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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(541) 

 ثمرات التفكيك بين اإلرادتين
 ارقهاالصور الثالث لالستثناء وفو 

 :(1)ثةثال ،نهصور ختصيص العام واستثناء بعض أفراده م انوبعبارة أخرى: 
ويسكت، مث يأيت مبخصص منفصل بقوله )ال تكرم فساق العلمااء(،  (ماءرم العلأك)يقول:  ان األولى:

يصااادر مااان  أو انيصاادر هااانا املنفصاال مااان املعصاااوم نفسااه الصاااادر منااه  لااا  العااام  ماان  ااا  فاارق باااني ان
حلكمااةب بياناهااا يف  اا   واخلااام ماان ا مااام الباااقر  يصاادر العااام ماان الرسااول  نأكاا،  معصااوم آخاار

 .وحاله من وقع بني الزمنني حكمسابق كما بيانا هنال  الوجوه احملتملة يف 
 يقول: )أكرم العلماء إال الفساق منهم(.ان  الثانية:

 يقول: )أكرم    الفساق من العلماء(.ان  :ثالثةال
 والفرق بني الثالثة:
 اء( )ال تكرم فساق العلماء()أكرم العلم

، لكاااان املخصااااص الالحااااق يتقاااادم عليااااه ان العااااام ينعقااااد عمومااااهيف ال شاااا  الصااااورة األوا: فانااااه  أمااااا
 أويف شاخص اناه فاساق   ا ش افيخصصه ألنه أظهر منه وأقوى داللاة بال هاو ناص بالنسابة إلياه، وعلياه: لاو 

لفار  كوناه  ومشامواًل باه حتماً إكرامه لكونه داخاًل يف أكرم العلماء  عادل، مع إحراز كونه عاملاً فانه جيب
 .فاخلروج مما حيتاج إا دليل مفقود ، وكون خروجه مما ال دليل عليه إ  ال يعلم فسقهعاملاً 

فتكااون دالااة عليهااا ألصااالة  وبعبااارة أخاارى: ا رادة االسااتعمالية للعااام منعقاادة، وهااي ماارآة لاا رادة ا ديااة
فاساق ال كلماا علام اناه مان أفارادفيخارج  ، فإ ا جاء اخلام فانه خيصص ا رادة ا دياة ني ا رادتنيالتطابق ب

فيبقى الباقي على قاعدة أصالة التطاابق باني ا رادتاني مشامواًل ألكارم العلمااء، فاناه حيا  انفصال اخلاام، 
                                                           

 أي من حي  جهة البح . (1)
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 .خمرجاً  لعنه وال يكفي االحتما هرب ظا رججب انعقد للعام ظهوره يف العموم فال بد من خم
 )أكرم غير فساق العلماء(

ظهور يف العماوم لكال العلمااء، بال بل وال لالستعمالية ا دية  ل رادة الصورة الثالثة: فانه ال ينعقد وأما
، إ  املوضاو  هاو ) ا  الفساااق كيااةينعقاد الظهاور ضايقاً منان البداياة ومنان حلظاة ا نشااء، نظا  ضاياق فام الر  

انعقاااده ضااياقاً  الااني ال تعلاام عدالتااه مان فسااقه ال يشاامله هاانا العاام لفاار  العاام وعليااه: فااانمان العلماااء( 
ان عنوانه هو )   الفاسق من العلماء( وهانا الشاخص مشاكوو كوناه مصاداقاً لفا  الفاساق مان العلمااء، و 

س الصاورة عكا الثالثةال يصح التمس  بالعام يف الشبهة املصداقية، وكما رأينا فان الصورة ومن الواضح انه 
فااال يصااح  الثالثااة مناان البدايااةقاً يف ضاايا وقااد انعقااد  ،قي  ض اااألوا متاماااً إ  العمااوم انعقااد واسااعاً يف األول مث 

 .التمس  بالعام يف الشبهة املصداقية للفاسق
مان  الثالثاةللمخصاص( ويف الصاورة أي يف الصاورة األوا مان الشابهة املصاداقية للخاام ) واحلاصل: انه

 صداقية للعام نفسه.الشبهة امل
 )أكرم العلماء إال الفساق منهم(

الصورة الثانية، وهي ما بينهما بقوله: )أكرم العلماء إال الفساق منهم( مماا كاان املخصاص متصااًل،  وأما
، فقيل باهنا ملحقة بالصورة عرب االستثناء وأداته ولكن مع وجود شخصيتني للجملتني إال ان بينهما اتصاالً 

 اهنا ملحقة بالصورة الثالثة. األوا وقيل
بعنااوان أضاايق، لكاان احلااق انااه ال حينئاانب نااة، أي عنونااة العااام َعنوَ أمااا القااول باهنااا ملحقااة بالثالثااة فلتااوهم ال

إ  يبقااى ان لكال مان املسااتثت واملساتثت مناه وجااوداً متماايزاً عان ا خاار  مبجاارد اتصاال االساتثناءتوجاد عنوناة 
فالحظ الفرق ا لي بني )أكرم العلماء إال الفساق مانهم(  ،لهخر وخمصص ر لآلظنا اية األمر ان أحدمها 

املوضاااو  يف الثانياااة ضااايق وهاااو موضاااو  واحاااد مركاااب، أماااا  إ  جتاااد انو)أكااارم  ااا  الفسااااق مااان العلمااااء( 
موضاااو  هاااو العلمااااء ولاااال تكااارم )املساااتفاد مااان إال( موضاااو  هاااو  (مأكر لاااا)املوضاااو  يف األوا فمتعااادد إ  

 العلماء(. )الفساق من
 وعليه: ال منام من ان تكون الصورة الثانية ملحقة بالصورة األوا.

ُء َجاَز َأْمُرُه ِإالَّ  بَاَلَغ وَُكِتَب َعَلْيِه الشَّيْ  ِإَذا إ ا عرفت  ل  كله عرفت حال الرواية مورد البح  وهاي:
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وماا هاو مبنزلاة  (2)َواَل ِنَكاُحاُه ِإالَّ بِاِذْذِن َسايهِدهِ  اْلَمْمُلوُك اَل َيُجوُز َطاَلقُهُ و (1)َأْن َيُكوَن َسِفيهًا َأْو َضِعيفاً 
لُاَغ َخْماَ  َعْشاَرَة َسااالستثناء كا ْيِع َواَل َيْخُرُج ِمَن اْلُيْتِم َحتَّى يَاباْ َنًة َواْلُغاَلُم اَل َيُجوُز َأْمُرُه ِفي الشهَراِء َواْلباَ

 واهنا من قبيل القسم الثاين، وسيأيت مزيد. (3)ِلكَ َأْو َيْحَتِلَم َأْو ُيْشِعَر َأْو يُاْنِبَت قَاْبَل ذَ 
 موضوع األحكام لُّبا هو األفراد، على أصالة الوجود والماهية

علاى أصاالة الوجاود فاان املوجاود لايس إال األفاراد، واملفااهيم مباا هاي مفااهيم  بوجاه خخار:) :ساب  :تتمة
ااه  )املطلااق، الكلااي الطبيعااي( ال وجااود مااا إال يف مااوكن الاانهن، ولكنهااا مبااا هااي مشاا ا  إا موضااو ج ح كمج

 ومزيد ا يضاح: (4)احلقيقي تقع موضوعاً، فتعود احملا ير السابقة(
ون يعاربا يء إال الوجاود والوجاودا  اخلارجياة، وأماا املاهياا  فهاي، كماا على أصالة الوجود فانه ال شا انه

اده ألكثار مان مساااحة دتاامعنهاا، حادا الوجاود وهاي انتزاعياا  تنتاز  مان كاون الوجاود حمادوداً أي مان عادم 
أال تارى ان الناافع هاو  ؛عايوجوده، ومن الواضح ان احلامال للمصالحة واملفسادة هاو الوجاود ال األمار االنتزا

 ال املنتز  منهما وهو الفردية أو الزوجية!مثاًل تقالة والربتقالتان الرب 
علااااى أصااااالة املاهيااااة فااااان احلاماااال للمصاااالحة واملفساااادة هااااو املاهيااااا  املتشخصااااة بااااالعوار  )ال  وأمااااا

والوحاادة متساااوقة وتشااخص  والشاايئية املتشخصااة بااالوجود إ  علااى أصااالة الوجااود فااان الوجااود والتشااخص
خص تشات( أما علاى أصاالة املاهياة فاان املاهياة، وهاي الكلاي الطبيعاي، كلياة يف الانهن وال األشياء بوجوداهتا
داقا يف اخلااارج إال بااالعوار ، ككااون ا نسااان مولااوداً ماان زيااد وهنااد وكونااه يف املكااان مصااو وتصاابح جزئيااة 

 الفالين والساعة الفالنية، أبيض، كوياًل، شكله كنا... اخل
ت موضوعاً للحكام كانات مشا ة إا األفاراد املتشخصاة باالعوار  فيساأل وعلى أي فان املاهية إ ا وقع

 أو خارجة.. اخل. يف املستثت منه هل املاهية املتشخصة بالفسق مثاًل داخلة
ما اخرتناه من الدخول يف دائارة ا رادة االساتعمالية مان البادو إا اخلاتم،  النحو السادس:كما سبق: )

دياة مان البداياة إا النهاياة، و لا  باان يقصاد حاني ا نشااء دخاول الفاساق يف واخلروج من دائرة ا رادة ا 
                                                           

 .494م 2وق، اخلصال، مؤسسة النشر ا سالمي ا قم، جالشيخ الصد (1)
 .441م 3من ال حيضره الفقيه: ج (2)
 .197م 7ثقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا سالمي ا كهران، ج (3)
 (.413الدرس ) (4)
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وهاااي املااارادة مااان ا رادة االساااتعمالية لااادى التحقياااق مااان  ااا  ان يقصاااد دخولاااه يف  (1)الداللاااة االساااتعمالية
عليااه  إرادتااه ا ديااة، ويقصااد ماان االسااتثناء ا شااارة إا خروجااه عاان دائاارة ا رادة ا ديااة، و لاا  ألن املتبااا َ 

باااني املتحااااورين: مرآتياااة ا رادة االساااتعمالية لااا رادة ا دياااة، فبقولاااه أكااارم العاااام فاناااه وإن قصاااد ثبوتااااً  ااارد 
ه مارآة  رادتاه ا دياة يعادا استعمال العام يف معناه املوضاو  لاه إال ان الساامع حساب قاانون أصاالة التطاابق 

اائاً باملسااتثت منااه لوجااوب إكاارام مااا عاادا فيااأيت باالسااتثناء ليكااون قرينااة علااى تفكياا  ا رادتااني ، فيكااون م نشج
 .(2)الفاسق، وخمرباً باالستثناء عن عدم مشول إنشائه للفاسق، فتدبر(
)ومنشاائاً باالسااتثناء  :هااو والصااحيح ،صااودأقااول كلمااة )خماارباً( يف آخاار سااطر خطااأ مطبعااي مناااقض للمق
تثناء حلرمااة إكاارام الفاسااق، أو ااارد جااوازه لعاادم مشااول إنشااائه للفاسااق( واألوضااح ان يقااال: )ومنشاائاً باالساا
 بناء على ان ا واز كسائر األحكام اخلمسة  اجة إا إنشاء(.

 والمستثنى منه اإلرادات األربع في المستثنى
او  ومزيد التدقيق انه إ ا قاال: )أكارم العلمااء إال الفسااق مانهم(  د  هناا إرادتاان اساتعماليتان وإرادتاان جج

املستثت منه واملستثت، ففي )أكرم العلماء( إرادة اساتعمالية إثباتياة واساعة، وإرادة جدياة جديتان يف كل من 
ويف )إال الفساااق ماانهم( إرادة اسااتعمالية وأخاارى جديااة ضاايقتان متطابقتااان، عكااس املسااتثت  ،يقةثبوتيااة ضاا

راً إا ظنااااكاااان   مناااه حيااا  ا رادتاااان متخالفتاااان، وحيااا  توافقااات ا رادتاااان يف االساااتثناء وكاااان أظهااار )أو
مات مناه ألصاالة لج ع  املستثت مناه علاى مبات آخار( مان املساتثت مناه لتخااله إرادتياه وألن ا رادة ا دياة إ اا 

، وال شااا  ان هااانا األصااال أضاااعه مااان الظهاااور اللفظاااي لالساااتثناء بربكاااة االساااتعماليةماااع ا رادة  ابقهاااتطا
 ، فتدبر جيداً.صارف عنها اليت ال تطابق إرادتيه ا دية واالستعماليةأخصيته و 

 وصلى اهلل على محمد وخله الطاهرين
 

َأْي بُاَنيَّ َصاِحِب اْلُعَلَماَء َوَجاِلْسُهْم َوزُْرُهْم ِفي بُاُيوتِِهْم َلَعلََّك َأْن ُتْشِبَهُهْم فَاَتُكوَن  قال لقمان البنه:
ُهمْ   (327أعالم الدين: م) ِمناْ

                                                           

 بان يستعمله يف متام املوضو  له. (1)
 (.413الدرس ) (2)
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