هوية الكتاب
اسم الكتاب :أصول االستنباط

تأليف :الشيخ عيل غانم الشوييل

التصميم واالخراج الفني :قحطان عامر الطائي

املطبعة :دار كلامت للطباعة والنرش والتوزيع
عدد النسخ1000 :

الطبعة :الثانية 1438/هـ 2017 -م

بيان منهجية ومراحل ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية
بيان مواقع الأ�صول والقواعد يف عملية ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية
كتاب منهجي درا�سي
اعد لطلبة ال�سطوح كمدخل لدرا�سة الفقه اال�ستداليل
ولطلبة البحث اخلارج كمدخل لدرا�سة ابحاث اخلارج الفقهية



ِ
األمل املوعود.
إىل



إىل ِ
أمل السماءِ قبل األرض.
إىل ِ
أمل األنبياء قبل الشعوب.
إىل ِ
علي وفاطمة.
سليل ٍ
ِ
الطالب بدماءِ كربالء.
إىل
إىل اإلمام املهديِّ احلجّةِ ابن احلسن Sعجل اهلل فرجه الشريف.R

املؤلف

تقري�ض
تف�ضل به علينا �سماحة �سيدنا الأ�ستاذ
�آية الله ال�سيد عبد الكرمي ف�ضل الله احل�سني العاملي

RKS
فله منا جزيل ال�شكر والإمتنان


وبه نستعني

ّ
وصل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين.
وبعد:
فإين وجدت أن ما حيتاجه الطالب يف عملية االستنباط بعد دراسته

وبحثه للقواعد واألصول هي هذه املنهجية ،فهي الناظمة هلا يف تسلسلها
وأول ّيتها ،تقدي ًام وجريان ًا وتأخري ًا لبعضها عن بعض ،فهي كالقالدة التي
ّ
تنظم فصوص الدر الثمني املبعثرة.

ولذلك وجدت من الرضورة وضعها ،وب ّينتها يف مقدمات البحوث

ليقررها بعض األحبة من الفضالء ،وينرشوها،
األصولية والفقهيةّ ،
ثم بعد ذلك جاء ولدنا الفاضل الشيخ عيل الشوييل الذي لفت نظري
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بدأبه ونشاطه ومتابعته وح ِّبه للعلم ،ونتيج ًة حلسن فهمه هلذه املنهجية،
ومالمسته ملفاصلها ،واستيعابه ملضامينها ،وإدراكه ألمهيتها ،قام بتهذيبها

بحسب مايراه نافع ًا لطالب هذا العلم ،تقدي ًام وتأخري ًا ،وزياد ًة ونقيص ًة،
وقد ا ّطلعت عليها ،فجزاه اهلل خري جزاء املحسنني  ،وأسأل اهلل أن يكون له

ذخر ًا يوم القيامة ،وأن ينفع هبا األحبة الطلبة من العلوم الدينية وغريها،

مما يوضح هلا طريق اإلستنباط ،وخيترص الطريق ،ويو ّفر يف أعامرهم
الرشيفة ،راجي ًا من املوىل القدير الثواب واألجر يوم ال ينفع مال وال بنون

إال من أتى اهلل بقلب سليم.

					
				
					

الفقري إىل رمحة ربه
عبد الكريم فضل اهلل




وبه ثقتي

احلمد هلل رب العاملني بارئ اخلالئق أمجعني وباعث األنبياء واملرسلني

الذي بعد فال يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعاىل ،ثم الصالة

والسالم عىل أرشف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب

نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد املؤيد والرسول املسدد املصطفى األجمد
املحمود األمحد حبيب إله العاملني أيب القاسم حممد صىل اهلل عليه وعىل

أهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني واللعنة الدائمة عىل أعدائهم

أمجعني إىل قيام يوم الدين.
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َا َّما َب ْعد:
هذا الكتاب هو عبارة عن تلخيص ملطالب كتايب Sدراسات يف أصول

االستنباط Rالذي هو تقرير لدرس سيدنا األستاذ العالمة املحقق آية

اهلل السيد عبد الكريم فضل اهلل احلسني العاميل Kمع إضافة بعض
التعديالت واإلضافات عىل املنهجية كتبته ليكون كتاب ًا منهجي ًا دراسي ًا

لطلبة السطوح كمدخل لدراسة الفقه االستداليل ،ولطلبة البحث اخلارج

كمدخل لدراسة أبحاث اخلارج الفقهية ،هذا وأسأل اهلل تبارك وتعاىل أن
يكون هذا العمل خالص ًا لوجهه الكريم ،كام أرجو من اهلل عزوجل أن

يكون ما كتبته نافع ًا ومفيد ًا وأن يؤدي الغرض املنشود وعساه أن يسد
فراغ ًا يف مكتباتنا ،وأخري ًا أتوجه إىل العيل القدير يف أن أكون قد وفقت

يف ماكتبت وإذا كان فيه يشء من النقص واخللل والتقصري فإن ذلك من
طبيعة عمل البرش؛ َّ
رب
ألن الكامل هلل وحده ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ

العاملني .واهلل ويل التوفيق.

					
				
					

عيل غانم الشوييل
 /14مجادي األول 1438 /ﻫ
النجف األرشف

منهجية
ومراحل استنباط األحكام الشرعية

()1

من املعلوم والواضح أن قلی ً
ال من األحکام الرشعية معلوم علی نحو

القطع ،ومعظم األحکام األخرى داخل يف دائرة الشك الفقهي  -الذي

يعم الظن والشك املنطقي أو اجلهل كام هو احلال يف بعض املوارد ،-
ولذا کان ال بد ملعرفتها من استخدام قواعد عامة ک ّلیة حیث تسامل الفقهاء

علی أن ما من واقعة إال وهلا حكم؛ وألجل ذلك نشأ علم آخر وهو علم
األصول الذي یبحث فيه عن هذه القواعد.

((( أهم ٍ
يشء يف ِ
هذه املنهجية ّ
أن املسألة املراد معرفة حكمها يف أي قسم من أقسام الشبهات
ُ
أضعها ومن أي نوع هي ،هل هي من أقسام الشبهة احلكمية أم املفهومية أم املصداقية؟
فكام درسنا يف علم املنطق مواجهة املشكل معرفة نوع املشكل ،كذلك يف هذه املنهجية
مواجهة الشبهة معرفة نوع الشبهة؛ ألن تشخيص ومعرفة نوع الشبهة ويف أي قسم من
أقسام الشبهات هي ،فإن ذلك مهم جد ًا؛ ألن كل شبهة من الشبهات هلا أسباب وهلا طرق
عالج لرفع تلك الشبهة.
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ومن األمثلة عىل ذلك:
إذا واجه الفقيه مسألة فقهیة:
هل التدخنی حرام أم ال؟
فام هو الذي ینبغي عليه فعله؟
نص أو سریة أو إمجاع أو حکم عقل...إلخ؟
هل يبحث عن ّ
ما هي مراحل االستنباط؟
من أین يبدأ الفقيه ومن أین ينتهي؟
ما هي الطرق التي ینبغي سلوکها للوصول إلی احلکم الرشعي؟
وما هي مراحل االستنباط؟

اخلطوط العامة للمنهجية 13 ..................................................

اخلطوط العامة للمنهجية:
الشبهات ثالث ال رابع هلا:
األوىل :الشبهة احلكمية.
الثانية :الشبهة املفهومية.
الثالثة :الشبهة املصداقية.

مفهوم الشبهة:

ِ
ٌ
ٌ
ِ
االصطالح.
وإطالق يف
اللغة
إطالق يف
ملفهوم الشبهة إطالقان
اإلطالق اللغوي للشبهة :مأخوذ من الشبه أي التامثل.

وقد جاء يف لسان العرب  ...Sويف حديث حذيفة :و َذكَر فتن ًة فقال
ي ُمدْ بِ َرةً؛ قال شمر :معناه َأن الفتنة إذا َأقبلت َش َّب َه ْت
ت َُش َّب ُه ُم ْقبِ َل ًة و َت َب َّ ُ

عىل القوم و َأ َر ْ ُت ْم َأهنم عىل احلق حتى يدخلوا فيها و َي ْر َك ُبوا منها ما ال
حيل ،فإذا َأدبرت و انقضت َ
مرها ،ف َع ِل َم َم ْن دخل فيها َأنه كان عىل
بان َأ ُ

اخلطأ.)1(R

((( لسان العرب ،ج ،13ص.503
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و ُّ
الش ْب َه ُة:
االلتباس(.)1
ُ
ولذا قالوا ّ
سمیت شبهة؛ ألهنا تشبه احلق(.)2
أن الشبهة ّ
ات من
نعم استعملت يف معنی املشکل ،ولذا ذکر أهل اللغةS :ا ُمل ْشتَبِ َه ُ
ِ
األمور ا ُمل ْش ِك َلت.)3(R
ومن املعلوم ّ
أن کتب اللغة تُعنی باالستعامالت ال باملعنی احلقیقي.
نعم ،لكن كثرة األستعامل مع عدم ذكر القرينة قد تؤدي إىل معرفة

الوضع أو نمط االستعامل يؤدي بنا إىل معرفة املوضوع له.

وأما اإلطالق االصطالحي للشبهة :فاملراد من الشبهة هو ما مل یعلم

حکمه يف بادئ األمر .أي عندما نواجه املسألة نحتاج إلی البحث ملعرفة

احلکم؛ لذلك بعد البحث قد نصل إىل العلم باحلكم.

فعلی هذا ،الشبهات كلها شبهات حكمية بأكملها؛ ألن الشبهة يف

املفهوم تؤدي إىل االشتباه يف احلكم؟ وكذلك الشبهة يف املصداق أيض ًا
((( الصحاح ،ج ،6ص ،2236تاج العروس ،ج ،19ص ،51لسان العرب ،ج،13
ص.503
((( جممع البحرين ،ج ،6ص.349
((( الصحاح ،ج ،6ص.2236

أسباهبا  ،طرق معاجلتها 15 ...................................................

تؤدي إىل االشتباه يف احلکم؟

أوالً :الشبهة احلكمية:
تعريفها:
وهي االشتباه باحلكم بام هو هو.

أسباهبا:

أوالً :فقدان الدليل.
ثاني ًا :تعارض الدليلني(.)1

طرق معاجلتها:
طرق معاجلة السبب األول:
أوالً :أبحث عن علم  -أي كاشف تام -فإن مل أجد.
((( يف هذه املنهجية ذكرنا أن أسباب الشبهة احلكمية هي :فقدان الدليل ،و تعارض
الدليلني ،وأما إمجال الدليل فقد ذكرناه يف أسباب الشبهة املفهومية؛ ألنه شك يف لفظ متعلق
احلكم ،وبعبارة أخرى إذا كان الشك يف احلكم فريجع إىل الشبهة احلكمية وإذا كان الشك يف
نص الدليل الرشعي من حيث إمجال النص أو عدم فهم اللفظ فريجع إىل الشبهة املفهومية.
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ثاني ًا:أبحث عن علمي  -أي كاشف ناقص -معترب قام الدليل عىل

حجيته لنفس عنوان املشتبه فإن مل أجد.

ثالث ًا:أبحث عن أصل لفظي منقح من دليل عام فإن مل أجد.
رابع ًا :أبحث عن أصل عميل.

طرق معاجلة السبب الثاين:
وهو فيام لو تعارض دليالن -أي يف حالة تنايف مدلوهلام يف مقام

اجلعل -فإنه جيمع( )1بينهام بأحد أمور أربعة:
األول :التقييد.
الثاين :التخصيص.
الثالث :احلكومة.
الرابع :الورود.

((( يكون اجلمع بني الدليلني إما بشاهد رشعي ويسمى بشاهد اجلمع ويقابلهام اجلمع
التربعي الذي ال شاهد عليه ال من الرشع وال من العرف..

املفهومية :تعريفها ،اسباهبا ،طرق معاجلتها17 ..................................

ثانيا :الشبهة املفهومية:
تعريفها:
وهي االشتباه باحلكم بسبب االشتباه بمفهوم متعلق احلكم أو إمجاله.

أسباهبا:
أوالً :إمجال الدليل.
ثاني ًا :عدم فهم لفظ الدليل.

طرق معاجلتها:

أوالً :أطرق باب الشارع املقدس فإن مل أجد.
ثاني ًا :أطرق باب العرف  -أي عرف زمان عرص صدور النصوص

الرشعية -فإن مل أجد.

ثالث ًا :أطرق باب أهل اللغة  -أي ماقبل عرص البعثة النبوية -فإن مل أجد.
رابع ًا :أقترص عىل القدر املتيقن فإن مل أجد عاد الدليل جمم ً
ال

فأبحث عن دليل آخر.
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ثالث ًا :الشبهة املصداقية:
تعريفها:
وهي االشتباه باحلكم بسبب االشتباه باملصداق اخلارجي.
أسباهبا :خارجية الحتىص.

طرق معاجلتها:
أوالً :البحث عن قطع ،فإن مل أجد.
ثاني ًا :أبحث عن أمارة معتربة يف إثبات املوضوعات كالبينة ،فإن مل أجد.
ثالث ًا :أبحث عن قواعد عامة يف إثبات املوضوعات كقاعدة اليد ،فإن

مل أجد.

رابع ًا :أبحث عن أصل موضوعي يف إثبات املوضوعات كاألصول

العدمية ،فإن مل أجد استحكمت الشبهة يف املصداق فتخرج من حكم

العام؛ ألن احلكم مرتتب عىل املوضوع ومل حيرز انطباق العام عىل

املوضوع.

الشبهة احلكمية
Sمرحلة اثبات احلجيةR
تعريفها:
وهي االشتباه باحلكم بام هو هو وليس بسبب االشتباه بمفهوم متعلق

احلكم أو بسبب االشتباه واجلهل باملصداق.

وذلــك كام لو اشتبه احلكم بني احللية واحلرمة أو بني الوجوب

واالستحباب أو الصحة والبطالن.

أسباهبا:
األول :فقدان الدليل االجتهادي.
مثاهلا:حكم تدخني السكائر؟ اليوجد نص خاص يف حكم التدخني،

هل هو حرام أم حالل؟
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الــثــاين :تعارض الدليلني أي وجــود دليلني ظاهرين واضحني

ولكنهاممتعارضان.

مثال ذلك:
ِ
ِّ
الصالة داخل الوقت ،فهل
إذا َع ِل َم
املصل بالنَّجاسة بعد الفراغ من َّ

جتب عليه اإلعادة مع بقاء الوقت أم ال؟

اختلف العلامء يف حكم هذه املسألة عىل قولني:
األول :عدم وجوب إعادة الصالة ْ
وإن كان الوقت باقي ًا.
الثاين :وجوب إعادة الصالة داخل الوقت.
َّ
إن منشأ وسبب اخلالف يف املسألة هو وجود روايات معتربة متعارضة

منها مايدل عىل وجوب اإلعادة ومنها ما اليدل عىل وجوب اإلعادة.
نذکر من الروايات الدالة عىل وجوب اإلعادة:

الشبهة احلكمية (مرحلة اثبات احلجية( 21 .................................

صحيحة وهب بن عبد ر ِّبه:

روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس Eيف كتابيه Sالتهذيب

واالستبصار ،Rعن سعد( ،)1عن حممد بن احلسني ،عن ابن أيب عمري ،عن
ِ ِ
يب ال َّث ْو َب َو َل
جلنَا َبة تُص ُ
وهب بن عبد ر ِّبه ،عن أيب عبد اهللِ - Aف ا َ
يع َلم ِبا ص ِ
اح ُب ُه َف ُي َص ِّل فِ ْي ِهُ ،ث َّم َي ْع َل ُم َب َعدَ َذلِ َك َ -ق َالُ S :ي ِعيدُ إ َذا َل ْ َي ُك ْن
َْ ُ َ َ
َع ِل َم.)2(R
وأما الروايات الدالة عىل عدم وجوب اإلعادة نذكر منها:

صحيحة العيص بن القاسم:

روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني Eيف كتابه Sالكايف،R

عن احلسني بن حممد ،عن عبد اهلل بن عامر ،عن عيل بن مهزيار ،عن
صفوان( ،)3عن العيص بن القاسم؛ قالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَِ Aع ْن َر ُج ٍل
ِ
ب ال َّث ْو ِ
َص َّل ِف َث ْو ِ
ب َر ُج ٍل َأ َّيا َم ًاُ ،ث َّم َّ
ب ُه َأ َّن ُه َل ُي َص ِّل فِ ْي ِه؛
إن َصاح َ
ب َأ ْخ َ َ
َق َالَ :
Sل ُي ِعيدُ َش ْي َئ ًا ِم ْن َص َلتِ ِه.)4(R
((( تبلغ الروايات الواردة هبذا العنوان 380مورد ًا ،وهو سعد بن عبد اهلل بن أيب َخ َلف
األشعري ال ُق ِّمي الثقة وثقه الشيخ النجايش والطويس.
((( هتذيب األحكام ،ج ،2ص ،387االستبصار ،ج ،1ص.182
((( َص ْفوان :مشرتك بني صفوان بن مهران وصفوان بن حييى وكالمها ثقتان .وقع يف
 1640مورد ًا.
((( الكايف ،ج ،3ص.404
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فهاتان الروایتان متعارضتان ،وهذا التعارض أدى إىل اإلشتباه

باحلكم ،واالشتباه باحلكم هنا ال بسبب فقدان النص ،وإنــا بسبب

تعارض الدليالن  -أي تنايف مدلوهلام يف مقام اجلعل  -بحيث لوجعلت

كل رواية عىل حدى لعمل هبا ،وبعبارة أخرى أي ّ
أن التعارض هو يف
مقام احلجیة ،لتنافيهام يف مقام الداللة.

طريقة معاجلة السبب األول

من أسباب الشبهة احلكمية
املرحلة األوىل :البحث عن علم -أي كاشف تام -فإن مل أجد.
املرحلة الثانية:أبحث عن علمي  -أي كاشف ناقص -معترب قام

الدليل عىل حجيته لنفس العنوان املشكوك احلكم فإن مل أجد.

املرحلة الثالثة :أبحث عن أصل لفظي منقح من دليل عام Sمايسمى

بالعام الفوقاين Rفإن مل أجد.

املرحلة الرابعة :أبحث عن أصل عميل.
ولنبدأ يف ذكر هذه املراحل:
املرحلة األوىل :أن حياول الفقيه الوصول إىل قطع أو اطمئنان وهي

مرحلة الكشف التام(.)1

((( الكاشفية هنا بلحاظ الدليل ال متعلقه أما متعلق الدليل يكون البحث عنه يف الشبهة
املفهومية كام يف إمجال النص أوعدم فهم اللفظ.
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أوالً :الوجدانيات :كالبدهييات واليقينيات وموارد اليقني التفصييل

والذوق الفقهي.

ثاني ًا :القرآن الكريم.
ثالث ًا :اإلمجاع املحصل :هو الذي حيص ّله الفقيه بنفسه من خالل تتبعه

ألراء الفقهاء وفتاوهيم ،وهو الذي ُيستكشف منه رأي املعصوم،A

سواء كان لفظي ًا أو عملي ًا -سرية املترشعة(.-)1

رابع ًا :اخلرب متواتر :وهو إخبار مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب

وعرفه بعض األعالم أنه مايفيد العلم بنفسه وقيد بنفسه إلخراج اخلرب
َّ
الواحد املقرون .والتواتر عىل قسمني:
األول :التواتر اللفظي.
الثاين :التواتر املعنوي.
وقسمه بعض إىل أكثر من ذلك إال أهنا يف احلقيقية ترجع إىل هذين

القسمني.

((( سرية املترشعة :وهي عمل املتدينني لفعل ما أو تركه من عرص املعصوم .Aوحجيتها
ثابتة لعدم ردع الشارع عنها ،وهذه السرية تكشف عن وجود حكم من املعصوم.A
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خامس ًا :خرب الواحد املحفوف بالقرائن

()1

املعصوم.A

التي تفيد صدوره عن

سادس ًا :املالزمات العقلية :وهي تنقسم إىل قسمني:
ّ
يستقل به العقل:
األول :ما
ّ
ّ
املستقلت العقلية وصغريات
يستقل به أو ما يعرب عنه بغري
الثاين :ما ال

هذه املسألة هي:

أوالً :مبحث اإلجزاء ،أي أن املأمور به باألمر الثانوي هل جيزي عن
مجع:مفرده قرينة أي دليل يعتمد عليه يف الوصول إىل النتيجة وهي صدور اخلرب عن
((( ٌ
املعصوم Aوهي عىل قسمني:
القسم األول:علمية :من العلامء أي اتفاق أو اصطالح:وهي املوافقة ألدلة العقل ،املوافقة لظاهر
القرآن،املوافقة للسنة القطعية،املوافقة إلمجاع املسلمني ،املوافقة إلمجاع اإلمامية،وجود اخلرب يف
أحد كتب أصحاب اإلمجاع ،وجود اخلرب يف أحد الكتب التي عرضت عىل أحد األئمةDونالت

إستحساهنم مثل :كتاب عبيد اهلل احللبي املعروض عىل اإلمام الصادق ،Aوكتاب يونس بن عبد
الرمحن املعروض عىل اإلمام العسكري،Aوجود اخلرب يف أحد الكتب التي اشتهر الوثوق هبا
واالعتامد عليها يف عهود األئمةDمثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين وغريها من القرائن

التي ذكرها الشيخ الطويس Eيف مقدمة كتابه االستبصار.

والقسم الثاين :االجتامعية :وهي التي تكون بني أبناء املجتمع حيث قال صاحب املعامل6
بأهنا كثرية جد ًا ومثل هلا بموت ابن امللك :كام لو اخرب شخص بأن ابن امللك قد تويف
ٍ
حينئذ من صحة اخلرب
فخرجت إىل الطريق فوجدت النياحة والسواد والعزاء ،فأتأكد
لوجود القرينة اخلارجية.

 ........................................................ 26أصول االستنباط

املأمور به باألمر األويل ،سواء كان هذا الثانوي اضطراري ًا أم اختياري ًا.
ثاني ًا :اقتضاء األمر باليشء النهي عن ضده.
ثالث ًا :اقتضاء النهي عن اليشء الفساد.
رابع ًا :مبحث اجتامع األمر والنهي وأحكامه ،وأحكام التزاحم.
خامس ًا :مبحث مقدمة الواجب ،هل جتب املقدمة عند وجوب ذهيا.
املرحلة الثانية :وهي مرحلة الوصول إىل الكشف الناقص .إذا مل

يصل الفقيه إىل قطع باحلكم يأيت دور األمارات املعتربة ،وهي كل ظن

قام الدليل عىل حجيته من حيث الكشف وتسمى بالعلمي نسبة إىل العلم
تنزل وتعامل معاملة العلم يف وجوب
وهي مرحلة األدلة الظنية أي َّ

العمل به وهي:

أوالً :خرب الواحد غري املقرون.
ثاني ًا :الشهرة :معناها لغ ًة :هي الشيوع أو الوضوح.
واصطالح ًا :عند أهل احلديث تطلق عىل اخلرب الذي نقل من عدة

رواة دون أن يبلغ حدَّ التواتر ،وهذا خارج عن حمل بحثنا.
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ٍ
معان:
وعند الفقهاء تطلق عىل
األول :الشهرة الروائية :وهي اشتهار الرواية بني الرواة واملحدّ ثني

وکتب احلديث ،عىل أن ال تبلغ حدّ التواتر ،واملعروف أن هذه الشهرة

غري معتربة إالّ يف باب الرتجيح بني الروايتني املتعارضتنيS :يا زرارة خذ
ما اشتهر بني أصحابك ،ودع الشاذ النادر.)1(R

الثاين :الشهرة العملية :وهي اشتهار العمل برواية معينة ،عىل أن ال

تبلغ الفتوى حدّ اإلمجاع ،واملشهور أن هذه الشهرة جترب ضعف الرواية،
إالّ أن بعض املتأخرين عىل خالف ذلك كالسيد اخلوئي.H

الثالث :الشهرة الفتوائية :وهي اشتهار الفتوى من دون بلوغ حدّ

تسمى يف اإلصطالح باملشهور ،واألكثر بني املتأخرين
اإلمجاع ،وهي ما ّ

حجيتها دون املتقدمني ،نعم تصلح أن تكون مؤيد ًا.
عدم ّ

ثالث ًا :اإلمجاع املنقول :هو اإلمجاع الذي ُينقل عن الغري ،كنقلنا إلمجا ٍع

ا ّدعاه الشيخ الطويسEعىل حج ّية اخلرب ،فإنّا مل نحص ّله ،بل نقلناه عنه.

((( غوايل اللئايل ،ج ،4ص .133
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رابع ًا:السرية العقالئية( :)1وهي تباين العقالء عىل عمل ما أو عىل تركه

بام هم عقالء ،مسلمني كانوا أم ال ،متدينني كانوا أم ال.

املرحلة الثالثة :وهي أيض ًا مرحلة من مراحل الكشف الناقص ،لكن

من حيث االعتبار واحلجية تأيت يف آخر مرتبة من مراتب العلميات.
وبعبارة أخرى هي مرحلة البحث عن دليل عام يشمل العنوان املشكوك،
وذلك بإعامل األصول اللفظية وهيSأصالة العموم ،وأصالة اإلطالقRوهي

ما تسمى بالعمومات الفوقانية ،وترجع إىل أصالة الظهور عند مشهور
املتأخرين.

وهذه املرحلة هي مرحلة مضامني األدلة العامة عند فقدان املرحلة

الثانية .واألصول اللفظية هي مرحلة تنقيح مضامني العلمي ،ولک ّن
أفردت بالذکر ؛ ألهنا تأيت يف املرتبة األخرية من العلميات أي أهنا يف

حالة وجود خرب حجة من عنوان خاص ال جمال جلريان األصول اللفظية
((( الفوارق األساسية بني سرية املترشعة والسرية العقالئية هي:
أوالً :إن السرية العقالئية يعترب فيها عمل العقالء ولو مل يكونوا متدينّني بخالف املترشعية.
ثاني ًا :اشرتاط احتاد املسلك مع الشارع يف السرية العقالئية دون املترشعية.
ثالث ًاّ :
إن السرية العقالئية تكشف عن حكم إمضائي كان موجود ًا قبل الرشيعة فأمضاه
الشارع كإمضائه للبيع.
أما السرية املترشع ّية فتكشف عن صدور احلكم من املعصوم Aوهو حكم تأسييس ال
إمضائي ولذا اشرتط اتصاهلا بزمن املعصوم.A
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يف دليل عام .وإفراد األصول اللفظية هي خطوة أفضل لرتتيب جماري

األدلة يف ذهن الطالب.

مثال ذلك :مسألة «صحة بیع الصبي».
نبحث فيها عن علم-وهي املرحلة األوىل -فإن مل نجد نبحث عن

علمي ـ وهي املرحلة الثانیة ـ فإن مل نجد نبحث عن دلیل عام یشمل هذا
املورد مثل ﴿ يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
﴿...و َأ َح َّل ال َّلـ ُه
ود )1(﴾...أو
َ
ُ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
ا ْل َب ْي َع )2(﴾...حیث نُعمل أصالة العموم  -وهذه هي املرحلة الثالثة.-

((( سورة املائدة :آية.1 :

((( سورة البقرة :آية.275 :
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املرحلة الرابعة :مرحلة األصول العملية(:)1
إذا مل جید املکلف عل ًام وال أمارة معتربة ظاهرة غری معارضة ومل جید
ٍ
أص ً
حینئذ متحري ًا یسأل نفسه يف مقام العمل،
ال لفظی ًا یرجع إلیه ،یقف
ٍ
حینئذ تصل النوبة إلی األصول العملیة وهي أربعة(:)2
ماذا أعمل؟
أوالً :االستصحاب.
ثاني ًا :االحتیاط.
ثالث ًا :التخیری.
رابع ًا :الرباءة.
((( إذا شككنا يف أصل التكليف يف أي عبادة من العبادات فاألصل الذي جيري هو أصالة
ٍ
ٍ
عبادة
رشط أوجزء أو مانع يف أي
عدم التكليف  -أي الرباءة الرشعية ،-وأما إذا شككنا يف
من العبادات فاألصل اجلاري يف املسألة إذا كان يف مرحلة األصول اللفظية يكون من
تطبيقات مسألة الصحيح واألعم ،وأما إذا كان يف مرحلة األصول العملية فيكون األصل
اجلاري يف املسألة من تطبيقات دوران األمر بني األقل واألكثر االرتباطي هذا كله إذا كان
الشك يف العبادات أو يف رشائطها أو أجزائها أو موانعها ،وأما لو كان الشك يف املعامالت
فإن كان الشك يف أصل املعاملة بعد إحراز الرشوط واألجزاء وعدم وجود مانع نحكم
بصحة املعاملة؛ ألصالة الصحة ،وأما إذا كان الشك يف رشط أو جزء أو مانع يف معاملة من
املعامالت فاألصل اجلاري يف املسألة أصالة الفساد وعدم ترتب األثر.
((( أو أكثر عىل حسب املباين.
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وإنام سمیت أصول عملیة؛ ألهنا تبنی للمكلف وظیفته العملیة ،وهي

جواب عن سؤال املکلف املحتار :ماذا أعمل؟
وبإجیاز نورد جماري هذه األصول:

أوال :االستصحاب:

جیري عند الشك فی التکلیف مع وجود حالة سابقة له فنستصحبها

کام لو کنت علی وضوء ،ثم شککت يف حدوث ناقض ،فأستصحب
الطهارة.

ثاني ًا :االحتیاط:

عيل
جيري عند الشك يف االمتثال -أي املكلف به :-کام لو وجب َّ
الوضوء ،وکان معي إناءان ،أحدمها ماء ،واآلخر ماء ورد مثالً ،فال بد
ٍ
حینئذ بالوضوء باالثننی مع ًا کي أحرز الطهارة؛ ألن االشتغال الیقیني
يستدعي الفراغ الیقیني.

ثالث ًا :التخیری:

جیري عند الشك يف التکلیف مع دوران األمر بنی احلرمة والوجوب،

عند عدم وجود حالة سابقة.
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رابع ًا :الرباءة:

جتري عند الشك يف التکلیف مع عدم وجود حالة سابقة له :کام لو

شککت بحرمة التدخنی فاألصل عدمها.

طريقة معاجلة السبب الثاني من أسباب
الشبهة احلكمية
ثم إنه لو تعارض دلیالن يف بادئ األمر  -أي تنافی مدلوهلام يف مقام

اجلعل ،-فإن العرف لوسمعهام ،فإما أن جیمع بینهام( )1بأحد أمور أربعة

وإال استحکم التعارض.

•األمور التي جيمع هبا بني املتعارضني يف حالة التعارض غري
املستقر املعرب عنها بقواعد اجلمع الداليل العريف:

((( وهو مجع بني الدليلني إما بشاهد رشعي وهو املعرب عنه بشاهد اجلمع وإما بشاهد عريف
وهو املعرب عنه باجلمع الداليل العريف يف مقابل اجلمع التربعي الذي ال شاهد عليه ال من
الرشع وال من العرف.
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األول :التقیید:
بأن حیمل املطلق علی املق ّید ،ومعنی احلمل علیه هو بیان املراد اجلدي
ٍ
ظهور يف التقیید وهو -غالب ًا  -ما يكون يف املختلفنی
منه .وال بد من

ظهور وإال ُحِل علی
سلب ًا وإجیاب ًا ،أما إذا کانا سلبینی إو إجیابینی فإن کان
ٌ
أفضل األفراد أو علی حمامل أخری.

کام لو قال أعتق رقبة ،ثم قال :ال تعتق الکافرة .فاجلمع بینهام یکون

بوجوب عتق الرقبة املؤمنة.

الثاين :التخصيص:
بأن حیمل العام علی اخلاص إي یکون اخلاص مب ّینا للمراد

اجلدي من العام ولذا فهو یقدّ م علیه.

ومثال ذلك ﴿ :يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود )1(﴾...ثم قال...﴿ :
ُ
ْ
َ َ
َ ُّ َ

الر َبا )2(﴾...واجلمع بینهام یکون بااللتزام بکل العقود عدا عقد
َو َح َّر َم ِّ
الربا.

((( سورة املائدة :آية.1 :

((( سورة البقرة :آية.275 :
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الثالث :احلكومة:
تنقسم احلكومة يف املصطلح األصويل عىل قسمني:
القسم األول :بأن یکون أحد الدلیلنی حاک ًام علی اآلخر .وذلك بأن

یکون أحد الدلیلنی ناظر ًا إلی موضوع الدليل اآلخر توسعة أو تضییق ًا،

فهو ختصیص للموضوع أو توسیع ولکن بعنایة التعبد.

ومثاله يف التوسعة :الطواف يف البيت صالة ،فتثبت أحکام الصالة

للطواف إمجاالً(.)1

الر َبا )2( Oو Sال ربا بني
ومثاله يف التضييقَ :
Pو َأ َح َّل اهللُ ال َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ

دل األول عىل حرمة الربا مطلق ًا ،والثاين َّ
الوالد وولده ،)3(Rفقد َّ
دل عىل
مفس له فيكون
جواز الربا بني الوالد ووالده ،والثاين ناظر إىل األولّ ،

حمرم ّإل بني الوالد وولده.
حاك ًام عليه ومقيد ًا له ،واملعنى :أن الربا ّ

((( وثبوت األحكام عىل ثالثة احتامالت:
األول :مجيع األحكام إال ما خرج بالدليل.
الثاين :ثبوت القدر املتيقن دون غريه.
الثالث:ثبوتخصوصماينرصفإليهالذهنمنأحكامعندإطالقلفظاملحكومSالصالةRدونغريه.

((( سورة البقرة :اآلية .275

((( ينظر :وسائل الشيعة ،ج ،18كتاب التجارة ،أبواب الربا ،الباب ،7حديث.1
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القسم الثاين :وهو ما يكون فيها ّ
أن أحد الدليليني رافع ًا بمدلوله

ملوضوع احلكم يف الدليل اآلخر وإن مل يكن بمدلوله اللفظي شارح ًا له
كام يف القسم االول وهذا كحكومة األمــارات عىل األصول الرشعية:
كاالستصحاب ،واالحتياط ،والتخيري والرباءة اجلارية يف الشبهة احلكمية
واملصداقية.

الرابع :الورود:

بأن یکون أحد الدلیلنی وارد ًا علی اآلخر ،أي خمرج ًا له عن موضوعه
ٍ
بعناية من الشارع فیکون ختصص ًا تعبد ًا ،فیکون املقدَّ م هو
خروج ًا حقيق ًة

الدلیل الوارد.

ومن األمثلة عىل ذلك:
ورود وتقديم األمارات علی االُصول العملیة العقلیة.
فإن موضوع الرباءة العقلیة Sقبح العقاب بال بیان Rهو عدم البیان.

وکل أمارة صاحلة أن تکون بیانا ،ولکن لیس بیانا حقیقی ًا ،بل بیان تعبدي

وعناية من الشارع .فتخرج عن موضوع الرباءة العقلیة.

وکذلك أصل االحتیاط العقيل أي وجوب دفع الرضر املحتمل.

مؤ ِّمن ًا.
املؤ ِّمن ،وکل أمارة صاحلة أن تكون َ
موضوعه عدم َ

طريقة معاجلة السبب الثاين من أسباب الشبهة احلكمية 37 .....................

املرجح،
وأیض ًا أصل التخیری بنی الوجوب واحلرمة موضوعه عدم ِّ

وکل أمارة صاحلة ألن تکون مرجح ًا ،ولكن ال بد أن تکون معتربة.

والکالم نفسه أیض ًا يف االُصــول العملیة الرشعیة فهي مقدَّ مة علی
األصول العملية العقلیة من باب الورود.

مثال آخر:

املرأة املطلقة طالق ًا رجعي ًا يف العدة زوجة .األدلة الرشعية هي التي

جعلتها زوجــة فقد أخرجتها عن كوهنا مطلقة فهذا اخلــروج خروج

ختصيص حقيقي ،لكن بمساعدة االعتبار باعتبار أن كوهنا زوجة احتاج

إىل دليل.

التعارض املستقر:

فإن مل یکن بنی املتعارضنی أحد هذه األمور األربعة استحکم التعارض.

ٍ
وحینئذ فالقاعدة االولیة هي التساقط علی املشهور ،لکن تضافرت

الروایات يف عالج املتعارضنی ،فکانت القاعدة الثانویة ،أي بعد األخذ

باألخبار العالجیة(.)1

والقاعدة الثانویة هي التخییری مطلق ًا ـ أي سواء وجد املرجح أم ال ـ

علی ما نسب إلی املشهور أو الرتجیح بأحد املرجحات :من کون أحدمها
((( وسائل الشيعة ،ج ،27ص ،106الباب.9
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أقرب إلی الواقع ،أو أحدث تارخی ًا ،أو أشهر ،أو موافق ًا للکتاب حیث
االئمة:D
ورد عن ّ

روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني Eيف كتابهSالكايف ،Rعن
ِعدَّ ٍة ِم ْن َأ ْص َحابِنَاَ ،ع ْن َأ ْحَدَ ْب ِن ُم َ َّم ِد ْب ِن َخالِ ٍدَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،ع ِن الن ْ ِ
َّض
ٍ
ال ِّرَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد
ال َلبِ ِّيَ ،ع ْن َأ ُّي َ
ْب ِن ُس َو ْيدَ ،ع ْن َ ْ
وب ْب ِن ْ ُ
ي َيى ْ َ
ول« :ك ُُّل َ ٍ
َاب والسن َِّة ،وك ُُّل ح ِد ٍ
ِ
ال ّٰل ِـهَ Aي ُق ُ
يث َل
َ
َ
شء َم ْر ُدو ٌد إِ َل ا ْلكت ِ َ ُّ
ْ
ِ ِ
ف»(.)1
َاب ال ّٰل ِـهَ ،ف ُه َو ُز ْخ ُر ٌ
ُي َواف ُق كت َ
وأيض ًا ما رواه الشيخ حممد بن يعقوب الكليني Eيف كتابه«الكايف»،
عن ُم َ َّم ٍد ْب ُن إِ ْس َم ِع َيلَ ،ع ِن ا ْل َف ْض ِل ْب ِن َشا َذ َ
انَ ،ع ِن ا ْب ِن َأ ِب ُع َم ْ ٍيَ ،ع ْن
ِ
ال َك ِم َو َغ ْ ِي ِهَ :ع ْن َأ ِب َع ْب ِد ال ّٰل ِـهَ ،Aق َالَ :
ب النَّبِ ُّي صىل
«خ َط َ
ه َشا ِم ْب ِن ْ َ
ِ ِ
ِ
َاب ال ّٰل ِـه،
َّاسَ ،ما َجا َءك ُْم َعنِّي ُي َواف ُق كت َ
نىَ ،ف َق َالَ :أ ُّ َيا الن ُ
اهلل عليه و آله بِم ٰ
َف َأنَا ُق ْل ُته ،وما جاءكُم ُيَالِ ُ ِ
َاب ال ّٰل ِـهَ ،ف َل ْم َأ ُق ْل ُه»(.)2
ف كت َ
ُ َ َ َ َ ْ

((( الكايف ،ج ،1ص ،173ح ،205وسائل الشيعة ،ج ،27ص،111ح.33347
((( الكايف ،ج ،1ص ،173ح ،207وسائل الشيعة ،ج ،27ص،111ح.33348
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حلریة
أو خمالف ًا لفقهاء السالطنی ـ يف ظرف مصادرة السلطات ّ

الطرف اآلخر حیث یستکشف من ذلك أن الروایة املوافقة للسلطة قد
وردت تق ّیة  -أو کون الراوي أفقه أو أورع ،أو غری ذلك مما ذکروه يف

علم األصول.

وبالنتیجة يوجد لدی العلامء اجتاهان:
األول :القول بالتخیری بنی األدلة.
الثاين :القول بالرتجیح مع وجود املرجح ،وإال فسلوك االحتیاط أو

الرجوع الی األصل مع عدمه.

أي إذا مل جيد املكلف عل ًام  -أي كشف تام  -وال علمي  -أي كشف

ناقص -كأمارة معتربة ظاهرة غري معارضة ومل جيد أص ً
ال لفظي ًا يرجع
ٍ
حينئذ حمتار ًا يسئل نفسه ماذا يصنع وماذا يعمل؟
إليه ،يقف
حينئذ تصل النوبة إىل األصول العملية.

الشبهة املفهومية
Sمرحلة تنقيح منت الدليلR
تعريفها :وهي االشتباه باحلكم بسبب االشتباه بمفهوم متعلق احلكم.

مثال ذلك:
مفهوم الكعبني املراد مسحهام يف الوضوء .فاحلكم واضح ،وهو

وجوب مسح القدمني يف الوضوء إىل الكعبني ،ولكن ما معنى الكعبني
فقد اختلف يف مفهوم الكعبني مامها؟ هل مها العظمتان الناتئتان بني

مفصل القدم والساق أم أهنام مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الرشاك

عىل ظهر القدم وهو االرتفاع الظاهر فوق القدم املعرب عنه بقبة القدم؟
مثال آخر:

مفهوم «العدالة» املشرتطة يف إمام اجلامعة .فاحلكم واضح ،وهو

ثبوت اشرتاط العدالة ،ولكن ما معنى العدالة ،حيث يدور األمر بني أن

تكون بمعنى امللكة ،أوبمعنى فعل الواجبات وترك املحرمات ،أو بمعنى
ترك خصوص الكبائر.
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مثال آخر:
مفهوم كلمة «الصعيد» املراد التيمم به كطهارة بديلة عن الوضوء أو

الغسل .فاحلكم واضح وهو وجوب التيمم بالصعيد ،ولكن ما معنى
الصعيد فقد اختلف يف معنى الصعيد ما هو؟ هل هو خصوص الرتاب أم
مطلق وجه األرض؟
مثال آخر:
مفهوم «الغناء حرام» يف حال کون املجهول لیس هو نفس احلکم ،بل

هو متعلقه «أي الغناء» حیث ال أدري ما هو الغناء؟

هل هو ما یطرب أو ما فيه ترجیع الصوت ،أو غري ذلك؟

أسباهبا:
كثرية منها بعد عرص النص ،أو اختالف نقل اللغويني ،أو كون اللفظ

من املشرتكات ،أو تعدد استعامل اللفظ ،أو وجود جماز مشهور...إلخ.

كل هذه األسباب وغريها أدت إىل اإلمجال يف النص ،أو عدم فهم اللفظ.
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طرق معاجلتها:
للتخلص من الشبهة املفهومية نلجأ إىل املراحل التالية:
أوالً :نطرق باب الشارع إن كان لديه مفهوم خاص يف هذا املورد

فنأخذ به ،وهو ما يسمى يف علم األصول باحلقيقة الرشعية ،فإن مل نجد.

ثاني ًا :نطرق باب العرف املوجود آنذاك فنأخذ به؛ ألن الشارع حتدث

مع الناس بحسب عرفهم ومفاهيمهم لأللفاظ ،فإن مل نجد.

ثالث ًا :نطرق باب اللغة التي كانت قبل الرشع كلغة امرئ القيس

وغريه ،إذ مع انعدام احلقيقة الرشعية والعرفية البد من األخذ باحلقيقية

اللغوية؛ وذلك ألصالة عدم النقل  -أي عدم نقل اللفظ من املعنى اللغوي

إىل معنى آخر رشعي أو عريف  -فنأخذ باملعنى اللغوي ،فإن مل نجد.

ٍ
رابع ًا :يكون الدليل جمم ً
وحينئذ إن كان بني املعنيني أو املعاين املردد
ال

بينهام قدر متيقن أخذنا به والزائد املشكوك ينفى بأصالة اإلطالق أو
الرباءة الرشعية كل حسب مبناه ،فإن مل نجد.

خامس ًا :تستحكم الشبهة يف املفهوم ،فان كان بينها تباين كيل نرجع
ٍ
حينئذ اىل أدلة اخرى.
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وأما مواقع القواعد واألصول اجلارية يف الشبهات املفهومية
فيكون بياهنا عىل النحو التايل:
األول :الشك يف الوضع:
إلثبات الوضع  -أي املعنى احلقيقي  -ذكروا طرق ًا وأصوالً(.)1

•أما الطرق فهي:

أوالً :التبادر :التبادر ،وهو انسباق الذهن إىل نفس املعنى املوضوع له

عند إطالق اللفظ جمرد ًا عن ّ
كل قرينة.

ثاني ًا :صحة احلمل :ذكروا ّ
صحة محل اللفظ عىل ما ّ
يشك يف وضعه
أن ّ

صحة احلمل عالم ٌة عىل املجاز.
له عالم ٌة عىل احلقيقة ،وعدم ّ

ثالث ًا :عدم صحة السلب :ذكروا ّ
صحة سلب اللفظ عن
أن عد َم ّ

شك يف وضعه له عالم ٌة عىل أنّه حقيق ٌة فيهّ ،
املعنى الذي ُي ّ
صحة
وأن ّ

جماز فيه.
السلب عالم ٌة عىل أنّه ٌ

رابع ًا :اإلستعامل:أي ّ
أن كثرة استعامل اللفظ مع عدم ذكر القرينة

عالمة عىل احلقيقة.

((( مع غض النظر عن البحث يف ثبوهتا وعدمها.
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خامس ًا:اإلطراد :املراد منه أن اللفظ يستعمل يف هذا املعنى يف كل

مكان وزمان وحالة ،وهذا دليل عىل أن اإلطراد عالمة عىل احلقيقة.
سادس ًا :قول اللغوي.

•وأما األصول فهي:

أوالً :أصالة عدم النقل :كون اللفظ موضوع ًا ملعنى وأشك يف نقله

فاألصل عدم النقل ،وبعبارة أخرى عندنا يقني حايل بوضع اللفظ وشك

يف املايض.

ثاني ًا :أصالة عدم اإلشرتاك :عندما يستعمل اللفظ يف معنيني وأشك

هل أن اللفظ موضوع هلذا املعنى وكذلك هلذا املعنى أم هو موضوع

للمعنى األول ويف الثاين جمــاز ،فيدور األمــر بني املجاز واحلقيقة يف
الوضع ،فإذا كان موضوع ًا لالثنني مع ًا أصبح مشرتك ًا لفظي ًا ،وإذا مل يكن
موضوع ًا لالثنني أصبح حقيقة وجماز ًا ،فعند الشك يف االشرتاك اللفظي

هل األصل عدمه أم ال؟

فأصالة عدم االشرتاك تنفعنا يف حتديد املوضوع له ،وال تنفعنا عند

الشك يف املراد وغري ذلك.
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مثال عىل أصالة عدم االشــراك :لفظ األمــر موضوع للوجوب

ويستعمل كثري ًا يف االستحباب فهل هو موضوع لالستحباب أم ال؟

فأجري أصالة عدم االشــراك .األصل أن ال يكون مشرتك ًا لفظي ًا بني

الوجوب واالستحباب ،مع إجراء هذه األصالة تكون النتيجة أن صيغة
Sاألمر Rليست موضوعة لالستحباب ،فتفيدين يف نفي الوضع وليس يف

إثباته.

فــإذ ًا أصالة عدم االشــراك موردها إذا دار األمــر بني االشــراك

واملجاز ،قالوا حيمل اللفظ عىل املجاز؛ ألن املجاز حيتاج إىل مؤنة قرينة

مناسبة صارفة عن املعنى احلقيقي ،أما االشرتاك فيحتاج إىل مؤنة وضع،
ومؤنة الوضع أشد من مؤونة القرينة( )1ويف احلقيقة أن هذا استحسان ال

اعتبار له.

ثالث ًا :أصالة عدم الوضعSلنفي الوضع :Rأي عندما أشك يف وضع

هذا اللفظ هلذا املعنى فاألصل عدمه.

رابع ًا :اإلستصحاب القهقرائي :وهو الذي يكون فيه املتيقن متأخر ًا

عن املشكوك ،فهو عىل خالف طبع االستصحاب ،حيث يكون فيه متع ّلق
((( الفرق بني قرينة املجاز واالشرتاك :إن قرينة املجاز صارفة عن املعنى احلقيقي ،وأما
قرينة االشرتاك فهي معينة للمعنى الذي تنازعه باقي املعاين املشرتكة.
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اليقني متقدم ًا عىل متع ّلق الشك ،فأوالً يكون املك ّلف متيقن ًا بوجود اليشء
ثم يعرض له الشك يف بقائه ،أما االستصحاب القهقرائي فهو عىل عكس

ذلك متام ًا ،إذ ّ
أن احلالة املتأخرة عند املك ّلف ـ يف مورده ـ هي اليقني ويراد
منه إرساء حالة اليقني الثابتة فع ً
ال إىل حالة الشك الثابتة يف الزمن السابق.
مثالً :لو كان املك ّلف عىل يقني فعيل بعدالة زيد إالّ انّه يشك يف اتّصافه

بالعدالة قبل شهر ،إذ لو كان عدالً قبل شهر لكان الطالق الذي أوقع
أمامه يف ذلك الوقت صحيح ًا .والظاهر انّه مل خيتلف أحد يف عدم حجية
هذا النحو من االستصحاب(.)1

دت أبــواب يف مباحث األلفاظ يف علم األصــول إلثبات
وقد ُع ِق ْ

الوضع -املعنى املوضوع له  ،-كمبحث األوامر يف بحث املوضوع له
ٍ
حاالت
ِف َما َّد ِة األَ ْم ِر َو ِصي َغتِ ِه إِ َّما من حيث مطلق اللفظ َوإِ َّما بام هو يف
خاصة كام يف مبحث داللة األمر بعد احلرض ،وكمبحث النواهي يف بحث
املوضوع له ِف َما َّد ِة الن َّْه ِي َو ِصي َغتِ ِه ،ومبحث املشتق يف َم ْن اِ ْن َق َض عنه
التلبس باملبدأ ،ومبحث احلقيقية الرشعية ،ومبحث الصحيح واألعم يف

بحث وضع األلفاظ يف العبادات واملعامالت.

((( املعجم األصويل ،ج ،1ص.164
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الثاين :الشك يف اإلستعامل:
أجرى املتقدمون كالسيد املرتىض )1(Eأصالة احلقيقة عند الشك

يف االستعامل ،ولكن املشهور عند املتأخرين عدم جرياهنا والسبب يف

ذلك أن هذه األصول هي أصول عقالئية جتري عند الشك يف املراد ال
عند الشك يف اإلستعامل حيث أن اهتامم العقالء هو يف فهم بيان مراد

املتكلم ال يف كيفية استعامله لأللفاظ.

الثالث :الشك يف املراد:
أما عند الشك يف املراد فقد ذكروا لعالجه أصوالً نذكر منها:
أوالً :أصالة احلقيقة:
وهي عىل نوعني:
األول :أصالة احلقيقة بمعنى عدم املجاز يف املفرد كاستعامل كلمة

أسد وإرادة احليوان املفرتس.

الثاين :أصالة احلقيقة بمعنى عدم املجاز يف اإلسناد بمعنى أن األلفاظ

اليوجد شك يف أهنا مستعملة يف املعنى املوضوع له ،ولكن الشك حصل
((( الذريعة إىل أصول الرشيعة ،ج ،1ص.13
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يف أن إسناد الفعل هل هو للفاعل حق ًا أم لغريه؟
مثال ذلك :أنبت الربيع البقل هنا ال يوجد شك يف املفردات فكل

واحد منها مستعمل يف املعنى احلقيقي ،ولكن الشك يف إسناد اإلنبات

Sالفعل Rإىل الربيع Sالفاعل Rهل هو حقيقي بمعنى أن الربيع هو الذي
أنبت أم أنه جمازي وأن الذي أنبت البقل هو اهلل سبحانه وتعاىل وكان
اإلسناد إىل غري الفاعل احلقيقي.
أمثلة أخرى:
ُ
صح ًا﴾(.)1
األول﴿ :يا
هامان ا ْب ِن يل َ ْ
الثاين :جرى امليزاب.
الثالث :اجلالس يف السفينة متحرك.
ثاني ًا :أصالة العموم:
وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك يف إرادة العموم منه أو اخلصوص

أي شك يف ختصيصه ،فيقال حينئذ Sاألصل العموم Rفيكون حجة يف

العموم عىل املتكلم أو السأمع(.)2
((( سورة غافر :اآلية .36
((( أصول الفقه ،ص.47
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ثالث ًا :أصالة اإلطالق:
وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حاالت وقيود يمكن إرادة بعضها

منه وشك يف إرادة هذ البعض الحتامل وجود القيد ،فيقالS :األصل
اإلطالق Rفيكون حجة عىل السامع واملتكلم كقوله تعاىلَ ﴿ :أ َح َّل ال ّلـ ُه
ا ْل َب ْي َع﴾( )1فلو شك  -مثال  -يف البيع أنه هل يشرتط يف صحته أن ينشأ

بألفاظ عربية ،فإننا نتمسك بأصالة إطالق البيع يف اآلية لنفي اعتبار هذا
الرشط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع باأللفاظ غري العربية(.)2
رابع ًا :أصالة عدم التقدير:
وموردها ما إذا احتمل التقدير يف الكالم وليس هناك داللة عىل

التقدير ،فاألصل عدمه(.)3

خامس ًا :أصالة الظهور:
النص
وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهر ًا يف معنى
خاص ال عىل وجه ّ
ٍّ

فيه الذي ال حيتمل معه اخلالف ،بل كان حيتمل إرادة خالف الظاهر،
ٍ
حينئذ أن حيمل الكالم عىل الظاهر فيه .ويف احلقيقة أن مجيع
فإن األصل
((( سورة البقرة :اآلية.275 :

((( أصول الفقه ،ص.48-47
((( أصول الفقه ،ص.48
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األصول املتقدمة راجعة إىل هذا األصل؛ ألن اللفظ مع احتامل املجاز -

مثال  -ظاهر يف احلقيقة ،ومع احتامل التخصيص ظاهر يف العموم ،ومع
احتامل التقييد ظاهر يف اإلطالق ،ومع احتامل التقدير ظاهر يف عدمه(.)1

الرأي املشهور بني األصوليني هو رجوع كل األصول األخرى إىل

أصالة الظهور فأصالة العموم ،وأصالة اإلطالق...إلخ ،هي مصاديق

ألصالة الظهور ويف طوهلا ال يف عرضها.

سادس ًا :أصالة التطابق بني املراد اجلدي واإلستعاميل.
سابع ًا :املفاهيم:
كمفهوم الرشط واللقب والوصف والغاية والعدد والتحديد

()2

وكلها الزمة ب ّينة باملعنى األخص.

((( أصول الفقه ،ص.48

((( ثبت يف أبحاث علم األصول أن اجلملة الوصفية ال مفهوم هلا ،ولكن استثنى األعالم
من ذلك ما لو كان الوصف يف اجلملة الوصفية وارد ًا مورد التحديد؛ ألنه يعترب يف احلد أن
يكون جامعا ًومانع ًا وإال ملا كان حدا وإذا كان جامع ًا مانع ًا فهو يدل عىل احلرص يف مورد
الوصف فيثبت املفهوم فهناك فرق بني مجلة Sأكرم الفقري العادل Rفإهنا ال مفهوم هلا لعدم
كوهنا واردة مورد التحديد ،وبني Sأكرم كل فقري عادل Rفإن هذه اجلملة واردة مورد التحديد
بـSكل Rالظاهرة يف التحديد عرفا إذ املتكلم حدد اإلكرام بأنه لكل العدول فهذا يعني ثبوت
املفهوم وعدم تعدي احلكم إىل غري العدول.
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ثامن ًا :داللة اإلقتضاء:

()1
﴿و ِ
اس َأل أهل ا ْل َق ْر َي َة عقالً.
اس َأل ا ْل َق ْر َي َة﴾ بتقدير ْ
مثاله :قوله تعاىلْ َ :

تاسع ًا:اإلنرصاف(.)2

عارش ًا :القدر املتقني يف مقام التخاطب الذي ذكره صاحب الكفاية

 ،Hوهو يرجع إىل أصالة اإلطالق؛ ألنه ضمن مقدمات احلكمة.

الرابع :الشك يف الزم املراد:

جتري داللة التنبيه وداللة اإلشارة.

مثال داللة التنبيه :كام لو قلت لك دقت الساعة العارشة لتنبيهك

عىل موعد.

ح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َثال ُث َ
ون َش ْه ًرا﴾()3و
مثال داللة اإلشارة :قوله
تعاىل﴿:و َ ْ
َ
﴿وفِ َصا ُل ُه ِف َعا َم ْ ِ
ي﴾( )4يف اآلية األوىل املراد احلمل والفصال ،ويف اآلية
َ
الثانية املراد الفصال يف عامني.

املراد خمتلف ،ويف اجلمع بينها يكون الالزم شيئ ًا آخر وهو أقل احلمل

ستة أشهر ،هذا ليس مراد ًا من اآليتني ،بل يشء آخر.

((( سورة يوسف :اآلية.82 :
((( ماهوالفرق بني التبادر واالنرصاف مع أن كليهام انسباق من اللفظ.
واجلواب عىل ذلك :التبادر هو انسباق املعنى املوضوع له عند إطالق اللفظ .هذا أوالً.
وثاني ًا:االنرصاف هو انسباق بعض أفراد املوضوع له عند إطالق اللفظ.
((( سورة البقرة :اآلية .33 2
((( سورة لقامن :اآلية .14

الشبهة املصداقية
Sمرحلة تنقيح املصداقR
تعريفها:
االشتباه باحلكم بسبب االشتباه باملصداق.
نجس .Rفاحلكم معلوم وهو النجاسة ،ومفهوم متعلق
مثاهلاS :الد ُم ٌ

احلكم  -أي الدم  -واضح ،لكن ال نعلم هل أن هذا السائل األمحر الذي

أمامي هو دم أم ال؟ فاالشتباه بحكم هذا السائل ال بسببه( )1وال بسبب
مفهوم متعلق احلكم ،بل بسبب االشتباه باملصداق اخلارجي.

أسباهبا:
ٍ
ٍ
خارجية ال جمال
أمور
اإلشتباه يف الشبهات املصداقية ناشى ٌء من
حلرصها؛ ألن األمور اخلارجية كثرية جد ًا ،والظروف التي تؤدي إىل
االشتباه يف األشياء متنوعة لذا مل يتكلموا يف ذكر ا األسباب.

((( أي ليس بسبب احلكم.
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طرق معاجلتها:
أوالً :البحث عن قطع بأن أحصل عىل علم بأن هذا السائل الذي

أمامي هو دم من طرق تفيد العلم بذلك كإرسالة إىل املخترب لتحليله.

وأسباب حتصيل القطع كثرية نذكر منها:
األول :العلوم التجريبية ،كالطب والفلك إذا قطع املكلف بقول

الطبيب والفلكي.

الثاين :العرف كام إذا أدى الشياع إىل القطع.
الثالث :التحقيقات القضائية إذا أدت إىل القطع.
ثاني ًا :إذا مل نحصل عىل قطع باملصداق ،نبحث عن أمارة معتربة يف

إثبات املوضوعات واملصاديق اخلارجية ،ومنها:
أوالً:اإلقرار.
ثاني ًا :البينةSشاهدي عدل.R
ثالث ًا:خرب الثقة.
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رابع ًا :الشهرة املعتربة.
خامس ًا :القرعة بنا ًء عىل أهنا أمارة ال أصل.
ثالث ًا :إذا مل نحصل عىل أمــارة يف إثبات املوضوعات واملصاديق

اخلارجية نبحث عن قواعد عامة يف إثبات املوضوعات واملصاديق
اخلارجية ومنها:

أوالً :قاعدة اليد :مفاد القاعدة هو أمارية اليد عىل إثبات امللك ّية

معي بحيث يعدّ ذلك اليشء من
بواسطة االستيالء ووضع اليد عىل يشء ّ

توابع صاحب اليد.

ثاني ًا :قاعدة سوق املسلمني :مفاد القاعدة هو أمار ّية سوق املسلمني

للحكم بالطهارة والذكاة فيام ُي ّ
شك فيه من اللحوم واجللود وغريمها.

ثالث ًا :قاعدة يد املسلم :مفاد القاعدة بأن يد املسلم أمارة عىل الطهارة.
أن ّ
رابع ًا :قاعدة احلل ّية:معنى القاعدة هو ّ
كل يشء إذا كان مشتبه ًا بني

يتبي به املشكوك فيه.
احلالل واحلرام حيمل عىل احل ّل ّية ما مل يقم دليل ّ

خامس ًا :قاعدة احليلولة :مفادها عدم اإلعتناء بالشك بعد خروج

الوقت ،والقاعدة حاكمة عىل االستصحاب وختتص يف باب الصالة
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مورد ًا ومدرك ًا .كام لو شك أنه هل صىل الظهر أم ال؟ وكان شكه يف الوقت
اخلاص بصالة العرص فإن القاعدة تقيض عدم اإللتفات إىل الشك؛ ألنه

وقع يف وقت صالة العرص.

سادس ًا :قاعدة الفراغ :مفادها هو احلكم بصحة العمل الذي يشك

يف صحته ومتاميته بعد الفراغ منه وحملها الشك يف صحة العمل بعد

الفراغ منه.

سابع ًا :قاعدة التجاوز :مفادها هو احلكم بتحقق جزء من العبادة

الذي يشك يف حتققه وإجياده بعد جتاوز موضع الشك وحملها الشك يف
أصل وجود اليشء بعد اخلروج من حمله املقرر والدخول يف غريه.

وغالب ًا ما تكون القواعد العامة يف إثبات املوضوعات واملصاديق

اخلارجية هي قواعد فقهية.

رابع ًا :إذا مل نحصل عىل قواعد عامة يف إثبات املوضوعات واملصاديق

اخلارجية نبحث عن األصول التي تثبت املوضوعات واملصاديق اخلارجية

ومنها:
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أوالً:االستصحاب املوضوعي.
ثاني ًا:األصول العدمية.
ثالث ًا:القرعة بنا ًء عىل أهنا أصل ال أمارة.
رابع ًا :أصالة الفساد.
خامس ًا :إذا مل نحصل عىل األصول التي تثبت املوضوعات واملصاديق

اخلارجية استحكمت الشبهة يف املصداق وخترج من حكم العام؛ ألن

احلكم مرتتب عىل املوضوع ومل حيرز انطباق العام عىل املوضوع.

مثالهS :الدم نجس Rوأشك أن هذا السائل األمحر الذي أمامي هل

هو دم أم ال؟ فال أحكم بنجاسته؛ ألن عنوان العام وهوSالدم Rمل يثبت
انطباقه عىل هذا السائل ،والبد من إحراز انطباق العنوان؛ ألن األحكام

تابع ٌة لعناوينها.

فتُطبق العمومات الفوقانية واألصول املوضوعية.
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