارد اما در دایره ی صنفحصه قابلیت انطباق بر هر حصه ای از ح

ک عالم شیوع دارد در دایره ی صنف موال می فرماید اکرم عالما . عالما یعنی یک دونه عالم . این یمثال اول : 

  خودش یعنی بر هر فردی از افراد علما قابل انطباق هست .

اکرم انسانا . این انسانا یک لفظی است و یک معنی دارد و معنایش یک انسان است . و این یک ال دوم : مث

 انسان قابلیت انطباق بر هر فردی از افراد انسان است .

 حاال صاحب فصول آمده است بر این تعریف اشکال گرفته است که :

 میه می شود ، شامل ای می شود . در حالی این تعریف مانع اغیار نیست . زیرا شامل من استفها اوال

 که این ها عام بدلی هستند .

 این تعریف جامع افراد نیست . چون اسم مفرد معرف به ال را شامل نمی شود با این که ما این  ثانیا

را مطلق می دانیم . چرا شامل مرد محلی به ال نمی شود ؟ چون اگر مفرد محلی به ال به کمک 

بر معنی باشد ، گاهی دال بر عموم شمولی است مثل ) احل اهلل البیع ( این البیع مقدمات حکمت دال 

مفرد محلی به ال است ، اگر مقدمات حکمت به ان اضافه بشود ، مراد از البیع تمامی بیع ها خواهد 

 بود .

طلق است و حال آنکه تعریف شامل مفرد معقیده ی صاحب فصول این است که مفرد محلی به ال 

چون این تعریف می گوید مطلق لفظی است که دال بر معنایی است که  به ال نمی شود . محلی
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قابلیت انطباق بر هر فردی از افراد را داشته باشد نه این که بالفعل شامل همه بشود و حال انکه البیع 

 اگر بخواهد به کمک مقدمات حکمت بخواهد دال بر معنی باشد ، دال بر همه است .

 کفایه به اشکاالت صاحب فصول :جواب صاحب 

 ایشان می فرماید این تعریف ، تعریف لفظی است نه حقیقی و در تعریف لفظی این اشکاالت وارد نیست . 

 تطبیق : 

 المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین

 [فصل ]تعریف المطلق

) معنا و حصه ای  على شائع) دل ظهور دارد در داللت لفظیه (  دل ) لفظی است که ( المطلق بأنه ما عرف

مانع  ) بعدم االطراد ) صاحب فصول ( و قد أشکل علیه بعض األعالم ) صنفه ( فی جنسه که شیوع دارد (

و أطال الکالم فی النقض و اإلبرام و قد نبهنا فی غیر  ) جامع افراد نیست ( أو االنعکاساغیار نیست ( 

) از تعاریفی است  مما ) و تعریف شرح االسمی ( شرح االسم و هو ) مثل این تعریف ( أن مثلهمقام على 

ع ببیان ما وض ) نقض و ابرام ( فاألولى اإلعراض عن ذلک . یجوز أن ال یکون بمطرد و ال بمنعکسکه ( 

که به  الفاظی است ) بعض بعض األلفاظ التی یطلق علیها المطلق) اولی بیان کردن معنا و موضوع له (  له

 . مما یناسب المقام ) این الفاظ ( أو من غیرها انها مطلق گفته می شود (

 ) اسم جنس ( 1بررسی الفاظ مطلق :  114نوار 
 قرار شد که صاحب کفایه الفاظی را که علما به انها الفاظ مطلق می گویند را مورد بررسی قرارا دهد . 

 : در رابطه با اسم جنس صاحب کفایه دو نکته را بیان می کند . اسم جنس 

  : نکته ی اول : تعریف اسم جنس 

اسم جنس به اسمی گفته می شود که داللت می کند بر طبیعت کلیه اعم از این که این طبیعت 

 کلیه جوهر باشد یا عرض باشد یا عرضی باشد . 

ین لفظ دال بر یک طبیعت کلیه است و دال مثال اول : کلمه ی انسان ، اسم جنس است زیرا ا

 بر یک امر جزئی نیست و جوهر است . 

مثال دوم : عرض ) عرض که صاحب کفایه می گوید غیر عرض ای است که حکما می گویند . 

اهل معقول به مبدا و بیاض می گویند عرض و به مشتق می گویند عرضی ( اما صاحب کفایه 

ج وجود دارد می گوید عرض مثل سواد و به این سواد می گویند به امر اصیل و امری که در خار

 اسم جنس .
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مثال سوم : عرضی و مراد صاحب کفایه از عرضی امر اعتباری و انتزاعی است . مثل فوقیت که 

به آن اسم جنس می گویند زیرا یک لفظی است که داللت بر یک طبیعت کلی دارد و فوقیت 

 .  یک امر اعتباری یا انتزاعی است

 : مدعی ) یک مدعی ایجابی و دو مدعی  3صاحب کفایه در رابطه با اسم جنس  نکته ی دوم

 سلبی ( دارد :

 : ) موضوع له اسم جنس ، ماهیت مهمله است . یعنی معنای  مدعی اول ) ایجابی

 اسم جنس ماهیت مهمله است و برای ماهیت مهمله وضع شده است . 

صاحب کفایه از کسانی است که ماهیت مهمله را با ماهیت البشرط مقسمی یک چیز 

می داند . که اگر یادتان باشد در بحث مطلق  و مقید مرحوم مظفر اثبات کرد که این 

 دو غیر از همدیگر هستند . 

 ماهیت مهلمه یعنی چه ؟ 

امور خارج از ماهیت  اگر انسان یک ماهیتی را در نظر بگیرد و قطع نظر بکند از تمامی

 ، یعنی تمام توجه را بدوزد فقط به ماهیت ، به چنین ماهیتی می گویند ماهیت مهمله. 

 صاحب کفایه ماهیت البشرط مقسمی را همین می داند . 

اگر می گوییم موضوع له اسم جنس ماهیت مهمله است این یعنی موضوع له انسان 

 ری که از حیوان ناطق خارج است . خود حیوان ناطق است با قطع نظر از هر ام

 ) موضوع له اسم جنس ، ماهیت به شرط شی نیست . مراد از  مدعی دوم ) سلبی :

 شی ، ارسال در ماهیت مرسله و عموم بدلی در ماهیت بدلیه است .

 ماهیت به شرط شی یعنی چی ؟ 

یت اگر شما یک ماهیتی را با یک امر خارج از خودش در نظر می گیرید و ان ماه

مشروط به آن امر خارج است . این جا این ماهیت نسبت به امر خارج ، ماهیت به شرط 

 شی می شود .

مثل این که موال می فرماید اعتق رقبه مومنه . اگر شما رقبه را بیاورید در ذهن ، 

ماهیت رقبه ، بنده و رقبه بودن است و ایمان داخل در ماهیت رقبه نیست . بعد این 

ک امر خارج از خودش که ایمان باشد مقایسه می کنید و می بینید که رقبه رقبه را با ی

 مشروط به این شی است .

حاال در ما نحن فیه ، صاحب کفایه می فرماید موضوع له اسم جنس ، ماهیت به شرط 

شی نیست . نظر تمام علما تا زمان مرحوم سلطان العلما نظرشان همین بود که موضوع 

ت به شرط شی است و این که این شی چیست بستگی دارد که له اسم جنس ، ماهی

  مطلق چه نوع مطلقی باشد .
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احل اهلل البیع . اگر گفتیم این البیع موضوع له ان ماهیت به شرط شی  مثال اول :

است . این یعنی کلمه ی البیع وضع شده است برای خرید و فروشی که شامل تمامی 

ین شمول جزء معنی است . در این صورت خرید و فروش ها هست به طوری که ا

 موضوع له البیع از دو جزء تشکیل شده است : خرید و فروش ، شمول .

موال می فرماید جئنی بعالم . این عالم اسم جنس است و اگر این عالم  مثال دوم :

موضوع له اش ماهیت به شرط شی باشد ، معنای عالم ، دانشمند نیست بلکه معنایش 

ت که قابل انطباق بر هر فردی از افراد هست به طوری که این قابلیت دانشمندی اس

هم جزء معنی است . به بیان دیگر موضوع له مرکب از دو جزء است : دانشمند و قابلیت 

 انطباق . 

 چرا دوتا مثال زدم ؟ 

ما گفتیم که صاحب کفایه می گوید موضوع له اسم جنس ، ماهیت به شرط شی نیست 

ارسال یعنی رها به طوری  –، ارسال در ماهیت مرسله ) مثل مثال اول و مراد از شی 

که شامل همه بشود ( و عموم بدلی در ماهیت بدلیه ) در مثال دوم ( است . یعنی 

صاحب کفایه می خواهد بگوید موضوع له مرکب نیست و معنای البیع ، خرید و فروش 

 است . 

 دلیل : 

اهیت به شرط شی باشد الزمه اش این است که اگر موضوع له اسم جنس ، م صغری : 

 اسم جنس بر افراد بدون تجرید صادق نباشد . 

واالزم باطل است ) یعنی بدون تجرید هم اسم جنس بر افرادش صادق است  کبری :

) 

 فلملزوم مثله .  نتیجه :

  توضیح :

اگر ما بگوییم موضوع له اسم جنس ، ماهیت به شرط شی است ، اگر شما بیایید این 

، این حمل صحیح نیست مگر این که این اسم جنس را بر یکی از افرادش حمل کنید 

اسم جنس را از جزء من تجرید بکنید یعنی بگویید این اسم جنس فقط در ماهیت به 

تمام افراد است و نه در ان ماهیتی که قابل کار رفته است نه در ان ماهیتی که شامل 

 انطباق بر هر فردی از افراد است . 

اگر شما این اسم جنس را با تمام معنایش حمل بر یک فردی بکنید این غلط است . 

 باید معنایش را تجرید بکنید .
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 مثال شما اشاره می کنید به یک خرید و فروش . ایا می توانید بگویید هذا البیع . این

البیع وضع شده است برای خرید و فروشی که شامل تمامی خرید و فروش ها هست . 

حاال ایا شما می توانید اشاره کنید به این خرید و فروش  و بگویید این خرید و فروشی 

 است که شامل تمام خرید و فروش ها هست .

 در حالی که حمل اسم جنس بر افرادش بدون تجرید صحیح است بالوجدان . 

گر شما بگویید معنای عالم ، ماهیت به شرط شی است یعنی معنایش دانشمندی است ا

که قابل انطباق بر هر فرد از علما است . ایا می توانید این عالم را حمل بر زید عالم 

بکنید ؟ اگر حمل کردید این گونه می شود : زید عالم یعنی این اقای زید دانشمندی 

فردی از افراد است و این صحیح نیست زیرا زید فقط است که قابلیت انطباق بر هر 

 دانشمند است .

 : ) موضوع له اسم جنس ، ماهیت البشرط قسمی نیست . مدعی سوم ) سلبی 

 ماهیت البشرط قسمی یعنی چه ؟ 

صاحب کفایه یک معنی می کند  از ماهیت البشرط قسم که مرحوم مظفر در اصول 

 در بحث مطلق و مقید ان را به شدت رد کرده بود . 

زمانی که شما یک ماهیتی و یک طبیعت کلی را با یک امر خارج از خودش مقایسه 

 به عدممی کنید و می بینید این ماهیت نه مشروط به وجود این امر است و نه مشروط 

 است ، به این ماهیت ، ماهیت البشرط قسمی می گویند . 

شارع فرموده است صل یعنی نماز واجب است . این وجوب نماز نسبت به سیاه یا سفید 

بودن مکلف چه حالتی دارد ؟ مکلف را در ذهن خودتان بیاورید این مکلف چه نسبتی 

د باشد یا سیاه ، وجوب به سیاهی و سفیدی دارد ؟ مکلف البشرط است .یعنی سفی

 صاله به گردن مکلف می آید .

حاال صاحب کفایه می فرماید موضوع له اسم جنس ، ماهیت البشرط قسمی نیست . 

  این یعنی چه ؟

شماها زمانی که کلمه ی انسان از دهانتان می آید بیرون ، قبل از این که این کلمه از 

کنید . حاال این حیوان ناطق متصور دهانتان خارح بشود ، حیوان ناطق را تصور می 

نسبت به یک امر خارج از خودش مقایسه بکن ، که این حیوان ناطق را نسبت به آن 

امر البشرط بدانید ، بعد بگوییم واضع امده است کلمه ی انسان را وضع کرده برای 

حیوان ناطقی که تصور شده بود با یک امر خارجی که نسبت به این امر خارجی ، 

 رط بوده است . البش

اما صاحب کفایه یک معنای دیگه می کند و می گوید منظور از ماهیت البشرط قسمی 

این است که یعنی ماهیت متصور ، ان وقت این ماهیت متصوره را به چه چیزی مقایسه 
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کردیم که ماهیت متصوره نسبت به این چیز ، شد البشرط ؟ صاحب کفایه می فرماید 

 ا تصور یا عدم تصور شی خارجی مقایسه کرده ایم . ما ماهیت متصوره را ب

ما تا قبل می گفتیم ماهیت متصوره را با خود شی خارجی می سنجیم اما صاحب 

کفایه می فرماید ما ماهیت متصوره را با تصور یا عدم تصور شی خارجی می سنجیم 
43  . 

یل لکن دل 3به چه دلیل موضوع له اسم جنس ، ماهیت البشرط قسمی نیست ؟ به 

 صاحب کفایه یک دلیل را بیان کرده است . 

 دلیل : 

اگر موضوع له اسم جنس ماهیت البشرط قسمی باشد ، الزمه اش این است  صغری :

 که حمل اسم جنس بر افراد ان بدون تجرید صحیح نباشد .

 فالزم باطل کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

  : در ان دو نظریه است .علم جنس  

  : علم جنس وضع شده برای ماهیت متصور . کلمه ی اسامه برای شیر نظریه ی مشهور ادباء

 و احکام معرفه را دارد یعنی صفت برای معرفه قرار می گیرد . متصور وضع شده است .

  : ایشان می فرماید موضوع له اسم جنس با علم جنس یک چیز است نظریه ی صاحب کفایه

یت مهمله وضع شده است . اسد اسم جنس است و اسامه علم یعنی علم جنس هم برای ماه

جنس است و معنای هردو شیر است . نه این که معنای یکی شیر باشد و معنای دیگری شیر 

  متصور باشد.

 سوال : اگر برای شیر متصور وضع نشده است پس چرا احکام معارف را دارد ؟

 احکام معارف در لفظش پیاده می شود .جواب : می فرماید این تعریف ، تعریف لفظی است و 

 تطبیق :

و رجل و فرس و  ) بدون تنوین ( کإنسان اسم الجنس) الفاظی که علما به ان مطلق می گویند (  فمنها

) اسم جنس به ان اسمی می گویند که داللت  حیوان و سواد و بیاض إلى غیر ذلک من أسماء الکلیات

و  ) امر اعتباری بل العرضیات ) امر اصیل مثل سوا و بیاض ( من الجواهر و األعراض بر طبیعت کلیه دارد (

 بما هی هی ) وضع شده اند برای معانی شان ( موضوعة لمفاهیمها ) اسم جنس ( و ال ریب أنها انتزاعی (

)  مبهمة مفاهیم () به عنوان ایت که این مفاهیم ، این مفاهیم هستند یعنی با قطع نظر از امور خارج از این 

                                                           
استاد حیدری: این عبارت غلط است زیرا اگر این را بگیریم ، تمامی اقسام ماهیت ها ، می شوند ماهیت متصوره  43

 قسمی .البشرط 
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) یعنی اهمال شده از امور خارج از مفاهیم  مهملة (پیدا نکرده اند  و تشخص یعنی به واسطه ی چیزی تعین

بدون این که شرطی تصور شده باشد با مفاهیم به طوری  –) حال برای شرط  بال شرط أصال ملحوظا معها( 

ه این مفاهیم ، بما هی هی هستند تی تصور این ک) ح حتى لحاظ أنها کذلک که این تصور بشود جزء معنی (

 یعنی می خواهد بگوید حتی تصور بماهی هی بودن هم جزء معنی نیست (

اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه  ) معنای ( و بالجملة الموضوع له

)  ءهو المعنى بشرط شی حوظ () صفت مل الذی ) تصور نشده است با آن مفهوم چیزی اصال ( ء أصالشی

) شی ملحوظ با معنی (  ءو لو کان ذاك الشییعنی موضوع له اسم جنس ، ماهیت به شرط شی نیست (  

 و العموم البدلی در ماهیت مرسله ( –) اگر چه بوده باشد ان شی ، ارسال  هو اإلرسال

وع موض –) عطف بر الملحوظ است یعنی کلمه ی غیر روی این هم می آید  ال الملحوظ) بیان مدعی سوم (  و 

 له اسم جنس صرف المفهومی است که تصور نشده است با آن صرف المفهوم ، عدم تصور چیزی با ان مفهوم 

صاحب کفایه با این عبارت می خواهد بگوید موضوع له اسم جنس ، ماهیت البشرط قسمی نیست . ان وقت  -

البشرط قسمی را صاحب کفایه چگونه تعریف کرده است ؟ می گوید ماهیت متصوره ) حیوان  این ماهیت

) با آن صرف  معه ( 44ناطق متصوره ( که نسبت به عدم تصور شی ای با آن ، البشرط در نظر گرفته شده است

هو الماهیة الالبشرط القسمی  ) صفت برای ملحوظ ( الذی ) ان مفهوم ( ء معهعدم لحاظ شی المفهوم (

می خواهد دلیل بیاورد برای این که اسم جنس برای ماهیت  –) وضع اسم جنس برای نفس المعنی  و ذلک

) زیرا صدق می کنند اسماء اجناس  لوضوح صدقها به شرط شی و ماهیت البشرط قسمی وضع نشده است (

اسماء اجناس از معنی یعنی اسماء اجناس با همان ) با انچه که می باشد برای این  بما لها من المعنى (

تجرید  –) بدون تصرف تجریدی  بال عنایة التجرید معنایی که دارند صدق می کنند بر افراد بدون تجرید  (

 است و در مدعی سوم تصور است ( ) شمول ، عموم بدلی ( از جزء معنی که جزء معنی در مدعی دوم شی

ید از چیزی که آن چیز مقتضای اشتراط به شمول و عموم بدلی است و مقتضای ) متعلق به تجرید ، تجر عما

ور در ) به تص و التقیید ) به شمول و عموم بدلی در مدعی دوم ( هو قضیة االشتراط تقیید به تصور است (

 . ) مخفی نیست این صدق ( کما ال یخفى () اسماء اجناس  فیها مدعی سوم (

) معنای به شرط عموم و منظور از عموم  بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم ) دلیل مدعی دوم ( مع 

 ) و إن کان  ) بر یک فرد از افراد ( على فرد من األفراد دو چیز است یکی شمول و یکی هم عموم بدلی (

 بدال أو استیعابا  ) شامل می شود هر یک از افراد را ( یعم کل واحد منها هرچند که ان معنی (

                                                           
استاد حیدری : این جا همه به صاحب کفایه اشکال گرفته اند که این تعریف صاحب کفایه که تعریف ماهیت البشرط قسمی  44

نیست . و ایشان در واقع خروج از اصطالح کرده است . ماهیت البشرط قسمی ، این است که طبیعت متصوره را نسبت به شی 

د می شود ماهیت البشرط قسمی نه این که ماهیت متصوره را به نسبت به عدم تصور خارجی مقایسه می کنند اگر البشرط بو

 شی بسنجند .
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 ) زیرا مفهوم القسمی فإنه المفهوم الالبشرط ( صدق نمی کند بر فردی از افراد – ) رد مدعی سوم کذاو 

ال موطن له إال  منظور کلی عقلی در منطق نیست ( ، ) موجود ذهنی است کلی عقلی البشرط قسمی (

این  ) بداهة افراد ()  و انطباقه علیها ) و ممکن نیست صدق این کلی عقلی ( الذهن ال یکاد یمکن صدقه

) مالک  أن مناطه جا می فرماید شرط حمل و انطباق اتحاد است و خارج و ذهن که با هم اتحاد ندارند (

)  ما ) با ان افراد خارجی ( االتحاد بحسب الوجود خارجا فکیف یمکن أن یتحد معها صدق و انطباق (

است یکی بشود با افراد خارجی ، چیزی که  ) چگونه ممکن ال وجود له إال ذهنا مفهوم البشرط قسمی (

  . نیست وجودی برای این چیز مگر در ذهن ( 

 ) علم جنس ( 2: بررسی الفاظ مطلق  115نوار 
دومین از کلماتی که علما اصول به ان مطلق می گویند ، علم جنس است مثل اسامه و صعاله . حاال می 

؟ در باره ی علم جنس دو نظریه ی معروف است ) در خواهیم بررسی کنیم که موضوع له علم جنس چیست 

 نظریه است ( : 3مساله 

 : ) موضوع له علم جنس ، طبیعت به قید حضور تمیزی ان در ذهن  نظریه ی اول ) مشهور نحاه

 است .

ما که واضع نیستیم وقتی می خواهیم به طرف مقابلمان بگوییم اسامه ، اول این حیوان مفترس را در 

آوریم . بعد این حیوان مفترس را از سایر اجناس ممتازمی دانیم یعنی یک طبیعتی می ذهنمان می 

 دانیم غیر از طبایع دیگر مثال حیوان مفترس یک طبیعتی است غیر از حیوان ساهل . 

حاال واضع می گوید من کلمه ی اسامه را وضع کردم برای ان حیوان مفترس حاضر در ذهن ممتاز . 

می شود حیوان مفترس حاضر در ذهن ممتاز . یعنی این حضور در ذهن هم  پس موضوع له اسامه

 قید معنی است .

 یا صعاله وضع شده برای روباه حاضر در ذهن ممتاز .

 

 اشکاالت صاحب کفایه بر مشهور نحاه :

 صاحب کفایه می فرماید این نظریه به دو دلیل باطل است :

 : اشکال اول 

 اگر موضوع له علم جنس این باشد پس باید بر فرد خارجی حمل نشود . صغری :

 واالزم باطل . کبری :

 فلملزوم مثله . نتیجه :

می روید به باغ وحش بعد اشاره می کنید به یک شیر ) فرد خارجی ( و می گویید  توضیح :

 ما می گوئیدهذا اسامه . این حمل صحیح نیست . چون اگر موضوع له اسامه اینی باشد که ش
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می شود یک امر ذهنی و شیر خارجی که امر ذهنی که نیست .  پس اگر شما می آئید به 

شیر خارجی می گوئید اسامه باید در این اسامه تجرید بکنید و بگوئید اسامه در طبیعت به 

کار رفته است نه به قید حضور ممتازیش . و تجرید باطل است زیرا از هر کسی که این لفظ 

 را به کار می برد ، اگر بپرسید که ایا تجرید کرده ای یا خیر ؟ می گوید خیر .  اسامه

 : اشکال دوم 

اگر موضوع له علم جنس این ) طبیعت حاضره ممتازه ( باشد ، الزمه اش این است  صغری :

 که وضع لغو بشود .

 واالزم باطل کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

  توضیح :

تا ما یعنی کسانی که می خواهیم از الفاظ استفاده کنیم و این واضع چرا وضع می کند ؟ 

معنی را می خواهیم به مخاطبمان برسیونیم از این الفاظ استفاده بکنیم . حکمت وضع تفهیم 

و تفهم است . واضع می آید الفاظ را برای یک معنایی وضع می کنند تا مستعمل ها و 

 معنای موضوع له را به مخاطبین خود بفهمانند.  متکلمین از این الفاظ استفاده بکنند و ان

، محمول بر افراد خارجی می  درصد استعماالت و حتی بیشتر از ان 99خب ما می بینیم که 

شود زیرا قضایای متعارفه بین مردم و علوم ، در مقام بیان حمل یک چیزی هستند بر فرد 

بکنند ، یک چیزی را بر فرد خارجی و فقط در زمانی که می خواهند یک چیزی را تعریف 

درصد موارد این علم جنس برای یک معنایی وضع  99خارجی حمل نمی کنند . پس در 

شده است که مردم به واسطه ی این علم جنس نمی خواهند ان معنی را بفهمانند بلکه می 

خواهند یک چیزی دیگری را بفهمانند که ان جزء المعنی باشد و این همان خالف حکمت 

 است .وضع 

 : ) علم جنس با اسم جنس ، از حیث معنا و موضوع له ، هیچ فرقی  نظریه ی دوم ) صاحب کفایه

ندارد یعنی همان طور که اسم جنس برای طبیعت وضع شده ، علم جنس هم برای طبیعت وضع 

 شده است . 

حیوان اسد که اسم جنس است معنایش حیوان مفترس است و اسامه هم که علم جنس است معنایش 

 مفترس است .

 لکن این دو از حیث لفظی با هم فرق دارند :

فرق در این است که بر علم جنس احکام معرفه بار می شود ) مثال مبتدا قرار می گیرد ، صفت برای 

 معرفه قرار می گیرد ( اما اسم جنس احکام نکره بر آن بار می شود .
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 تطبیق : 

موضوع للطبیعة ال بما هی  ) علم جنس ( بین أهل العربیة أنهکأسامة و المشهور  و منها علم الجنس

نوان این ) بلکه به ع الذهنیبل بما هی متعینة بالتعین) نه به عنوان این که طبیعت ، طبیعت است (  هی 

 ) بخاطر همین امتیاز ذهنی ( و لذاکه این طبیعت متعین و ممتاز می باشد به امتیاز ذهنی از طبایع دیگر ( 

 . معاملة المعرفة بدون أداة التعریف ) علم جنس ( یعامل معه

)  عهم ) امتیاز ( ءشی ) تصور و حضور ( موضوع لصرف المعنى بال لحاظ ) علم جنس ( لکن التحقیق أنه

یعنی کلمه ی اسامه برای حیوان مفترس وضع شده  –بدون این که بوده باشد  حضور شی ای با آن معنی 

ه این حیوان مفترس ، قید حضورتمیزی نیست تا موضوع له اسامه بشود حیوان مفترس است و دیگر همرا

 .أصال کاسم الجنس حاضر ممتاز ( 

) سوال می کنیم که احکام معرفه بر ان بار می شود ؟ می فرماید فقط در لفظ احکام معرفه بر آن بار می  و

تأنیث الحال فی ال ) لفظی بودن ( ظی کما هولف ) علم جنس ( التعریف فیهشود اما حقیقتا معرفه نیست ( 

) اگر علم جنس إال  اول ( ) بیان اشکال و) غرفه در لفظ مونث است اما در حقیقت معرفه است (  اللفظی

وضع شده باشد برای طبیعت حاضره ممتازه ، حملش بر افراد بدون تجرید صحیح نیست در حالی که قطعا 

ر ألنه على المشهو ) تجرید ( على األفراد بال تصرف و تأویل س () علم جن لما صح حملهصحیح است ( 

 ( ) بر افراد علیها ) صدق نمی کند کلی عقلی ( و قد عرفت أنه ال یکاد صدقه ) امر ذهنی ( کلی عقلی

) در حالی که بالوجدان حمل علم جنس بر افراد بدون تصرف و تجرید صحیح است (  مع صحة حمله علیها

أن  ( ) علت برای صحه حمل بر افراد بدون تاویل کما ال یخفى ضرورة تصرف و تاویل ()  بدون ذلک

) شما اشاره می کنید به شیر خارجی می گوید هذا اسامه ، هذا موضوع و اسامه  التصرف فی المحمول

) قید  بدون قیده ) حیوان مفترس ( بإرادة نفس المعنى محمول همان علم جنس است  ( –محمول است 

ال یکاد یکون بناء القضایا  ) سخت است ( تعسف که قید عبارت بود از حضور امتیازی ( –معنی  ان

  ) بر این تصرف ( المتعارفة علیه

) برای یک معنایی ، منظور از معنی طبیعت  لخصوص معنى ) علم جنس ( أن وضعه  ) اشکال دوم ( مع

عند االستعمال ال ) حصور تمیزی (  عن خصوصیته ) معنی ( یحتاج إلى تجریده حاضره ممتازه است (

 یکاد یصدر عن جاهل فضال عن الواضع الحکیم.
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 ) مفرد معرف به ال (  3: بررسی الفاظ مطلق  116نوار 
از جمله کلماتی که علمای اصول به آن مطلق می گویند مفرد معرف به ال می باشد مثل الرجل . العالم . ) 

 نوع است :  3الم یا همان ال ، بر 

 ال موصوله  .1

 ال زائده که خودش بر دو نوع است : .2

 : زائده ی الزمه مثل االن  نوع اول 

 : زائده ی غیرالزمه مثل الحسن و الحسین نوع دوم 

 تعریف که بر دو نوع است :ال  .3

 : نوع است : عهد ذکری ) دو نوع است صریحی و کنائی ( ،  3ال عهد که این خودش  نوع اول

 ذهنی و حضوری 

 : نوع است ) استغراق افراد ) استغراق عرفی و حقیقی ( و استغراق  3ال جنس که  نوع دوم

 را مطرح می کند . ( قسم 5صفات و ال ماهیت ( از بین این افراد صاحب کفایه فقط 

 قسم است ) پرانتزی که ما بیان کردیم رد بر این حرف است ( : 5مفرد معرف به ال ، دارای 

  مفرد معرف به الم استغراق مثل االنسان . تمامی انسان ها 

 . مفرد معرف به الم جنس مثل الرجل یعنی جنس مرد 

  ) مفرد معرف به الم عهد ذکری ) مدخولش قبال ذکر شده است 

  . ) مفرد معرف به الم عهد ذهنی ) مدخولش در ذهن مخاطب است 

  الیوم اکملت لکم دینکم (  –مفرد معرف به الم عهد حضور ) مدخولش حاضر است 

 نظریه ی معروف است : 4درباره ی این اقسام 

 : از الم به نحو  راق ، جنس ، عهد ذکری و ذهنی و حضوری () استغ این خصوصیات نظریه ی اول

 . اشتراک لفظی استفاده می شود

وضع دارد یکبار وضع شده برای جنس و یک بار برای استغراق وضع  5یعنی کلمه ی الم یا ال ، 

 شده و ..... . 

 طبق این نظریه ، این خصوصیات از الم استفاده می شود از باب تعدد دال و مدلول . 

ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا . این ال ، استغراق است و این کلمه ی ال برای استغراق وضع 

شده است . و این خصوصیت استغراق از الم استفاده می شود به نحو تعدد دال و مدلول یعنی ما 

الم دال بر دوتا دال داریم و دو تا مدلول . دال اول الم و دال دوم مدخول الم ) انسان ( است . 

 استغراق است و انسان هم دال بر معنایش است . 
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 : این خصوصیات از الم استفاده می شود به نحو اشتراک معنوی . یعنی این که  نظریه ی دوم

م وضع کلمه ی الم وضع شده برای یک چیز که این یک چیز قدر جامع این خصوصیات است . ال

لکن ایت تعریف و تعیین قدر جامع این پنج قسم  شده برای تعریف و تعیین یعنی مشخص کردن .

است یعنی گاهی تعریف ، تعریف استغراقی است یعنی استغراق را مشخص می کند و گاهی تعریف 

 جنسی است یعنی جنس را مشخص می کند و .........

  ایشان می فرماید این نظریه باطل استصاحب کفایه بر این نظریه :  تاشکاال

 : اشکال اول 

اگر ال ، در مفرد معرف به الم جنس برای تعریف و تعیین وضع شده باشد الزمه اش ی : صغر

 این است که برای تعریف و تعیین ذهنی وضع شده باشد .

 . واالزم باطلکبری : 

 . فلملزوم مثلهنتیجه : 

صاحب کفایه برای رد این نظریه انگشتش را می گذارد روی یک قسم و انهم مفرد توضیح : 

 معرف به الم جنس است . 

ایشان می فرمایند اسمی که مفرد است و معرف به ال جنس است مثل االنسان ) بر فرض که 

ال ان جنس باشد ( و شما هم می گویید گه ال وضع شده برای تعیین و مشخص کردن ، در 

رد معرف به ال جنس ، این ال می آید برای تعیین و مشخص کردن ذهنی یعنی قطعا اسم مف

پس قهرا شما  . د . چون جنس بما هو جنس در خارج وجود نداردبرای تعیین خارجی نمی آی

که می گویید ال برای تعیین است باید برای تعیین ذهنی است یعنی این ال که آمده است 

الم ذهن می آید این جنس را از سایر اجناس جدا می کند در روی مفرد معرف به ال ، در ع

نتیجه معنای الرجل ، می شود مرد حاضر در ذهن متمایز از سایر اجناس و وقتی این معنایش 

 شد ، همان دو اشکالی که بر علم جنس وارد بود ، بر این هم وارد می شود . 

زید الرجل ، غلط است زیرا زید  یعنی اگر شما به زید خارجی اشاره می کنید و می گویید

الرجل نیست که چون الرجل یعنی مرد حاضر در ذهن متمایز از بقیه ی اجناس و زید که این 

 نیست . 

 : اشکال دوم 

 اگر الم برای تعریف و تعیین وضع شده باشد الزمه اش لغویت وضع است . صغری :

 واالزم باطل . کبری :

 فلملزوم مثله . نتیجه :

چگونه اگر الم برای تعیین وضع شده باشد ، الزمه اش این است که وضع لغو باشد  توضیح :

؟ اگر ال برای تعیین و تعریف وضع شده باشد ، این خصوصیت ها ) مثال استغراق ، جنس ، 
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عهدها ( از کجا استفاده می شود ؟ جواب این است که این ها از قرینه استفاده می شوند . 

 ر احتیاج نیست که بگوییم ال برای چیزی و معنایی وضع شده است.خب با وجود قرینه دیگ

  : استفاده می شود . به نحو مشترک لفظی این خصوصیات از مدخول المنظریه ی سوم  

 این نظریه را صاحب کفایه رد نمی کند اما ردش واضح است زیرا تبادر این نظریه را رد می کند .

  ال همیشه برای تزیین و زینت  و صاحب کفایه ( :نظریه ی چهارم ) نظریه ی مرحوم رضی

 کالم است . و خصوصیت ها از قرائن فهمیده می شوند . 

ال برای عهد ذکری است . می گوییم که از کجا می فهمید که عهد ذکری  فعصی فرعون الرسول .

 است ؟ می گوید قرینه وجود دارد و رسول قبال ذکر شده بود .

 : تطبیق 

 . المعرف بالالمو منها المفرد 

على أقسام المعرف بالم الجنس أو االستغراق أو العهد بأقسامه  ) مفرد معرف به الم ( و المشهور أنه

 معنى و الظاهر أن الخصوصیة ) نظریه ی دوم ( االشتراك بینها لفظا أو ) بیان نظریه ی اول ( على نحو

)  الالم فی کل واحد من األقسام من قبل خصوص ( ) جنس و استغراق و عهد ذکری و ذهنی و حضوری

م ) ه من باب تعدد الدال و المدلول ) بنابر نظریه ی دوم ( أو من قبل قرائن المقام طبق نظریه ی اول (

بر طبق نظریه ی اول و هم دوم ، تعدد دال و مدلول در کار است . طبق نظریه ی اول تعدد در کار است یعنی 

ست و مدخول هم دال بر یک چیز دیگر است اما طبق نظریه دوم هم تعدد در کار است الم دال بر یک چیز ا

 خصوصیت –) نظریه ی سوم  ال یعنی قرائن دال بر یک چیز است و مدخول هم دال بر یک چیز دیگر است (

ت خصوصی) هر یک از این اقسام از  المدخول ) عطف بر من قبل ( باستعمال (ها از مدخول استفاده می شوند 

المجاز أو االشتراك  ) مدخول ( لیلزم فیه بخاط استعمال مدخول در این خصوصیات استفاده می شود (

 ) صرف الطبیعت ( مستعمال فیما ) چه ال بر آن داخل شود چه نشود ( فکان المدخول على کل حال

  .( ) استعمال شده بود در ان صرف الطبیعت ، غیر مدخول  یستعمل فیه الغیر المدخول

بیر و أنت خ  أن الالم تکون موضوعة للتعریف و مفیدة للتعیین فی غیر العهد الذهنی 45 و المعروف

ال إ ) در تعریف جنس یعنی مفرد معرف به جنس ، هیچ تعریف کردنی ( بأنه ال تعین فی تعریف الجنس

 و ) قید اشاره ( ذهنا ) اجناس ( المعنى المتمیز بنفسه من بین المعانی ) تعیین ذهنی ( اإلشارة إلى
                                                           

استاد حیدری : صاحب کفایه با این والمعروف می خواهد یک نظریه ی دیگری را بیان کند که ما این نظریه را از  45

د ندارد و این که صاحب کفایه این نظریه خارج بیان نکردیم . چرا بیان نکردیم ؟ بخاطر این که این نظریه اصال وجو

لذا ما در این عبارت تصرف می کنیم و می گوییم این جا می خواهد را از کجا اورده است برای ما معلوم نیست . 

نظریه ی دوم را بیان کند اما صاحب کفایه یک استثناء زده است لذا هم مرحوم حکیم و هم مرحوم فیروزآبادی 

 .  فته اند حتی فی عهد الذهنیاشکال گرفته اند و گ
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) یعنی نمی توانی اشاره  أن ال یصح حمل المعرف بالالم بما هو معرف على األفراد ) اشکال اول ( الزمه

) با  مع ما ) اتحاد افراد خارجی ( لما عرفت من امتناع االتحاد کنی به زید خارجی و بگوید زید الرجل (

 و معه ) تجرید از قید ذهنی ( له إال الذهن إال بالتجریدال موطن  رجل حاضر ممتاز در ذهن ( –چیزی که 

) اگر شما می آیید از قید ذهنیش تجرید می کنید پس اساسا   ال فائدة فی التقیید ) با تجرید از قید ذهنی (

چه فایده ای دارد که بگویید کلمه ی الرجل یعنی رجل حاضر در ذهن ممتاز ، شما که آخر تجریدش می 

مع أن التأویل و التصرف فی القضایا المتداولة فی العرف غیر  مان اول این قید را نگو (کنید خب از ه

 . خال عن التعسف

در صد استعماالت مفرد معرف به ال جنس ، استعمال در افراد  99یعنی  – لغویت –) اشکال دوم  هذا مضافا

درصد را الغا بکنید از  99خارجیه هستند و اگر این ال وضع شده باشد برای تعیین ذهنی شما مجبورید این 

تعیین ذهنی  –) برای چیزی که  لما ) وضع ال ( إلى أن الوضع ( قید ذهنی و این خالف حکمت وضع است 

بل ال بد من التجرید عنه و إلغائه فی  احتیاجی به این تعیین ذهنی نیست ( ) که حاجة إلیه ال (

زید  الرجل –) معرف به الم  االستعماالت المتعارفة المشتملة على حمل المعرف بالالم أو الحمل علیه

ن یکون للتزیی) در تمامی اقسام ( أن الالم مطلقا  ) نظریه ی چهارم ( کان لغوا کما أشرنا إلیه فالظاهر (

 لتعینها ن () قرائ و استفادة الخصوصیات إنما تکون بالقرائن التی ال بد منها کما فی الحسن و الحسین 

 . ) بر طبق تمامی اقوال (على کل حال  ) برای تعیین آن خصوصیات (

و در این صورت دیگر  نه دارند) می خواهد بگوید حتی بنابر قول دوم ، این خصوصیت ها احتیاج به قری و

لو قیل بإفادة الالم  ( احتیاج نداریم که بگوییم الم برای یک معنی وضع شده و این رد بر قول دوم است

بتلک الخصوصیات ال حاجة إلى  ) معنی ( و مع الداللة علیه ) تعریف و تعیین ( لإلشارة إلى المعنى

) چون که ما  مخلة و قد عرفت ) اشاره الم به معنی ( لو لم تکن ) اشاره الم به این معنی ( تلک اإلشارة

 فتأمل جیدا. ) اشاره ( إخاللها ثابت کردیم که الم نمی تواند بر تعیین وضع شده باشد (

 )مفرد معرف به ال ( 4بررسی الفاظ مطلق :  117نوار
دال بر خصوصیات است و ال صاحب کفایه اول یک ردی می زند به قول دوم ) الم به نحو اشتراک معنوی 

که این رد را در جلسه ی قبل و در ادامه اشکاالت بر نظر دوم بیان برای تعیین و تعریف وضع شده است ( 

 کردیم .

 کالم صاحب فصول  مطلب دوم :

 صاحب فصول یک اشکال دارد که این اشکال ، اشکال بر صاحب کفایه است .

 دلیل :تعریف و تعیین است .  ال برای زینت نیست بلکه دال بر اشکال :
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جمع معرف به ال دال بر عموم ، این داللت جمع بر عموم کاشف از این است که ال برای تعیین و تعریف وضع 

 شده است . چگونه ؟ این ها چه ربطی به هم دارند ؟ 

وضع ال برای تعریف و تعیین + تعین ذهنی مرتبه ی علیا از بین مراتب جمع = عموم . صاحب فصول این دو  

وصله ی ناجور را به هم می چسباند و بعد اثبات می کند که جمع محلی به ال مفید عموم است . این که 

ن که همه قبولش دارند ، جمع محلی به ال مفید عموم است را همه قبول دارند . صاحب فصول می گوید ای

 پس شما باید این دو چیز را به هم بچسبانید تا برسید به او .

 می فرماید اوال می گوییم ال برای تعیین و تعریف ) مشخص کردن ( وضع شده است .  رکن اول :

سوال :  جمع مراتبی دارد . مرتبه ی علیا دارد . مرتبه ی سفلی دارد و مرتبه ی وسطی هم دارد . رکن دوم :

عالم داشته  100مرتبه ی علیی جمع چیست ؟ عبارت است از تمامی افراد . یعنی اگر مثال ما در عالم فقط 

است . حاال از بین این مراتب ،  3تا است . مرتبه ی سفلی هم دارد که آن  100باشیم مرتبه ی علیای جمع 

 اونی که تعین ذهنی دارد مرتبه ی علیا است . 

هنی دارد ؟ یعنی اونی که در ذهنش شنونده حاضر است ، تمامی افراد است یعنی وقتی که یعنی چی تعین ذ

 می گویند العلماء ، تمامی افراد علما در ذهن شنونده حاضر می شود . 

بچسبانید ، مفید عموم می شود زیرا اگر ال برای تعیین باشد و آن مرتبه ی علیی حاال این دو رکن را به هم 

 باشد ، و این دو به هم بچسبند نتیجه شان عموم است . هم متعین ذهنی

 اشکال صاحب کفایه به صاحب فصول :

  : اشکال اول 

مرتبه ی سفلی هم تعین ذهنی دارد یعنی در ذهن شنونده مرتبه ی سفلی هم حضور دارد یعنی 

ذهن شنونده پذیرش این را دارد که ما به وسیله ی جمع محلی به ال ، مرتبه ی سفلی را به شنونده 

 بفهمانیم البته ما مرتبه ی وسطی را نمی توانیم بفهمانیم بدون قرینه . لکن مرتبه ی سفلی را

 بفهمانیم . 

صاحب کفایه با این مطلب ، رکن دوم را خراب کرد و فرمود عالوه بر مرتبه ی علیی ، مرتبه ی سفلی 

هم تعین ذهنی دارد . صاحب کفایه می خواهد بفرماید پس داللت جمع محلی به ال بر عموم ، 

یز پای یک چ مبتنی داللت ال بر تعیین و تعریف و تعین مرتبه ی علیا نیست . معلوم می شود

 دیگری در کار است که افاده ی عموم دارد .

اون چیز دیگر این است که مجموع ال و مدخولش وضع شده است برای عموم . این جواب بر خالف 

مبنای خودش است زیرا صاحب کفایه در بحث عام و خاص فرمود که جمع محلی به ال ، نه ال برای 

 .   کن در مقام رد بر صاحب فصول استعموم وضع شده و نه مدخولش و نه هردو ل
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 : اشکال دوم 

بر فرض که عموم مستند به ال باشد ، دیگر احتیاجی نیست که این ال دال بر عموم باشد مع الواسطه 

خب بدون واسطه بگو دال بر عموم است . و ان واسطه تعیین است چون ایشان گفت ال دال بر تعیین 

شما عموم را مستند به ال می کنید دیگر نیاز نیست بگویید  است بعد دال بر عموم می شود . اگر

ال برای تعیین وضع شده بعد در نتیجه دال بر عموم است خب همان اول بگویید ال وضع شده برای 

 عموم .

 مطلب جدید :

یکی از الفاظ دیگری که علما به آن ، مطلق می گویند نکره است . اسم نکره همان اسم جنس است لکن با 

 ین . لذا رجل می شود اسم جنس و رجلُ می شود نکره .تنو

 نکره دو صورت معروفه دارد :

 : گاهی نکره برای متکلم معلوم و برای مخاطب مجهول است . مثال واجب تعالی می  صورت اول

فرماید ) جاء رجل من اقصی المدینه یسعی ( . در این صورت مفاد نکره ، مفرد معین برای متکلم و 

 ی مخاطب .مجهول برا

 : نکره هم برای مخاطب و هم برای متکلم مجهول است مثل این که متلکم نمی داند  صورت دوم

چه مردی امده و مخاطب هم نمی داند بعد متکلم می گوید جئنی برجل . این جا می گویند موضوع 

له نکره ، حصه ی محتمله است . حصه ی محتمله یعنی طبیعت مقید به قید وحدت یعنی ذات ثبت 

ین قید وحدت دارد یعنی یک عدد ذات ثبت له الرجولیت . که این ذات ثبت له له الرجولیت که ا

 الرجولیت قابلیت انطباق بر هر فردی از افراد را دارد .

 تطبیق : 

على العموم مع عدم داللة  المعرف بالالم أما داللة الجمع ) اشاره به کالم صاحب فصول و رد بر آن ( و

بر  ) على أنها  ) نیست دلیلیتی در این داللت جمع معرف به الم بر عموم ( المدخول علیه فال داللة فیها

 حیث ) می باشد بخاطر داللت الم بر تعیین ( تکون ألجل داللة الالم على التعیناین که ان داللت جمع ( 

 چرا صاحب فصول توهم کرده است که اگر جمع محلی به الم دال بر عموم –) بیان علت توهم صاحب فصول 

ال إ ) چون که نمی باشد حضوری ( ال تعینبود این کاشف از این است که الم برای تعیین وضع شده است ( 

رد صاحب  بیان –) بیان فال دالله فیها  و ذلک ) مرتبه ی علیی و عموم ( للمرتبة المستغرقة لجمیع األفراد

 . هی أقل مراتب الجمع کما ال یخفىو ) مرتبه ی سفلی (  لتعین المرتبة األخرى(  اشکال اول  – کفایه
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ع ) مستند می باشد به وضمستندة إلى وضعه  ) عموم ( علیه ) جمع معرف به الم ( ال بد أن یکون داللتهف

إلى داللة الالم  ) مستند نیست به ( ال ) برای عموم ( لذلک ) معرف با ال ( کذلک جمع با ال برای عموم (

 التعریف) تا این که بوده باشد به واسطه ی الم (  هعلى اإلشارة إلى المعین لیکون ب

) مستند می باشد داللت بر عموم به وسیله ی  إن أبیت إال عن استناد الداللة علیه إلیه ) اشکال دوم ( و 

بال توسیط الداللة على التعیین فال یکون  ) عموم ( على االستغراق ) الم ( فال محیص عن داللتهالم ( 

 . تعریف إال لفظا فتأمل جیدا ) الم ( بسببه

 ) نکره ( 5بررسی الفاظ مطلق : 118نوار 
یکی از الفاظی که علمای اصول به ان مطلق می گویند نکره است . اسم نکره یعنی همان اسم جنس لکن 

 تنوین دارد . 

 حاال درباره ی معنای نکره دو نظریه است :

 نکره دارای دو معنی است : نظریه ی صاحب کفایه : .1

 : در بعضی از امثله ، معنای آن ، فرد معین در واقع است اعم از این که نزد متلکم  معنای اول

 معلوم و نزد مخاطب مجهول باشد یا بالعکس باشد .

یعنی در بعضی از مثال ها معنای نکره ، فرد معین در واقع است . یعنی یک فرد که این یک 

 فرد در واقع معلوم است . 

در واقع معین است ، و برای متکلم معلوم و برای مخاطب مجهول است ( : مثال اول ) فرد 

مثل این ایه ی شریفه ) و جاء رجل من اقصی المدینه یسعی ( معنای کلمه ی رجل ، فرد 

معین فی الواقع است یعنی مراد از رجل یک فرد است که این فرد در عالم واقع مشخص 

واجب تعالی ( معلوم و برای مخاطب مجهول است که کیست لکن این رجل برای متکلم ) 

 است .

مثال دوم : یک متکلمی از مخاطبش می پرسد که ای رجل جاءک . در این جا معنای رجل 

، فرد معین در واقع است یعنی یک فردی است که این فرد در واقع مشخص است که کیست 

 اما این رجل برای متکلم معلوم نیست و برای مخاطب معلوم است .

 در بعضی از امثله ، معنای نکره ف طبیعت مقیده به قید وحدت است و به  عنای دوم :م

 عبارت دیگر حصه ی محتمله . 

طبیعت با قید وحدت یعنی یک طبیعت . به عبارت دیگر معنای نکره حصه ی محتمله است 

و حصه ی محتمله یعنی آن حصه ای از طبیعت که قابل انطباق بر هر فرد از طبیعت می 

 اشد پس نه تمام طبیعت .ب
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مثال یک موال می فرماید جئنی برجل . این جا معنای رجل ، فرد معین در واقع نیست بلکه 

طبیعت مقیده به قید وحدت است یعنی معنای رجل این است ، ذات ثبت له الرجولیت اما 

 با قید وحدت یعنی یک ذاتی که ثبت له الرجولیت و به عبارت دیگری حصه ی محتمله .

 فرق بین این دو معنی :

در معنای اول ، معنا فرد معین در واقع است اما در معنای دوم معین در واقع نیست بلکه 

 طبیعت مقید به قید وحدت است .

 نظریه ی صاحب فصول :  .2

معنای نکره ، فرد مردد بین افراد است . معنای نکره یک فرد است که این فرد مردد بین سایر افراد 

 است .

 صاحب کفایه به این نظریه : اشکال

اگر معنای نکره ، فرد مردد بین افراد باشد الزمه اش این است که با اتیان یک فرد خارجی  صغری :

 ، جئنی برجل امتثال نشود .

 واالزم باطل کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

  توضیح :

صاحب کفایه می فرماید اگر معنای نکره فرد مردد باشد ، اگر عبد برود یک فرد خارجی مثال زید را 

بیاورد ، الزمه اش این است که اطاعت جئنی برجل نکرده باشد چون کلمه ی رجل ، صاحب فصول 

 می گوید معنایش فردد مردد بین افراد است . خب شما در چه صورتی مطیع هستید نسبت به جئنی

 برجل ؟ در صورتی مطیع هستید که فرد مردد را بیاورید . و فرد مردد اصال مصداق ندارد . 

 ایا گفتن مطلق ) یعنی کلمه ی مطلق را به کار ببریم ( درباره ی الفاظ اربعه صحیح است یا نیست ؟ سوال :

لفظ را نام بردیم که علمای اصول به انها مطلق می گفتند ) اسم جنس ، علم جنس ، مفرد معرف  4ما تا االن 

لفظ صحیح است یا  4به ال جنس ، نکره به معنای دوم ( حال می خواهیم ببینیم که گفتن مطلق به این 

 نیست ؟ 

 جواب : 

 کلمه ی مطلق دو معنی دارد :

 : در لغت به معنای رها شده ، است . طبق این معنا گفتن مطلق به هر  کلمه ی مطلق معنای لغوی

 لفظ صحیح است . 4
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لفظ  4مطلق یک معنای لغوی و یک معنای اصولی دارد که کلمه ی مطلق با معنای لغویش به هر 

کلمه گفته  4گفته می شود چون مطلق در لغت یعنی رها شده و کلمه ی مطلق با این معنی به هر 

نی اسم جنس مطلق و رها شده است یعنی قیدی ندارد . علم جنس و ... هم همین طور می شود یع

 است

 : کلمه ی مطلق در علم اصول دارای دو معنی است ) یک معنی را قدما گفته اند  معنای اصطالحی

 و یک معنی را متاخرین ( : 

 : ح جدید ندارد مطلق در علم اصول همان معنای لغوی را دارد یعنی اصطال معنای متاخرین

لفظ کلمه ی مطلق  4و  همان معنای رها شده را دارد . طبق این معنی بیان شد که به هر 

 گفته می شود .

 ) لفظی که معنایش طبیعت مقید به قید   معنای قدما ) تا زمان مرحوم سلطان العلما :

 شمول یا عموم بدلی است . به طوری که این شمول یا عموم بدلی جزء معنی است .

یعنی مثال کلمه انسان وضع شده برای طبیعت انسان اما نه طبیعت انسان خالی بلکه برای 

 طبیعت انسانی که شامل است ، به گونه ای که این شمول هم جزء معنای انسان است .

 لفظ کلمه ی مطلق گفته نمی شود . 4طبق این معنا ، به این 

معنایشان طبیعت است نه طبیعت  لفظ اول 3چون عقیده ی  صاحب کفایه این است که ،

 .  46به شرط شمول . و لفظ نکره به معنای دوم هم معنایش طبیعت به قید وحدت بود 

 تطبیق :

وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ أو فی جئنی برجل و ال إشکال أن المفهوم  و منها النکرة ، مثل رجل فی

الفرد ) مفهوم و معنی (  و لو بنحو تعدد الدال و المدلول هو) مثال اول (  فی األول ) معنای نکره ( منها

االنطباق على غیر واحد من  ) در نزد مخاطب ( المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل

 أفراد الرجل.

هی الطبیعة المأخوذة مع قید الوحدة  ) در مثال دوم ( فی الثانی ) همان طور که معنای نکره ( کما أنه

) می باشد  من الرجل و یکون ) بخشی از طبیعت رجل ( حصة ) پس می باشد مطلوب در ثانی ( فیکون

 . فردا مرددا بین األفراد ) رد بر صاحب فصول ( کلیا ینطبق على کثیرین ال معنای نکره (

                                                           
استاد حیدری : این حرفی که صاحب کفایه زد که فرمود شمول شامل این الفاظ نمی شود در اسم جنس و علم  46

صحیح نیست زیرا شامل ان نمی شود جنس و مفد معرف به ال جنس صحیح است اما حرفش در نکره به معنای دوم 

 و این قید وحدت تنافی با این شمول ندارد . 
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إما هو فرد معین فی  ) یعنی افراد نکره ( عندهمو بالجملة النکرة أی ما بالحمل الشائع یکون نکرة 

 ) رد بر صاحب فصول ( ال ) یا معنای نکره حصه ی کلیه است ( الواقع غیر معین للمخاطب أو حصة کلیة

 لبداهة کون لفظ رجل فی جئنی ) این که فرد مردد معنای نکره نیست ( الفرد المردد بین األفراد و ذلک

 ) و نمی ء به من األفراد و ال یکاد یکون واحد منهایصدق على کل من جی ) رجل ( برجل نکرة مع أنه

د ) اگر بوده باش کما هو قضیة الفرد المردد لو کان ) فرد مردد ( هذا أو غیره باشد یکی از افراد مثال زید (

هو  هر فردی ( ) أن کل واحد ) علت برای الیکاد یکون ( ضرورة ) مراد از نکره ( هو المراد منها فرد مردد (

) نه این که هر فردی ، ان فرد است یا غیر آن فرد یعنی مردد  ال هو أو غیره ) ان فرد خودش است ( هو

أن تکون النکرة الواقعة فی متعلق األمر هو الطبیعی  ) نتیجه باطل بودن فرد مردد ( فال بد نیست (

 دا.کلیا قابال لالنطباق فتأمل جی د () پس می باشد ان طبیعی مقی المقید بمثل مفهوم الوحدة فیکون

 ) علمایالمطلق عندهم  ) گفتن کلمه ی مطلق ( الظاهر صحة إطالقف ) الفاظ مذکور را (إذا عرفت ذلک 

 کما یصح لغة و غیر بعید أن یکون جریهم 47 حقیقة على اسم الجنس و النکرة بالمعنى الثانی اصول (

ن ) در این گفتن یعنی این که متاخری فی هذا اإلطالق صولیون () بعید نیست که بوده باشد مشی متاخرین ا

ظ ) در لف فیه ) برای اصولیون ( على وفق اللغة من دون أن یکون لهم به این الفاظ مطلق می گویند (

  . کما ال یخفى ) لغت ( اصطالح على خالفها مطلق (

موضوعا  ) مشهور و قدما ( لو صح ما نسب إلى المشهور من کون المطلق عندهم ) بیان قول قدما ( نعم

) ا م ) نمی بوده باشد ( کان ) جواب لو صح ( اإلرسال و الشمول البدلی لماقید ب) برای طبیعتی که (  لما

هم عند ) اشاره به نکره به معنی دوم ( أو الحصة ) اشاره به اسم جنس ( أرید منه الجنس لفظی که (

 . بمطلق إال أن الکالم فی صدق النسبة 

 مقدمات حکمت بیان دو نکته ، :  119نوار 
  بیان دو نکته :

 : درباره ی مطلق دو نظریه وجود دارد : نکته ی اول 

می گویند مطلق به لفظی گفته می شود  که برای یک معنایی وضع شده  نظریه ی قدما : .1

 است به قید شمول به طوری که این شمول هم جزء معنی است .

مثال احل اهلل البیع . به عقیده ی قدما این البیع وضع شده است برای خرید و فروشی که شامل 

البیع مرکب از دو جزء است تمامی خرید و فروش ها هست . یعنی به عقیده ی قدما معنای 

 یکی خرید و فروش و دیگری شمول .

                                                           
استاد حیدری : پس چرا اسمی از علم جنس و معرف به الم جنس نبرده است ؟ زیرا عقیده ی صاحب کفایه این  47

 است که معنای این دو عین معنای اسم جنس است .
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 طبق این نظریه ، تقیید مطلق جایز نیست مگر مجازا چون تقیید منافی موضوع له است . 

احل اهلل البیع . این جا قدما می گویند معنای البیع خرید و فروشی است که شامل تمامی خرید 

ت . حاال این البیع را قید بزن و مراد را بگیر خرید و و فروش ها می باشد . موضوع له این اس

فروش با لغت عربی . این جایز نیست . بنابر عقیده ی قدما ، معنای مطلق ، معنی با قید شمول 

است به طوری که شمول هم جزء معنی است . خب این قید تنافی دارد با شمول پس این قید 

 شوید .زدن جایز نیست مگر این که قائل به مجاز ب

و اصل الطبیعت . یعنی کلمه ی البیع برای خرید مطلق برای اصل معنی  نظریه ی متاخرین : .2

و فروش وضع شده است . طبق این نظریه تقیید مطلق جایز است حقیقتا . زیرا مطلق را بعد از 

 این که قید زدید ، مطلق بازهم در معنای خودش به کار رفته است . 

قیده ی متاخرین ، تقیید تنافی با موضوع له ندارد زیرا قید بیاید یا می خواهد بگوید بنابر ع

 پس تقیید حقیقتا جایز است . نیاید مطلق در معنای خودش به کار رفته است 

  : نکته ی دوم 

اگر مراد از مطلق ، مقید باشد و قید قرینه ی بر مراد باشد ، استعمال مطلق مجاز است مطلقا ) هم 

 متاخرین و هم بنابر عقیده ی قدما ( .بنابر عقیده ی 

موال می فرماید اعتق رقبه . بعد یک قرینه می آورد که مرادش رقبه مومنه است ) و فرض این است 

که تعدد دال و مدلولی هم در کار نیست ( . االن این جا استعمال رقبه ، در رقبه ی مومنه می شود 

نابر قدما که واضح اشت زیرا طبق قدما ، رقبه وضع شده مجاز هم بنابر قدما و هم بنا بر متاخرین . ب

 بود برای رقبه ی شامله ، و حال آنکه این جا در رقبه ی شامله استعمال نشده است .

اما بنابر اعتقاد متاخرین دیگر چرا مجاز است ؟ چون متاخرین برای مجاز نشدن از باب تعدد دال و  

این است که ما نمی خواهیم از باب تعدد دال و مدلول  مدلول استفاده می کردند اما این جا فرض

استفاده کنیم . یعنی از خود رقبه ، رقبه ی مومنه را بفهمانیم . و بعد آن قرینه ، قرینه بر مراد است 

یعنی قرینه است بر این که مراد شما رقبه ی مومنه است . در این صورت هم می شود مجاز زیرا بر 

قبه وضع شده بود برای طبیعت و اصل رقبه و این جا در طبیعت و رقبه طبق متاخرین ، کلمه ی ر

 به کار نرفته بلکه در طبیعت با یک قیدی به کار رفته است . 

 مقدمات حکمت  مطلب جدید :

اطالق بنابر عقیده ی متاخرین احتیاج به قرینه دارد یعنی اگر یک لفظی از موال صادر می شود ، اگر شما 

خواستید بگویید این لفظ مطلق است بنابر عقیده ی قدما احتیاجی به قرینه نیست چون خودش برای اطالق 

 وضع شده است اما بنابر نظر متاخرین ، احتیاج به قرینه هست . 

 به این نکته ، قرینه دو صورت دارد :با توجه 
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 : گاهی قرینه خاصه است . قرینه ی خاصه مثل این که موال بگوید اعتق رقبه . بعد  صورت اول

 بگوید سوا کانت مومنه او کافره . این قید می آید رقبه را اطالق می دهد .

 : جا کاربرد دارد . اسم گاهی قرینه عامه است . قرینه ی عامه یعنی قرینه ای که همه  صورت دوم

 دیگر قرینه ی عامه ، مقدمات حکمت است .

بنابر عقیده ی متاخرین اگر یک لفظی از موال صادر شد ، شما اگر بخواهید بگویید این لفظ مطلق 

 است باید مقدمات حکمت را پیاده کنید بعد آن لفظ می شود مطلق .

تا است و یکی را نگفته است  4می گوید تا است ) البته در حقیقت صاحب کفایه  3مقدمات حکمت 

 بخاطر این که مسلم گرفته است . چون دیده خیلی بدیهی است بیان نکرده است (

 مقدمات حکمت عبارتند از 

موال در مقام بیان باشد . یعنی موال در مقام بیان تمام مرادش باشد یعنی موال در مقام بیان این  .1

وید . موال نباید در مقام اهمال و اجمال باشد چون اگر است که هر چیزی را که می خواهد ، بگ

 بود نمی توان گفت که این کالم موال اطالق دارد .  48در مقام اهمال یا اجمال

قرینه ی داله بر این که مراد موال از مطلق ، مقید است ، موجود نباشد . یعنی یک قرینه ی  .2

د مراد من از این مطلق ، مقید است . وجود نداشته باشد که بر این که موال می خواهد بگوی

 اطالق در صورتی درست می شود که چنین قرینه ای در کار نباشد .

 قدر متیقن در مقام تخاطب در کار نباشد . .3

 تخاطب یعنی صحبت کردن . 

 قدر متیقن بر دو نوع است :

 

  الف : قدر متیقن خارجی : 

هر مطلقی برای خودش در عالم خارج ، یک افرادی دارد که این افراد قطعا مراد موال 

هستند . مثال زمانی که موال می فرماید اکرم العالم ، در عالم خارج مصداق اکمل عالم 
، یک فقیه جامع الشرایط است . یعنی اگر این فقیه جامع الشرایط را اکرام کردید ،  49

 را اطاعت کردید .قطعا آن اکرم العالم 

                                                           
 استاد حیدری : فرق بین اهمال و اجمال  48

مال نه غرض تعلق گرفته به بیان و نه غرض تعلق گرفته به اخفاء ولی در اجمال غرض تعلق گرفته است به اخفاء اه

 . به عبارت دیگر در اهمال نمی خواهد بگوید اما در اجمال می خواهد نگوید .

 الصاله ، در مقام بیانتمام آیات و روایات اوال در مقام اصل تشریع حکم هستند یعنی زمانی که ایه می گوید اقیموا 

 وجوب صاله است . همین . یعنی در مقام بیان تمام خصوصیت ها نیست . این جا می گویند در مقام اهمال است .

 استاد حیدری : این جا بعض محشین گقته اند مصداق اکمل عالم ، فیلسوف نیست بلکه فقیه است  49
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به این افراد می گویند قدر متیقن خارجی . و قدر متیقن خارجی مضر به اطالق نیست 

چون اگر قدر متیقن خارجی مضر به اطالق باشد ، دست ما از اطالق کوتاه می شود 

 زیرا ما هیچ مطلقی نداریم مگر این که قدر متیقن خارجی دارد.

  : ب : قدر متیقن در مقام تخاطب 

. مثال دارد درباره ی گوشت رض کنید یک موالئی دارد با عبدش حرف می زند ف

گوسفند حرف می زند که مثال گوشت این طور است . اون طور است . با ارزش است . 

بعد بالفاصله موال بگوید اشتر اللحم . قدر متیقن از این گوشت ، گوشت گوسفند است 

اطب که این مضر به اطالق است یعنی اگر . به این می گویند قدر متیقن در مقام تخ

قدر متیقن در مقام تخاطب بود ، برای کالم اطالق درست نمی شود چون ان لحم 

 منصرف می شود به گوشت گوسفند .

مقدمه تکمیل شد ) یعنی موال در مقام بیان بود و قرینه ای بر تقیید نیاورد و قدر متیقنی  3اگر این 

 ( کالم موال می شود مطلق .در مقام تخاطب وجود نداشت 

 تطبیق :

ر غی) برای عارض شدن تقیید (  لطروء القید) مشهور عند القدما (  و ال یخفى أن المطلق بهذا المعنى

 زیرا قدما می گویند این شمول جزئی از معنی است و تقیید با شمول سازگاری ندارد ( –) قابل نیست  قابل

من الخصوصیة ینافیه و  ) ارسال و عموم بدلی ( برای مطلق است () چیزی که و خصوصیتی که  فإن ما له

 مراد از –) مطلق  بخالفه ) مطلق به معنای مشهور ( و هذا بل ( ) منافات دارد و معاند دارد تقیید را یعانده

) معنای اسم جنس طبیعت و  بالمعنیین مطلق مطلق این جا اسم جنس  و نکره به معنای دوم است ( 

) هر یک از این دو معنی یعنی طبیعت و حصه ی محتمله  فإن کال منهما کره حصه ی محتمله بود (معنای ن

و ) بخاطر شکسته نشدن این د لعدم انثالمهما ) هر یک از این دو معنی برای تقیید قابلیت دارد ( له قابل( 

یعنی اگر شما قید هم زنید باز اسم جنس و نکره در معنای خودشان به کار رفته  – معنی به وسیله ی تقیید

 . بسببه أصال کما ال یخفى(  اند 

 ال یستلزم التقیید معنای متاخرین و معنایی که ما گفتیم ( –) و بنابر هر یک از این دو معنی  و علیه

ست که از لفظ مطلق ، معنای مطلق را اراده ) زیرا ممکن ا تجوزا فی المطلق إلمکان إرادة معنى لفظه منه

نة من قری) و اراده کنید قید آن مطلق را از طریق قرینه ی حالیه یا مقالیه و لفظیه (  و إرادة قیدهکنی ( 

ذاك ب ) اگر بوده باشد مطلق ( لو کان ) مستلزم می باشد تقیید ، تجوز را ( حال أو مقال و إنما استلزمه

د لو أری ) استدراک از این که تقیید موجب مجازیت نمی شود ( نعم مشهور عند القدما () به معنای  المعنى

) نه این که از لفظ مطلق معنای خودش اراده شود و از قید هم یک معنای  المعنى المقید ) مطلق ( من لفظه



136 

 

د زا مطلقا کان التقییمجا ) می باشد این استعمال ( کان  دیگر اراده شود و بشود از باب تعدد دال و مدلول (

 . بمتصل أو منفصل

 فصل ]فی مقدمات الحکمة[

) قید داللت  وضعا) طبیعت بما هی هی (  قد ظهر لک أنه ال داللة لمثل رجل إال على الماهیة المبهمة

یکون خارجا عما وضع  ) مثل تقیید ( و السریان کسائر الطوارئ ) به نحو شمول یا بدل ( و أن الشیاع (

و  ) شیاع فال بد فی الداللة علیهج می باشند از آن چیزی که مثل رجل برای ان وضع شده است ( ) خار له

 . و هی تتوقف على مقدمات ) مقدمات حکمت ( من قرینة حال أو مقال أو حکمةاطالق ( 

 إحداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المرادال اإلهمال أو اإلجمال.

 . عیینثانیتها انتفاء ما یوجب الت

 . ثالثتها انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب 

) می خواهد  عن ذاك المقام فی البین فإنه ) خارج از مقام خطاب ( و لو کان المتیقن بمالحظة الخارج

قدر متیقن خارجی باشد اما کالم را مطلق بیاورد اخالل کرده به غرضش  ماید که اگر مراد و غرض متکلمبفر

چون قرینه ای برای غرضش نیاورده است . سوال می کنیم که ایا وجود قدر متیقن خارجی ایا می تواند خودش 

 – قرینه باشد ؟ خیر نمی تواند چون اگر قدر متیقن خارجی قرینه باشد ما دیگر اصال مطلقی نخواهیم داشت

 –) در برداشتن اخالل به غرض  فی رفع اإلخالل بالغرض ) تاثیر نمی گذارد ( غیر مؤثر ( متیقن خارجی

) اگر بوده باشد متکلم در صدد بیان  لو کان بصدد البیان یعنی اخالل به غرض به حال خودش باقی است (

 . الفرض  ) در مقام بیان مراد بودن ( کما هو مراد (

بگوید اگر تمام مقدمات حکمت موجود باشند در حالی که متکلم اراده ی مقید کرده باشد ) می خواهد  فإنه 

 ) فیما تحققت ( قرینه ای برای مرادش نیاورده استچون  ، در این جا متکلم به غرضش اخالل کرده است

ی را یعن) اگر اراده نکند متکلم شیاع  لو لم یرد الشیاع در موردی که تحقق پیدا کند مقدمات حکمت (

) بدلیل این که متکلم آگاهی  حیث إنه لم ینبه ) خلل وارد کرده است به غرضش ( ألخل بغرضه اطالق را (

  ) با این که  متکلم در صدد بیان غرضش است ( مع أنه بصدده نداده است بر غرض (

در این جا متکلم به ) می خواهد بگوید اگر مقدمات حکمت تمام نبود و متکلم هم اراده ی مقید کرده بود  و

صحبت در جائی است که کالم را به طور مطلق می  – ) بدون مقدمات بدونها غرضش اخالل نکرده است (

إخالل  ) در موردی که مقدمات حکمت تمام نیست ( ال یکاد یکون هناك ( اورند اما اراده ی مقید دارند 

 متکلم در –) مقدمه ی اول  ع انتفاء األولىحیث لم یکن م ) نمی باشد در این جا ، اخاللی به غرض ( به
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) چرا این جا اخالل به غرض نیست ؟ چون اگر در مقام  إال فی مقام اإلهمال أو اإلجمال مقام بیان باشد (

 بیان نبود ، مخاطب حق ندارد استفاده ی اطالق بکند تا با غرض متکلم که مقید است منافات داشته باشد (

ال إخالل  بالقرینة و مع انتفاء الثالثة ) بیان غرض ( کان البیان عدم قرینه بر تقیید ()  و مع انتفاء الثانیة

متکلم  ) فإن الفرض أنه . لو کان المتیقن تمام مراده ) چون به ان قدر متیقن تکیه کرده است ( بالغرض

متیقن در مقام تخاطب مرادش قدر  –) قطعا بیان کرده است مراد را  و قد بینه ) مراد ( بصدد بیان تمامه (

) گاهی متکلم در مقام بیان تمام مراد است به وصف تمامیت . این عبارت یعنی چی ؟ یعنی گاهی و است ( 

متکلم در مقام بیان این است که بگوید قدر متیقن در مقام تخاطب مراد من هست به وصف این که تمام مراد 

من هست و غیر این قدر متیقن مراد من نیست . این  من هست . یعنی این قدر متیقن در مقام تخاطب مراد

مراد من هست و غیر این مراد من نیست . تا االن صحبت ما درباره ی ایجابی بود . یعنی گاهی متکلم می آید 

مرادش را به وسیله ی قدر متیقن در مقام تخاطب می فهماند . گفتیم می شود که به وسیله ی قدر متیقن 

شود اثبات کرد که مراد متکلم این است . اما ایا می تواند اثبات کند که تمام مراد متکلم  در مقام تخاطب ، می

 این است و غیر این نیست ؟ صاحب کفایه می فرماید دیگر این را نمی تواند ثابت کند که غیر این نیست . (  

کرده باشد متکلم به واسطه ) تا خلل وارد  کی أخل ) تمام مراد است ( تمامه ) متیقن ( ال بصدد بیان أنه

 . 50 فافهم . ) انه مراده ( ببیانه ی مطلق گفتن (

  2: مقدمات حکمت  120نوار 
 مطلب اول :

 بیان بر دو نوع است :

 : بیان مراد جدی و واقعی ، یعنی متکلم مراد جدی و واقعی اش را بیان کند .  نوع اول 

 : بیان قانونی  نوع دوم 

گاهی موال در مقام جعل قانون است و در مقام این است که یک قانونی را بیان قانونی یعنی چی ؟ 

قرار بدهد تا زمانی که مکلفین هر موقع که دچار شک شدند تا وقتی که حجت قوی تر پیدا نکرده 

 اند به ان قانون رجوع کنند . به این بیان قانونی می گویند .

صرفا هدف او این است که این قانون را بدهد  چه بسا ان قانون مراد جدی و واقعی متکلم نباشد و

به دست مخاطبین و مکلفین تا هنگام شک و عدم دست رسی به حجت قوی تر به این قانون عمل 

 کنند .

                                                           
اشیه دارد که در خود حاشیه هم فافهم دارد . می خواهد استاد حیدری : خود صاحب کفایه در این فافهم یک ح 50

بگوید اگر قدر متیقن در مقام تخاطب این قدر هنر داشت و می توانست مدعای ایجابی را ثابت کند قطعا ان مقدار 

 را ) مدعی سلبی ( هم می تواند اثبات کند .
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مثال : موال می فرماید اکرم العلما و مراد واقعی موال اکرام تمامی علما نیست اما در عین حال عام می 

که مکلفین شک کردند و حجت قوی تری هم پیدا نکردند به این گویند . دلیلش این است که وقتی 

 عام عمل کنند .

 با حفظ این مقدمه : مراد از بیان در مقدمه ی اول ) متکلم در مقام بیان باشد ( چیست ؟ 

 در این مساله دو نظریه است :

 : ید احراز کنید مراد از بیان ، بیان مراد جدی و واقعی است . یعنی شما با نظریه ی شیخ انصاری

 که متکلم در مقام بیان مراد جدی و واقعی اش است .

طبق این نظریه ، اگر مقید بعدی پیدا بشود روشن می شود که آن مطلق در مقام بیان نبوده است 

چون اگر این مطلق در مقام بیان مراد جدی و واقعی بود ، نباید مقید بیاید . لذا این مطلق ساقط می 

 دی تمسک به مطلق نمی شود . شود و در هیچ فر

 : مراد از بیان ، بیان قانونی است . نظریه ی صاحب کفایه 

طبق این نظریه اگر مقید بعدی پیدا شد ، روشن نمی کند که مطلق در مقام بیان نبوده بلکه در مقام 

فراد لذا ان مطلق ساقط نمی شود و در ا بیان قانون بوده بعد با این مقید یک فرد را خارج کرد .

 مشکوکه هم می توان به اطالق تمسک کرد .

 تطبیق : 

در  ) فی مقام بیان تمام مراده ) به بودن متکلم و مقصود متکلم ( ثم ال یخفى علیک أن المراد بکونه

 مجرد بیان ذلک ( همان طور که در مقدمه ی اول مقدمات حکمت گفته شد – مقام بیان تمام مرادش است

 ) اگر چه نبوده باشد بیان تمام مراد ( و إظهاره و إفهامه و لو لم یکن المراد است ( ) مراد مجرد بیان تمام

) برای این که باشد ان  عن جد بل قاعدة و قانونا لتکون حجة فیما لم تکن حجة أقوى على خالفه

 أخیرال البیان فی قاعدة قبح ت قاعده ، حجت در موردی که نبوده باشد حجتی ) مقید ( اقوی از مطلق (

و کان و ل ) پس نمی باشد دست پیدا کردن به مقید ( البیان عن وقت الحاجة فال یکون الظفر بالمقید

م عن عد ) خبر الیکون ( کاشفا ) اگر چه بوده باشد مقید مخالف با مطلق از حیث اثبات و نفی ( مخالفا

واسطه  ) شکسته نمی شود به به ال ینثلم ) بخاطر این کاشف نبودن ( کون المتکلم فی مقام البیان و لذا

 أصال فتأمل جیدا. ) اطالق ( إطالقه و صحة التمسک به ی این ظفر (
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 نکته  3بیان  ،  3مقدمات حکمت  : 121نوار 
اگر نکره به معنای دوم بخواهد داللت بر اطالق بکند باید قرینه بر اطالق وجود داشته باشد و  مطلب اول :

 دارد :قرینه ی بر اطالق دو صورت 

 : یک بار قرینه ، قرینه ی خاصه است . صورت اول 

 : یک بار قرینه ، قرینه ی عامه است .  صورت دوم 

موقعی که یک متکلم به شما می گوید جئنی برجل . این کلمه ی رجل ، نکره به معنای دوم است . 

د راد را داشته باشاین کلمه ی رجل صالحیت دارد مطلق باشد یعنی قابلیت انطباق بر هر فردی از اف

و قابلیت دارد که مقید باشد . در این جا برای این که نکره بخواهد داللت بر اطالق بکند احتیاج به 

 . 51 فالتغفل قرینه دارد .

 متکلم دو صورت دارد :مطلب دوم : 

  : گاهی برای مخاطب ، احراز شده است که متکلم در مقام بیان تمام مراد است . از کجا صورت اول

 احراز شده است ؟ به دلیل حرفی که خود متکلم زده است .

  : گاهی برای مخاطب احراز نشده است که متکلم در مقام بیان است و شک دارد که در صورت دوم

مقام بیان هست یا نیست . در این صورت ، یک اصلی عقالی عالم دارند و آن اصل این است که ، اصل 

 چنانکه اصل این است که . اشد مگر این که خالفش ثابت بشوداین است که متکلم در مقام بیان ب

  متکلم در مقام تقیه نیست ، در مقام شوخی کردن نیست .

 مطلب سوم : 

 صاحب کفایه اول یک مقدمه می گوید بعد حرف اصلیش را بیان می کند .

 صورت معروف دارد :  5انصراف مطلق به بعض االفراد یا بعض االصناف ، مقدمه : 

 و منشا ظهور هم این جا کثرت استعمال است گاهی منشا انصراف ظهور است .ورت اول : ص . 

می گویند استصحاب و همراه داشتن اجزاء ما الیوکل لحمه مبطل صاله است . این ما ال مثال : 

یوکل لحمه اطالق دارد و شامل انسان و غیر انسان می شود . لکن انصراف دارد به غیر انسان لذا 

 فقهی فتوی نداده است که اگر موی شما بیافتد روی عبایتان نمازت باطل است .هیچ 

 

                                                           
قرینه ی بر اطالق نیست . بلکه نیازمند عدم قرینه  استاد حیدری : فال تغفل اشاره به این دارد که اطالق نیازمند به 51

 به تقیید است .
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  : گاهی منشا انصراف ، قدر متیقن بودن بعض االفراد و بعض االصناف است ) مراد از صورت دوم

این قدر متیقن ، نه قدر متیقن خارجی است و نه قدر متیقن در مقام تخاطب بلکه مراد قدر 

 . حکم قدر متیقن در مقام تخاطب است (متیقنی است که در 

امام جماعت باید عادل باشد . عادل اطالق دارد شامل آن عادلی که ولد الزنا بوده می شود  مثال :

و شامل عادلی که ولد الزنا هم نبوده است می شود . اما این عادل انصراف دارد به ان عادلی که 

 .ولد الزنا نباشد چون قدر متیقن این فرد است 

  : گاهی انصراف ، انصراف بدوی و ابتدائی است . اما با دقت از بین می رود .صورت سوم 

مثال می گویند هتک حرمت به حرم ، حرام است . تا این سخن را می شنوید ذهنتان از حرم به 

حرم حضرت معصومه ) سالم اهلل علیها ( منصرف می شود اما این یک انصراف بدوی است زیرا 

 مل هر حرمی نیست .این حرم شا

 : گاهی انصراف موجب اشتراک لفظی است . یعنی مطلق به مقداری انصراف دارد  صورت چهارم

به بعض االفراد که این بعض االفراد می شود معنای دوم برای مطلق به طوری که مطلق می شود 

 مشترک لفظی . 

ن زمین بر آن صادق مثل کلمه ی صعید که به معنای مطلق وجه االرض ) هر چیزی که عنوا

.. می شود . لکن این مطلق وجه االرض زیاد در . است ( است و این معنی شامل سنگ و کلوخ و

 خاک به کار رفته است به گونه ای که خاک معنای دوم شده است برای صعید . 

 : گاهی انصراف موجب نقل می شود . یعنی مطلق انصراف دارد به بعض االفراد به  صورت پنجم

که باعث می شود  که این مطلق نقل پیدا بکند به این بعض االفراد و بعض االصناف یعنی  طوری

 مطلق بشود منقول .

 قسم ، کدام مضر به اطالق هست و کدام مضر به اطالق نیست ؟  5حاال از بین این  سوال :

 انصراف بدوی مضر به اطالق نیست و بقیه مضر به اطالق هست . جواب :

 تطبیق :

ن أ احتیاج اطالق به مقدمات حکمت ( –) به واسطه ی مطالبی که آن را ذکر کردیم  انقدح بما ذکرناو قد 

ج تحتا ) مثل اسم جنس ( أیضا ) اطالق ( فی داللتها على الشیاع و السریان ) به معنای دوم ( النکرة

)  مقدمات أو مقال الی حال ) قرینه ( داللة ) در موردی که نمی باشد در ان مورد ( فیما ال یکون هناك

) عبارت می خواهد بگوید اگر قرینه ی خاصه بر اطالق نبود ، حداقل باید قرینه  الحکمة متعلق به تحتاج (

  . فال تغفل عامه یا مقدمات حکمت موجود باشد (
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 [ء ]األصل کون المتکلم فی مقام البیانبقی شی

فی  ) در موردی که شک می شود در این که ( فیما إذا شک ) قانون ( و هو أنه ال یبعد أن یکون األصل

صدد ب ) متکلم ( هو کونه ) یا در مقام بیان تمام مراد نیست ( کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد

 ) عرف ( لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات ) این اصل ( و ذلک ) در صدد بیان تمام مراد است ( بیانه

ما یوجب صرف  ) در موردی که نبوده باشد در ان مورد ( القات فیما إذا لم یکن هناكمن التمسک باإلط

 و لذا ) چیزی که موجب بشود برگرداندن وجه و صورت اطالقات به جهت خاصی ( وجهها إلى جهة خاصة

 ت) تمسک می کنند دائما به این اطالقا ترى أن المشهور ال یزالون یتمسکون بها ) بخاطر همین سیره (

) با این که احراز نکرده اند مطلق این اطالقات ) متلکم ( در  مع عدم إحراز کون مطلقها بصدد البیان (

) این عبارت جواب سوال مقدر است . سوال این است که یحتمل این که علما تمسک به  و صدد بیان است (

باشد که این اطالق را جزء موضوع  اطالق می کردند بدون این که احراز کنند در مقام بیان است ، بخاطر این

له می گیرند که در این صورت احتیاجی به تمسک به مقدمات حکمت نیست ؟ جواب می دهد که بعید است 

کونه ألجل ذهابهم إلى أنها  ان تمسک ( که ) با این که بعید می باشد بعد که جزء موضوع له بدانند (

 ) إلیهم و ) وضع مطلق برای شیاع و سریان را ( ذلکموضوعة للشیاع و السریان و إن کان ربما نسب 

عده ای امده اند به مشهور نسبت داده اند که این اطالق جزء موضوع له است مثال گفته اند معنای انسان ، 

انسان شامل است به طوری که شمول هم جزء معنی است . خب علتش چیست ؟ چرا چنین نسبتی داده اند 

که این ها دیده اند که مشهور تمسک کرده اند به اطالقات با این که احراز نکرده  به مشهور ؟ جواب این است

اند که متکلم در مقام بیان است پس حتما باید قائل به این باشند که اطالق و شمول جزء موضوع له است . 

مسک ت صاحب کفایه می گوید این اقایات توجه نکرده اند که علت تمسک مشهور به اطالقات چیست ؟ علت

لعل وجه النسبة مالحظة  به اطالقات ، اصل عقالئی است نه بخاطر این که اطالق را جزء معنی می دانند (

و الغفلة عن وجهه فتأمل  ) این که در مقام بیان است ( بدون اإلحراز ) اطالقات ( أنه ال وجه للتمسک بها

 جیدا.

 ) توقف دارد حمل مطلق بر اطالق ( طالقثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على اإل

لى ع ) در موردی که قرینه ی حالیه یا لفظیه بر اطالق نیست ( فیما لم یکن هناك قرینة حالیة أو مقالیة

)  ق لهال إطال ) فاعل قد انقدح ( المتوقفة على المقدمات المذکورة أنه ) متعلق به توقف ( قرینة الحکمة

فراد ) بعض اال فیه ) مطلق ( االنصراف إلى خصوص بعض األفراد أو األصناف لظهورهفیما کان له  مطلق (

 ) اگر چه ظهور نداشته باشد مطلق ( و لو لم یکن ظاهرا ) مطلق ( متیقنا منه ) بعض االفراد ( أو کونه (

هور ظ) یعنی بعضی از انصراف ها موجب  بخصوصه حسب اختالف مراتب االنصراف  ) بعض االفراد ( فیه

 ) همان طور که می باشد از مراتب انصراف ( کما أنه است مثل قسم اول و بعض دیگر موجب ظهور نیست (



142 

 

ال یوجب ذا و ال ذاك بل یکون بدویا زائال بالتأمل کما أنه منها ما یوجب  ) انصرافی که ( منها ما

 . االشتراك أو النقل

و جواب به ان ، یک  اشکال به صاحب کفایه – 4مقدمات حکمت :  122نوار 

 نکته ، مطلق و مقید متخالفان و متوافقان
 انصراف موجب اشتراک لفظی یا نقل نمی شود .  اشکال :

 دلیل :

 : اگر انصراف موجب اشتراک لفظی یا نقل بخواهد بشود الزمه اش این است که دو مرحله  صغری

 طی شود :

  مرحله ی اول : استعمال مطلق در مقید مجاز باشد 

 . مرحله ی دوم : این استعمال به حد کثرت برسد 

 : واالزم باطل  کبری 

 : فلملزوم مثله  نتیجه 

مستشکل می گوید که انصراف موجب اشتراک لفظی نیست ، موجب نقل نیست . سوال  توضیح :

می کنیم چرا ؟ می گوید اگر انصراف بخواهد باعث اشتراک لفظی بشود یا باعث نقل شود باید دو 

طی بشود و وقتی این دو مرحله طی شد ، انصراف سبب اشتراک لفظی و یا نقل می شود مرحله 

. 

استعمال مطلق در مقید ) مراد از مقید یعنی همان بعض االفراد و بعض االصناف  : مرحله ی اول

 ( باید مجاز باشد 

 مطلق باید کثیرا در این معنای مقید استعمال شود .  دوم : مرحله ی

ین حرف را می زند ؟ چون اگر استعمال مطلق در بعض االفراد مجاز نباشد و چرا مستشکل ا

حقیقت باشد ، در صورتی حقیقت می باشد که مطلق در معنای خودش استعمال شده باشد و 

بعد ان وقت این قید از قرینه ی خارجی استفاده بشود از باب تعدد دال و مدلول و این سبب 

 اشتراک لفظی نمی شود . 

لی که شما می گویید استعمال مطلق در مقید مجاز نیست . در نتیجه انصراف موجب در حا

 مجازیت نمی شود .
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 جواب های صاحب کفایه به این اشکال :

  : جواب اول 

عقیده ی ما این است که تقیید مطلق موجب مجازیت نیست ، مراد ما عدم االستلزام است نه عدم 

 االمکان .

د که اگر شما یک مطلقی را قید زدید مثال رقبه مطلق است بعد امدید رقبه صاحب کفایه می فرمای

را قید زدید و گفتید که مراد ما رقبه ی مومنه است . صاحب کفایه می فرماید عقیده ی ما این است 

که تقیید مطلق موجب مجازیت نیست یعنی اگر شما مطلق را در مقید به کار ببرید ، مقال رقبه که 

 ه کار ببریدش در رقبه ی مومنه ، این سبب مجازیت نیست . مطلق است ب

 اما مراد ما چی هست و چی نیست ؟ مراد ما عدم االستلزام است نه عدم االمکان . 

مراد ما عدم االستلزام است یعنی چه : یعنی اگر مطلق را قید زدید و مطلق را در یک مقیدی استعمال 

یعنی این طور نیست که به مجرد این که این مطلق قید خورد کردید ، این الزمه ش مجازیت نیست 

 حتما این مطلق می شود مجاز . یعنی تقیید مساوی با مجازیت نیست . مراد ما این است .

مراد ما عدم االمکان نیست یعنی مراد ما این نیست که اگر یک مطلقی تقیید خورد ، اصال مجازیت 

طلقی را قید می زنید و می گویید مراد از رقبه ، رقبه ی مومنه امکان ندارد . چون شما وقتی که یک م

 است ، این خودش دو حالت دارد:

یکبار خود رقبه را استعمال می کنید در رقبه ی مومنه که این استعمال می شود مجازی . اما یک 

گری مرتبه هست که رقبه را در معنای خودش استعمال می کنید و بعد ان مومنه را از یک دال دی

 می فهمید ، این جا دیگر مجازی در کار نیست .

 : جواب دوم 

اگر مطلق کثیرا در مقید به کار برود و لو به صورت تعدد دال و مدلول ، موجب کثرت انس می شود 

  52فافهم  و موجب اشتراک لفظی یا نقل می شود .

در رقبه ی مومنه به کار  صاحب کفایه می فرماید اگر مطلق در مقید به کار برود مثال کلمه ی رقبه

برود آنهم به صورت تعدد دال و مدلول ، این موجب کثرت انس می شود یعنی موجب می شود که 

                                                           
استاد حیدری : فافهم اشاره به این دارد که این جواب دوم باطل است زیرا صاحب کفایه در جواب دوم می گوید  52

می فهمیم . خب مراد از رقبه ، رقبه ی مومنه است لکن رقبه در معنای خودش به کار رفته و مومنه را از دال دیگری 

این که سبب نمی شود رقبه بشود مشترك لفظی چون اگر یک لفظی کثیرا در معنای خودش به کار برود ) رقبه در 

رقبه کثیرا به کار می رود ( این سبب نمی شود این لفظ حقیقت بشود در معنای دیگری ) رقبه مومنه ( حال چه به 

 نحو مشترك لفظی و چه نه نحو نقل .



144 

 

بین این لفظ ) رقبه ( و این مقید ) رقبه ی مومنه ( انس زیادی پیدا بشود و این دو با هم مانوس 

 نقل بشود . بشوند و این زیادی انس سبب می شود که رقبه مشترک لفظی بشود یا 

پس شما گفتید که اگر بخواهد انصراف موجب اشتراک لفظی یا نقل بشود احتیاج به دو مرحله است 

که مرحله ی اول این بود که مطلق در مقید مجازا استعمال شود و حال انکه با این استدالل ما ثابت 

 می شود که برای مشترک لفظی شدن یا نقل شدن احتیاجی به مجاز نیست .

 ب جدید :مطل

گاهی مطلق از یک جهت در مقام بیان است و از جهت دیگر در مقام بیان نیست که در این صورت تمسک به 

اطالق از همان جهتی که مطلق از آن جهت در مقام بیان است ، صحیح است نه از ان جهتی که مطلق از آن 

 جهت در مقام بیان نیست .

( یعنی بر شما جایز است که بخورید از آن حیوانی  به کالب معلممثال : کلوا مما امسکن ) ضمیر می خورد 

که کالب معلمه ان حیوان را گرفته اند .  این ایه از جهت حالل بودن آن شکار در مقام بیان است . لذا از این 

 حیث دچار هر شکی که شدید می توانید به اطالق تمسک کنید . 

ار مقید به این است که حلقوم شکار را بگیرد یا هر جایش را که مثال ما شک می کنیم ایا حالل بودن این شک

بگیرد حالل است . تمسک به اطالق می کنیم و می گوییم نگفته است که کلو البته به شرطی که این سگ 

 حلقوم شکار را گرفته باشد . 

شکار که این کلب ،  اما این ایه از جهت طهارت و نجاست مواضع امساک در مقام بیان نیست یعنی اونجایی از

انجا را گاز زده است ، آنجا طاهر است یا نیست ؟ ایه از این جهت در مقام بیان نیست . لذا از این جهت دچار 

 هر شکی که شدید تمسک به اطالق نمی شود . 

مثال ما شک می کنیم ایا حلیت این شکار ، مقید به این است که مواضع امساک هم طاهر بشود یا مقید به 

 ارت مواضع امساک نیست ؟ ایا می توان تمسک به اطالق کرد ؟ خیر .طه

ولی گاهی بین این دو جهت ) جهتی که از ان جهت در مقام بیان هست و جهتی که از ان جهت در  نکته :

مقام بیان نیست ( مالزمه است . در این صورت می توان به اطالق تمسک کرد در هر دو جهت . مثال ما در 

اگر مسافرت کردی قصر بر شما واجب است ( این روایت از جهت قصر و  –که ) ان سافرت فقصر  روایت داری

اتمام نماز در مقام بیان است اما از جهت افطار یا عدم افطار روزه در مقام بیان نیست لکن بین قصر نماز با 

درباره ی هر شکی که درباره ی افطار روزه مالزمه است . یعنی کلما قصرت الصاله ، قصر الصوم . لذا می توان 

 افطار روزه بکنیم می توانیم به اطالق ان سافرت فقصر تمسک کنیم .
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 مطلب جدید : 

 مطلق و مقید دو صورت دارند :

  : گاهی مختلفان ) یکی مثبت و دیگری منفی ( هستند . در این جا حکم تقیید است . صورت اول

 . است ( بعد می فرماید التعتق رقبه کافره مثال موال می گوید اعتق رقبه ) این مثبت

  : گاهی متوافقان هستند . در این جا دو نظریه است :صورت دوم 

 حکم تقیید است . نظریه ی مشهور :  .1

 دلیل :

 ) یعنی به هردو دلیل عمل کردیم ( حمل مطلق بر مقید ، جمع بین الدلیلین صغری :

 است .

 ) چه طرح هر دو دلیل و چه طرح احد ( الطرحجمع بین الدلیلین اولی من کبری : 

 است .

 .  حمل مطلق بر مقید اولی من الطرح استنتیجه : 

 اشکال : 

جمع بین دو دلیل ؛ راه دیگری نیز دارد و ان حمل مقید بر استحباب است . موال فرموده 

یم کناست اعتق رقبه و بعد قرموده اعتق رقبه مومنه . برای این گه جمع بین دو دلیل ب

، می آییم اعتق رقبه مومنه را حمل بر استحباب می کنیم یعنی مطلق واجب است و 

اعتق رقبه مومنه می گوید از بین افراد رقبه ، رقبه ی مومنه بهتر است در نتیجه تنافی 

  از بین رفت .

 جواب شیخ انصاری به این اشکال :

  جمع مشهور بهتر از جمع این اشکال است .

 دلیل :

مستشکل ) حمل مقید بر استحباب ( تصرف در معنای مقید است و مجاز است .و حمل 

حمل مشهور تصرف در معنای مطلق نیست بلکه تصرف در عنوان خیالی معنی است و 

 این مجاز نیست .

 توضیح :
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شیخ می فرماید حمل مستشکل تصرف در معنای مقید است . موال فرمود اعتق رقبه ، 

این اعتق صیغه ی امر  مود اعتق رقبه مومنه و این مقید است . این مطلق است . بعد فر

است و صیغه ی امر ظهور در وجوب دارد و حقیقت در وجوب است . مستشکل امد این 

صیغه امر را که ظهور در وجوب دارد ، حمل بر استحباب کرد پس در حمل مستشکل 

مده است صیغه ی تصرف شده در معنای مقید و این می شود مجاز . چون مستشکل ا

امر را از موضوع له خودش ) وجوب ( تصرف کرده و می خواهد ان را در غیر موضوع له 

 ) استحباب ( استعمال کند و این می شود مجاز . 

حاال برویم سراغ حمل مشهور ، شیخ می فرماید که این حمل تصرفی در معنای مطلق 

بعد فرمود اعتق رقبه مومنه ) این نیست . موال فرمود اعتق رقبه ) این مطلق است ( و 

مقید است ( در این اعتق رقبه ، معنای رقبه ، نفس الطبیعت است چون نکره است و 

 نکره طبق مبنای صاحب کفایه برای نفس طبیعت وضع شده است . 

رقبه اگر تقیید نخورد در معنای خودش به کا رفته است و اگر تقیید بخورد بازهم در 

رفته است اما از باب تعدد دال و مدلول یعنی کلمه ی رقبه در  معنای خودش به کار

معنای خودش که طبیعت رقبه است استعمال شده است و آن قید از یک دال دیگر 

 استفاده می شود نه از خود رقبه . 

مشهور می آیند مطلق را حمل بر مقید می کنند ، در این حمل تصرف در معنای خود 

چه مطلق را حمل بر مقید بکنید یا بکنید ، مطلق در معنای مطلق نشده است زیرا شما 

 خودش به کار رفته است . پس تصرف در معنای مطلق نشده است .

یعنی زمانی که موال بلکه تصرف شده است در یک عنوان خیالی معنی . این یعنی چه ؟ 

ه که قرینه فرمود اعتق رقبه ) مطلق از او صادر شد در حالی که هنوز قیدی نیامده ( ، ن

ای همراه ان نیست ، نه که قیدی همراه ان نیست ، انسان خیال می کند موال در مقام 

بیان است . این دو را که کنار هم بگذاریم سبب می شود که برای آن معنی یعنی معنای 

رقبه که معنایش نفس الطبیعت بود ، یک عنوانی پیدا بشود که آن عنوان اطالق است . 

آمد یکشف که موال زمانی که مطلق می گفته است ، در مقام بیان نبوده بعدا مقید که 

است و آن اطالقی که فرض کردیم برای معنی ، اطالق واقعی نبوده است بلکه اطالق 

 خیالی بوده است . و این مجاز نیست .

 تطبیق : 

قدم قد ت در حالی که ( ) و ) چگونه می باشد انصراف ، یوجب االشتراک او النقل ( ال یقال کیف یکون ذلک

) انصراف در صورتی موجب اشتراک و نقل می شود که اول  أن التقیید ال یوجب التجوز فی المطلق أصال
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استعمال مطلق در مقید مجاز و ثانیا کثیر باشد در حالی که شما می گویید استعمال مطلق در مقید سبب 

 .مجاز نمی شود ( 

) همانا گفته شده است یعنی قبال بیان کردیم که  إنما قیل ایجاب تجوز () عدم  فإنه یقال مضافا إلى أنه

) بخاطر این که تقیید مستلزم تجوز و  لعدم استلزامه له تقیید موجب تجوز نیست اما مراد ما این است (

 قالمطل ) مجازی ( فإن استعمال ) مراد ما این نیست که تجوز امکان ندارد ( ال عدم إمکانه مجاز نیست (

) جواب  إن ) در صورتی که این استعمال بدون تعدد دال و مدلول باشد ( فی المقید بمکان من اإلمکان

لو  و ) یعنی کثیرا مطلق را بگویید ولی مرادتان مقید باشد ( کثرة إرادة المقید لدى إطالق المطلق دوم (

 مثابةب ) چه بسا می رسد این کثرت ( ربما تبلغ ) اگر چه این اراده به وسیله ی دال دیگر باشد ( بدال آخر

انس  –) زیادی انس را  مزیة أنس ) موجب می شود ان درجه برای مطلق ( تجب له ) به درجه ای که (

 ) اختصاص پیدا کردن مطلق به مقید ( کما فی المجاز المشهور أو تعینا و اختصاصا به مطلق به مقید (

 .53 کما فی المنقول بالغلبة فافهم

 []أنواع االنصرافتنبیه 

جهات عدیدة کان واردا فی  ) ممکن است که بوده باشد برای مطلق ( و هو أنه یمکن أن یکون للمطلق

على  ) مطلق ( مقام البیان من جهة منها و فی مقام اإلهمال أو اإلجمال من أخرى فال بد فی حمله

اإلطالق بالنسبة إلى جهة من کونه بصدد البیان من تلک الجهة و ال یکفی کونه بصدده من جهة 

 مالزمة عقال أو شرعا أو عادة کما ال یخفى. ) دو جهت ( أخرى إال إذا کان بینهما

 :فصل 

ادیق از مص ) منظور از تنافی ، تنافی بدوی است زیرا حمل مطلق بر مقید إذا ورد مطلق و مقید متنافیین

افقین متو ) مطلق و مقید ( فإما یکونان مختلفین فی اإلثبات و النفی و إما یکونانجمع عرفی است ( 

فإن کانا مختلفین مثل أعتق رقبة و ال تعتق رقبة کافرة فال إشکال فی التقیید و إن کانا متوافقین 

لیلین بأنه جمع بین الد برای تقیید ( ) و التقیید و قد استدل ) مطلق بر مقید ( فالمشهور فیهما الحمل

 و هو أولى.

 بإمکان الجمع على وجه آخر مثل حمل األمر فی المقید على االستحباب. ) استدالل ( و قد أورد علیه

)  وو إنما ه ) مطلق ( بأن التقیید لیس تصرفا فی معنى اللفظ ) ایراد ( علیه ) شیخ انصاری ( و أورد

 ) من وجوه المعنى این عنوان اطالق است ( –) تصرف می باشد در یک عنوانی  تصرف فی وجه تقیید (

                                                           
 ید به عنایه االصولرجوع کن 53
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) اقتضا کرده است این وجه را ، این عنوان را ،  اقتضاه تجرده عن القید نفس الطبیعت ( –عناوین معنی  از

مع  اد  (این اطالق را مجرد بودن لفظ از قید به همراه خیال کردن وارد شدن آن لفظ در مقام بیان تمام مر

صلح ی ) اعتق رقبه مومنه ( فی مقام بیان تمام المراد و بعد االطالع على ما ( رقبه -) لفظ  تخیل وروده

) چرا شیخ انصاری به اعتق رقبه مومنه نگفت تقیید بلکه گفت ما یصلح للتقیید ؟ چون در این جا  للتقیید

اشد و یحتمل اعتق رقبه مومنه استحبابی باشد دو احتمال است یک این که یحتمل اعتق رقبه مومنه ، مقید ب

) چون در این قید دو احتمال است  على وجه اإلجمال ) علم پیدا می کنیم وجود قید را ( نعلم وجوده  (

ستلزم حتى ی ) در آن لفظ ( فال إطالق فیه که طبق یک احتمال قید است و طبق احتمال دیگر قید نیست (

ورد ) پس م فال یعارض ذلک تصرف در اطالق ( –شد ان تقیید ، تصرفی را ) تا این که مستلزم با تصرفا

حمل  ) بالتصرف فی المقید بحمل أمره على االستحباب معارضه قرار نمی گیرد ، تقیید و حمل مشهور (

 . مستشکل (

 2مطلق و مقید متخالفان و متوافقان :  123نوار 
انصاری . محشین گفته اند که صاحب کفایه دو اشکال صاحب کفایه می خواهد یک اشکالی بگیرد بر شیخ 

دارد اما به عقیده ی ما صاحب کفایه یک اشکال دارد . قضاوت با شماست . صاحب کفایه می خواهد حمل 

 لذا هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد  مشهور را مساوی کند با حمل مستشکل .

 اشکال صاحب کفایه به شیخ انصاری :

  : مرحله ی اول 

حمل مشهور ) حمل مطلق بر مقید و تقیید ( تصرف در مطلق است . شیخ انصاری می فرماید حمل 

مشهور تصرف در مطلق نیست اما صاحب کفایه می گوید تصرف در مطلق است اما چگونه تصرف در 

از همان مبنای خودش استفاده می کند ، صاحب کفایه قبال می گفت اولین مقدمه از   مطلق است ؟

 ت حکمت این است که باید موال در مقام بیان باشد و مراد از بیان ، بیان قانونی است .مقدما

. این مقید بعد مطلق از موال صادر شد ) اعتق رقبه ( ثم مقید از موال صادر شد ) اعتق رقبه مومنه ( 

ا ن بوده امار این که صادر شد ، الیکشف از این که موال در مقام بیان نبوده است یعنی در مقام بیا

بیان قانونی . در نتیجه پس برای ان اعتق رقبه ، اطالق پیدا می شود و این اطالق ، اطالق حقیقی 

خواهد بود زیرا موال می خواهد یک قانون به شما بدهد که هر موقع در هر موردی شک کردید و 

 حجتی اقوی پیدا نکردید به این قانون مراجعه کنید . 

 ان اطالق تصرف می کند .  پس این مقید حقیقتا در
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  حمل مستشکل ) امر در مقید حمل بر استحباب می شود ( موجب مجازیت  54مرحله ی دوم :

 نیست .

 صاحب کفایه می فرماید موجب مجازیت نیست . شیخ فرمود این حمل مجاز است .

هم هستند مثال : موال می فرماید صل . این صاله یک افراد عرضیه دارد یعنی افرادی که در عرض 

مثل صاله در خانه ، در حمام ، در مسجد . افراد عرضیه یعنی وقتی که موال به شما می گوید صل 

 شما بین انتخاب این افراد مخیر هستید . 

بعدا موال می فرماید صل فی المسجد . علما می گویند این صل دال بر استحباب است . صاحب کفایه 

ل دال بر استحباب است ، استحباب اصطالحی نیست بلکه مراد مرا علما از این که می گویند این ص

فرد عرضی برایش درست کردیم ، در خانه  ، در حمام و  3وجوب است . وقتی موال فرمود صل . ما 

در مسجد . این ها واجب هستند به وجوب تخییری . حاال شارع که می گوید صل فی المسجد ، االن 

ست بر روی یک فرد از وجوب لکن فرق این با بقیه ی افراد این این جا شارع انگشتش را گذاشته ا

است که افضل االفراد است چون دو مالک دارد یعنی هم مالک وجوب را دارد و هم مالک استحباب 

را . مالک وجوب را دارد چون یکی از افراد واجب است و مالک استحباب را دارد چون در مسجد است 

 ی شوند لذا می شود افضل افراد . .این دو مالک ضمیمه به هم م

 حاال در ما نحن فیه ،

موال فرمود اعق رقبه . این رقبه چند تا فرد عرضی دارد ؟ مثال دو تا یکی رقبه ی مومنه و یکی رقبه 

ی کافره . ایا این دو فرد واجب هستن یا خیر ؟ بله اما وجوب تخییری . حاال موال فرمود اعتق رقبه 

مومنه را حمل بر استحباب کرد ، صاحب کفایه می گوید مرادش از استحباب  مومنه . مستشکل آمد

، استحباب اصطالحی نیست که بگویید اعتق رقبه مومنه ظهور در وجوب داشته و معنایش وجوب 

 بوده بعد مستشکل دست از معنایش کشیده پس موجب مجازیت است .

مراد مستشکل از استحباب ، استحباب اصطالحی نیست بلکه مرادش وجوب است . یعنی موال می 

خواهد بگوید اعتق رقبه واجب است و لکن از بین رقبه ها ، رقبه ی مومنه افضل االفراد است چون 

 دو مالک را دارد هم مالک وجوب را دارد و هم مالک استحباب . 

 ت .و در این صورت مستلزم مجاز نیس

 حمل مستشکل مساوی است با حمل مشهور = تصرف در معنی + عدم المجازیت . نتیجه :

طبق مشهور تصرف در معنی شد اما مجاز نشد اما طبق مستشکل مجاز نشد و تصرف در معنی هم 

 نشد پس حمل مستشکل بهتر شد .

 

                                                           
 استاد حیدری : محشین این مرحله ی دوم را به عنوان اشکال دوم مطرح کرده اند . 54
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 تطبیق :

ون یک حمل مستشکل ( –) مثل حمل مقید بر استحباب  أیضا ) حمل مشهور ( خبیر بأن التقیید و أنت

 یکون ال ) دست پیدا کردن به مقید ( لما عرفت من أن الظفر بالمقید ) اطالق واقعی ( تصرفا فی المطلق

ل ب ) کاشف از این نیست که متلکم در مقام بیان نیست ( کاشفا عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان

 ) اطالقی که ان اطالق ، ظاهر مطلق است به کمک مقدمات حکمت  ( هوعن عدم کون اإلطالق الذی 

ة غای ) بلکه این ظفر کاشف از این است که اطالق مراد جدی نیست ( ظاهره بمعونة الحکمة بمراد جدی

مطلق  ) ال یوجب التجوز فیه ) به واسطه ی این تقیید ( بذلک ) تصرف در مطلق ( األمر أن التصرف فیه

أن حمل األمر فی المقید على االستحباب ال یوجب تجوزا  بیان مرحله ی دوم نه اشکال دوم ()  مع (

 ) چون موال فی الحقیقة مستعمل فی اإلیجاب ) امر ( فإنه ) این حمل سبب تجوز در امر نمی شود ( فیه

به د عرضیه ی رقکه نمی تواند بگوید اعتق رقبه مومنه واجب نیست بلکه حتما واجب است زیرا یکی از افرا

کان من أفضل أفراد الواجب ال  ) ایمان ( مالك االستحباب ) مقید ( فإن المقید إذا کان فیه است (

 ال ایمان ( –) استحباب  فعال ضرورة أن مالکه ) نه این که رقبه مومنه بشود مستحب فعلی ( مستحبا

مقید  ) هنگامی که جمع بشود این جتمعإذا ا ) اقتضی نمی کند استحباب فعلی مقید را ( یقتضی استحبابه

 مع ما یقتضی وجوبه. (

نکته ، دلیل حمل مشهور طبق عقیده ی صاحب کفایه ، یک اشکال :  124نوار 

 و جواب صاحب کفایه به اشکال
 مطلب داریم . 4در درس امروز 

 متکلم دو صورت دارد : مطلب اول :

است لکن این احراز به وسیله ی اصل عقالئی گاهی برای ما احراز شده است متکلم در مقام بیان  .1

 نیست .

مثال متکلم می گوید اعتق رقبه و قطع داریم که در مقام بیان است . االن برای ما احراز شده است 

که در مقام بیان است اما با قطع احراز شده است نه با اصل عقالئی ) هر زمانی که شما شک کردید 

 ، اصل این است که متکلم در مقام بیان است ( . متکلم در مقام بیان هست یا نیست

 در این صورت برای رفع تنافی بین مطلق و مقید به یکی از دو نحوه عمل می شود 

 : حمل مطلق بر مقید ) کار مشهور ( نحوه ی اول 

 : حمل امری که در مقید آمده است بر استحباب ) کار مستشکل ( نحوه ی دوم 

که متکلم در مقام بیان است اما این احراز به وسیله ی اصل عقالئی  گاهی برای ما احراز شده است .2

 است .
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موال می فرماید اعتق رقبه . ما شک می کنیم که موال در مقام بیان تمام مرادش هست یا نیست ؟ 

این جا اصل عقالئی داریم و آن این است که اصل این است که متکلم در مقام بیان است . پس این 

 قام بیان بودن متکلم به وسیله ی اصل عقالئی است .جا احراز در م

 کار می وشد : 3در این صورت برای رفع تنافی بین مطلق و مقید یکی از 

 : حمل مطلق بر مقید . کار اول 

 : حمل امر مقید بر استحباب  کار دوم 

 : می گوییم مطلق در مقام بیان نیست بلکه در مقام اهمال یا اجمال است . این جا  کار سوم

وظیفه عمل کردن بر طبق مقید است . اگر این کار را انجام دادیم ، تنافی برداشته می شود 

 چون با این کار در واقع مطلقی در کار نیست .

 چرا این کار سوم را انجام دهیم ؟

ی اصل عقالئی گفتیم که متکلم در مقام بیان است . بعد ما می ما در این صورت به وسیله 

گوییم اصل با ارزش است زمانی که قرینه ای بر خالف این قانون نیاید . و حال آنکه فرض 

  55فافهم این است قرینه بر خالف این قانون امده و این قرینه همان مقید است .

 دلیل مشهور بر حمل  مطلب دوم :

 دلیل مشهور بر این حمل چیست ؟  سوال :

اگر یک مطلقی از موال صادر شد مثال فرمود اعتق رقبه . یک مقید صادر شد و فرمود اعتق رقبه مومنه . مشهور 

می آیند مطلق را حمل بر مقید می کنند . یعنی می گویند مراد از اعتق رقبه ، اعتق رقبه مومنه است . دلیل 

؟ دلیل این مشهور این بود که می گفتند حمل مطلق بر مقید ، جمع بین مشهور برای این حمل چی بود 

دلیلین است و جمع بین دلیلین اولی از طرح است پس حمل مطلق بر مقید اولی از طرح است . صاحب کفایه 

 آمد به این دلیل مشهور اشکال گرفت و ان را از بین برد . 

امدید دلیلی را که مشهور برای حمل مطلق بر مقید ذکر  حاال جای این سوال است که اقای صاحب کفایه شما

 کرده بودند را خراب کردید ، پس دلیل حمل مشهور چیست ؟ 

 . دلیل مشهور ترجیح ظهور مقید بر ظهور مطلق است جواب : 

 وموال می فرماید اعتق رقبه . بعد فرمود اعتق رقبه مومنه . مطلق یک ظهور دارد و مقید هم یک ظهور . این د

 ظهور با هم تنافی پیدا می کنند بعد ما ظهور مقید را بر ظهور مطلق مقدم می کنیم .

                                                           
یه رجوع به حاش چون قرینه ی بعدی مخل به قانون نیست . استاد حیدری : ) هر چیزی که گفتیم صحیح نیست ، 55

 ی مشکینی (
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موال می فرماید اعتق رقبه . این ظهور در اطالق دارد . یعنی تمامی افراد رقبه مساوی هستند یعنی عتق رقبه 

امر است و ظهور دارد کافره هم مجزی است . بعد موال می فرماید اعتق رقبه مومنه . کلمه ی اعتق صیغه ی 

در وجوب تعیینی . و ظهور در وجوب تعیین که داشت معنایش این است که متعینا بر تو عتق رقبه ی مومنه 

واجب است پس عتق رقبه ی کافره مجزی نیست . لذا این دو ظهور با هم تعارض می کنند و وقتی که تعارض 

 ن دلیل است برای حمل مشهور . ظهور مقید را مقدم می کنیم بر ظهور مطلق . ایکردند 

 ) این در کفایه نیست ( : چرا ظهور مقید را بر ظهور مطلق ترجیح می دهیم ؟  سوال

 : درصد موارد ظهور  99بخاطر غلبه . یک مطلق و مقیدی را بدهید دست مردم ، مردم در  جواب اول

 مقید را بر ظهور مطلق مقدم می کنند .

 : ز مصادیق دوران امر بین تعیین ) مقید ( و تخییر ) مطلق ( و در این حالت می شود ا جواب دوم

 این جا احتیاط می گوید تعیین را انتخاب کن . 

 این اشکال بر جواب صاحب کفایه است .اشکال : 

  : اگر دلیل حمل مشهور ، این ترجیح ) ترجیح ظهور مقید بر ظهور مطلق ( الزمه اش صغری

) یعنی مستحب مطلق بر مستحب مقید حمل  مطلق بر مقیداین است که در باب مستحبات هم 

 حمل شود . می شود (

مثال روایت فرموده زر سید الشهداء ) علیه السالم( حضرت را زیارت کند . این مطلق است . بعد 

مقید وارد شده است و فرموده اند : زر سید الشهداء فی یوم الجمعه . دلیلی که صاحب کفایه برای 

 مقید آورد ) ترجیح ظهور مقید بر ظهور مطلق ( این جا هم هست ، زیرا :حمل مطلق بر 

زر سید الشهدا ، ظهور در اطالق دارد یعنی تمامی زیارت های سید الشهدا مساوی هستند . بعد 

فرموده زر سید الشهدا فی یوم الجمعه که ظهور دارد در استحباب تعیینی یعنی متعینا زیارت 

 حب است و در غیر این مستحب نیست . ایشان در روز جمعه مست

  : واالزم باطل کبری. 

یعنی مشهور هیچ وقت در باب مستحبات مطلق را بر مقید حمل نمی کنند . بلکه مشهور می 

 گویند آن مطلق مستحب است و این مقید مستحب موکد است .

  : فلملزوم مثلهنتیجه .  

 جواب های صاحب کفایه به این اشکال :

  : جواب اول 

 مقدمه : غالبا مستحبات به حسب مراتب محبوبیت متفاوتند .
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یعنی گاهی یک عمل مستحبی محبوب است و یک عمل مستحب دیگر محبوب تر است و عمل 

 دیگر مستحبی محبوب تر از همه است . 

مثال زیارت سید الشهدا مستحب و محبوب است . زیارت سید الشهدا در شب جمعه مستحب تر 

و زیارت سید الشهدا در شب جمعه با حال خضوع و خشوع و حال بکاء مستحب  و محبوب تر است

 و محبوب تر از همه است .

 با حفظ این نکته ؛

همین غلبه قرینه است بر عدم حمل و تاکد . یعنی اگر ما باشیم و یک مستحب مطلق و یک 

یم و ملتزم مستحب مقید ، قانون حمل مطلق بر مقید است یعنی ما از حرفمان دست نمی کش

به لوازم حرفمان هستیم لکن در مستحبات یک قرینه ای داریم که این قرینه سبب می شود که 

ما مطلق را بر مقید حمل نکنیم . یک قرینه ای داریم که سبب می شود بگوییم مطلق به حال 

 خودش باقی است و مستحب است و مقید مستحب موکد است و این قرینه همان غلبه است .

 . 56فتامل

  : جواب دوم 

عدم حمل ) مطلق مستحب بر مقید مستحب ( بخاطر قاعده ی تسامح در ادله سنن است . اگر 

می بینید مشهور در واجبات ، مطلق را بر مقید حمل می کنند اما این کار را در مستحباب انجام 

ده قاع نمی دهند بخاطر یک نکته ای است که در مستحبات است و در واجبات نیست و آن نکته

 ی تسامح در ادله سنن است .

مطلق از موال صادر شد ، زرسیدالشهدا ) علیه السالم ( بعد مقید صادر شد ) زر سید الشهداء  فی 

لیله الجمعه ( . در این حالت مقید اقوی است و مطلق ضعیف است و در این جا قانون حمل مطلق 

 هد ؟ بر مقید است . پس چرا مشهور این کار را انجام نمی د

بخاطر تسامح در ادله سنن . یعنی ما درباره ی مستحبات موشکافی نمی کنیم و سهل انگاری 

 می کنیم در ادله مستحبات .  

 تطبیق :

صاحب کفایه تا قبل از این نعم گفت حمل مستشکل ) حمل  – ) استدراک از ارجحیت حمل مستشکل نعم

حاال ما با نعم می خواهیم بگوییم در بعضی از موارد این حمل  –امر مقید بر استحباب ( خوب و ارجح است 

مستشکل خوب نیست و ان جائی است که ما به وسیله ی اصل عقالئی احراز کنیم متکلم در مقام بیان است 

، در این صورت حمل مستشکل صحیح نیست زیرا حمل مستشکل این بود که ما به مطلق عمل می کنیم در 

 إحراز کون المطلق ) در موردی که بوده باشد ( فیما إذا کان (اصال مطلقی وجود ندارد  حالی که در این صور

                                                           
 استاد حیدری : این قانون غلبه ارزشی ندارد . 56
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) احراز در مقام بیان بودن مطلق به وسیله ی  فی مقام البیان باألصل ) کسی که اطالق را بیان کرده است (

قام أنه سیق فی م حمله على ) مطلق و مقید ( بینهما) جمع (  کان من التوفیق اصل عقالئی بوده باشد (

) علت  و . على خالف مقتضى األصل فافهم ( ) حمل مطلق بر این که مطلق در مقام اهمال است اإلهمال

لعل وجه التقیید کون ظهور إطالق الصیغة حمل مشهور چیست ؟ ترجیح ظهور مقید بر ظهور مطلق ( 

 . أقوى من ظهور المطلق فی اإلطالق) در مقید (  فی اإلیجاب التعیینی

 أنهیشکل ب با توجه به این دلیل باید مشهور همین کار را در مستحبات انجام دهند ( –) بیان اشکال  و ربما

ب ) یعنی مطلق مستحب را باید حمل کنید بر مقید مستح یقتضی التقیید فی باب المستحبات ) آن دلیل (

 . على تأکد االستحباب ) در مستحبات ( مع أن بناء المشهور على حمل األمر بالمقید فیها( 

هو تفاوت األفراد بحسب  ) مستحبات ( إال أن یکون الغالب فی هذا الباب ) جواب اول ( اللهم 

 . المحبوبیة فتأملمراتب

کان بمالحظة التسامح فی أدلة المستحبات و  این عدم حمل در باب مستحبات ( –) جواب دوم  أو أنه

)  یدء دلیل المقبعد مجی ) زر سید الشهدا علیه السالم ( مطلقکان عدم رفع الید من دلیل استحباب ال

ر کان ) خب على تأکد استحبابه من ) دلیل مقید ( و حمله زر سید الشهدا علیه السالم فی لیله الجمعه (

 التسامح  فیها.عدم رفع الید ( 

 مطلق و ) بین المثبتین و المنفیین بعد فرض کونهما ) حمل ( ثم إن الظاهر أنه ال یتفاوت فیما ذکرنا
متنافیین کما ال یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتحاد التکلیف من وحدة  مقید (

قرینة  من و غیره ( اعتق رقبه ، اعتق رقبه مومنه –) وحدت سبب ، اقتضی دارد وحدت مسبب را  السبب

 .  النظر فلیتدبر حال أو مقال حسب ما یقتضیه

 :  125نوار 
 مطلق و مقید دو صورت دارند : مطلب اول :

 : هر دو در مقام بیان حکم تکلیفی هستند . صورت اول 

مثل این که موال می فرماید اعتق رقبه . بعد می فرماید اعتق رقبه مومنه . این جا هم مطلق و هم 

 تکلیفیه است .مقید در مقام بیان وجوب هستند و وجوب هم از احکام 

 : هردو در مقام بیان حکم وضعی هستند . صورت دوم 

 مثال : البیع سبب لنقل . و بعد موال فرموده البیع الکذائی ) مثال بیع با فعل ماضی ( سبب للنقل . 

 صاحب کفایه می فرماید در هردو صورت قانون حمل مطلق بر مقید است .
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 چیز است .  3بعضی از امور ، یکی از  مقضای مقدمات حکمت به ضمیمه ی مطلب دوم :

 اطالق شمولی .  .1

یعنی گاهی شما مقدمات حکمت را به ضمیمه ی بعضی از امور پیاده می کنید ، نتیجه اش شمول 

 است . اطالق شمولی یعنی شامل کلیه ی افراد می شود .

ت را که پیاده بکنید مثال : احل اهلل البیع . واجب تعالی بیع را حالل کرده است . شما مقدمات حکم

) موال در مقام بیان است و قرینه ای بیان نکرده است و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نیست ( و 

یک امور دیگر هم که ضمیمه شد ، نتیجه ی این مقدمات حکمت با ضمیمه ی این امور ، این است 

 که مراد از بیع ، کلیه ی بیوع است .

البیع . می گوییم مراد از بیع ، بیع بماهی هی نیست چون ماهیت  واجب تعالی می فرماید احل اهلل

من حیث هی لیست اال هی . ماهیت من حیت هی هی یعنی ماهیت با قطع نظر از تمام امور خارج 

 از ماهیت و اگر شما بیع را این گونه در نظر گرفتید فقط حق دارید بگویید البیع ، بیع . 

نیست زیرا این تنافی دارد با مقام امتنان . واجب تعالی در این ایه مراد از البیع یک بیع خاصی هم 

در مقام امتنان است یعنی در مقام گشایش قرار دادن برای مکلف است . و مقام امتنان اقتضی دارد 

 منظور یک بیع خاصی نباشد .

ن ، الزمه اش ای مراد از البیع ، این بیعی که مکلف انتخاب می کند هم نیست زیرا اگر مراد این باشد

است که احکام واجب تعالی تابع اختیار مکلف باشد . این بیعی را که تو انتخاب کردی ، واجب تعالی 

 این را حالل کرده است و بیع دیگری حالل نکرده است .

می گوییم مراد از بیع ، کلیه ی خرید و فروش هاست . این جا مقدمات حکمت را پیاده بکنید و یک 

را که من بیان کردم ) مثل این که در مقام بیان است ، مراد از بیع ، ماهیت بیع بما هی اموری دیگر 

 هی نیست و ... ( ضمیمه بکنید ، نتیجه اش می شود اطالق شمولی .

 عموم بدلی و شمول بدلی  .2

یعنی منظور از مطلق ، نفس الطبیعت است اما طبیعت مقیده به قید وحدت که قابل انطباق بر هر 

 از افراد هست . فردی 

مثل این که یک نفر کفاره بر گردنش امده است بعد شارع می فرماید اعتق رقبه . مقدمات حکمت 

پیاده می شود پس مراد از رقبه ، می شود طبیعت رقبه و این طبیعت رقبه قابل انطباق بر هر فردی 

؟ بخاطر الزمه اش تکلیف بما از افراد است . حاال چرا شمول نباشد و چرا مراد همه ی رقبه ها نباشد 

الیطاق است . این که می گوییم مقدمات حکمت + بعض امور یعنی این . در این مثال بعض امور ، 

 تکلیف بماالیطاق است . 

یعنی نه اطالق شمولی که شامل تمام افراد بشود و نه شمول بدلی که شامل  نوع خاصی از مطلق . .3

ثل صیغه ی امر . وقتی که موال صیغه ی امر را می گوید مثال هر فردی از افراد علی البدل شود . م
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می گوید اعتق رقبه ، شک می کنیم که واجب تعیینی است یا واجب تخییری است . قبال این بحث 

را داشتیم که مقتضای اطالق صیغه چیست ؟ واجب تعیینی است یا تخییری ؟ این جا مقدمات 

 د واجب تعیینی است نه تخییری .حکمت را پیاده می کنیم و می گوییم مرا

چون وجوب تخییری احتیاج به موونه ی زائده دارد ، احتیاج به بیان زائد دارد و ان بیان زائد کلمه ی 

 او یا اما یا ام ، است . لذا مقتضای اطالق وجوب تعیینی است .

ی م ، مقتضایا شک می کنیم که مراد وجوب نفسی است یا غیری ؟ مقدمات حکمت را پیاده می کنی

 مقدمات حکمت می شود وجوب نفسی زیرا وجوب غیری احتیاج به قرینه دارد .

میرزای نائینی می فرماید این مقدمات حکمت را که جاری می کنید یا در مفرد جاری می کنید یا در  نکته :

ست . جمله . مقتضای مقدمات حکمت در مفرد توسعه هست و مقتضای مقدمات حکمت در جمله ، تضییق ا

اگر شما در احل اهلل البیع ) چون البیع مطلق است و اگر به کل جمله مطلق می گویند از باب نام گذاری کل 

 به اسم جزء است ( مقدمات حکمت را جاری کردید ، نتیجه اش توسعه است . 

 تطبیق :

 [تنبیه ]عدم اختصاص التقیید بالحکم التکلیفی

) مراد از تنافی ، تنافی بدوی است نه  فی المتنافیین مطلق بر مقید () حمل  ال فرق فیما ذکر من الحمل

فی بیان الحکم التکلیفی و فی بیان الحکم  ) مطلق و مقید بوده باشند ( بین کونهما تنافی مستقر (

 ضی () مثال بیع با فعل ما مثال أن البیع سبب و أن البیع الکذائی ) مثال حکم وضعی ( الوضعی فإذا ورد

 بد البیع على إطالقه أو البیع الخاص فإما ال ) متکلم ( و علم أن مراده ) سبب حکم وضعی است ( سبب

 الق () اط فی دخل القید أقوى من ظهور دلیل اإلطالق فیه ) تقیید ( من التقیید لو کان ظهور دلیله

رف ذکر المطلق و لیس ببعید ضرورة تعا ) اقوی بودن ظهور دلیل تقیید از ظهور دلیل اطالق ( کما هو

 ) یعنی متعارف بین مردم نیست که مقید را بگوید اما مرادشان مطلق باشد ( إرادة المقید بخالف العکس

 عکس و ) أو على وجه آخر فإنه ) و دخالتی در حکم ندارد ( على أنه غالبی ) قید ( بإلغاء القید و حمله

  . على خالف المتعارف الغاء قید (

 تذکرة ]اختالف نتیجة مقدمات الحکمة[تبصرة ال تخلو من 

) اسم جنس ، علم جنس ، نکره به معنای دوم ، مفرد معرف  و هی أن قضیة مقدمات الحکمة فی المطلقات

) یک بار موال در مقام بیان حکم وضعی است که این  تختلف حسب اختالف المقامات به الم جنس (

بیان حکم تکلیفی است که حکم تکلیفی در بعضی موارد اقتضای اطالق شمولی را دارد و یک بار در مقام 

) مقتضای مقدمات حکمت  فإنها اقتضای اطالق شمولی دارد و در بعض موارد دیگر اقتضای اطالق بدلی دارد (
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ثالثة  و ) شمولی ( على العموم البدلی و أخرى على العموم االستیعابی ) مطلقات ( تارة یکون حملها (

نوع خاص مثل وجوب  –) از ان نوعی که منطبق می شود مطلق بر ان نوع  طبق علیهعلى نوع خاص مما ین

 ) اقتضاء خصوص المقام و اختالف اآلثار ) متعلق به اختالف المقامات ( حسب تعیینی و وجوب نفسی (

 . کما هو الحال فی سائر القرائن بال کالم ) احکام تکلیفیه ( و األحکام احکام وضعیه (

فی إطالق صیغة األمر تقتضی أن یکون المراد خصوص الوجوب التعیینی  مقدمات حکمت ()  فالحکمة

تحتاج إلى مزید  ( یعنی تخییری و غیری و کفائی  3) غیر هر یک از این  العینی النفسی فإن إرادة غیره

 سامشیعنی بگوییم مراد مطلق الوجوب است به تمام اق –) وجوب  ن و ال معنى إلرادة الشیاع فیهبیا

ون چ تعیینی و تخییری و عینی و غیری و کفائی و نفسی ، می فرماید چنین حرفی معنا ندارد و باطل است

) هر یک از این معانی یعنی تعیینی وعینی و نفسی  ال محیص عن الحمل علیهف(  این ها با هم تضاد دارند

 . فیما إذا کان بصدد البیان  (

إذ  ، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ کما فی ) اطالق شمولی ( العموم االستیعابی قد تقتضی ) مقدمات حکمت ( کما أنها

یعنی  ) إرادة البیع مهمال أو مجمال ینافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان و إرادة العموم البدلی

قام امتنان ) م قامال یناسب الم مراد از بیع ، طبیعت بیع باشد که قابل انطباق بر یک فرد از افراد بیع است (

) با این که اراده ی بیعی که ان را  مع أنها  و ال مجال الحتمال إرادة بیع اختاره المکلف أی بیع کان (

همیده ) که ف ال یکاد یفهم بدونها ) اراده ( علیها ) قرینه ای ( تحتاج إلى نصب داللة مکلف اختیار کرده (

طلقی ) با م على ما ) احل اهلل البیع ( من اإلطالق و ال یصح قیاسه نمی شود این اراده بدون داللت و قرینه (

) هنگامی که اخذ شود ان مطلق در متعلق امر مثال موال بفرماید اعتق رقبه ،  إذا أخذ فی متعلق األمر که (

عابی ی) چون ممکن نیست اراده کردن عموم است فإن العموم االستیعابی ال یکاد یمکن إرادته یا بفرماید بع (

)  إال أنها  ) هرچند اراده ی غیر عموم بدلی ممکن است ( و إرادة غیر العموم البدلی و إن کانت ممکنة (

  . منافیة للحکمة و کون المطلق بصدد البیاناراده ی غیر عموم بدلی ( 

 : مجمل و مبین  126نوار 
 مطلب بیان می کنند . 3صاحب کفایه در این جا 

 در این که مالک در مبین بودن و مجمل بودن چیست ، دو نظریه است : مطلب اول :

 : مراد صاحب کفایه از کالم ، کلمه هم هست ( مالک کالم است نظریه ی صاحب کفایه (  

 کالم دو صورت دارد :

گاهی این کالم ظهور در یک معنایی دارد که در این صورت به این کالم ، مبین می گویند  .1

 ید این ظاهر اراده شده است و چه ندانید ( مطلقا ) چه بدان
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مثل صیغه ی امر ، که ظهور در وجوب دارد یعنی اگر صیغه ی امر را بدهید دست عرف ، عرف 

 از این صیغه وجوب می فهمد ، به این صیغه ی امر می گویند مبین .

) چه شما گاهی این کالم ظهور در یک معنایی ندارد که در این صورت کالم مجمل است مطلقا  .2

 مراد از این کالم را بدانید و چه ندانید ، دانستن یا ندانستن مراد نه نافع است و نه مضر (

 مثل کلمه ی عین که ظهور در یک معنایی ندارد لذا مجمل است .

 : مالک مراد و مقصود متکلم است . نظریه ی شیخ انصاری 

) حاال به هر وسیله ای از وسائل ( پس این اگر مراد و مقصود متکلم از یک کالمی برای ما روشن بود 

 اما اگر مراد و کالم مبین است مطلقا ) چه این کالم ظهور در معنایی داشته باشد یا نداشته باشد (

مقصود متکلم از کالم برای ما روشن نبود ، این کالم مجمل است مطلقا ) چه این کالم ظهور در 

 این نظریه مالک مراد و مقصود است .  معنایی داشته باشد یا نداشته باشد . طبق

کلمه ی عین از متکلم صادر شده و متکلمی به شما می گوید جئنی به عین ، شما از قرائن خارجیه 

فهمیدید که مراد از عین ، طال است . این جا جئنی به عین می شود مبین ولو کلمه ی عین ظهور 

 در معنائی نداشته باشد . 

عنی موصوف یعنی می خواهیم ببینیم مبین و مجمل بودن صفت چیست . منظور از مالک ی نکته :

 ایا صفت کالم است یا صفت مراد است .

 مطلب دوم :

 کالم دو صورت دارد :

بعضی از کالم ها در مبین بودنشان یا مجمل بودنشان اختالفی نیست . مثال همه می گویند این کالم  .1

 مبین است یا همه می گویند مجمل است . 

از کالم ها در مبین بودنشان یا مجمل بودنشان اختالف است . یعنی یک عده ای می گویند  بعض .2

 مبین است و عده ی دیگری می گویند مجمل است . 

 مثل این کالم ها :

 : آیه ی سرقت ) السارق و السارقه فاقطعوا ایدهما ( کالم اول 

 در این آیه دو نظریه است :

  این ایه مجمل است . ایشان می فرماید یا  مرتضی ( :نظریه ی اول ) مثل مرحوم سید

 از حیث کلمه ی قطع مجمل است یا از حیث کلمه ی ید مجمل است .

چرا از حیث کلمه ی قطع مجمل است ؟ مرحوم سید می فرماید کلمه ی قطع دارای دو 

 معنی است :

 جدا کردن  .1
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 زخمی کردن  .2

. ایا جدا کردن است یا زخمی  و ما نمی دانیم که مراد از قطع در این ایه چیست

 کردن است .

چرا از حیث کلمه ی ید مجمل است ؟ چون ید به سر انگشتان گفته می شود ، به کل 

انگشتان هم ید گفته می شود ، از انگشت تا مچ هم گفته می شود ، از انگشت تا آرنج هم 

دام راد از ید کگفته می شود ، از انگشت تا کتف هم گفته می شود لکن معلوم نیست که م

 یک از این معانی می باشد .

 : آیه مبین است . مراد از ید و قطع کامال برای ما روشن است . نظریه ی دوم 

  کالم هایی که در انها احکام شرعیه به عین ها تعلق گرفته است . مثل این ایه ی  : دومکالم

شریفه ) حرمت علیکم امهاتکم ( در این گونه کالم ها هم اختالف وجود دارد و دو نظریه وجود 

 دارد :

این کالم ها ، مجمل هستند . چون هیچ وقت حکم به عین خارجی  نظریه ی اول : .1

ر حرام است ، خمر حرام است . این ها یعنی چه ؟ لذا می گویند تعلق نمی گیرد ، ماد

در چنین جمالتی باید فعلی در تقدیر گرفت که آن فعل بشود حرام اما معلوم نیست این 

 فعل چه فعلی است . لذا می شود مجمل .

این کالم ها مبین هستند . به تناسب هر عین خارجی ، یک فعلی که  نظریه ی دوم : .2

 ( 57ان عین خارجی است در تقدیر گرفته می شود ) تناسب حکم و موضوع متناسب با 

آمده است که حرمت علیکم الخمر ، متناسب با خمر که ساختن خونه که نیست ، رنگ 

 کردن خونه که نیست ، بلکه متناسب با خمر نوشیدن ان است .

 : ه اال بطهور . در بعض جمالتی که با الی نفی جنس شروع شده است . مثل ال صال کالم سوم

 این جا اختالف است و دو نظریه وجود دارد :

این کالم مجمل است . چون در این روایت آمده است از عملی که فاقد  نظریه ی اول : .1

طهارت است نفی ماهیت صاله کرده است ، و حال آنکه یک عملی انجام بگیرد و تمامی 

اجزاء و شرایط را داشته باشد به جز طهارت ، این حقیقتا و ماهیتا صاله است لذا باید 

باشد نه ماهیت صاله . و آن مقدر معلوم یک چیزی در تقدیر بگیریم که ان نفی شده 

 نیست که چیست .

                                                           
حیدری : این جا یعنی در بحث مجمل و مبین ، مرحوم شیخ بحث تناسب موضوع و حکم را مفصال توضیح  استاد 57

 اگر خواستید روی این کالم ها خوب کار کنید رجوع کنید به فصول و مطارح . داده است .
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این کالم مبین است . چون اگر صحیحی باشید نفی ماهیت شده است نظریه ی دوم :  .2

  و اگر اعمی باشید نفی کمال شده است پس اجمالی در کار نیست .

 مطلب سوم :

جمله پیش یک نفر ممکن است مجمل بودن و مبین بودن یک امر نسبی است نه یک امر حقیقی یعنی یک 

 مبین باشد و پیش نفر دیگر مجمل باشد . 

دو تا را نام می برد و بقیه را در اصول  چه اموری سبب می شود که کالم مجمل شود . صاحب کفایه نکته :

 فقه عالمه مظفر خوانده اید .

 نشناختن وضع و نفهمیدن موضوع له . .1

 یصلح للقرینه وجود دارد . معنای لفظ را می دانیم اما در کالم ما  .2

 مشترک لفظی بودن .3

مغالطه ی ممارات ) امرنی معاویه ان اسب علیا اال فالعنوه (  ) صاحب کفایه فقط مورد یک و دو را  .4

 ذکر کرده است (

 تطبیق :

 فصل فی المجمل و المبین

) کالمی که  الکالم الذی له ظاهر ) استعماالت مبین ( و الظاهر أن المراد من المبین فی موارد إطالقه

 ) بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ) و کالمی است که ( و یکون ظهور در یک معنایی دارد (

لیس له ظهور مجمل و إن  ) کالمی که ( فما ) مبین ( و المجمل بخالفه قالب می باشد برای یک معنی (

، چیزی که اراده شده  شود به وسیله ی قرینه ی خارجیه ) هرچند دانسته علم بقرینة خارجیة ما أرید منه

ن مبین و إ ) کالمی که برای ان کالم ظهور هست ( کما أن ما له الظهور ( است از کالم یعنی مقصود متکلم

) دانسته شود به وسیله ی قرینه ی خارجی که ظاهر کالم اراده  علم بالقرینة الخارجیة أنه ما أرید ظهوره

فی اآلیات و الروایات و إن کان  ) مبین و مجمل ( و لکل منهما  مؤول ) ما له الظهور ( أنه و نشده است (

د ) واقع شده اند این افرا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت ) بیان مطلب دوم ( أفراد کثیرة ال تکاد تخفى إال

 حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ  مثلو  السرقة محل البحث و الکالم لألعالم فی أنها من أفراد أیهما کآیة مشتبه (

 مما أضیف التحلیل إلى األعیان و مثل ): ال صالة إال بطهور( أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ  و أُمَّهاتُکُمْ 
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أن إثبات اإلجمال أو البیان ال یکاد یکون بالبرهان لما عرفت من أن  ) مطلب سوم ( و ال یذهب علیک

 ) قالبا لمعنى و هو ) بوده باشد کالم قالب برای یک معنایی ( مالکهما أن یکون للکالم ظهور و یکون

 . 58 مما یظهر بمراجعة الوجدان فتأمل ظهور داشتن (  –مالک 

) چه بسا کالمی می باشد  وصفان إضافیان ربما یکون ) مبین بودن و مجمل بودن ( ثم ال یخفى أنهما

معرفته بالوضع أو لتصادم  ) بیان عوامل مجمل شدن کالم ( مجمال عند واحد لعدم مجمل نزد شحصی (

) کالم یک ظهوری دارید اما به شرط نبودن ما یصلح للقرینه لذا اگر ما یصلح للقرینه باشد ما دیگر  ظهوره

بما  ( یا بخاطر این که تصادم دارد معنی آن کالم – ر در همان معنی دارد یا نداردنمی فهمیم که کالم ظهو

ر و مبینا لدى اآلخ ) به آن قرینه ای که پیچیده شده است کالم به آن قرینه در نزد ان احد  ( حف به لدیه

 . و عدم التصادم بنظره ) چون این دیگری به وضع شناخت دارد ( لمعرفته

التعرض لموارد الخالف و الکالم و النقض و اإلبرام  نتیجه ی یظهر بمراجعه الوجدان است ()  فال یهمنا 

 فی المقام و على اهلل التوکل و به االعتصام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
امر وجدانی  استاد حیدری : این حرف دقیق نیست زیرا اگر مالك در مبین و مجمل ، ظهور باشد و ظهور هم یک 58

است دیگر معنی ندارد علما یک آیه را بگیرند و مفصل اختالف بکنند و عده ای بگویند این مجمل است و عده ی 

دیگری بگویند مبین است . اگر قضیه وجدانی باشد دیگر طرف مقابل نیم تواند رد بزند . پس مالك امر وجدانی 

 نیست .
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