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 بسم ا الرضبن الرحيم

 مقدمة

ؼببعوث رضبة للعاؼبُت أيب القاسم على ااغبمد  رب العاؼبُت والصبلة وامت التسليم 
 لطيبُت الطاىرين.ؿبمد وعلى أىل بيتو ا

ا ضبداً كثَتاً ؼبا وفقٍت إليو وشرفٍت حبضور أحباث األعبلـ يف النجف األشرؼ  أضبدُ 
وفبا وفقت لو حضوري يف الدورة األصولية الرابعة لسماحة شيخنا االستاذ آيو ا 

, داخل الصحن العلوي اؼببارؾ داـ ظلو يف اؼبدرسة الغروية (ٔ)ؿبمد باقر االيرواين
اؼبطالب  أمهاتاز الشيخ االستاذ بعذوبة البياف وسهولة االلفاظ يف بياف ويبت

اهنا, ظمن مواستخراجها دة اليت يصعب على الطالب الوصوؿ اليها االصولية اؼبعق  
ة وقد امتازت أحباث الشيخ االستاذ األصولية عن غَتىا من االحباث بذكر عدّ 

 عبلـ يف أحباثهم االصولية أو تعرضواقواعد وفوائد ومطالب مهمة دل يتعرض اليها اال
  ةومفهرسمستقلة  اويناف هبد ؽبا عنالباحث ؽبا ضمناً أو استطراداً فبا يصعب على 

ذل ذلك ظباحتو قائبًل )ىناؾ بعض إشار أىو يف احباث الشيخ االستاذ وقد  كما
تأيت  القواعد اليت دل تسّلط عليها األضواء يف علم األصوؿ بل وال يف علٍم آخر وإمبا

متناثرة وكبن كباوؿ اآلف تسليط األضواء عليها من قبيل أصالة عدـ الزيادة عند 
الدوراف بُت الزيادة والنقيصة أو من قبيل أصالة اغبّس يف النقل أو من قبيل التفصيل 

                                                           

 ـ( وىو من أبرز االستاذة يف حوزيت النجف األشرؼٜٙٗٔالشيخ ؿبمد باقر االيرواين من مواليد )( (ٔ
وقم اؼبشرفة ولو العديد من اؼبؤلفات اؽبادفة لتجديد اؼبناىج اغبوزوية ومن ابرزىا )دروس سبهيدية يف الفقو 
االستدالرل(, وىو بن الشيخ ؿبمد تقي االيرواين, وىو من االسر النجفية اليت ينتهي جدىا االعلى 

 شيخ االنصاري. بالفاضل االيرواين اؼبتتلمذ على يد العلمُت الشيخ صاحب اعبواىر وال
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أو مثل  اوينو مثل األحكاـ تدور مدار العنقاطٌع للشركة أو مثل القاعدة النائينّية أ
ّية ال تتبع الداللة اؼبطابقّية يف اغبجّية, ويوجد بعٌض آخر ليس من الداللة االلتزام

من قبيل منطقة الفراغ  -أو الفوائد  -عليو باؼببلحق  اصطلحناقبيل القواعد قد 
فهل توجد منطقة فراغ يف التشريع اإلسبلمي وما ىي وكيف تكييفها فإّف ىذه 

ؤثراف أّف الزماف واؼبكاف يليست قاعدة بل ىو بياف ؼبطلٍب خاص, أو من قبيل ىل 
؟, أو من قبيل أّف اجتهادنا ىل ىو اجتهاد يف حدود يف عملّية االستنباط أو ال
عنها   ن القواعد والفوائد اؼبهمة اليت ال يستغٍتوغَتىا م ,النّص وليس خبارج عنو؟(

 .األصوؿالفقو و  يكل متخصص وباحث يف علم

من القواعد  ةاألصولي ىذه الدورة اف نفرد ما ذكره داـ ظلو يف ارتأيتُ ىنا فمن 
وتكوف يف متناوؿ  اجعلها يف كتاب مستقل لكي تسهل الفائدة منهافوائد و وال

وقد عرضُت فكرة ىذا الكتاب على شيخنا االستاذ داـ ظلو  االخوة الفضبلء,
قدر  وقد حاولتُ فوافق على تأليفو وخّولٍت بتنظيمو وترتيبو واذف رل بطباعتو, 

من قواعد وفوائد وبياف النكات العلمية  واستيعاب كل ما جاء فيواعيت ضبط استط
وقد وفقٍت الباري تبارؾ وتعاذل لتحريره  ,وما تضمنتو من اشكاالت واجوبة صناعية

ل اؼبادة يالفائدة وما يتطلبو ربو ىذه تتميم ومن أجل , يأةوتنظيمو واخراجو هبذه اؽب
 -:منها فنيةمنهجية و خطوات  بعدة تُ قم مكتوبة اذل مادةاؼبسموعة الدرسية 

على موقع  ااضرات الصوتية وما ىو منشور مطابقة ماىو مكتوب عندنا مع -ٔ
 فوف على تقرير درس الشيخ االستاذ.وما قرره االخوة الفضبلء اؼبشر  سة الفقاىةمدر 

مع وتغيَت بعض اؼبفردات تعديبلت الطفيفة على بعض اؼبطالب القياـ ببعض ال -ٕ
 .روح اؼبطالب االساسيةى عل اافظة
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ة الرئيسبعض اؼبطالب والقواعد دبطالبها على االستدراكات اغباصلة  إغباؽ -ٖ
 .الفائدة ورفع التشويش عن القارئ إلسباـ

ات استخراج االحاديث والشواىد التارىبية وما تبناه االعبلـ فبا ذُكر يف طي   -ٗ
 .ةددا ىادر اشر الشيخ االستاذ اذل مصالبحث ودل يُ 

ألجل حصوؿ االرتباط بُت اؼبطالب, من دوف اضافة كلمة أو حذؼ أخرى  -٘
 .نفسو لباؼبطإخبلؿ يف 

 اويناو شرح بعض العن اىيمتوضيح بعض اؼبفبفيما يتعلق  اؽبوامشاضافة  -ٙ
 .الواردة يف اؼبنت

 االصوليُت باألعبلـتعريفية ىوامش إضافة  -ٚ

 -وقد رتبنا الكتاب على ثبلث أقساـ:
 -:أمرين لبياف خصصناهوقد  -:سم االوؿالق

تعريػف علػم االصػوؿ وحجيتػو واؼبقػدار الػذي وبتاجػو حبثنا فيػو التمهيد وقد  -:االوؿ
لقاعػػػدة الفقهيػػػة وغَتىػػػا مػػػن الفقيػػػو منػػػو, وبينػػػا فيػػػو الفػػػارؽ بػػػُت القاعػػػدة االصػػػولية وا

و علػػى تعينػػو ث واالثػػارات اؼبهمػػة ليكػػوف القػػارئ علػػى علػػم هبػػا قػػدر اؼبسػػتطاع االحبػػا
, واعرضػػػنا عػػػن ذكػػػر االشػػػكاالت فهػػػم واسػػػتيعاب مػػػا نريػػػد طرحػػػو يف ىػػػذا الكتػػػاب

الواردة على التعريف واالجابة عليها لكي ال ىبػرج موضػوع الكتػاب عػن مػا وضػع لػو 
 .واشرنا اذل ذلك يف اؽبامش

معرفػػة الفائػػدة و وتقسػػميو اؼبػػدخل وقػػد خصصػػناه  ؼبباحػػث اغبكػػم  -:الثػػايناالمػػر و 
علػػػى كبػػػػو أىػػػػوى األحكػػػاـ  بيػػػػاف جعػػػلعلػػػػق األحكػػػاـ بػػػاألفراد و منػػػو يف كيفيػػػة ت
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وبيػاف مراحػل اغبكػم وىػل يوجػد فيهػا تنػايف أو  القضية اغبقيقػة أـ القضػية اػبارجيػة
عليها األضواء يف مستقلة أو دل تسلط  اويناألحباث اليت ليست ؽبا عنال وغَتىا من 

  .الكتب األصولية

ة والػيت بلغػت يعػد االصػولاه اذل ذكػر القو مػن الكتػاب فقػد خصصػنا -:والقسم الثاين
 قاعدة. ةعشر  ست

فقػػد خصصػػناه اذل ذكػػر الفوائػػد والػػيت بلغػػت شبػػاف فوائػػد قيمػػة  -:القسػػم الثالػػث اوامػػ
 صص لو. ىذا الكتاب وما خُ  وضوعاتومهمة وهبا نكوف قد انتهينا من م

هر ربيػػع خنا االسػػتاذ يف بيػػاف ىػػذه اؼبطالػػب يػػـو األحػػد اػبػػامس مػػن شػػيشػػ عَ رَ َشػػوقػػد 
األوؿ لسنة ألف وأربعمائة وسػتة وثبلثػُت ووقػع الفػراغ منهػا يف العاشػر مػن شػهر ذي 

خنا االستاذ من كػل ي, نسأؿ من ا العلي القدير اف وبفظ شالعاـ نفسوالقعدة من 
 شػػيءٍ ؼبراضػػيو واف هبنبنػا قػػوؿ السػوء وفعلػػو انػو علػػى كػل وإيػاه سػوٍء وبػبلء واف يوفقنػػا 

 العاؼبُت. قدير واغبمد  رب

 السيد علي جميل الموزاني                                          
 يػ1ٖٗٔرمضاف المبارؾٕ٘             

 ـ2ٕٔٓ/ٙ/ٓٔ                                        
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 تمهيد

كبػػن نعلػػم بػػأّف علػػم األصػػوؿ ىػػو ذلػػك العلػػم الػػذي يبػػّوف الفقيػػو بالقواعػػد الػػيت وبتػػاج 
تقػػدًن القواعػػد الػػيت وبتػػاج إليهػػا  يعلػػم األصػػوؿ ىػػ مػػةفمه  إليهػػا يف مقػػاـ االسػػتنباط, 

السػػبلـ ىػػل ىػػػو الفقيػػو يف مقػػاـ االسػػتنباط , فمػػثبلً إذا أراد الفقيػػػو أف يعػػرؼ أّف رّد 
ُْْب َََِِّْي ػػػٍة َوََّي ػػػوا ﴿ -حػػػظ اآليػػػة الكريبػػػة الػػػيت تقػػػوؿ:واجػػػب أو ال فإنػػػو يل َوِإَذا ُحيِّيػػػ

َهػػػا َُْو رُ  وَيػػػا ِإف  الل ػػػَى َكػػػاَف َعلَػػػي ُكػػػلِّ َ ػػػْيٍ  َحِسػػػيًبا فهنػػػا إذا أراد  (ٔ)﴾ََِأْحَسػػػَم ِمهػْ
أي أمػػر  -ىػػي إف األمػػرالفقيػػو أف يسػػتنبط الوجػػوب فإنػػو وبتػػاج إذل قاعػػدتُت األوذل 

ظػػاىر يف الوجػػوب والثانيػػة ىػػي أّف كػػّل ظهػػوٍر حّجػػة, وعلػػم األصػػوؿ يقػػّدـ  -حيّػػوا 
 ىاتُت القاعدتُت مع االستدالؿ إذل الفقيو, وىذا مطلٌب واضح.

 -علب األصوؿ: تعريف

 -العلب َالقواعد الممهِّدة ) -وقد ُعّرؼ علم األصوؿ كما جاء يف الكفاية بأنو:
 , ىذا ىو التعريف اؼبشهور. (ٕ)(السْهباط الَّكب الشرعي -الممه دة 

 -عْرض عليى َعدة اعْراضات نذكر المهب مهها ويي ثالثة:واُ 

                                                           

 .ٙٛسورة النساء, آية ((ٔ
 .ٜكفاية األصوؿ لآلخوند اػبراساين ص  ((ٕ
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 إّف ىذ التعريف ال يشمل األصوؿ العملّية واغباؿ أف األصوؿ -االعْراض األّوؿ:
 العلمّية جزٌء من علم األصوؿ.

 أّما ؼباذا يلـز خروجها من التعريف؟

 -يم:ذلك لبيانو 

 وظيفةوإمبا تعطي ال ,إّف األصوؿ العملّية ال تعطي حكمًا شرعياً  -البياف األّوؿ:
, فمثبًل بالنسبة إذل التدخُت فحيث ال نعرؼ حكمو ذباه اغبكم الشرعي اجملهوؿ
ؾبهولة فوظيفتك عمبًل ىي فيقوؿ مادامت اغبرمة  ,الشرعي فيأيت أصل الرباءة

 ًة عملّيًة ىي الرباءة أو االحتياط أو غَت ذلك. , فاألصل العملي قّدـ وظيفالرباءة

فاآلية  ,, خببلؼ ذلك يف اآلية أو اػبربالعمّيلة ال ربّدد اغبكم الشرعي إذف األصوؿ
غايتو قد يصيب وقد  ,رشد إذل اغبكم الشرعيترشد إذل اغبكم الشرعي واػبرب يُ 

وإمبا يقوؿ إنّو  ,ي, أّما األصل العملي فبل يقوؿ أنا أرشدؾ إذل اغبكم الشرعطئىبُ 
حينما يكوف اغبكم الشرعي عندؾ ؾبهواًل فأنا أرشدؾ إذل الوظيفة العملّية ذباه 

حيث  ,, بل يف نفس لسانو قد أخذ ذلككم اجملهوؿ من براءٍة أو احتياطٍ ذلك اغب
 ,يعٍت مادمت ال تعلم اغبرمة أو الوجوب ,(ٔ))روع عم ُمْي ما ال يعلموف( :قاؿ

 . د فيجوز لك ارتكاب الشيء أو تركوعٍت عمبلً ال تتقيّ ي ,فهذا قد رفع عنك

                                                           

, عن أيب عبد ا )ع( قاؿ ٖٙٗ,صٕ( إشارة اذل حديث الرسوؿ االكر )ص( كما يف أصوؿ الكايف ج(ٔ
 رسوؿ ا )ص( )وضع عن اميت تسع خصاؿ: اػبطاء والنسياف وماال يعلموف وماال يطيقوف...(.
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يعٍت يقوؿ أنا أحّدد لك  ,فإذف لساف األصل العملي ىو لساف يتضّمن ىذا اؼبعٌت
 ,الوظيفة ذباه اغبكم الشرعي اجملهوؿ, فإذف ال تدخل األصوؿ العملية يف التعريف

 ق بياف الوظيفة.بل تقع يف طري ,ألهنا ال تقع يف طريق استنباط اغبكم الشرعي

 أف يقاؿ إّف األصوؿ العملّية ىي بنفسها حكٌم شرعيٌّ فما معٌت أف -البياف الثاني:
)كّل  ي  لك حالؿ حْي  :يستنبط منها حكم شرعي؟! إّف األصل العملي يقوؿ

 , فاألصل العملي ىو بنفسو حكم شرعيٌّ الوىذا حكم شرعيّ  ,(ٔ)تعلب ُنى حراـ(
فإف شرط االستنباط اؼبغايرة بُت اؼبستنَبط واؼبسَتنبط  ,رعيٌّ أنّو ُيسَتنبط منو حكم ش

)كّل شيٍء لك حبلؿ حىت  :فإف األصل العلمي يقوؿ ,وىنا ال توجد مغايرة ,منو
 نقوؿ اشربو ,فهذا اؼبائع الذي أمامنا وال نعلم بأنّو خلٌّ أو طبر ,تعرؼ أنو حراـ(

لّية ىذا مع )كّل شيء , فالنتيجة تكوف ىي حلّية ىذا وحفكّل شيء لك حبلؿ
  .لك حبلؿ( ليسا متغايرين وإمبا نبا أشبو بالكّلي واعبزئي واؼبصداؽ

ْعبيٍر آخر: يوجد ىنا تطبيٌق للكّل على مصاديقو ال استنباط شيٍء من شيٍء  -َو
ألحد  ,آخر مغاير, فعلى ىذا األساس تكوف األصوؿ العملّية خارجة من التعريف

 ىذين البيانُت فكيف اعبواب؟

                                                           

 ارة اذل رواية مسعدة بن صدقة عن أيب عبد ا )ع( قاؿ: )ظبعتو يقوؿ: كل شيء ىو لك حبلؿ( إش(ٔ
 .ٓٗ, حٖٖٔ, ص٘حىت تعلم أنو حراـ بعينو فتدعو من قبل نفسك...(, فروع الكايف, ج
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 )ُووذلك بإضافة قيد  -وقد حاوؿ الشيخ الخراساني الْغلب علي اال كاؿ:
, يعٍت أّف علم األصوؿ عبارة عن القواعد اليت (ٔ)هْهي إليها وي مقاـ العمل(الْي يُ 

 تعطي حكماً شرعياً أو القواعد اليت يُنَتهى إليها يف مقاـ العمل.

و البياف األّوؿ من البيانُت وىذه االضافة قد يفهم منها أّف اؼبرتكز يف ذىنو ى
يعٍت ىي  ,حيث إنّو أخذ قيد )اليت ينتهى إليها يف مقاـ العمل( ,لبلعًتاض اؼبذكور

 تشّخص الوظيفة العملّية وىذا يتناسب مع البياف األّوؿ.

فما ذكره صاحب  -وعلي ُّي حاؿ ُّما َالهسبة إلي البياف األّوؿ:
أنّو يدفع األشكاؿ بصيغتو األوذل وبيانو  باعتبار ,قابل للمناقشة (ٕ)الكفاية)قده(

فإنو من اؼبناسب يف مقاـ التعريف اعطاء  ,األّوؿ, بل ال ينفعو حىت ببيانو األّوؿ
ال أف ُتذَكر اؼبسالة , الضابط العاـ الذي يضّم ووبوي صبيع اؼبسائل األصولية

مسألة ب َل)يو الع -وإال أمكننا أف نعّرؼ علم األصوؿ ىكذا فنقوؿ: ,بعنواهنا
مسألة كذا...( مسألة االصوؿ العملّية َو ونذكر اؼبسائل  ,حّجية الخبر َو

حيث  ,, إّف ىذا ليس شيئًا فنيّاً, وصاحب الكفاية)قده( صنع ىكذاهاكلّ األصولية  
واؼبناسب لو أف يغَّت  ,جاء باألصوؿ العملّية وأدخلها بعنواهنا ال أنّو غَّت يف الضابط

 ال أف يذكر األصوؿ العملّية بعنواهنا. ,وؿ العملّيةالضابط وهبعلو حاوياً لؤلص
                                                           

 . ٜ( كفاية األصوؿ, اػبراساين, ص(ٔ
يو وأصورل ومرجع تقليد للشيعة ىػ( فقٜٕٖٔوىو الشيخ ؿبمد كاظم اؼبعروؼ باآلخوند اػبراساين )ت ((ٕ

 يف عصره.
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 إّف اؼبقصود من اغبكم الشرعي ىو -والجدير وي  وع البياف األّوؿ ُف يقاؿ:
وامبا البد وأف تلتفت إذل اؼبقصود,  ,يف التعبَت مساؿبةاؼبوقف الشرعي, فوقعت 

الستنباط اغبكم  )علم األصوؿ ىو العلم بالقواعد اؼبمّهدة :يل يف التعريففحينما قِ 
أعم من أف يكوف حكماً شرعياً أو  ,أي اؼبمّهدة لتحديد اؼبوقف الشرعي ,الشرعي(

كذا كاف من اؼبناسب أف ىولكن كانت ىناؾ خيانة يف التعبَت.  ,وظيفًة عملّيةً 
 هبيب ال كما ذكر.

ما َالهسبة إلي البياف الثاني لالعْراض األّوؿ:  فيمكن أف نقوؿ إنّو البد من -ُو
لتفرقة بُت االستصحاب وبُت غَته من األصوؿ العملّية, فاالستصحاب يبكن أف ا

أعٍت  -نقوؿ ىو مسألة أصولّية ومن القواعد األصولّية بينما بقّية األصوؿ العملّية 
فهي يف اغبقيقة مسائل فقهّية ال أصولّية ولكنها ُزّجت  -الرباءة واالحتياط والتخيَت 

 يف علم األصوؿ.

فؤلف االستصحاب يعطينا حكماً  ,ية االستصحاب مسألة أصولّيةأّما أّف حجّ 
)ال تنقض اليقُت فإف نفس مضمونو ىو  ,شرعيًا آخر مغايرًا لنفس مضمونو

كوف ىي تونتيجة ذلك قد  ,أي ىو هنٌي عن نقض اليقُت يف مقاـ العمل ,بالشك(
وىذه  ,بقاء وجوب صبلة اعبمعة أو حرمة العصَت الزبييب إذا غلى أو غَت ذلك

فبقاء وجوب صبلة اعبمعة يف زمن  ,وىي مغايرة ؼبضمونو ,نتائج لبلستصحاب
الغيبة الذي ثبت باالستصحاب حيث نقوؿ كاف عندنا يقٌُت بالوجوب سابقاً واآلف 

اآلف وىكذا, إّف ىذه النتائج الزبييب كاف سابقًا لو غلى غبـر نشك أو أف  العصَت 
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للحكم الشرعي الذي ىو مضموف قاعدة عبارة عن أحكاـٍ شرعّية مغايرٍة 
أعٍت  - ,ولكن ىذه النتائج استنبطت من ذلك اغبكم الشرعي العاـ ,االستصحاب

 فيمكن أف نقوؿ إف  الفقيو يستعُت بقاعدة -)ال تنقض اليقُت بالشك( 
 فهو من علم األصوؿ. ,االستصحاب الستفادة أحكاـٍ شرعّيٍة أخرى مغايرة

 أي )رفع عن أميت ما ال -فأصل الرباءة مثبًل  ,ألصوؿوىذا خببلفو يف بقّية ا
)كل  ما غلب اهلل عليى واهلل ُولي  :ىو حكٌم شرعيٌّ من قبيل -يعلموف( 
 , فإذا مرض الشخص أو أصابتو الغيبوبة فحينئٍذ ال ذبب عليو الصبلة وال(ٔ)َالعذر(

 .قاعدة نستفيد منها ىذه األحكاـ فهذه ,الصـو ال أداًء وال قضاءً 

 وىل ىذه قاعدة أصولّية؟ 

يعٍت أف  ا  ,كبّل إهنا ليست قاعدة أصولّية وإمبا ىي حكم شرعيٌّ  -واعبواب:
فصاحب الغيبوبة معذوٌر وال  ,يعذر من طرأ عليو شيٌء خارٌج عن اختيارهتعاذل 

هبب عليو شيء, إّف ىذا يف اغبقيقة ىو نفس ذلك اؼبضموف وليس شيئاً مغايراً فبل 
 وإمبا ىي ,( قاعدة أصولّية وال يقوؿ أحٌد بذلكعليو ة )كّل ما غلب اتكوف قاعد

 حكٌم شرعي.

                                                           

ما غلب ا  ( إشارة اذل مضموف رواية مراـز عن أيب عبد ا الصادؽ عليو السبلـ انو قاؿ: )... كل(ٔ
 . ٔ, باب صبلة اؼبغمى عليو, حٕٔٗ, صٖعذر(. الفروع من الكايف, جالبعليو فا أوذل 
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 أو مثل )كّل مسكر حراـ( فإف ىذا حكٌم شرعيٌّ فقهيٌّ وال وبتِمل أحٌد أهنا قاعدة
نطبقو على أّف اػبمر حيث إنّو مسكٌر فهو حراـ والفّقاع  ىذا اغبكمو  ,أصولّية

وىكذا, إف  ىذه اؼبضامُت ىي نفس ذلك  أيضاً  حيث إنو مسكٌر فهو حراـ
 وال يكوف اؼبورد من القاعدة األصولّية. ,اؼبضموف ولكن يف دائرٍة أضيق

يعٍت أف  كّل  ,ونفس ىذا الكبلـ نذكره يف قاعدة )رفع عن أميت ما ال يعلموف(
مكّلفًا بو, وىذا حكٌم شرعيٌّ  تال تعلم بو فهو مرفوٌع عنك وأنت لس شيءٍ 

بل يعطيك حكمًا شرعيًا بنفس , ال يعطيك حكما شرعّيًا ثانياً مغايراً وبتطبيقو 
 فإنو بتطبيقو يعطيك ,ولكن بدائرٍة أضيق كما يف مثل )كلّ مسكر حراـ( ,اؼبضموف

 نفس اؼبضموف ولكن يف دائرٍة أضيق.

ّية غَت االستصحاب ىي أحكاـ شرعّية وبتطبيقها ال تعطينا لإذف بقّية األصوؿ العم
بل تعطينا نفس ذلك اغبكم الشرعي ولكن يف دائرٍة أضيق,  ,شرعّية مغايرةأحكامًا 

فهي نظَت )كّل مسكٍر حراـ( فإنو كما نقوؿ بأهّنا ليست قاعدة أصولّية بل ىي 
ىي  -االحتياط و أي أصل الرباءة والتخيَت  -حكم شرعي ومسألة فقهّية فموردنا 

 نفس الشيء.

فإنو يعطينا حكمًا آخر مغايراً, فهو يعطينا  ,وىذا خببلفو بالنسبة إذل االستصحاب
خر أشياٌء أُ  ذهوى ,وجوب صبلة اعبمعة وحرمة العصَت إذا غلى وما شاكل ذلك
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ستنتجة من حجّية االستصحاب ال مُ  ليست نفس مضموف االستصحاب, نعم ىي
 أهّنا نفس اؼبضموف.

بقّية األصوؿ إذف من اؼبناسب أف نفّصل بُت االستصحاب فهو مسألة أصولّية وبُت 
العملّية فإهّنا مسائل فقهّية ولكنها ُزّجت يف علم األصوؿ, وهبذا يندفع اإلشكاؿ 

ؿ العملّية ىي أحكاـٌ شرعّية حيث قيل إّف األصو  ,على االعًتاض األّوؿ ببيانو الثاين
وكبن نقوؿ إف  ىذا وجيو يف غَت  ,يستفاد منها حكم شرعّي مغاير وال

وأما  ة,صوليّ األل ائساؼب من بأف غَت االستصحاب ليسوكبن نلتـز  ,االستصحاب
ألف االستصحاب  ,يف االستصحاب الذي نلتـز بأنّو مسألة أصولّية فهو ال يتمّ 

 يعطينا حكماً شرعيّاً مغايراً.

ىذا كّلو بالنسبة إذل االعًتاض األّوؿ ببيانيو وقد اتضح أنّو قابٌل لبلندفاع بالشكل 
 الذي أشرنا إليو.

 ّف التعريف اؼبذكور يشمل القواعد الفقهّية فإهناالقائل با -عْراض الثاني:الا اوام
 -اؼبعرّب عنها بقاعدة الصّحة  -أيضًا تقع يف طريق االستنباط مثل قاعدة الفراغ 

نا كفإهنا قاعدة فقهّية ويستنتج من تطبيقها حكٌم آخر وىو صّحة الصبلة إذا شك
يعٍت أف  العمل الذي يكوف لو أجزاء  -جاوز بعد الفراغ منها, وىكذا مثل قاعدة الت

فإهنا تقع يف طريق  -وشككنا يف اإلتياف جبزٍء منو بعد الدخوؿ يف اعبزء اآلخر 
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االستنباط يعٍت يستنبط منها حكٌم شرعيٌّ آخر وىو ربّقق اعبزء الذي نشّك يف 
 , وىكذا يف بقّية القواعد الفقهية. واالتياف ب

باعتبار أنّو يستفاد من ىذه  ,ؼ تدخل يف التعريف أيضاً إذف القواعد الفقهّية سو 
 القواعد الفقهّية أحكاـ شرعّية.

 إّف القواعد الفقهّية حبسب طابعها العاـ ال تعطي نتائجًا كلّيًة مغايرةً  -وويى:
ؼبضموهنا, كما أّف نتائجها ليست كلّية بل غالباً ىي جزئية, وأيضاً ىي ليست عاّمة 

 ,ـبتّصة دبوردىا, إهّنا يف الغالب ؽبا ىذه اػبصوصّيات الثبلث بل ىي ,لغَت موردىا
وأيضًا أف يكوف   ,واؼبفروض يف اؼبسألة األصولّية أهّنا تعطينا حكمًا شرعيًا مغايراً 

فإّف اؼبقصود من األحكاـ الشرعّية اؼبذكورة يف التعريف  ,ال أنّو يكوف جزئياً  ,كلّياً 
التعريف فذلك من باب حذؼ الواضح  وإذا دل يذكر ذلك يف ,كّلية  اف تكوف

 وثالثاً ىي قواعد ال زبتّص بباٍب بل ىي عاّمة ألكثر من باب. ,استغناًء بالوضوح

 أما كيف أّف القواعد الفقهّية ىي مّتسمة هبذه السمات الثبلث؟

فهذا واضٌح, فقاعدة الفراغ مثبًل يف واقعها تعٍت أنّو كّلما شّك اؼبكلف يف صّحة 
وبتطبيقها نستنتج أّف ىذا العمل الذي فرغ  ,فراغ منو فبل يعتٍت للشكّ العمل بعد ال

ٌّ وال خلل فيو, فالنتيجة اليت حصلنا اؼبكلف  منو  كالصبلة أو الصـو أو اغبج ىو تا
بل ىي نفس مضموف القاعدة غايتو ىي أضيق,  ,عليها ال تغاير مضموف القاعدة

ب الصبلة يعٍت نقوؿ إف  ىذه الصبلة يعٍت ىي خاّصة ببا ,وىذه النتيجة جزئية أيضاً 
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صحيحٌة وذلك اغبج من ىذا الشخص صحيٌح وىذا الوقوؼ بعد الفراغ منو 
 صحيٌح.

إذف النتائج دائماً ىي جزئية ومّتحدة مع مضموف القاعدة, وأيضاً ىي خاّصة بباٍب 
الشك يف الصّحة ىو مورٌد و  ,عاّمة وموردىا ىو الشك يف الصّحة خاّص وليستْ 

ٌّ يشمل العبادات  -ض أّف شخصًا قاؿ:ًت فاوإذا  ,خاصٌّ  إّف الشك يف الصّحة عا
فنمّثل ىنا بقاعدة الطهارة فإهنا خاّصة بباب الطهارة وال تعّم بقّية  ,واؼبعامبلت

 األبواب.

إذف الطابع العاـ يف القواعد الفقهّية ىو ما أشرنا إليو, فحينئذ ال تكوف أصولّيًة 
 ف.وتكوف خارجًة عن التعري

نعم قد تكوف نتائج بعض القواعد الفقهّية عاّمة ومغايرة ؼبضموف القاعدة وال زبتص 
 -بباٍب دوف باب, يعٍت بعبارٍة أخرى يوجد فيها صبيع خصائص اؼبسألة األصولية 

 فكيف لبرج ىذه عن التعريف؟ -أي اػبصائص الثبلث 

ّمًا وىو أّف فإّف ال ضرر يعطي حكمًا عا ,ومثاؿ ذلك قاعدة ال ضرر وال حرج
يًتتب على ذلك أّف أداء الصـو إذا كاف مضرًا فهو و الضرر مرفوٌع يف االسبلـ, 

 واغبج لو كاف مضراً للشخص يكوف وجوبو مرفوعاً  ,مرفوع الوجوب فبل يكوف واجباً 
ّل صوـٍ وكّل وضوٍء وكّل )ك :, إّف ىذه نتائج كلّية وليست جزئّية حيث نقوؿعنو

ألّف مضموف القاعدة ىو أّف الضرر مرفوٌع يف  ,ؼبضموهنا ىي مغايرة أيضاً حجٍّ(, 
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بينما النتيجة اليت حصلنا عليها ىي أّف الوجوب غَت ثابٍت للحّج اؼبضر  ,االسبلـ
, كما أهّنا ال زبتّص بباٍب دوف باب بل ىي إذف أو للوضوء اؼبضر فاؼبغايرة موجودة

ء أو اعبهاد أو اغبج أو غَت سواء كاف أبواب الصبلة أو الوضو  ,تعّم ـبتلف األبواب
 ىذه اؼبوارد فإنو يبكن أف نطّبق عليها قاعدة ال ضرر.

فإنّو قد  ,ىذا األساس يبقى اإلشكاؿ منحصرًا بقاعديت ال ضرر وال حرج وعلى
يقاؿ ىي واجدٌة ؽبذه اؼبيزات الثبلث للمسألة األصولّية فيلـز أف تكوف مشمولًة 

 على التعريف فكيف اعبواب؟وبذلك ُيَسّجل ىذا نقضاً  ,للتعريف

 إّف ىاتُت القاعدتُت ليستا يف اغبقيقة إاّل ذبميعًا عبعوٍؿ شرعّية خاّصة -والجواب:
ال أهنما تأسيٌس غبكٍم تستفاد منو أحكاـ أخرى, فقاعدة ال حرج مثبًل تريد أف 
تقوؿ الوضوء اغبرجي ال هبب وعدـ حلق اللحية إذا كاف حرجيًّا فاغبرمة غَت ثابتة 

وىكذا, إهنا تريد أّف تفيد ىذه ت جوب اغبج إذا كاف حرجيًا فهو غَت ثابوو 
َوَما َجَعَل َعَلْيُكْب ﴿ -األحكاـ ولكن ُعِصَرت ىذه األحكاـ بعبارٍة مضغوطٍة وقيل:

يِم ِمْم َحَرجٍ   . (ٔ)﴾ِوي الدِّ

يِن ِمْن َحرَجٍ ) -إذف قولو تعاذل:  كمًا نستنبطال يؤسس ح (َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
 ,ريد أف يبُّت ىذه األمور اليت أشرنا إليهابل ىو يُ  ,خرمنو ونستفيد منو أحكامًا أُ 

ولكن ُعِصرت  ,وأنو ال هبب اغبج يف حالة اغبرج وال هبب الوضوء يف حالة اغبرج

                                                           

 . ٛٚ( سورة اغبج, اآلية(ٔ
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 ,وبّينت يف ىذه العبارة, وىذا خببلفو يف مثل قاعدة )كّل ما مضى فأمضو كما ىو(
وىو أّف كّل عمٍل إذا ُفرِغ منو فحينئٍذ وبكم بصحتو إذا شّك يف فإنو يؤسس حكماً 

صحتو, إنّو يفيد ىذا اؼبطلب الكّلي وكبن نستفيد منو أحكامًا غايتو جزئّية وليست 
يِن ِمْن َحرَجٍ )كّلية, أّما يف مثل   فهو ال يريد أف يؤسس (َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ

نستنبط منو أحكامًا أخرى, كبّل بل ىو يف البداية  مث ,ويقوؿ )الدين ال حرج فيو(
يريد أف يقوؿ الوضوء اغبرجي ال هبب واغبج اغبرجي ال هبب وىكذا, فبل يوجد 

 اتُتإذف مطلباف أحدنبا ُيسَتنبط وُيسَتخرج وُيسَتفاد من اؼبطلب اآلخر, فه
لكن بّينت هبذا و  , ما نبا إاّل ذبميٌع ؽبذه األحكاـ اؼبرفوعة يف حالة اغبرجُتالقاعدت

اللساف اؼبختصر, من قبيل أف تقوؿ )أكـر كّل رجل( فجاء ىذا الرجل فنقوؿ هبب 
اكرامو وجاء ذلك الرجل فنقوؿ هبب إكرامو وىكذا, فاإلكراـ ليس مستنبطاً 

إذ مفاده ليس إاّل ىو  -يعٍت أكـر كّل رجل  -ومستفادًا من ذلك اؼبطلب األّوؿ 
ولكن حيث يصعب بياف ىذه األحكاـ  ,وىكذا رجلأنّو أكـر ىذا الرجل وذاؾ ال

بأصبعها فؤلجل التسهيل ِصيغ بعبارٍة واحدٍة, ونفس الكبلـ يأيت يف ال ضرر وال 
وإاّل فبل يوجد  ,يعٍت ىو ذبميع ؽبذه اعبعوؿ اؼبنفّية ,حرج فإف اؼبقصود ىو ذلك

 مطلباف أحدنبا مستفاٌد من اآلخر حىت ينطبق عليهما تعريف علم األصوؿ.

  إّف التعريف اؼبذكور ينتقض بوثاقة زرارة وبظهور -وحاصلو: -االعْراض الثالث:
إذ الفقيو يستعُت هباتُت القاعدتُت  -مثبًل  -كلمة الصعيد يف مطلق وجو األرض 

 يف مقاـ االستنباط.
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 نبا ليستا بقاعدتُت. -وقد تقوؿ:

 ّف زرارة أينما وردفإّف اؼبقصود ىو أ ,إنو يبكن أف تصاغ بصياغة القاعدة -وهجيب:
فنقوؿ  ,فهو ثقة فصارت قاعدة, فاؼبسألة ليست مسألة لفظ, وكذلك كلمة الصعيد

أينما وردت كلمة الصعيد فهي ظاىرة يف مطلق وجو األرض, فإذف صارت قاعدة, 
 فالصياغة يبكن أف نغَّتىا وكبصل على قاعدة.

واغباؿ أنّو ال  ,االستنباطيأيت االشكاؿ بأّف ىذين يستعُت هبما الفقيو يف مقاـ  وىنا
 يلتـز بأهنما من علم األصوؿ فما ىو اعبواب؟

وىذا ىو أىم االعًتاضات, وألجلو غَّت البعض تعريف علم األصوؿ حىت ال يرد 
عبارة )مثبًل التـز بأّف علم األصوؿ ىو  (ٔ), فالشيخ النائيٍت)قده(عليوىذا النقض 

أّما  ,(ٕ)(اسْهباط الَّكب الشرعيعم العلب َالقواعد الْي تقع كبرى وي قياس 
إذف ىو ضّيق من دائرة علم األصوؿ , ما يقع صغرى فهو ليس من علم األصوؿ

وجعلو عبارة عن القواعد اليت تقع كربى يف قياس االستنباط, وبناًء على ىذا زبرج 
ألّف ىذه تقع صغرى يف قياس  ,وثاقة زرارة وظهور كلمة الصعيد من التعريف

 :)إف  كلمة الصعيد ظاىرة يف مطلق وجو األرض( مث نقوؿ :قوؿاالستنباط إذ ن

                                                           

حسُت الغروي النائيٍت فقيو واصورل ومن مراجع التقليد يف القرف الرابع عشر اؽبجري تويف الشيخ ؿبمد  ((ٔ
ىػ( ومن ابرز تبلمذة االخوند اػبراساين لو أراءه االصولية اػباصة واليت يعرب عنها باؼبدرسة ٖ٘٘ٔسنة)

  ه االصورل )أجود التقريرات(النائينية, ومن ابرز تبلمذة النائيٍت السيد أبو القاسم اػبوئي وقد قرر درس استاذ
 , ط جامعة مدرسُت, ٛٔ, ٔ, ط قديبة , فوائد االصوؿ, جٖ, ص ٔأجود التقريرات, اػبوئي, ج( (ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/10057/1/3/الكلية
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)كّل ظهوٌر حّجة( وىي من علم األصوؿ,  :)وكّل ظهوٍر حجة(, فالكربى ىي قولنا
 ,)كلمة الصعيد ظاىرة يف مطلق وجو األرض( فهي قد وقعت صغرى :وأما قولنا

 أشرنا إليو. فتكوف خارجة من التعريف بعدما غَّتنا ىذا التعريف بالشكل الذي

وىذا مطلٌب قد أشار إليو)قده( يف أجود التقريرات, ولعلو دل يذكر اؼبطلب هبذه  
 الصراحة اليت أشرنا إليها ولكن األمر كما ذكرنا.

 واغباؿ ,إذ ىو غَّت التعريف ألجل أف يفّر من اإلشكاؿ ,إّف ىذا ليس فنّياً  -وويى:
 ,الفقيو يف مقاـ االستنباط أّف علم األصوؿ قد أُّسس ووِضع ألجل أف يساعد

فتخصيصو خبصوص الكربيات اليت تقع يف قياس االستنباط دوف الصغريات ال معٌت 
لو بعدما فرض أّف علم األصوؿ قد أسس وّدوف ووضع ألجل أف يساعد الفقيو يف 

اف لـز أّما يَ  ,فما وبتاج إليو من أمور عاّمة ومشًتكة ىو يقّدمها إليو ,مقاـ االستنباط
سوى الفرار من اإلشكاؿ  ,تلك األمور العامة أف تقع كربى فهذا ال معٌت لو تكوف

 وليس فنّياً.

ىذا مضافًا إذل أنّو لو تنزّلنا وقلنا بأنّو ال بأس بإضافة ىذا القيد لتعريف علم 
)األمر  :إنّو يبقى اإلشكاؿ بلحاظ اؼبسألة األصولية اليت تقوؿ -األصوؿ فنقوؿ:

فإهنم يلتزموف بأّف ىذه من اؼبسائل  ,ظاىر يف اغبرمة( ظاىر يف الوجوب والنهي
األصولّية, فصيغة األمر ظاىرة يف الوجوب وصيغة النهي ظاىرة يف اغبرمة والشرطّية 

أي  - ,ظاىرة يف اؼبفهـو واؼبطلق ظاىر يف االطبلؽ والعاـ ظاىر يف العمـو وىكذا



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٖٔ
 

ع صغريات يف قياس إف  ىذه تق -أف  مباحث الظواىر كّلها من ىذا القبيل 
فعلى ضوء ىذا القيد الذي  ,وكلُّ ظهوٍر حّجة()االستنباط والكربى ىي 

أضافو)قده( إذل التعريف يلـز خروج مباحث الظواىر من التعريف وال تكوف 
 باعتبار أهّنا تقع صغريات يف قياس االستنباط وليس كربيات. ,أصولّية

ت أف يتخلص من ىذا اإلشكاؿ ومن ىنا حاوؿ السيد اػبوئي)قده( يف ااضرا
 إّف علم األصوؿ ىو عبارة عن القواعد اليت وبتاج) -هبذا التوجيو وذلك بأف يقاؿ:

إليها الفقيو بشرط أف ال ربتاج إذل ضّم كربياٍت أصولّية, أّما إذا احتاج إذل ضّم  
ذل كربياٍت غَت أصولّية فبل يضّر ذلك بأصولّية اؼبسألة, أّما إذا احتاجت القاعدة إ

ضّم كربى أصولّية فحينئٍذ ال تكوف ىذه القاعدة أصولّية ماداـ احتاجت إذل ضّم  
 .(ٔ)(كربى أصولّية يف مقاـ االستنباط

حيث إّف  ,وبناًء على ىذا زبّلص من اإلشكاؿ الذي أُورِد على الشيخ النائيٍت)قده(
ألمر ظاىر يف مثل ا -االشكاؿ الوارد على النائيٍت ىو أنّو يلـز أّف مباحث الظواىر 

ألهنا ربتاج إذل كربى وىي تقع صغرى, إّف  ,ال تكوف من علم األصوؿ -الوجوب 
السيد اػبوئي)قده( أجاب وقاؿ صحيٌح أهّنا ربتاج إذل كربى ولكن تلك الكربى 

تلك الكربى ليست أصولّية فذلك ال يؤثر على أصولّية  تومادام ,ليست أصولّية
 ,ئل األصولّية وإف احتاجت إذل ضّم كربىالصغرى بل تبقى الصغرى من اؼبسا

مثل: هي ف االكربى اليت وُبَتج إليه مااولكن تلك الكربى ىي ليست أصولّية , و 
                                                           

 , ط جديدة.ٗ, صٖٗ, ط قديبة, تسلسل, ٙ, صٔ( ؿباضرات يف االصوؿ, اػبوئي, ج(ٔ
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شيٌء مّتفق  وذلك ألهنا)كّل ظهوٍر حّجة(, فقاؿ إّف ىذه الكربى ليس أصولّية, 
 فهي ليست أصولّية وإمبا ىي من اؼبسائل اؼبّتفق عليها. ,عليو

  -وويى:

 حيث نقوؿ إنّو ال معٌت ,يرد عليو نفس ما أوردناه على الشيخ النائيٍت)قده( -:ُّوالً 
ض أّف علم ًتُ فابعدما  ,ألجل أف نفّر من االشكاؿ نضيف قيدًا إذل التعريف

فهو قد ُأّسس  ,قد دّوف ألجل أف يساعد الفقيو ويعطيو قواعدًا مشًتكة األصوؿ
الفقيو يف مقاـ االستنباط ينبغي أف  , فحينئٍذ كّل ما يساعد(ٔ)ودّوف ؽبذا اؽبدؼ

أّما أّف تلك القاعدة يلـز أف ال ربتاج إذل ضّم كربى أصولية فمن أين  ,يكوف أصوليّاً 
 ىذا؟!! إنّو قّيد أضيف ألجل التخّلص من اإلشكاؿ اؼبذكور.

 إنّو ذكر إّف مسالة )كّل ظهور حّجة( ليست أصولّية باعتبار أهّنا قضّية -ثانياً:
ىو أنّو ىل يلـز يف علم األصوؿ أف تكوف مسائلو  -يها, ووجو اإلشكاؿ:مّتفق عل

مع اػببلؼ, يعٍت كّل مسألة إمّبا تصَت أصولّية إذا كانت ؿبّل خبلؼ وأّما إذا دل 
فإف أصولّية اؼبسالة  ,تكن ؿببّلً للخبلؼ فهذه ليست أصولّية؟!! إف  ىذا ال معٌت لو

ألصولّية تنشأ من حاجة الفقيو إليها يف ال ربصل بسبب وقوع االختبلؼ وإمبا ا
 مقاـ االستنباط بعدما كانت قاعدًة عاّمًة وال زبتصُّ بباٍب دوف باب.

 .إذف ما أضافو السيد اػبوئي)قده( ؿبّل إشكاٍؿ ؼبا أشرنا إليو
                                                           

 , الشيخ اأُلستاذ.ليس بصحيٍح يف مقامنا ولعلو صحيٌح يف مقامات أخرى أي أّف ىذا (ٔ)
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العلب َالعهاصر  يويف تعريف علم األصوؿ بأنو: ) -:وقد ذكر السيد الشهد)قده(
الفقهي الْي يسْعيم َها الفقيى كدليٍل علي الجعل  المشْركة وي االسْدالؿ

 .(ٔ) (الشرعي الكّلي

اليت يعٍت ) -أشار إليو يف الذيل والشيء اؼبهّم الذي ذكره يف ىذا التعريف ىو ما
فهو أخذ يف اؼبسألة  -يستعُت هبا الفقيو كدليٍل على اعبعل الشرعي الكلي( 

م الشرعي, فاؼبهم ىو ىذه اإلضافة وإال األصولّية أف هبعلها الفقيو دليبًل على اغبك
فما ذكره يف البداية قد ال يكوف شيئًا جديداً, فمثبًل عرّب بكلمة )العناصر( وواضٌح 
أف العناصر والقواعد سيّاف ال فرؽ بينهما من ىذه الناحية, كما أنّو أضاؼ قيد 

صاحب  وإف دل يصّرحوا بذلك, وقد نّبوكلهم )اؼبشًتكة( وىو مقصود األصوليُت  
الكفاية)قده( يف بداية األصوؿ العملية دبناسبٍة على أّف اؼبسألة األصولّية ال زبتصُّ 
باٍب دوف باب وىذه األصوؿ العملّية ال زبتّص بباٍب دوف باٍب فهي أصولّية 
وداخلة يف علم األصوؿ على خبلؼ قاعدة الطهارة فإهّنا ـبتّصة بباب الطهارة, 

ذا حصر األصوليوف األصوؿ يف أربعٍة ودل يضيفوا خامساً وكأنّو كاف يف صدد أنّو ؼبا
أو سادسًا مثل قاعدة الطهارة ألهّنا زبتص بباٍب وال تعّم صبيع األبواب خبلفًا ؽبذا, 
وىذا معناه أنّو واضٌح عندىم أّف علم األصوؿ ىو عبارة عن القواعد اؼبشًتكة. 

كما أف  التبديل بكلمة )اؼبشًتكة( مضافاً إذل أّف التبديل بػكلمة )العناصر( ليس دبهّم  
ليس دبهم أيضاً, كما أّف عبارة )يف االستدالؿ الفقهي( ال داعي ؽبا إذ من الواضح 
أهّنا أخذت لبلستدالؿ الفقهي, واؼبهم ىو إضافة عبارة )اليت يستعُت هبا الفقيو 

                                                           

 .ٖٔ, صٔحبوث يف علم االصوؿ, السيد الشهيد ؿبمد باقر الصدر, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13064/1/31/بالعناصر
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أّف  على اعبعل الشرعي(, وأّما كلمة )الكّلي( فبل داعي ؽبا أيضًا إذ من الواضح
 مقصود الكّل ىو الكّلي, فاؼبهّم أنّو يستعملو الفقيو كدليٍل على اعبعل الشرعي.

 إذكاف ناظراً إذل ىذا القيد   (ٕ)أيضاً يف هناية الدراية (ٔ)ولعل الشيخ األصفهاين)قده(
العلب الباحث عم القواعد الممّهدة لَّْصيل الَّّجة ) -عّرؼ علم األصوؿ بأنّو:
 لعّل ىذا يتناغم مع ما أفاده السيد الشهيد)قده(.(, فعلي الَّكب الشرعي

إذف ما ذكره اؼبشهور يف تعريف علم األصوؿ يكوف شيئًا وجيهًا غايتو نضيف إذل  
 كلمة القواعد قيد أف تكوف )مشًتكة( وىذا قيٌد واضٌح ويقصده اعبميع.

 -مّهدة وأحتمُل أهنم دل يصّرحوا بو لشّدة وضوحو, فهو العلم بالقواعد اؼبشًتكة اؼب
واقًتحنا فيما سبق أّف نُػْبِدَؿ اغبكم باؼبوقف الشرعي  -أي اليت سبهد لبلستنباط 

وقلنا فيما سبق أنّو ليس من البعيد أّف مقصودىم ىو ىذا وال خصوصّية للحكم 
فاؼبوقف الشرعي أعّم من أف يكوف حكمًا شرعيًا أو وظيفة شرعّية, وواضٌح أنّو 

 الكّليٌّ ال أنّو اػباصٌّ. 

وأنا ال أرى أنّو بإضافة ىذه القيود سوؼ لبرج بتعريٍف جديد, بل ىو نفس تعريف 
 اؼبشهور وىذه قيوٌد يقصدىا اؼبشهور.

إذف كبن دل نذكر تعريفًا جديداً بل ىو نفس تعريف اؼبشهور مع إضافة توضيحاٍت 
 يقصدوهنا ولكنهم دل يذكروىا يف التعريف.

                                                           

ىػ( من ٖٔٙٔاألشرؼ سنة )الفقيو اقق الشيخ ؿبمد حسُت الغروي اإلصفهاين اؼبتوىف يف النجف  ((ٔ
أشهر أعبلـ االصوؿ بعد استاذه الشيخ اآلخوند اػبراساين, ومن أشهر كتبو ىذا الكتاب وىو شرح لكتاب 

 ُأستاذه كفاية االصوؿ.
 .ٕٓ, ط قديبة , ويف االصوؿ على النهج اغبديث, صٕٔ, صٔهناية الدراية, االصفهاين, ج ((ٕ
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وؿ ىي ؼبّد يد اؼبعونة إذل الفقيو, ودبرور ىنا يتضح أف بداية نشأة علم األص ومن
الزمن توّسع علم األصوؿ فصار علمًا أشبو باؼبستقّل فأخذت تذكر فيو أمور قد 

 يكوف الفقيو يف غًٌت عنها وىذا مطلب واضح للمتتبعُت.

 -:ُقساـ َّظها المباحث األصولّية وجدنايا علي ثالثةوإذا ل

 ضعيفة. امقاـ االستنباط أو أّف حاجتو إليهما ال وبتاج إليها الفقيو يف  -األّوؿ:

 أف يكوف الفقيو حباجٍة إليها ولكّنها ليست باغباجة الكبَتة واؼبهّمة. -الثاني:

 ما كانت اغباجة إليها مهّمة وكبَتة. -الثالث:

مبحث اغبقيقة الشرعّية, ومبحث الوضع, ومبحث اؼبعٌت اغبريف,  -ومثاؿ األّوؿ:
نسخ الوجوب ىل يدّؿ على اعبواز, وإف األمر بشيء  والًتادؼ واالشًتاؾ, وإفّ 

 مرّتُت ىل ىو تأكيٌد أو ىو تأسيٌس, وأّف األمر باألمر ىل يدّؿ على الوجوب أو
وىكذا, إّف ىذه اؼبباحث دل أجد حاجًة إليها يف ال, ومبحث التعبّدي والتوّصلي...

 لعدـ.مقاـ االستنباط, وإذا كانت ؽبا حاجة فهي نادرة وتكاد تلحق با

ما القّسب الثاني  حاولوا أف  ُتفهي من قبيل مبحث اؼبشتق فإف األصوليّ  -ُو
يصّوروا لو فائدًة يف مسألة الزوجة الكبَتة اؼبرضعة للزوجة الصغَت, وىكذا مبحث 
الصحيح واألعم, ونفس الشيء بالنسبة إذل أّف األمر ظاىر يف الوجوب والنهي 

فهذه اؼبباحث وإف    -ر ظاىر يف الوجوب يعٍت األم -ظاىر يف اغبرمة فإف ىذا 
كاف وبتاج إليها الفقو ولكن ال حاجة إذل إطالة الكبلـ يف مثلها, ألف ىذه 
األحباث استظهاريّة, فاألمر ظاىٌر يف الوجوب ىو استظهاٌر, والنهي ظاىٌر يف اغبرمة 
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ىو استظهاٌر كسائر االستظهارات وال ربتاج إذل تطويٍل وكبلـ, وىكذا مبحث 
 كذا الصحيح واألعم., و اً ؼبشتق فإنو ليس بدليل مهّم إال كونو استظهار ا

إذف توجد حاجة إذل ىذه األحباث ولكن ال حاجة إذل إطالة الكبلـ يف مثلها واليت 
مستندىا االستظهار, ومع األسف ترؾ األصولّيوف بعض األحباث اليت وبتاج إليها 

ًا ما يواجهها الفقيو وأنو ىل يستفاد منها الفقيو من قبيل األخبار البيانّية ألنّو كثَت 
يبتلي  اإللزاـ أو ال ؟ فهذا مبحٌث مهٌم ولكن دل يبحثو األصوليوف مع أّف الفقيو

آخر أنكر ذلك. ض قاؿ نعم ىو يدّؿ على اللزـو وبعض بعبذلك يف الفقو كثَتاً, ف
 فاؼبقصود ىو أّف ىذه مسألة تستحق أف تذكر. 

و )ال بأس( فالفقهاء ذكروا األمر والنهي فقط وقالوا إف  وىكذا مثبًل كلمة )بأس( 
ىذا ظاىٌر يف الوجوب وذاؾ ظاىٌر يف اغبرمة واستدّلوا بالتبادر وما شاكل ذلك 
واغباؿ أّف )بأس( و )ال بأس( أيضًا يواجهها الفقيو كثَتًا يف الروايات فكاف من 

 اؼبهّم عقد حبٍث لبياف تلك اؼبعاين. 

ما القسب الثال , -يعٍت األمارات  -فهي عبارة عن مباحث اغبجج  -ث:ُو
بنحٍو ومباحث األصوؿ العملّية, وىكذا مباحث العلم اإلصبارل, ومباحث القطع 

عاـ, ومباحث التعارض فإّف ىذه أحباث مهّمة وتستحق اإلطالة والبحث وتسليط 
 معمقة.معها وقفات ربليلية لو تكوف يتطلب من االستاذ اف  إذالضوء عليها بقوة 

ما الثاني: الذي وبتاج إليو الفقيو ولكن ال ينبغي إطالة الكبلـ فيو فانو يفًتض  -ُو
 .اـمرور الكر عليو على االستاذ اف يبر 
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ّما األّوؿ: وىو الذي ال وبتاج إليو الفقيو أو تكوف اغباجة إليو ضعيفة فاألفضل  -ُو
 لؤلستاذ اف يًتكو.

أمرًا من قبيل موضوع   تابو ثبلثة عشروقد ذكر صاحب الكفاية)قده( يف مقدمة ك
 أىيمبحث الوضع, ومبحث صحة استعماؿ الوضع فيما يناسب معناه كّل علٍم, 

بالطبع أو ىي بالوضع, ومبحث إطبلؽ اللفظ وإرادة نوعو أو صنفو أو شخصو, 
ت, ومبحث عبلمات ومبحث ىل الداللة تابعة لئلرادة أو ال, ومبحث اؼبرّكبا

 وىكذا....اغبقيقة واجملاز

وبتاج  خراحب الكفاية دبباحث أُ وكبن كباوؿ أف نستبدؿ ىذه األمور اليت ذكرىا ص
يف ثنايا  تأيتمستقل وإمبا  نحوٍ إليها الطالب ولكن دل ُتسل ط عليها األضواء ب

األحباث فنحاوؿ أف نذكر ىذه األحباث ونسّلط األضواء عليها مع االشارة إذل 
بياف حقيقة اغبكم فهذا دل نقرأه يف الكفاية وال يف بعض القواعد النافعة, من قبيل 

الرسائل فحقيقة اغبكم ما ىي؟ أفهل حقيقتو ىي عبارة عن االعتبار أو عبارة عن 
 اإلرادة واغبّب والبغض؟ 

فالشيخ النائيٍت)قده( بٌت على أّف حقيقة اغبكم عبارة عن االعتبار ففي اؼبرحلة 
قاؿ إّف  (ٔ), بينما الشيخ العراقي)قده(لك اعتباربلٌؾ مث إرادة مث بعد ذاألوذل يوجد م

مرجعو حقيقًة إذل اإلرادة , ويًتّتب على ىذا اػببلؼ أموٌر ال بأس هبا, من قبيل أنّو 
بناًء على أّف اغبكم عبارة عن االعتبار فسوؼ يصَت اغبكم من األمور اجملعولة, 

                                                           

ىو علي بن اآلخوند مبل ؿبمد كبَت  -شتهر باآلغا ضياءواؼب –الشيخ ضياء الدين العراقي (ٔ) 
العراقي)األراكي( فقيو وأصورل ومرجع تقليد, ولد يف مدينة سلطاف آباد )وىي التسمية القديبة ؼبدينة أراؾ 

 .ىػ(ٖٔٙٔااليرانية( ومن اجملددين يف علم االصوؿ, تويف سنة)
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عبارة عن اإلرادة فليس ىو بينما على الثاين ال يصَت اغبكم من األمور اجملعولة فهو 
من األمور اجملعولة, وقد يًتتب على ىذا مسألة النسخ فإنّو إذا كاف من األمور 
اجملعولة فالنسخ يكوف فبكنًا وإذا دل يكن من األمور اجملعولة فيصَت تصوير النسخ 
صعباً, ومن قبيل أنّو بناًء على أّف اغبكم عبارة عن اعتباٍر وجعٍل سوؼ يبكن أف 

يتصّور أّف يكوف اغبكم ؾبعواًل بنحو القضّية  -اغبكم ؾبعواًل بنحو اغبقيقية  يكوف
عاـ ىي  نحوٍ )قده( إّف األحكاـ الشرعّية بولذلك قاؿ الشيخ النائيٍت –اغبقيقية 

َولِل ِى َعَلي اله اِس ِحج  اْلبَػْيِت ﴿ -ؾبعولة بنحو القضّية اغبقيقّية فحينما قاؿ تعاذل:
جب عليو اغبج وىذه يعٍت إف فُِرَض ربّقق مستطيٍع في (ٔ)﴾ِإلَْيِى َسِبياًل َمِم اْسَْطَاَع 
, بينما الشيخ العراقي)قده( أنكر ذلك وقاؿ إّف األحكاـ الشرعّية قضّية حقيقّية

ليست قضايا حقيقّية وإمبا ىي قضايا فعلّية بناًء على مبناه وىذا ما سنشَت إليو فيما 
على رأي الشيخ النائيٍت)قده( سوؼ تدور فعلّية  بعد, ويًتتب على ذلك أنّو بناءً 

اغبكم مدار فعلّية موضوعو ألنّو ؾبعوٌؿ بنحو القضّية اغبقيقّية فيصَت اغبكم فعلياً إذا 
صار اؼبوضوع فعليًا ففي مثاؿ االستطاعة واغبّج فإنّو مىت ما ربّقق اؼبستطيع خارجاً 

الشيخ العراقي)قده( فالقضايا عنده  وصار فعلّياً صار الوجوب فعلّياً, بينما على رأي
 دائماً ىي فعلّية وال تتّوقف على فعلّية اؼبوضوع.

وفرّع على ىذا اػببلؼ أّف االستصحاب التعليقي ال هبري على رأي الشيخ 
النائيٍت)قده( الذي يقوؿ بأف اغبكم ىو اعتباٌر وأمٌر ؾبعوٌؿ يعٍت يف مثاؿ العصَت 

تصحاب ألّف اغبرمة اؼبوجودة ىي )إف ي فيو االسالعنيب يقوؿ إف  الزبيب ال هبر 
( واؼبفروض أنّو بَعُد دل يغِل فبل توجد حرمة فماذا تستصحب؟! فبل هبري غلى

                                                           

 .ٜٚية اآل ,سورة آؿ عمراف ((ٔ
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االستصحاب, أّما الشيخ العراقي)قده( حيث قاؿ إّف األحكاـ ىي دائمًا فعلّية 
 فأجرى االستصحاب التعليقي. 

قضّية  -أو عبارة إرادة وحّب وبغٌض وىي أّف اغبكم ىو اعتبار  -إذف ىذه القضّية 
ولعّلو بالتتّبع والتأمل توجد أمور أخرى تتفرّع  -مهّمة تتفرع عليها مثل ىذه األمور 

 فتكوف جديرة بالبحث, فنحن نُػْبِدؿ تلك اؼبباحث دبثل ىذه القضّية. -عليها 

لة وىي مسألة أّف الداللة االلتزامّية ىل ىي تابعة للدال -وىناؾ قضية ثانية:
اؼبطابقّية من حيث اغبجّية حبيث إذا سقطت الداللة اؼبطابقّية عن اغبجّية سقطت 

وال  (ٔ)الداللة االلتزامّية عن اغبجية أيضاً أو ال؟ فإّف ىذا مبحٌث دل نقرأه يف الرسائل
 يف الكفاية فمن اؼبناسب تسليط األضواء عليو من البداية حىت يعرفو الطالب.

ق التكليف أو ال؟ واؼبقصود من )أو ىي معتربة يف متعلّ  ومن قبيل أّف القدرة ىل
( يعٍت أهّنا معتربة يف مرحلة التنّجز ووجوب االمتثاؿ واستحقاؽ العقوبة ال أّف ال؟

أصل التكليف مشروٌط بالقدرة, فالشيخ النائيٍت)قده( قاؿ إّف نفس التكليف ىو 
التكليف من البداية بالقادر, ىبتّص  من مثأّف القدرة معتربٌة يف متعّلقو و يدّلل على 

, بينما يوجد رأٌي مقابٌل يقوؿ إّف (ٕ)وقد أشار إذل ىذا اؼبطلب يف أجود التقريرات
القدرة ليست معتربٌة يف متعّلق التكليف فالتكليف ثابٌت حىت يف حّق العاجز وإمبا 
القدرة معتربٌة يف استحقاؽ العقوبة ووجوب االمتثاؿ وىذا ما تبنّاه السيد 

وئي)قده( يف أجود التقريرات يف نفس اؼبوضع الذي أشرت إليو فهو قد أشار إذل اػب
ىذا اؼبعٌت يف اؽبامش ولكٍّت دل أظبعو منو)قده( طيلة فًتة حضوري عليو وإمبا تعرّفت 

                                                           

 ىػ(.ٕٔٛٔصوؿ للشيخ مرتضى االنصاري )توىو كتاب فرائد األ ((ٔ
 , ط قديبة.ٕٗٙ, ص ٔٓٔ, صٔأجود التقريرات للسيد اػبوئي , ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/10057/1/264/الاستناد
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على أّف ىذا رأيو عند مراجعيت ألجود التقريرات, وفبّن يبٍت عليو أيضًا السيد 
 ببياٍف لطيٍف سوؼ نشَت إليو فيما بعد. (ٔ)اػبميٍت)قده( يف هتذيب األصوؿ

ومن صبلة اؼبباحث اليت تستحق أف نقف عندىا ىو أّف الوجوب ىل ىو حبكم 
والكفاية أو أنّو حبكم  (ٕ)ادلالوضع ومستفاٌد من الوضع كما قرأنا ذلك يف اؼبع

والذي بٌت عليو صباعة منهم  (ٖ)؟ وىذا ما جاءت اإلشارة إليو يف أصوؿ اؼبظفرالعقل
, وىذا من األحباث اؼبهّمة الذي تًتتب صفهاين)قده( والسيد اػبوئي)قده(الشيخ األ

 عليو نتائج كثَتة ودل نقرأه يف الكفاية وال يف الرسائل.

ما ىي مسقطات التكليف؟ يعٍت ىل االمتثاؿ يسقط  -وىناؾ مبحٌث آخر وىو:
 ؟أو يسقط الفاعلّية دوف الفعلّية التكليف

فقد يستفاد منها يف بعض القاعدة النائينّية فإف سّبت  وىو -وىناؾ مبحث آخر:
إذا كاف ) -و:, وىو)قده( أراد أف يستفيد منها يف ؾباالٍت متعّددٍة وىي أنّ اجملاالت

عهدنا حكٌب لزوميٌّ واسْثهي مهى حكٌب ترخيصيٌّ تعّلق َعهواٍف وجو يٍّ وهها 
( من عهواف الوجو يالعرؼ يَّكب َأّف الرخصة ال تثبت إاّل إذا ُُحرِز ذلك ال

ُقْل ﴿ -قبيل النظر إذل اؼبرأة فإف النظر إذل اؼبرأة ال هبوز ألّف اآلية الكريبة قالت:
لِْلُمْؤِمِهيَم يَػُغض وا ِمْم َََُْصارِِيْب َوَيََّْفظُوا وُػُروَجُهْب َذِلَك َُزَْكي َلُهْب ِإف  الل َى َخِبيٌر 

                                                           

 .ٕٜٖ, صٖهتذيب االصوؿ للسيد اػبميٍت, ج ((ٔ
كتاب معادل األصوؿ )معادل الدين ومبلذ اجملتهدين( وىو كتاب تدريسي يف اغبوزة العلمية سابقاً,    ((ٕ

 ىػ(.ٔٔٓٔللشيخ حسن بن زيد الدين اؼبعروؼ بالشهيد الثاين )ت
 ىػ ( وىو كتاب تدريسي يف اغبوزة العلمية.ٖٖٛٔكتاب أصوؿ اؼبظفر للشيخ ؿبمد رضا اؼبظفر )ت  ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/27915/3/392/متعلّقات
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الزوجة وااـر فإنو هبوز النظر إذل ولكن استثٍت من ذلك  (ٔ)﴾ََِما َيْصهَػُعوفَ 
ر إليها امرأًة من بُػْعٍد وال يدري ىل ىي زوجتو حىت هبوز أف ينظ ىاذا رأ لشخصل

؟ فالشيخ النائيٍت)قده( قاؿ إف  الرخصة ال تثبت إاّل أذا أو ال حىت ال هبوز النظر
 جزمت بأّف ىذه زوجة.

ف أف يُػَعجِّز نفسو كما لو كاف ومن صبلة اؼبباحث أيضًا ىو أنّو مىت هبوز للمكلّ 
؟ أو نقوؿ هبوز لو ف يهريق اؼباء وينتقل إذل التيممعنده ماء للوضوء فهل هبوز لو أ

 .؟خارج الوقت وال هبوز داخل الوقت؟ أو ال هبوز مطلقاً  إراقتو

إذف كبن نستغٍت عن األمور اليت ذكرىا صاحب الكفاية)قده( يف اؼبقّدمة فبل 
 ا هبذه األمور اليت أشرنا إذل بعضها.نتعرض ؽبا ولكن نبدؽب

 

 وجى حجّية علب األصوؿ

إّف حجية علم األصوؿ تنتهي إذل العلم أو االطمئناف فكّل ما يذكر يف علم 
األصوؿ ينتهي إذل العلم أو االطمئناف الذي ىو حّجة أيضاً, نعم قد اختلف معك 

على طبقها أو ال  يف الصغرى يعٍت أف ىذه القاعدة اليت ذكرناىا ىل يوجد علمٌ 
وىذه قضّية أخرى فهذا اختبلٌؼ صغرويٌّ, ولكن كبن نقوؿ إّف مدرؾ اغبجّية ىو 

, فمثبًل يف مبحث كوف حّجة إال إذا رجعت إذل العلمالعلم فكّل مسألٍة ال ت
الظواىر األمر ظاىر يف الوجوب أو النهي ظاىر يف اغبرمة أو مبحث اؼبفاىيم أو 

نقوؿ  , إذوىي تنتهي إذل العلم ظهورٌ ؽبا ىذه اؼبباحث  مبحث اؼبطلق واؼبقّيد فكلّ 
                                                           

 .ٖٓية اآل ,ورسورة الن ((ٔ
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, وىذا الظهور ظهوٌر وجدايّن يعٍت نعلم عرفًا بأّف الواقع  إف  األمر ظاىر يف الوجوب
, نعم قد تقوؿ أنت بأيّن ليس علٌم هبذا الظهور وال شك يف ذلك كذلك فهناؾ

ور أّدعي الظه نا الذي, فأي علٌم ولكن ىذا مطلب آخرعندي ظهور وليس عند
( وىذا أيضًا ثابت , مث أقوؿ )وكّل ظهور حّجةاً لدي  علٌم, فإذف صار ىذا علم

 , فإذف انتهت ىذه اؼبسألة إذل العلم.ئية أو اؼبتشرعّية وعندي علٌم بوبالسَتة العقبل

اؼبفهـو وىذا الظهور وجداينٌّ  وىكذا يف باب اؼبفاىيم فنقوؿ إف  الشرطّية ظاىرة يف
مث نقوؿ )وكّل ظهور  -وت ىذا الظهور عرفاً نتهي إذل العلم فنحن نعلم بثبيعٍت ي -

 . تشرعّية وىذه قضّية معلومة أيضاً ( بالسَتة العقبلئية أو اؼبحجة

 فإذف كّل مباحث الظهور رجعت إذل صغرى معلومة وكربى معلومة جزمّية أيضاً.

, أو وجوب مقّدمتو ُت وجوب الشيء وبُتوأما اؼبباحث العقلّية فهناؾ مبلزمة ب
تنتهي إذل  , إهنا أيضاً مبلزمة بُت وجوب الشيء وحرمة ضده...أو غَت ذلكىناؾ 

واجب وىذه قضّية , أّما الصغرى فنقوؿ إّف ىذا مقدمٌة للصغرى وكربى معلومتُت
ب الشيء وبُت وجوب مقّدمتو , مث نقوؿ إف  ىناؾ مبلزمة بُت وجو وجدانّية معلومة

على مستوى القطع واليقُت واعبـز بذلك فهناؾ مبلزمة عقلّية , فالعقل وبكم عقبلً 
. فإذف نة إذ لو كانت ظنّية دل تكن حّجةحتمّية جزمّية وليست مشكوكة أو مظنو 

 انتهينا إذل صغرى وكربى جزمّيتُت.

كذا اغباؿ يف مباحث األمارات مثل حجّية اػبرب فؤلمر ينتهي أيضاً إذل العلم حيث 
قطعًا ومدرؾ ذلك ىو السَتة العقبلئية أو اؼبتشرعية وىذاف  نقوؿ إّف اػبرب حّجة

 وىكذا اغباؿ يف بقّية اؼبباحث.ذا دل يورثا القطع فبل عربة هبما...يورثاف القطع أّما إ
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, وحىت ي إذل العلمإذف اػبط العاـ لؤلصورل ىو أنّو كّل نتيجٍة ينتهي إليها ىي تنته
 ومن مث, حجيّتو إذل العلم الوجداين تنتهي -أي الظن اػباص  -علم التعّبدي ال

 اؼبدرؾ لؤلصوؿ ىو العلم الوجداين.

يسَت على  ناغَت ولنا وبُت فقو وأصوؿ غَتنا فإف وهبذا اتضح الفارؽ بُت فقهنا وأص
, بينما كبن هي إذل القطعاالستحساف واؼبصاحل اؼبرسلة وغَت ذلك وىي أمور ال تنت

م ال ينتهي إذل القطع فليس قياس الذي عندى, فالبل نأخذ إال دبا ينتهي إذل القطعف
 غَتكماؿ بأنّو ال فرؽ بينكم وبُت الذي قد يق ,, أما كبن فعندنا تنقيح اؼبناطحبّجة

 فكيف تقولوف بأّف ذاؾ ليس حبّجة ,فهم يسّمونو قياٌس وأنتم تسمونو تنقيح اؼبناط
 ؟ وأّما ىذا فهو حّجة

تمّسك باؼبناسبات اؼبركوزة يف ذىن فإنّو يف تنقيح اؼبناط ن -وجواَى قد اتضح:
 -العرؼ فنقوؿ إف  مناسبات اغبكم واؼبوضوع تقتضي أّف االماـ حينما قاؿ:

ك مم َُواؿ ما ال يؤكل لَّمى( ال اختصاص لذلك دبا يسّمى ثوب  (ٔ))اغسل ثَو
بل حىت لو أصاب البوؿ اعبّبة أو العباءة أو غَت ذلك فاألمر كذلك من باب أّف 

, نعم إذا ألغيت بنحو اعبـز فحينئٍذ نتعّدىػبصوصّية بنحو اعبـز فإذا العرؼ يلغي ا
, ولذلك كبن دائماً ـز وكاف ىناؾ ظّن فهو ال عربة بودل يلغها العرؼ بنحو اعب

و بنحو حينما نتعّدى نقوؿ إّف العرؼ يلغي اػبصوصّية إّما بنحو اعبـز واليقُت أ
 إمبا كاف ىناؾ ظّن قوّي فبل عربة بو.ن جـز أو اطمئناف و االطمئناف أّما إذا دل يك

                                                           

ح  ,ٖوىي رواية عبد ا بن سناف عن أيب عبد ا الصادؽ )عليو السبلـ(, وسائل الشيعة ج( (ٔ
(ٖٜٛٛ) 
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قد اتضح وجو حّجية علم األصوؿ كما اتضح ما تقدـ من كّل  -:والخالصة
 مدرؾ حجّية اؼبسائل األصولّية.

 

 دار حاجة الفقيى إلي علب األصوؿمق

قرأنا يف كفاية األصوؿ مباحثًا كثَتًة وردبا ينتهي الطالب من الكفاية وىو ال يدري 
لب ج إليو يف مرحلة االستنباط أي مقدار ىو فهل ىو صبيع مطاأّف الذي وبتا 

 -؟ وأنا أعطيك صورًة إصبالّية عن ىذا فأقوؿ:الكفاية أو نصفها وأّي نصف ىو
ىناؾ مباحث كثَتة كما أشرنا ال وبتاج إليها الفقيو يف مرحلة االستنباط أو أّف 

واالشًتاؾ والًتادؼ اغباجة إليها ضعيفة وليست مهّمة كمبحث اغبقيقة الشرعّية 
والصحيح واألعم واؼبعٍت اغبريف وغَت ذلك, وىناؾ مباحث وبتاج إليها ولكن 
ليست حاجًة حبيث كبتاج إذل تطويٍل وعقد حبٍث وما شاكل ذلك وىذا ىو الطابع 
العاـ على مبحث الظواىر يعٍت مثل مبحث اؼبفاىيم واألوامر والنواىي والعاـ 

ىذه األمور وإف كاف وبتاج إليها الفقيو ولكنها عرفّية  واػباص واؼبطلق واؼبقيد فإف
مركوزة ال ربتاج إذل دراسة, فمثبًل )األمر يدّؿ على الوجوب( فأنت ال تتوقف فيو 
فأنت بطبعك العريف تسّلمو, نعم قد ربتاج إذل منّبهاٍت عليو أّما أف نذكر أحباثاً 

 واشكاالٍت كما طّوؽبا األصوليوف فبل حاجة إليو.

حظ ىل يوجد يف الرواية ظهوٌر فأنت تل ,هارٌ فهذا استظ ,ذا الشرطّية ؽبا مفهوـٌ وىك
, فهذه ظواىر وبتاج إليها الفقيو ولكن اغباجة ىكذا بالنسبة إذل بقّية اؼبفاىيمأو ال و 

 الدرسّية ؽبا ليست مهّمة ألجل أهنا عرفّية قبل أف ربتاج إذل درٍس وحبٍث وغَت ذلك.
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يو الفقيو ىو مباحث اغبجج فأّي أمارٍة حّجة وأّي أمارة ليست واؼبهّم الذي وبتاج إل
حبّجة؟ فصحيٌح أّف اػبرب حّجة ولكن أّي خرٍب ىو فهل ىو اػبرب على إطبلقو أو 
ىو حّصة خاّصة منو؟ وىذه قضّية مهّمة ومن األساسيات, فمباحث اغبجج 

اليت وبتاج  ومباحث األصوؿ العملّية ومبحث التعارض كّل ىذه من األمور اؼبهمة
إليها الفقيو. إذف االحباث اليت ربتاج إذل درس وحبث ودّقة ىي ىذه اؼبباحث وأّما 
مباحث الظواىر فهي ايضًا وبتاج إليها الفقيو ولكن البحث فيها والتدريس ليس 

 بالشيء اؼبهم.

 

 دة األصولّية والقاعدة الفقهّيةرؽ َيم القاعالف

يستعُت هبا الفقيو يف مقاـ االستنباط من قبيل ال إشكاؿ يف أّف لعلم األصوؿ قواعد 
حجّية اػبرب وحجّية الظهور واؼببلزمة بُت وجوب الشيء ووجوب مقدمتو وىكذا 
سائر القواعد األصولّية, كما أّف ىناؾ قواعد فقهّية تعدُّ من علم الفقو مثل قاعدة 

 التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة كّل ما يضمن بصحيحو يضمن بفاسده.

ة األصولّية عن القاعدة لسؤاؿ الذي ذبدر اإلجابة عليو ىو كيف مبيز القاعدوا
 -:روؽقد ذُكر يف ىذا اجملاؿ عّدة ف؟ ويف مقاـ اعبواب نقوؿ الفقهّية

إّف القاعدة األصولّية قد  -وحاصلو: (ٔ)ما تبنّاه السيد اػبوئي)قده( -رؽ األّوؿ:الف
القاعدة الفقهّية عنصر التطبيق,  ُأخذ فيها عنصر االستنباط بينما اؼبأخوذ يف

                                                           

 , ط قديبة.ٛ, صٔؿباضرات يف علم اصوؿ, اػبوئي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13106/1/8/الاستنباط
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فالقاعدة األصولية يستنبط منها الفقيو حكمًا شرعيًّا آخر, بينما القاعدة الفقهّية 
 فبل يستنبط منها الفقيو حكماً آخر بل يطّبق حكمها الكّلي على اؼبوارد اػباّصة.

غايرة بُت رؽ األساسي بُت االستنباط وبُت التطبيق ىو أنّو يف االستنباط توجد موالف
بيد أف  ئافاؼبستنبط منو وبُت الشيء اؼبستنبط فنقوؿ ىذا ُمستنَبٌط من ذاؾ ونبا شي

أحدنبا ُيستنَبُط من الثاين. إذف االستنباط يستبطن اؼبغايرة, بينما التطبيق يستبطن 
االرّباد, فهناؾ ارباد الكّلي مع أفراده كاإلنساف مع زيٍد وعمرٍو فإّف ىذا من مورد 

فنطّبق ذلك الكّلي على ىذه اؼبصاديق, واألفراد ىي نفس الكّلي , والكلي التطبيق 
 ىو نفس األفراد غايتو أّف الفارؽ بينهما ىو أّف ذاؾ كّليٌّ وىذه أفراد.

رٌؽ بنحو اؼبغايرة بُت ض أنّو ال يوجد فًت فاإنّو مىت ما  -إذف ىو يريد أف يقوؿ:
د الكّلي مع أجزائو ومع موارده فهذا اغبكم الذي نستفيده من القاعدة بل ىناؾ ارّبا

عبارة عن القاعدة الفقهّية, وأّما إذا وجدت مغايرة فهذا مورد االستنباط أي أّف ىذا 
)كّل ما مضي وأمضى  معناه أّف القاعدة أصولّية, فمثبًل من قاعدة الفراغ اليت تقوؿ 

نطّبقو ( يعٍت أحكم بصحة العمل وفراغ الذمة وىذا حكٌم كّلي وحينما كما يو
على مورٍد نقوؿ ىذه الصبلة اليت ُشّك بعد الفراغ منها صحيحٌة وىذه اؼبعاملة اليت 
ُشك  فيها بعد الفراغ منها ىي صحيحٌة فما كبصل عليو ليس إال ىو صّحة ىذا 
العمل اػباص وذاؾ العمل اػباص الذي ىو عُت مضموف القاعدة وليس شيئاً 

ئّية, وىذا خببلفو يف القاعدة األصولّية فإف حجّية مغايرًا والتفاوت ىو بالكّلية واعبز 
اػبرب نستفيد منها حرمة العصَت الزبييب إذا غلى ووجوب صبلة اعبمعة يف زمن الغيبة 
وىذه أموٌر أخرى غَت حجّية اػبرب. فإذف توجد ىناؾ مغايرة ولكن اغبجّية صارت 

 عامبلً مساعداً على استفادة ىذا اغبكم اؼبغاير.
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 -ما ذكره يلـز منو خروج بعض اؼبسائل األصولّية عن كوهنا أصولّية  إفّ  -وويى:
 -كما يلـز دخوؿ بعض القواعد الفقهّية يف القواعد األصولّية:-على مبناه 

فإف  -ستصحاب االأي غَت  -أصل الرباءة واالحتياط والتخيَت  -مثاؿ األّوؿ:
 -خبلفًا ؼبا انتهينا إليو  -ىذه الثبلثة يعّدىا على مبناه أصولّية كما ىو اؼبعروؼ 

)روع يعٍت  -واغباؿ أّف النتيجة اؼبستفادة منها جزئّية فإنّو من تطبيق أصل الرباءة 
نستفيد أّف ىذا الشيء الذي ال أعلم بو ىو مرفوٌع  - (ٔ)عم ُمْي ما ال يعلموف(

 -عٍّت وذلك الشيء الذي ال تعلم بو أنت مرفوع عنك, فمن تطبيق ىذا اؼبطلب 
نستفيد براءاٍت جزئّيٍة يف حّق األشخاص, فأنت ذبهل حبرمة  -صل الرباءة وىو أ

التدخُت فحينئٍذ تكوف حرمتو مرفوعة عنك, وذاؾ هبهل حرمة التدخُت فهي 
مرفوعة عنو وأّما ذاؾ فهو ال هبهل حرمة التدخُت فهي ليست مرفوعة عنو, فإذف 

ل التخيَت واالحتياط, نعم نستفيد من أصل الرباءة أحكامًا جزئّيًة, وىكذا من أص
نستثٍت االستصحاب ألنّو من خبللو لبرج بأحكاـٍ ُأَخَر كما أشرنا إذل ذلك فيما 
سبق, أّما ىذه األصوؿ العملّية اليت ىي على رأيو من مسائل علم األصوؿ فسوؼ 

 ىبرج الفقيو بنتائج جزئّية فيلـز على رأيو أف زبرج من علم األصوؿ.

يل قاعدة ال ضرر وال حرج فإنّو ال يرى كما كبن انتهينا إليو من قب  -مثاؿ الثاني:
فإنّا انتهينا فيما سبق إذل أف قاعدة ال حرج ال تريد أف تؤسس مطلباً مستقبًل بعنواف 
أّف اغبرج مرفوٌع يف الّدين وأنّو كبكم تعّبدًا بأّف اغبرج مرفوٌع يف الّدين, إهنا ال تريد 

يد أف تقوؿ ابتداًء )أنّو ال حرج يف الّدين( إّف ىذه ىذا إذ ىو ال معٌت لو وإمبا تر 

                                                           

, عن أيب عبد ا )ع( قاؿ ٖٙٗ,صٕا يف أصوؿ الكايف جإشارة اذل حديث الرسوؿ االكر )ص( كم ((ٔ
 رسوؿ ا )ص( )وضع عن اميت تسع خصاؿ: اػبطاء والنسياف وماال يعلموف وماال يطيقوف...(.
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صبلة مضغوطة ُقِصَد هبا بياف أّف كّل حكٍم من األحكاـ إذا كاف حرجيّاً فهو مرفوٌع, 
أّما ىو فينتهي إذل أهّنا تعطي مطلبًا مستقبّلً ومن ىذا اؼبطلب اؼبستقّل نستفيد 

لصـو مقّيٌد بعدـ اغبرج وأف  حكمًا كّلياً, وما ىو اغبكم الكّلي؟ ىو أّف وجوب ا
وجوب اغبّج مقّيٌد بعدـ اغبرج...وىكذا, فإذف استفدنا منها أحكامًا مغايرًة فصار 
بذلك اؼبورد من موارد االستنباط وليس من موارد التطبيق فيلـز أف نعّد ىاتُت 

 .تافعلى رأيو واغباؿ أهّنما فقهيّ  القاعدتُت أصولّيتُت

أّف الفارؽ ىو أنّو يف القاعدة األصولّية  -ئي)قده(:ذكر السيد اػبو  -اسْدراؾ:
الفقهية يوجد تطبيٌق ال  بينما يف القاعدة -يعٍت اؼبغايرة  -يعترب عنصر االستنباط 

 , والتطبيق يعٍت أنّو ال توجد مغايرة وإمبا أشبو بالكّلي واعبزئي.استنباط

وىي  -ده( بأهنا أصولّية إّف بعض اؼبسائل اليت يلتـز ىو)ق -وكبن عّلقانا دبا حاصلو:
واغباؿ أف النتيجة اليت كبصل عليها منها ىي   -األصوؿ الثبلثة غَت االستصحاب

بارة السابقة إف  النتيجة من خبلؿ التطبيق دوف االستنباط, وأنا لعّلو قلت يف الع
, وىذا قد حصل فيو نوٌع من التسامح يف التعبَت, والتعبَت الصحيح ىو أف جزئية
ّف النتيجة كبصل عليها من خبلؿ التطبيق وليس من خبلؿ االستنباط إ -نقوؿ:

( يعٍت أّف كّل غَت معلوـٍ )رفع ما ال يعلموفوذلك باعتبار أنّو يف أصل الرباءة نقوؿ 
اؼبوارد فمثبلً ىذه حظو يف أردنا أّف نلالذي ىو مرفوٌع وأنت يف سعٍة منو, وىذا 

, إّف ىذا خُت غَت معلومة فهي مرفوعةتدحرمة غبم األرنب غَت معلومٍة أو حرمة ال
فاؼبورد إذف مورد  ,ألنّو ال فرؽ بُت ىذا اغبكم وذاؾ اغبكم اً,تطبيٌق وليس استنباط

 ,وىي أنّو ال حرمة لؤلرنب. وقد تكوف النتيجة جزئية ,تطبيٍق رغم أّف النتيجة كّلية
ىل أّف الدجاجة كما يف الشبهات اؼبوضوعية فإنّا ال ندري   ,فالتطبيق يصَت واضحاً 
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ـٌ أو ال , فالنتيجة كبصل عليها فإّف ىذه نتيجة جزئية ,ّكاة أو الوىل ىي مذ  ,حرا
, يعٍت أف  االستنباطمن خبلؿ التطبيق وليس من خبلؿ  ,يف باب األصوؿ العملّية

 ,عنصر اؼبغايرة ليس موجودًا بُت القاعدة وبُت ما كبصل عليو من خبلؿ القاعدة
كّلياً, فعلى ِكبل التقديرين يكوف اؼبورد من موارد  ـ عليو جزئيًا أ كاف ما كبصل  سوآءاً 

 التطبيق.

وىو أنّو يف القاعدة األصولّية  -:(ٔ)ما ذكره الشيخ النائيٍت)قده( -رؽ الثاني:الف
, فمثبلً عدة الفقهّية تكوف النتيجة جزئيةتكوف النتيجة كّلية دائمًا بينما يف القا

( نستنتج من ذلك نتائج   تقوؿ )خرب الثقة حّجةلّية اليتحينما نطّبق القاعدة األصو 
إذا  -كّلية مثل كوف صبلة اعبمعة يف زمن الغيبة واجبة والسورة جزء أو ليست جبزء 

, وىذا وىذه النتائج كّلية, فهي تعطينا دائمًا نتائج كّلية -ية على ذلك دّلت الروا
, فحينما نطّبق قاعدة دائماً  زئيةخببلفو يف القاعدة الفقهّية فإهّنا تعطينا نتائج ج

الفراغ على صبليت وصبلتك زبرج النتيجة جزئية فصبليت صحيحة إذا شككت 
ا بصحتها بعد الفراغ منها وصبلتك صحيحة كذلك أو أف  معاملتك صحيحة إذ

, فالنتيجة يف باب القواعد الفقهية تكوف شككت يف صحتها بعد الفراغ منها
 جزئية.

كن أف تكوف النتيجة يف القاعدة الفقهّية كّلية حيث نقوؿ يب -وقد يقوؿ قائل:
)كّل صبلٍة ُشّك فيها بعد الفراغ منها فيبٌت على صحتها(, فإذف صارت النتيجة  

 ؟الفقهّية أف النتيجة تكوف جزئية كّلية ودل تصر جزئّية فلماذا تقولوف يف القاعدة

                                                           

 .ٜٔ, صٔفوائد األصوؿ, النائيٍت, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13102/1/19/صلحت
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اعدة نطّبقها على ماذا؟ إنّا إنّو يف اغبقيقة كبن حينما نريد أف نطّبق الق -نقوؿ:
نطبقها على اعبزئيات أّما أّف ىناؾ صبلة كّلية فبل توجد عندنا, أّما ىذا اؼبضموف 

فهو نفس القاعدة وليس شيئًا وراءىا  -وىو )كّل صبلة شك بعد الفراغ منها(  -
 -يعٍت كّل عمٍل من صوـٍ أو صبلٍة أو زكاٍة  -ألّف القاعدة تقوؿ كّل ما مضى

د الفراغ منو تبٍت على صحتو, فما ذكرتو ىو نفس مضموف القاعدة وليس وشك بع
شيئًا وراءىا, والقاعدة أمّبا نستفيد منها يف اؼبوارد اعبزئّية أّما ذلك الكّلي فهو نفس 

 مضموف القاعدة.

إّف القاعدة الفقهّية قد تكوف نتيجتها كّلية  -)قدو( إلي نفسى وقاؿ:ثب الْفتَ 
و شككنا يف األرنب ىل ىو طاىر أو ال واغبديد ىل ىو وليست جزئّية كما ل

طاىر أو ال والوزغ ىل ىو طاىر أو ال, وواضح أنو حينما نشك فنحن نشك ال يف 
يعٍت يف األمر  -ىذا الوزغ يف خصوصو أو ذاؾ وإمبا شّكنا ىو يف الوزغ دبا ىو وزٌغ 

تصَت النتيجة ىي أّف فحينئذ نطّبق أصالة الطهارة و  -الكّلي وليس يف األمر اعبزئي 
اغبديد طاىر واألرنب طاىر والوزغ طاىر, وىذه النتيجة كّلية وليست جزئية. فلماذا 

إهّنا قد تعطي نتائج كبّل  هّية تعطينا نتائج جزئّية دائما ؟!إذف تقوؿ إف  القاعدة الفق
 كّلية كما مثّلنا؟

 ,الفارؽ يبقى ؿبفوظاً صحيٌح أهّنا قد تعطينا نتائج كلّية ولكن  -ُجاب)قدو( وقاؿ:
إذ يكوف الفارؽ ىو أّف القاعدة األصولّية ال تعطي إاّل حكمًا كّليًا بينما القاعدة 
الفقهّية قد تعطينا حكمًا جزئيًا وقد تعطينا حكمًا كّلياً, فالفارؽ بقي إذف فهذا 

موجوٌد يف القاعدة الفقهّية وليس موجودًا يف  -الذي ىو )وقد تعطينا(  -الًتّدد 
 لقاعدة األصولّية.ا
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كما اعًتؼ يف قاعدة   -إّف القاعدة الفقهّية مادامت قد اعطتنا حكماً كّلياً  -وويى:
فمن اؼبناسب أف تصَت أصولّية حيث  -الطهارة حيث تعطينا أحيانا حكما كّليًا 

أعطتنا حكمًا كّليًا فهي قاعدة أصولية ونستفيد منها أحكامًا كّليًة وؾبرد أنّو أحيانا 
نا نتائج جزئّية أيضًا فهذا ال ينفي عنها أصوليّتها آنذاؾ إذ األصولّية تتحقق تعطي

بإعطاء القاعدة نتائج كّلية واؼبفروض أّف ىذه القاعدة تعطي نتائج كّلية فاؼبناسب 
أف تصَت أصولّية وال معٌت ألف تعّدىا فقهّية, وؾبّرد أنّو إذل جنبها تعطي أحياناً نتائج 

  ر على أصوليتها.جزئّية فهذا ال يؤث

فإذف ىذا إشكاٌؿ يسّجل عليو وىو أّف القواعد الفقهّية مادامت أحيانا تعطي نتائج  
 كّلية فمن اؼبناسب أف تعّد أصولّية.

ولو تنزلنا وقلنا أّف اعطائها للنتائج اعبزئية يصَّتىا فقهية وإف  -ونضيف ونقوؿ:
فيلـز أّف بعض اؼبسائل  -)قده( كما أراد الشيخ النائيٍت  –أفادت أحيانا نتائج كّلية 

األصولّية سوؼ تصَت فقهّية ألنو دبا أهنا قد تعطينا أحيانًا نتائج جزئّية فيلـز أف 
تصَت فقهّية, من قبيل حّجية اػبرب فإنو ال إشكاؿ يف أصولّيتها وىي تعطي نتائج  

ٍي كما كّلية كما قد تعطي نتائج جزئية فإذا فرض أّف خرب الثقة جاءنا يف مطلٍب كلّ 
لو أّف زارة أخربنا بأّف السورة واجبة يف الصبلة والطمأنينة واجبة يف الصبلة فهنا 

ض أّف الثقة أخربنا بقضّية خاّصة يف حقٍل معُّت كما ًت فالبرج بنتيجٍة كّليٍة, أّما إذا 
لو أخربنا بأّف ىذا اؼباء قد أصابتو قباسة, إنّو نضم إذل ذلك حّجية خرب الثقة 

 جة جزئّية وىي أّف ىذا اؼباء قبس, وعلى ىذا فقس ما سواه.وتصَت النتي

إذف إذا كاف إعطاء القاعدة للنتيجة اعبزئية والكّلية معًا يصَّتىا يف نظره فقهّية فيلـز 
 لحاظقاعدًة فقهّيًة ب - الثقة مثل حجية خرب -أف تصَت بعض اؼبسائل األصولّية 
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ف خرب الثقة يف أموٍر كّليٍة , وقد تعطينا نتائج أهّنا قد تعطينا أحياناً نتائج كّلية إذا كا
 جزئّية إذا كاف خرب الثقة يف قضّيٍة خاّصٍة جزئية.

حيث ذكر  (ٔ)ولو)قده( رأي آخر يف أوائل مبحث االستصحاب -رؽ الثالث:الف
رؽ بُت القاعدتُت أّف القاعدة األصولّية ال يبكن إعطاء نتيجتها بيد العامي بل يف الف

بيد الفقيو وتطبيقها يكوف بيد الفقيو بينما القاعدة الفقهية يبكن  نتيجتها تكوف
تقديبها إذل العامي , فأصل الطهارة مثبلً يبكن أف نعطيو بيد العامي ونقوؿ لو ) كّل 

مثل  -, وأّما القواعد األصولّية طهارتو وقباستو ابِن على طهارتو( شيء تشك يف
واؼببلزمة بُت وجوب الشيء وحرمة اؼببلزمة بُت وجوب الشيء ووجوب مقّدمتو 

فبل يبكن تقديبها بيد  -ك ضده وىكذا حجية االستصحاب وما شاكل ذل
 , فيبقى الفارؽ إذف بُت القاعدة األصولّية والقاعدة الفقهية ىو ما أشار إليو.العامي

إّف ىذا الفارؽ فارٌؽ بشيٍء جانيبٍّ خارٍج عن القاعدة وال معٌت للتفرقة  -وويى:
ء اػبارجّية اعبانبّية, فقواـ اؼبسألة األصولّية ليس بأف ال تُقد ـ إذل العامي,  باألشيا

كما أنو ليس قواـ القاعدة الفقهّية أنّو هبوز تقديبها إذل العامي, إّف ىذا شيٌء 
طارٌئ خارجيٌّ وليس دخيبًل يف قواـ القاعدتُت فبل معٌت للتفرقة على أساسو, وىذا 

نقوؿ أحيانًا قد تكوف اؼبسألة  نانإمضافًا إذل  اً.مطلٌب ينبغي أف يكوف واضح
األصولّية سهلة اؼبناؿ فيمكن تقديبها بيد اؼبكلف بينما القاعدة الفقهّية قد تكوف 
صعبة اؼبناؿ فبل يبكن تقديبها بيد اؼبكلف وال ىبرج ىذه وتلك عن كوهنا أصولّية أو 

ولكن يبكن إعطائها إذل  عن كوهنا فقهية, فحّجية اػبرب مثبًل ىي مسألة أصولّية
اؼبكلف فنقوؿ لو )كّل ثقٍة إذا جاءؾ وأخربؾ خبرٍب وقاؿ ىذا اؼباء قبس مثبًل أو أف  

                                                           

 .ٖ٘ٗ, صٕأجود التقريرات, اػبوئي, جوأيضاً  .ٖٓٔ,  ٜٖٓ, صٗفوائد األصوؿ, النائيٍت, ج ((ٔ
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القبلة من ىنا أو أّف فبلنًا عادٌؿ أو غَت ذلك ودل يكن لو معارٌض فخذ بو وىو 
حجة عليك(, إّف ىذا يبكن اعطاؤه بيد العامي ألنو سهل اؼبناؿ ويبكن ىو أف 

 يتوّقف أحد من جواز تقديبو بيد اؼبكّلف فهل ذلك يصَت مسألة حجّية يطبقو وال
اػبرب فقهية؟!!, وتعاؿ إذل القاعدة الفقهّية اليت ىي أحيانا صعبة اؼبناؿ من قبيل )ما 
يضمن بصحيحو يضمن بفاسده( فإهنا قاعدة فقهّية بيد أّف تطبيقها ليس أمراً 

 سهبلً فبل يبكن تقديبها إذل العامي.

ىو أنّو يف القاعدة األصولّية  -:نسب ُف نقوؿ وي مقاـ الْفرقة َيم القاعدتيمواأل
 -يشًتط ركناف:

أف تكوف قاعدة مشًتكة, أي ال زبتّص بباٍب خبصوصو, وواضٌح أنّو ليس  -األّوؿ:
اؼبقصود من كوهنا مشًتكة ىو أهنا تعّم كّل ألبواب, كبّل بل  اؼبهم أهّنا ال زبتّص 

مشلت بابُت أو ثبلثة كفى الشًتاكها, على خبلؼ قاعدة الطهارة  بباٍب معُّتٍ فإذا
فإهّنا زبتّص دبسألة الطهارة وال تتجاوزىا بينما حجّية اػبرب فهي تشمل أكثر من 

 باب.

فمىت ما اجتمع ىذاف الركناف كانت  أف تكوف نتيجتها كّلية مغايرة. -الثاني:
اختبلؽبما معًا أو دبعٌت اختبلؿ  القاعدة أصولّية ومىت ما اختّل ىذاف إّما دبعٌت

 أحدنبا فسوؼ تصَت القاعدة فقهّية.

من أين لك أّف القاعدة األصولّية يلـز فيها عنصر االشًتاؾ   -وإذا سألْهي وقلت:
 كما يلـز فيها أف تكوف النتيجة مغايرة؟
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إّف ىذا نابٌع من واقع علم األصوؿ فإنّو ُأسَِّس ؽبذا اؽبدؼ, يعٍت  -الجواب:يكوف 
أنو أسس هبدؼ أف يبنحنا قواعد نستفيد منها ليس يف باٍب خبصوصو وإال صار 

  .ؽبا يبنحنا أيضاً حكماً شرعياً كّلياً ؼبضموف القاعدة ومغايراً  من مثو  ,ذلك ىو الفقو

كلّيًة مغايرًة   ائجإذل إّف القواعد الفقهّية حبسب طابعها العاـ ال تعطي نت مضافاً 
ا ليست كلّية بل غالباً ىي جزئية, وأيضاً ىي ليست عاّمة ؼبضموهنا, كما أّف نتائجه

لغَت موردىا بل ىي ـبتّصة دبوردىا, إهّنا يف الغالب ؽبا ىذه اػبصوصّيات الثبلث 
واؼبفروض يف القاعدة األصولّية أهّنا تعطينا حكماً شرعيًا مغايراً وأيضًا أف يكوف كلّياً 

ة اؼبذكورة يف تعريف علم األصوؿ يعٍت ال جزئيًا فإّف اؼبقصود من األحكاـ الشرعيّ 
األحكاـ الكّلية وإذا دل يذكر ذلك يف التعريف فذلك من باب حذؼ الواضح 

 استغناًء بالوضوح وثالثاً ىي قواعد ال زبتّص بباٍب بل ىي عاّمة ألكثر من باب.

 ؟ةة ىي مّتسمة هبذه السمات الثبلثأما كيف أّف القواعد الفقهيّ 

ة الفراغ مثبًل فإهّنا يف واقعها تعٍت أنّو كّلما شّك اؼبكلف يف , فقاعدفهذا واضحٌ 
صّحة العمل بعد الفراغ منو فبل يعتٍت للشّك وبتطبيقها نستنتج أّف ىذا العمل الذي 
ٌّ وال خلل فيو, فالنتيجة اليت حصلنا  فرغ منو كالصبلة أو الصـو أو اغبج ىو تا

موف القاعدة غايتو ىي أضيق, عليها ال تغاير مضموف القاعدة بل ىي نفس مض
وىذه النتيجة جزئية أيضًا يعٍت ىي خاّصة بباب الصبلة يعٍت نقوؿ إف  ىذه الصبلة 
صحيحٌة وذلك اغبج من ىذا الشخص صحيٌح وىذا الوقوؼ بعد الفراغ منو 

 صحيٌح.

إذف النتائج دائماً ىي جزئية ومّتحدة مع مضموف القاعدة, وأيضاً ىي خاّصة بباٍب 
ليست عاّمة وموردىا ىو الشك يف الصّحة فالشك يف الصّحة ىو مورٌد خاّص و 
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ٌّ يشمل العبادات  -ض أّف شخصًا قاؿ:ًت فاخاصٌّ. وإذا  إّف الشك يف الصّحة عا
واؼبعامبلت فنمّثل ىنا بقاعدة الطهارة فإهنا خاّصة بباب الطهارة وال تعّم بقّية 

 األبواب.

ة ىو ما أشرنا إليو, فحينئذ ال تكوف أصولّيًة إذف الطابع العاـ يف القواعد الفقهيّ 
 وتكوف خارجًة عن موضوع علم األصوؿ.

نعم قد تكوف نتائج بعض القواعد الفقهّية عاّمة ومغايرة ؼبضموف القاعدة وال زبتص 
خصائص القاعدة األصولية  هابباٍب دوف باب, يعٍت بعبارٍة أخرى يوجد فيها صبيعُ 

 لبرج ىذه القاعدة عن كوهنا أصولية؟فكيف  -أي اػبصائص الثبلث  -

ومثاؿ ذلك قاعدة ال ضرر وال حرج فإّف ال ضرر يعطي حكماً عاّماً وىو أّف الضرر 
مرفوٌع يف اإلسبلـ, يًتتب على ذلك أّف أداء الصـو إذا كاف مضرًا فهو مرفوع 
الوجوب فبل يكوف واجبًا واغبج لو كاف مضرًا للشخص يكوف وجوبو مرفوعاً, إّف 

نتائج كلّية وليست جزئّية حيث نقوؿ )كّل صوـٍ وكّل وضوٍء وكّل حجٍّ(, وىي  ىذه
مغايرة أيضًا ؼبضموهنا ألّف مضموف القاعدة ىو أّف الضرر مرفوٌع يف اإلسبلـ بينما 
النتيجة اليت حصلنا عليها ىي أّف الوجوب غَت ثابٍت للحّج اؼبضر أو للوضوء اؼبضر 

 ,اب زبتّص بباٍب دوف باب بل ىي تعّم ـبتلف األبو فاؼبغايرة موجودة, كما أهّنا ال
غَت ىذه اؼبوارد فإنو يبكن  ـاغبج أ ـاعبهاد أ ـالوضوء أ أـكاف أبواب الصبلة   اً ءآسو 

 أف نطّبق عليها قاعدة ال ضرر.

وعلى ىذا األساس يبقى اإلشكاؿ منحصراً بقاعديت ال ضرر وال حرج فإنّو قد يقاؿ 
لثبلث للمسألة األصولّية فيلـز أف تكوف مشمولًة للتعريف ىي واجدٌة ؽبذه اؼبيزات ا

 ؟ا نقضاً على التعريف فكيف اعبوابوبذلك ُيَسّجل ىذ
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إّف ىاتُت القاعدتُت ليستا يف اغبقيقة إاّل ذبميعًا عبعوٍؿ شرعّية خاّصة  -والجواب:
ال أهنما تأسيٌس غبكٍم تستفاد منو أحكاـ أخرى, فقاعدة ال حرج مثبًل تريد أف 
تقوؿ الوضوء اغبرجي ال هبب وعدـ حلق اللحية إذا كاف حرجيًّا فاغبرمة غَت ثابتة 
ووجوب اغبج إذا كاف حرجيًا فهو غَت ثابت...وىكذا, إهنا تريد أّف تفيد ىذه 

 -:كما يف قولو تعاذل  األحكاـ ولكن ُعِصَرت ىذه األحكاـ بعبارٍة مضغوطٍة وقيل
ي﴿ عل عليكم ما ج) -. إذف قولو تعاذل:(ٔ)﴾ِم ِمْم َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْب ِوي الدِّ

ال يؤسس حكمًا نستنبط منو ونستفيد منو أحكامًا أخرى بل  (يف الدين من حرج
ىو يريد أف يبُّت ىذه األمور اليت أشرنا إليها وأنو ال هبب اغبج يف حالة اغبرج وال 

ارة, وىذا خببلفو يف هبب الوضوء يف حالة اغبرج ولكن ُعِصرت وبّينت يف ىذه العب
فإنو يؤسس حكمًا وىو أّف كّل  (ٕ))كّل ما مضي وأمضى كما يو(مثل قاعدة 

عمٍل إذا فُرِغ منو فحينئٍذ وبكم بصحتو إذا شّك يف صحتو, إنّو يفيد ىذا اؼبطلب 
ما جعل )الكّلي وكبن نستفيد منو أحكامًا غايتو جزئّية وليست كّلية, أّما يف مثل 

فهو ال يريد أف يؤسس ويقوؿ )الدين ال حرج فيو( مث  (ن حرجعليكم يف الدين م
نستنبط منو أحكامًا أخرى, كبّل بل ىو يف البداية يريد أف يقوؿ الوضوء اغبرجي ال 
هبب واغبج اغبرجي ال هبب وىكذا, فبل يوجد إذف مطلباف أحدنبا ُيسَتنبط 

ما نبا إاّل ذبميٌع ؽبذه  وُيسَتخرج وُيسَتفاد من اؼبطلب اآلخر, فإذف ىاتاف القاعدتاف
األحكاـ اؼبرفوعة يف حالة اغبرج ولكن بّينت هبذا اللساف اؼبختصر, من قبيل أف 
تقوؿ )أكـر كّل رجل( فجاء ىذا الرجل فنقوؿ هبب إكرامو وجاء ذلك الرجل 

                                                           

 .ٛٚسورة اغبج آية ((ٔ
فيو فبّا قد مضى  , عن أيب جعفر عليو السبلـ قاؿ )كّلما شككتٖٕٛ, صٛوسائل الشيعة,ج ((ٕ

 فأمضو كما ىو(.
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فنقوؿ هبب إكرامو وىكذا, فاإلكراـ ليس مستنبطًا ومستفادًا من ذلك اؼبطلب 
لرجل وذاؾ إذ مفاده ليس إاّل ىو أنّو أكـر ىذا ا -ّل رجل يعٍت أكـر ك -األّوؿ 
...وىكذا ولكن حيث يصعب بياف ىذه األحكاـ بأصبعها فؤلجل التسهيل الرجل

ِصيغ بعبارٍة واحدٍة, ونفس الكبلـ يأيت يف ال ضرر وال حرج فإف اؼبقصود ىو ذلك 
دنبا مستفاٌد من اآلخر يعٍت ىو ذبميع ؽبذه اعبعوؿ اؼبنفّية وإاّل فبل يوجد مطلباف أح

 . افأصوليت افم األصوؿ ونقوؿ بأهنما قاعدتحىت ينطبق عليهما تعريف عل
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 المدخل

معرفة الفائدة منو يف كيفية تعلق و وتقسميو مباحث اغبكم ويتضمن البحث عن 
القضية  وؾبعولة على كبو القضية اغبقيقة أاألحكاـ باألفراد وىل األحكاـ 

 وبياف مراحل اغبكم وىل يوجد فيها تنايف أو ال وغَتىا من األحباث. اػبارجية

 

 ما يو الَّكب الشرعي

اغبكم الشرعي ىو عبارة عن التشريع االؽبي بداعي تنظيم حياة اؼبكلف, وىذا 
 مطلب واضح وليس دبهم, وينقسم اغبكم إذل تكليفي ووضعي.

حكٌم يرتبط بعمل اؼبكّلف  ويتخّيل يف بياف الفارؽ بينهما أّف اغبكم التكليفي ىو
مباشرًة بينما اغبكم الوضعي ال يرتبط بعمل اؼبكلف مباشرة, فمثبًل يف الوجوب 
الذي ىو حكم تكليفي نقوؿ )ذبب الصبلة( فالصبلة فعٌل للمكلف, أو )هبب 
اغبج( واغبج فعٌل للمكلف, و)ربـر الغيبة( والغيبة فعٌل للمكلف, و)يستحب 

 مكلف.السواؾ( والسواؾ فعٌل لل
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كّلف مباشرًة فنقوؿ إذف الوجوب واغبرمة وما شاكل ذلك نبا مرتبطاف بفعل اؼب
وربـر الغيبة وىكذا, بينما يف اغبكم الوضعي فبل يوجد ىذا االرتباط ذبب الصبلة 

اؼبباشري, فالزوجية مثبًل حكٌم وضعيٌّ وىي ال ترتبط بعمل اؼبكّلف مباشرًة نعم ىي 
 مباشر إذ عند ربقق الزوجية هبب على الزوجة أف ال غَت بنحوٍ اؼبكلف ترتبط بعمل 

زبرج من البيت من دوف إذف زوجها وعلى الزوج أف ينفق عليها, فإذف حصل 
 ارتباٌط بُت اغبكم الوضعي وبُت اؼبكّلف لكنو ليس ارتباطاً مباشرياً.

إّف الصحة والبطبلف بناًء على كوهنما من  -ولكم اال كاؿ عليى واضح إذ يقاؿ:
حكاـ الوضعية نبا يرتبطاف بعمل الكّلف مباشرًة فتقوؿ )صّحت صبلتو( أو األ

)صبلتك صحيحة( والصبلة فعٌل للمكّلف والصحة تعلقت بالصبلة مباشرًة, 
 وىكذا يف الفساد فنقوؿ )صبلتك فاسدة( أو )معاملتك فاسدة(. 

 شكاؿ.إذف ىذه التفرقة بُت اغبكم الوضعي والتكليفي بالشكل اؼبذكور قابلة لئل

يفي حكم مرتبٌط بعمل اؼبكّلف بنحو االقتضاء لاغبكم التك -والمهاسب ُف يقاؿ:
يعٍت ال يوجد فيو ارتباط بنحو  -أو التخيَت بينما اغبكم الوضعي فليس كذلك 

فمثبًل نقوؿ )ذبب الصبلة(, إف الوجوب مرتبط بالصبلة  -االقتضاء أو التخيَت 
ًتؾ, أو نقوؿ )ربـر ىذه اؼبعاملة(, إّف اغبرمة بنحو االقتضاء االلزامي اؼبانع من ال

مرتبطة باؼبكلف حبو االقتضاء ولكن االقتضاء الًتكي, وقد نقوؿ )يستحب 
السواؾ(, إف االستحباب مرتبط بعمل اؼبكلف بنحو االقتضاء ولكن ليس االقتضاء 
اللزومي بل االقتضاء بنحو الرجحاف, والكراىة أيضًا كذلك, وأّما اإلباحة فهي 
ليست فيها اقتضاء وإمبا فيها زبيَت بُت الفعل والًتؾ. إذف اغبكم التكليفي يرتبط 

 -وأقساـ االقتضاء أربعة  -بعمل اؼبكلف بأحد ىذين النحوين إّما بنحو االقتضاء 
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أو بنحو التخيَت كما يف اإلباحة, وىذا خببلفو يف اغبكم الوضعي فإنو وإف ارتبط 
فيو اقتضاء أو زبيَت فهو ال يتضّمن ائت لزومًا أو أحيانًا بعمل اؼبكلف ولكن ليس 

رجحانًا أو يلـز أف ال تأيت وإمبا الذي يتضمن خصوصّية االقتضاء أو التخيَت ىو 
 اغبكم التكليفي فقط, وىذا مطلب واضح أيضاً.

وقد يضاؼ إذل ذلك فارٌؽ آخر وىو أّف اغبكم التكليفي يستلـز عنصر اعبزاء 
 والثواب على اؼبوافقة وأما اغبكم الوضعي فبل يستبطن ذلك.بالعقوبة على اؼبخالفة 

إذف يوجد فارقاف بُت اغبكمُت إاّل أف الفارؽ األساسي ىو األوؿ فإنّو فارٌؽ دبا ىو 
 داخٌل يف الصميم, خببلؼ الفارؽ الثاين فإنّو فارٌؽ دبا ىو الزـٌ وخارج.

وقد  (ٔ)أقساـ وىو أف اغبكم التكليفي ينقسم إذل طبسة -ويهاؾ مطلب آخر:
ىل ىي حكم ؾبعوؿ من قبل  -أعٍت االباحة  -وقع الكبلـ يف أّف القسم اػبامس 

 ؟ا االحكاـ أربعةاؼبوذل أو أهنا ليست حبكم وإمب

إهنا ليست حبكٍم باعتبار أّف االباحة يف حقيقتها ىي نفي الوجوب  -قد يقاؿ:
ب وال حراـ وال واغبرمة واالستحباب والكراىة فإذا فرض أف الشيء ليس بواج

مستحب وال مكروه فاإلباحة يف واقعها ىي عدـ ىذه األحكاـ األربعة, فهي يف 
عل األحكاـ روحها ليست حكمًا ؾبعواًل وال هبعل اؼبوذل االباحة بل مىت دل هب

مباٌح, ونقصد من مباٌح يعٍت ليس لو وجوٌب وال حرمة وال  األربعة فنقوؿ حينئذٍ 
فهي ليست حكمًا ؾبعوالً, فاألحكاـ اجملعولة يف الشريعة استحباٌب وال كراىٌة وإال 

 ىي أربعة ال طبسة.

                                                           

 .)وجوب وحرمة واستحباب وكراىة واباحة( ((ٔ
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إّف االباحة على كبوين فتارًة تنشأ من ناحية عدـ وجود  -ولكم يمكم ُف يقاؿ:
مبلؾ يقتضي االلزاـ بالفعل أو االلزاـ بالًتؾ أو استحباب الفعل أو كراىتو وأخرى 

سهيبًل على العباد أو شيئًا آخر, فإذا يفًتض وجود مبلؾ يقتضي االباحة إّما ت
وعرّب عنها السيد الشهيد  -فرض أنّو ال مبلؾ فيها ولنسّمها باإلباحة البلمبلكّية 

فإذا كانت غَت ناشئة من مبلؾ فمن اؼبناسب أف تكوف  - (ٔ)باإلباحة البلإقتضائية
ا إذا فرض غَت ؾبعولة ويكفي يف ربّققها عدـ جعِل واحٍد من األحكاـ األربعة, وأم

أهنا كانت بسبب مبلٍؾ فمن اؼبناسب أف تكوف ؾبعولًة فإّف اؼبوذل هبعل اإلباحة 
 ألجل ذلك اؼببلؾ.

قد يقاؿ إّنو يبكن أف نتصّور فائدًة عبعل اإلباحة وذلك من خبلؿ الوجهُت 
 -التاليُت:

 إّف اإلباحة إذا جعلت فاؼبكلف يكوف أظهر يف العبوديّة والطاعة, -الوجى األّوؿ:
فهو يأيت بالفعل أو يًتكو من باب أنّو يقوؿ )يارّب أنت قد أحبتو رل( وىذا كبٌو من 
العبوديّة والطاعة, وىذا خببلؼ ما إذا دل هبعل اؼبوذل اإلباحة وإمبا ىو فقط دل يُلزِـ 

ىا القوي بل غاية ما يقوؿ )إين نحو فإف  ىذه العبوديّة ال ربصل ببالفعل وال بالًتؾ 
توجب علّي الًتؾ( أو )إيّن تركت ألنك دل توجب علّي الفعل( وىنا  أفعل ألّنك دل

 تكوف جنبة العبوديّة أضعف.

أّف يقاؿ إّف اؼبوذل إذا جعل اإلباحة فسوؼ يكوف ارتكاب اؼبكّلف  -الوجى الثاني:
لفعل ىو جعل للفعل أو الًتؾ ناشئًا من ثبوت اؼبقتضي لذلك واؼبقتضي للًتؾ أو ل

 هبعل اؼبوذل اإلباحة بل فقط دل يوجب الفعل ودل وبّرمو فهنا دلاإلباحة, أّما إذا 
                                                           

 .ٛٚٔالسيد ؿبمد باقر الصدر, اغبلقة الثانية, ص ((ٔ
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وىو وجود  -يكوف الفعل والًتؾ من باب أنّو ال مانع ال من باب وجود اؼبقتضي 
 وكفى بذلك فائدًة. -التخيَت واإلباحة 

 -إّف اذور تارًة يكوف ىو ؿبذور ربصيل اغباصل  -ووي مقاـ الْعليق نقوؿ:
وأخرى يكوف اذور ىو  -يلـز منو ؿبذور ربصيل اغباصل  يعٍت جعل االباحة

اللغوية وعدـ الفائدة, فإف كاف اذور ىو لزـو اللغويّة من جعل اإلباحة فيأيت مثل 
ىذا الكبلـ وأّف جعل اإلباحة يبكن أف نتصّور لو فائدًة بأحد الوجهُت اؼبتقّدمُت, 

عتبار ؿبذور ربصيل اغباصل فحينئٍذ ال أّما إذا كاف اؼبّدعى ىو أنّو ال يبكن جعلها با
ينفع ما ذكر يف ىذين الوجهُت إذ نبا ال يصَّتاف الشيء فبكنًا وإمبا يوجباف ربّقق 

 فائدة فَتتفع ؿبذور اللغويّة.

ىي أّف جعل اإلباحة شيٌء غَت فبكٍن إذا فرض أّف منشأىا كاف ىو  -إذف الهْيجة:
ٌت عبعلها بل ال يبكن ذلك ألنّو يلـز عدـ لزـو الفعل وعدـ لزـو الًتؾ إذ ال مع

 ؿبذور ربصيل اغباصل.

كبن قد قبد يف بعض النصوص ما يدّؿ على أهّنا ؾبعولًة, من قبيل قولو  -إف قلت:
َلَة الصَِّياـِ الر َوُث ِإَلي ِنَساِئُكبْ ﴿ -تعاذل:  -, وىكذا قولو تعاذل:(ٔ)﴾ُُِحل  َلُكْب لَيػْ

                                                           

 .ٚٛٔسورة البقرة آية  ((ٔ
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)إف اهلل تعالي  -, ومن قبيل اغبديث الذي يقوؿ:(ٔ)﴾رِ ُُِحل  َلُكْب َصْيُد اْلَبَّْ ﴿
 ...وىكذا. (ٕ)يَّب ُف يؤخذ َرخصى كما يَّب ُف يؤخذ َعزائمى(

 إذف اؼبستفاد من ىذه النصوص ىو أّف اإلباحة قضّية ؾبعولة كما ىو واضح.

  -وويى:

 وبّرـ إّف اؼبقصود من اإلحبلؿ ىنا إّما ىو اإلشارة إذل أنّو دل -إنّى يمكم ُف يقاؿ:
عليكم ذلك, فليلة الصياـ دل وبرـّ عليكم الرفث, فاإلحبلؿ عبارة أخرى عن عدـ 

 التحرًن ال أنّو شيٌء آخر يقابلو.

إّف ىذه إباحة امضائّية حيث أنّو إذا دل وبكم ا عّز وجّل بوجوب  -ُو يقاؿ:
لشرع يبضي الفعل أو باغبرمة فالعقل وبكم بالتخيَت بُت األمرين ومباٌح لك الفعل وا

 ىذا اغبكم العقلي, فاإلحبلؿ إحبلٌؿ إمضائي ال تأسيسي.
وعلى أّي حاؿ بعد البناء على ما ذكرنا من ؿبذور ربصيل اغباصل يلـز تأويل ىذه 

 النصوص دبا أشرنا إليو أو غَته.

 

 

 

                                                           

 .ٜٙسورة اؼبائدة آية  ((ٔ
بعزائمو,  عن عائشة عن رسوؿ ا )ص(انو قاؿ: )إف ا وبب أف يُؤخذ برخصو كما وُبب أف يُؤخذَ ( (ٕ

. وذكر اغبديث صاحب ٖٕٙ, حٙىػ(, جٖٓٙئمو قاؿ فرائضو( اؼبعجم األوسط للطرباين)تاقلُت وما عز 
 .ٕٖٕ, صٙٔالوسائل استطراداً يف اعبزء
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 ثمرة يذا البَّث 

سيد إف شبرة ىذا البحث تكمن يف بعض األحباث العلمّية, من قبيل أف يقاؿ إّف ال
قاؿ إف   -على ما تعلمناه  -اػبوئي)قده( يف مبحث استصحاب األحكاـ الكّلية 

االستصحاب يف األحكاـ الكّلية ال هبري فلو شككنا أف صبلة اعبمعة يف زمن 
الغيبة واجبة أو ليست بواجبة فاستصحاب بقاء الوجوب من زمن اغبضور إذل زمن 

 -وب الفعلي الذي يعرب عنو باجملعوؿ أي الوج -الغيبة ال هبري ألّف ىذا الوجوب 
, يعٍت نقوؿ إف  اؼبوذل قبل اإلسبلـ أو يف بدايتو دل معاَرٌض بأصالة عدـ اعبعل الزائد

ينشئ الوجوب لصبلة اعبمعة وإمبا ىو جاء بعد اإلسبلـ والذي قبـز بو ىو إنشاء 
نشئو؟ إنّا الوجوب يف فًتة اغبضور أّما يف فًتة الغيبة فهل أنشأ الوجوب أو دل ي

نشك يف ذلك فنستصحب عدـ جعل الوجوب من بدايات اإلسبلـ فنقوؿ إنّو 
سابقاً دل ينشئ الوجوب غايتو أنّو أنشأه هبذا اؼبقدار أّما باؼبقدار الزائد وأنّو أنشاه أو 

دبقتضى  -ال فنستصحب عدـ اإلنشاء السابق, فهو دل ينشئ الوجوب 
قع ىذا االستصحاب معارضًا الستصحاب ؽبذه الفًتة الزمنّية في -االستصحاب 

بقاء الوجوب الفعلي, وعلى ىذا االساس ال هبري استصحاب األحكاـ الكّلية 
)ال تهقض اليقيم الذي ىو  -ألجل فكرة اؼبعارضة, يعٍت أف  دليل االستصحاب 

ال يشملهما معًا ومشولو ألحدنبا دوف اآلخر ببل مرّجح, ومن ىنا  - (ٔ)َالشك(

                                                           

, ص ٔقاعدة عامة أخذت من جواب االماـ الصادؽ عليو السبلـ عن مسائل زرارة, االستبصار ج ((ٔ
 (.ٖٔٗٙٔ, ح)ٖٛٔ
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دـ جرياف االستصحاب يف الشبهات اغبكمّية, وىذا من آرائو قاؿ)قده( بع
 .(ٔ)الواضحة وفاقاً للشيخ النراقي)قده(

إّنك يف اؼبعاِرض قد استصحبت أصالة عدـ اعبعل الزائد  -وقد يشكل ويقاؿ:
 ؟!! -وىي فًتة الغيبة  -للوجوب يف الفًتة اؼبشكوكة 

فيتساقطاف فيبقى  إف  ىذا االستصحاب يوجد لو معاِرضٌ  -ونَّم نقوؿ:
استصحاب بقاء الوجوب الفعلي ببل معارٍض ألّف معارضو قد سقط بسبب 
اؼبعارض اػباص بو, واألصل اؼبعارض الستصحاب عدـ جعل الوجوب يف الفًتة 

إذا دل يكن الوجوب ؾبعواًل فماذا يكوف اجملعوؿ يف فًتة  -الزائدة ىو أف نقوؿ:
باحة لصبلة اعبمعة كبن نشك ىل جعلت اإلالغيبة؟!! إذف اإلباحة ىي اجملعولة, و 

؟ فعلى ىذا األساس نستصحب عدـ جعل اإلباحة يف ىذه الفًتة الزائدة أو دل ذُبَعل
أو أّي حكٍم من األحكاـ  -إذ قبل اإلسبلـ أو يف بداياتو دل هبعل لصبلة اعبمعة 

 , فإذف كبن نشك ىل جعل الوجوب يف الفًتة الزائدة أو جعلت اإلباحة فيها؟-
فعلى ىذا األساس يكوف استصحاب عدـ جعل الوجوب معارضًا باستصحاب 
عدـ جعل اإلباحة فيتعارضاف ويتساقطاف فيبقى استصحاب بقاء اجملعوؿ ببل 

 معارٍض.

وىو اؼبرأة  -وإذا كاف يف ىذا اؼبثاؿ شيٌء من اػبفاء فيمكن أف نبدلو دبثاٍؿ آخر:
فالزوج يشّك أّف ىذه الزوجة إذا اليت طهرت من حيضها ولكنها بَعُد دل تغتسل, 

نقت ودل تغتسل بعُد ىل هبوز مقاربتها أو ال؟ فحينما كاف ينزؿ عليها الدـ كانت 
                                                           

ىػ(, من علماء الشيعة يف القرف الثالث ٕ٘ٗٔوذل ؿبمد مهدي النراقي تويف سنة )الشيخ أضبد ابن اؼب ((ٔ
 مستند الشيعة يف أحكاـ الشريعة. عشر, ومن ابرز مؤلفاتو كتاب
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ىناؾ حرمة فعلّية فتوجد قابلية عبرياف استصحاب اغبرمة, والسيد اػبوئي)قده( يأيت 
ة يعٍت يف فًت  -ويربز اؼبعاِرض وىو استصحاب عدـ جعل اغبرمة يف الفًتة اؼبشكوكة 

, وكبن نرِبز معارضًا ؽبذا الستصحاب الثاين فنقوؿ كبن -انقطاع الدـ وقبل الغسل 
نشّك ىل ُجعلت اغبرمة يف الفًتة الزائدة اؼبشكوكة أو جعلت اإلباحة؟ 
فاستصحاب عدـ جعل اغبرمة يف الفًتة الزائدة يكوف معارضًا باستصحاب عدـ 

الستصحاباف ويتساقطاف ويبقى جعل اإلباحة يف الفًتة الزائدة فيتعارض ىذاف ا
ببل  -أي استصحاب بقاء اجملعوؿ أي اغبرمة الفعلّية  -ذلك االستصحاب 

معارٍض. وىكذا نقوؿ للسيد اػبوئي)قده( يف كّل شبهٍة حكمّية, وىذا إشكاؿ 
 قويٌّ إف مّت.

هّنا فهذه اؼبعارضة تتّم فيما إذا قلنا أّف اإلباحة من األمور اجملعولة, أّما إذا قلنا بأ
. إذف ىذا البحث لو شبرات أحدىا ور اجملعولة فبل يأيت ىذا الكبلـليست من األم

 ىذا اؼبورد. 

وأّما عند غَتنا كما ينسب إذل األحناؼ فعندىم مصطلحات إضافّية يف تقسيم 
اغبكم الشرعي من قبيل الفرض والواجب والسّنة اؼبؤكدة والسّنة غَت اؼبؤّكدة وكراىة 

يو, ويقصدوف من الفرض الواجب الذي دّؿ الدليل القطعي على ربرًن وكراىة تنز 
ثبوتو, وأّما ما دّؿ الدليل الظٍّت على وجوبو وليس القطعي فيعربوف عنو بالواجب, 

ب النيب صلى ا عليو وآلو ظوغَت اؼبؤكدة فيقصدوف هبا ما وا وأّما السّنة اؼبؤكدة
, وأّما إذا فرض ىي سنة مؤّكدةتكوف واجبًا فهذه  على فعلو فهي سّنة من دوف أف

ب عليها بل كاف يأيت هبا أحيانًا دوف أحياٍف أخرى فهذه سّنة غَت ظأنّو دل يوا
ألّف ارـّ مبغوٌض ومكروٌه بنحو  ,مؤكّده, كما ويقصدوف من كراىة التحرًٍن اغبرمة
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غوض التحرًن, بينما كراىة التنزيو فيقصدوف منها الكراىة اؼبصطلحة عندنا يعٍت اؼبب
الذي ليس على مستوى اغبرمة, ىذه أقساـ ومصطلحات عندىم كما جاءت يف  

 .(ٔ)كتاب مباحث اغبكم عند األصوليُت

م إمّبا يكوف وجيهاً دة ال شبرة فيها والتقسيئىو أَف ىذه تقسيمات زا -والذي نقولى:
 إذا كاف مثمراً. وصحيحاً 

روفة على كبلـٍ يف االباحة مث إف اغبكم التكليفي ينقسم إذل طبسة أقساـ وىي اؼبع
 على ما تقّدـ وما سوى ذلك من األحكاـ فهو وضعي. 

إذف نتمكن أف نقوؿ إّنو إذا دل يكن اغبكم تكليفيًا فهو وضعي, والوضعي تارًة 
يكوف موضوعًا غبكم تكليفي وأخرى يكوف منتزعًا من حكم تكليفي, فللحكم 

كليفي فهو واضٌح مثل الزوجية الوضعي كبواف. أّما ما يكوف موضوعًا للحكم الت
فإهنا موضوٌع لوجوب االنفاؽ وألحكاـ أخرى, وأما ما يكوف منتزعًا فهو من قبيل 

والشرطية واؼبانعّية وغَت ذلك فإف اعبزئية تنتزع  -كجزئية السورة يف الصبلة  -اعبزئية 
ن ننتزع من أمر الشرع باإلتياف هبا يف الصبلة فيقوؿ اقرأ السورة بعد اغبمد مثبًل وكب

ونقوؿ إذف ىي جزٌء باعتبار أّف الشارع قد أمر هبا ضمن اؼبرّكب, فهي يف اغبقيقة 
منتزعة من األمر التكليفي أي من األمر باإلتياف هبا ضمن الواجب, وإذا فرض أنو 
منع منها وقاؿ مثبًل )ال تضحك أثناء الصبلة( فنستفيد اؼبانعية, وقد نستفيد 

الطهارة ( فنستفيد حينئٍذ أف الصبلة يلـز أف تقع مع الشرطية إذا قاؿ )صّل مع 
 الطهارة ونعرّب عن الطهارة بالشرط.

 
                                                           

 .ٛٙفقو اؼبقارف, صنقبلً من كتاب االصوؿ العامة لل ٖٙ, صٔمباحث اغبكم عند االصوليُت, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13003/1/68/قسموها
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 مجعولة َهَّو القضّية الَّقيقّية األحكاـ الشرعية

أف األحكاـ الشرعية ىي ؾبعولة بنحو القضّية  اذل (ٔ)ذىب الشيخ النائيٍت)قده(
كماً يتصور عنواناً ويأخذ ذلك اغبقيقّية دوف اػبارجية دبعٌت أّف اؼبوذل حينما هبعل ح

َولِل ِى َعَلي اله اِس ﴿اف اؼبراد من قولو تعاذل العنواف بنحو الفرض والتقدير ويقوؿ 
يعٍت إف فرض وجود مستطيٍع فللو عليو  (ٕ)﴾ِحج  اْلبَػْيِت َمِم اْسَْطَاَع ِإلَْيِى َسِبياًل 

عنواف فيثبت لو ىذا اغبج, فهو يفًتض وجود مستطيٍع ويقوؿ إف فرض ربّقق ىذا ال
وىذا ما يصطلح عليو بالقضّية اغبقيقّية, فجميع  -وىو الوجوب  -اغبكم 

األحكاـ ؾبعولة بنحو القضّية اغبقيقّية, واألحكاـ الشرعّية ىي عادًة ىكذا وال 
يعٍت حكٌم ؾبعوٌؿ بنحو القضّية  -توجد يف باب األحكاـ الشرعية قضية خارجية 

كاف ؾبعواًل بنحو القضّية اػبارجية يعٍت أنو ينظر إذل ىذا   فإنو لو -اػبارجية عادًة 
يعٍت األوامر  (ٖ))نّفذوا جيش ُسامة...(اؼبكّلف وذلك اؼبكّلف إال يف مثل حداثة 

الصادرة من النيب )ص( أو اإلماـ )ع( فإهنا صادرة بنحو القضّية اػبارجّية فػ )نّفذوا 
ما األحكاـ االؽبية من ا عز جيش أسامة( ناظرة إذل األشخاص اؼبوجودين, وأ

 وجّل فعادًة ال يوجد فيها ما كاف على كبو القضّية اػبارجّية. 
 إذف إف  الطابع العاـ يف األحكاـ الشرعية ىو أهّنا ؾبعولة بنحو القضّية اغبقيقّية. 

                                                           

 .ٕٚٔ -ٕ٘ٔ, صٔأجود التقريرات, اػبوئي, ج .ٚٚٔ – ٓٚٔ, صٔفوائد االصوؿ, النائيٍت, ج ((ٔ
 .ٜٚية اآل ,سورة آؿ عمراف ((ٕ
ؿ ا )ص( بعث بعثاً وأّمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس يف امارتو فقاـ رسوؿ ا )ص(, أف رسو  ((ٖ

فقاؿ: إف تطعنوا يف امارتو, فقد كنتم تطعنوف يف امارة ابيو من قبل وأًن ا إف كاف ػبليقاً لئلمارة وإف كاف 
(. ٜٜٔٗكتاب اؼبغازي, ح)  ؼبن أحب الناس إرل وإف ىذا ؼبن أحب الناس إرل بعده(, صحيح البخاري,

 .ٗٚٗ, صٕواضاؼ الواقدي اف رسوؿ ا كاف يقوؿ: )أنفذوا بَعَث أُسامة( اؼبغازي, ج

http://ar.lib.eshia.ir/13102/1/170/فنقول
http://ar.lib.eshia.ir/10057/1/125/متضمنة
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والفارؽ كما نعرؼ بُت القضية اغبقيقية واػبارجية ىو أنو يف القضّية اغبقيقية ينصّب 
م ال على شيٍء جاىٍز وثابٍت بالفعل بل على شيٍء بنحو الفرض والتقدير  اغبك

كقولك )أكـر العادل( فّلعلو ال يوجد عادل اآلف ولكن اؼبقصود يعٍت إْف فرض وجود 
عادٍل فأكرمو فاؼبوضوع يؤخذ بنحو الفرض والتقدير, بينما يف القضّية اػبارجّية 

ذا اعبالس( فإنو حكٌم بنحو ينصب اغبكم على موضوٍع جاىٍز مثل )أكـر ى
القضّية اػبارجّية, ويًتّتب على ىذا أّف يكوف للحكم مرحلتاف مرحلة جعٍل ومرحلة 

و على الناس من ) قولو تعاذل كما يفؾبعوٍؿ, واؼبقصود من اعبعل ىو اإلنشاء  
فإف ىذا اإلنشاء ثابت حىت لو فرض أنو ال يوجد مستطيع  (استطاع إليو سبيبلً 

وصار  -أعٍت اؼبستطيع  -عنو باعبعل, ولكن إذا ربقق اؼبوضوع يف اػبارج  ويعرّب ىو
فعليًا صار اغبكم آنذاؾ فعلّيًا وعرّب عن الفعلّية باجملعوؿ, وذلك ألّف اؼبوذل باإلنشاء 
هبعل الفعلّية أي هبعل فعلّية وجوب اغبج على اؼبستطيع إْف ربقق خارجًا فهو يريد 

خارجاً فيثبت عليو الوجوب الفعلي(, إّف ما أنشأه ىو  أف يقوؿ )إذا ربقق اؼبستطيع
ىذا أي انشاء الوجوب الفعلي ؼبن فرض أنو مستطيع بالفعل, فالذي أنشأه حيث 
ىو الوجوب الفعلي على تقدير ربّقق اؼبستطيع فبهذا االعتبار يبكن أف تقوؿ عن 

 ىو الوجوب الفعلي. -يعٍت الذي جعلو وأنشأه  -اجملعوؿ 
ومرحلة  -أو اعبعل بعبارة أخرى  -كم يبّر دبرحلتُت مرحلة االنشاء إذف إف اغب

 الفعلّية اليت عرب عنها باجملعوؿ.

يدور مدار ربّقق اؼبوضوع يف اػبارج فتحّقق  -أعٍت الفعلية  -وذكر إّف اجملعوؿ 
اؼبوضوع يف اػبارج عّلة لصَتورة اغبكم فعلياً, فإذا صار اؼبوضوع فعليًا صار اغبكم 

, وإذا دل يكن بَعُد دل يصر اؼبوضوع فعليًا فبل فعلية للحكم حىت على مستوى فعلياً 
االنشاء, نعم ىناؾ إنشاٌء للفعلّية ال وجوٌد للفعلّية على مستوى االنشاء فإّف ىذا 
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ليس بصحيح. أف الفعلية يكوف ربّققها بتحّقق اؼبوضوع يف اػبارج وإذا دل تتحّقق 
 نشاء وإمبا ىناؾ إنشاٌء للفعلية ال أكثر.فبل ربّقق ؽبا حىت على مستوى اال

 -إي التقسيم إذل اعبعل واجملعوؿ  -إّف ىذا التقسيم  -وقاؿ أيضاً يف صبلة ما قاؿ:
إف  -يتّم يف القضّية اغبقيقّية وال يتم يف القضية اػبارجّية, نعم استدرؾ قائبلً:

ة كما إذا قيل )أكـر القضّية اػبارجية قد يكوف شرطها مأخوذاً بنحو القضّية اغبقيقيّ 
ىذا اعبالس إذا جاءؾ أو إذا صار عاؼباً( فإنو من زاوية الشرط حيث أخذ الشرط 

فهي حقيقّية من زاوية  -يعٍت إف فرض أنو صار عاؼبًا  -بنحو الفرض والتقدير 
الشرط أّما من زاوية ىذا الشخص اعبالس فهي قضّية خارجّية فتصَت مزدوجة فهي 

ىي حقيقّية, فبلحاظ شرطها ىي حقيقّية وبلحاظ غَت نفسو الوقت يف خارجّية و 
 شرطها فهي ليست حقيقّية.

 -ويمكم ُف نلخص ما ُوا و وي الهقاط الْالية:

 عاـ. بنحوٍ و القضّية اغبقيقّية غالباً و إف األحكاـ الشرعية ؾبعولة بنح -ُوالً :
أي إنشاٌء  -وؿ إّف اغبكم الشرعي يبّر دبرحلتُت مرحلة جعل ومرحلة ؾبع -ثانياً:

 وىذا من اؼبطالب اؼبهّمة. -وفعلّية 
 بفعلّية موضوعو. -أي اجملعوؿ  -إّف فعلّية اغبكم   -ثالثاً:
أنو قبل ربّقق اؼبوضوع ال فعلّية حىت على مستوى االنشاء وإمبا ىناؾ إنشاءٌ  -:اً راَع

 للفعلية على تقدير ربّقق اؼبوضوع.
ئًا مفروغًا عنو ومسّلمًا وىو أّف اغبكم عبارة وىناؾ شيء ىو دل يبينو ألنو أخذه شي

وىو أّف ىذا  -عن اعتباٍر شرعّي فّإنو بناًء على فكرة االعتبار يأيت ىذا الكبلـ 
االعتبار تارًة يكوف على مستوى اعبعل واالنشاء وأخرى يكوف على مستوى اجملعوؿ 
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يبيّنو ألنو باٍف عليو ولكنو دل  -والفعلّية وأّف الفعلّية تدور مدار فعلّية اؼبوضوع 
 ويتكّلم على أساسو.

ذكر أف حقيقة اغبكم ليست ىي االعتبار وإمبا  (ٔ)ولكن الشيخ العراقي)قده(
فاؼبوذل إذا أراد شيئًا باإلرادة التشريعّية فهذا ىو  -التشريعية  -حقيقتو ىي االرادة 

ه االرادة فردبا ال عبارة عن اغبكم, فروح اغبكم وحقيقتو باإلرادة, نعم إذا دل تربز ىذ
نطلق وال نستعمل كلمة اغبكم لكن إذا أبُرِزت وقيل ائت بالشيء الفبلين كأقم 
الصبلـ فحينئٍذ نلتـز بأنّو اغبكم ولكن روح اغبكم ليست ىي االعتبار وإمبا روحو 

 وأساسو ىو االرادة التشريعية ال أكثر.

لصبلة ولكن بشرط أف مث ذكر أّف االرادة وإف كانت مشروطة بشروٍط فهو يريد ا
يكوف الشخص حيًّا عاقبًل بالغاً... مع مبلحظة أّف ىذه الشروط ليست ىي 
شروطًا بوجودىا اػبارجي وإمبا ىي شروط بوجودىا اللحاظي التصّوري العلمي, 
يعٍت أف  اؼبوذل يتصّور البالغ العاقل اغبي وىذا التصور ىو الشرط, وحيث إّف ىذا 

وسوؼ  -فاإلرادة سوؼ تصَت فعلّية واغبكم دائمًا ىو فعلّي التصّور موجوٌد دائمًا 
فاغبكم على رأيو ىو دائماً فعليٌّ وال يوجد  -تًتتب على ذلك شبرات ستأيت فانتظر 

بل دائماً يكوف اغبكم فعلياً أّلف حقيقة اغبكم  -يعٍت فعلية  -عندنا جعٌل وؾبعوٌؿ 
وٍط إال أّف الشروط حيث إهّنا عبارة عن االرادة واالرادة وإف كانت مشروطة بشر 

شروط بوجودىا اللحاظي العلمي وىو متحّقٌق فاإلرادة ىي فعلّيو دائمًا ومتحّققة, 
وعلى ىذا األساس يكوف كّل حكٍم ىو فعليٌّ وال توجد مرحلة جعل وفعلّية بل 

 دائماً ال يوجد إال فعلّية, ىكذا ذكر)قده(.

                                                           

 .ٕٖ٘بدائع االفكار, اآلملي) تقرير الشيخ العراقي (, ص ((ٔ
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كانت فعلّية دائماً إال أّف اؼبراد قد يكوف   وىو أّف االرادة وإف -نعب ُ ار إلي  يٍ :
متأخرًا ومستقبليًا فهو يريد من اآلف كّل واجٍب من الواجبات كالصبلة والصـو 

تصّور  -والزكاة فكلها يريدىا باإلرادة الفعلية فإف شرطها متحّقٌق وىو التصّور 
يكوف استقباليّاً ولكن اؼبراد الذي ىو اغبّج مثبًل  -اؼبكلف البالغ العاقل اؼبستطيع 

شيئاً  -اليت ىي اؼبراد  -يعٍت عند ؾبيء أشهر اغبج, ويف الصبلة تكوف الصبلة 
 مستقبلّياً ومتأّخراً أّما االرادة فهي تكوف فعلّية دائماً.

تكوف  ومن مثإّف الفعلّية مقارنة لعادل اعبعل فباعبعل تتحّقق الفعلّية  -وقاؿ ُيضاً:
قضّية اػبارجية ال بنحو القضية اغبقيقّية ألهنا دائماً األحكاـ عنده ؾبعولة بنحو ال

تنصب على موضوٍع جاىٍز إذ اؼبوضوع ىو اؼبكلف البالغ العاقل بوجوده اللحاظي 
وىذا ناجٌز وموجوٌد بالفعل دائمًا يف ذىن اؼبوذل فاألحكاـ ؾبعولة بنحو القضّية 

 و القضّية اغبقيقة.اػبارجية, أّما الشيخ النائيٍت فقاؿ ىي غالباً ؾبعولة بنح

لو فّسرنا اغبكم باالعتبار فنسّلم  -نعب اعْرؼ المَّقق العراقي)قدو( وقاؿ:
تكوف األحكاـ ؾبعولة بنحو القضّية  من مثاالنقساـ إذل مرحلة اعبعل واجملعوؿ و 

ظر هبذا انوىو  -عتبار بل نفسره باإلرادة اغبقيقّية, لكن كبن ال نفّسر اغبكم باال
)نعب لو كاف الَّكب ُمراً  -ونّص عبارتو: -خ النائيٍت)قده( الكبلـ إذل الشي

مجعواًل ألمكم ارجاع األحكاـ الشرعّية إلي القضايا الَّقيقّية ولكم ليس األمر  
كذلك َل يو إرا ة يبرزيا األمر َإنشائى ويهْزع عم مقاـ االَراز عهواف 

 .(ٔ)الَّكب(

                                                           

 .ٕٖ٘بدائع االفكار, العراقي, ص ((ٔ
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يف الوجوب واالرادة بُت  بأّف الـز ما أفاده عدـ الفرؽ -يذا وقد يشكل عليى:
حالة ربّقق الشرط خارجًا وعدـ ربّققو فإّف الشرط ماداـ ىو التصّور واللحاظ 
واؼبفروض أنّو فعليٌّ دائمًا فيلـز أف ال زبتلف االرادة بتحّقق الشرط خارجًا وعدـ 
ربّققو واغباؿ أنا نشعر بالوجداف أّف حالة االرادة بعد ربّقق الشرط غَت حالتها قبل 

ّقق الشرط, فاإلرادة قبل ربّقق الشرط ليست موجودة بينما تكوف موجودة بعد رب
ربّققو, فلو قلت لك )أكـر الضيوؼ إذا جاءوا إذل منزلك( فإف إرادة االكراـ نشعر 
بأهنا موجودة حينما هبيء الضيف وبذلك نأخذ بتهيئة وسائل االكراـ لو وأّما قبل 

و قبل ؾبيئهم ال هنيئ الطعاـ فلو فرض أّف ؾبيئو فبل توجد ارادة ولذلك ترى أنّ 
االرادة كانت موجودًة من البداية يلـز أف ال وبصل فرٌؽ بُت حالة ما بعد ربّقق 

 الشرط يف اػبارج وحالة ما قبل ربّققو واغباؿ أننا نشعر بذلك بالوجداف.

ؾ كبو وىكذا اغباؿ بالنسبة إذل مثاؿ االستطاعة فإنّو قبل ربّقق االستطاعة ال نتحرّ 
اغبج وال نريده أّما إذا حصلت االستطاعة فنتحرؾ آنذاؾ ونريد اغبج ونأخذ بتهيئة 
األمور, إف  ىذا واقٌع فكيف تنكر ىذا الواقع؟!! إنّو بناًء على كوف الشرط لفعلّية 
االرادة ىو الوجود اللحاظي للشروط فحينئٍذ يلـز أف تكوف درجة االرادة على منواٍؿ 

 الوجداف قاٍض بالعكس؟! واحٍد واغباؿ أفّ 

إّف االرادة ثابتة وفعلية قبل  -وىو)قده(كاف ملتفتًا إذل ذلك فأجاب دبا حاصلو:
ربّقق الشرط خارجاً ولكّنها ال تؤثر يف ربريك اؼبكلف وإمبا تصَت ؿبرّكًة إذا فرض أنّو 
وجد الشرط خارجاً, فوجود الشرط خارجًا ليس شرطًا يف صَتورة االرادة فعلّية بل 

)حيث تَّّصل مم جميع ما تقّدـ ُّف  -ىو شرٌط يف صَتورهتا مؤثرة, ونّص عبارتو:
 روط الوجوب َوجو يا الذيهي اللَّاظي لها  خٌل وي وعلّية الْكليف 
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وجو يا الخارجي لها  خل وي وعلّية تأثير الْكليف وي االنبعاث والَّْريك  َو
 .(ٔ)وي نفس المكلف(

و أّف الشخص قبل أف يأكل وجبة الطعاـ لو وى -ولْوضيح ما ذكرو نذكر مثااًل:
االرادة إذل لطعاـ و إرادة وشوؽ إذل الطعاـ وبعدما أكل وامتؤلت معدتو ىل الشوؽ 

تزوؿ أو ىي باقية؟ إهّنا باقية بدليل أنّنا نأخذ بتهيئة الطعاـ للوجبة التالية وىذا معناه 
ال تؤثر كبو التناوؿ وإمبا  أنّو يوجد شوٌؽ وإرادة كبو الطعاـ غايتو أف  ىذه االرادة

تؤثر كبوه فيما إذا كانت اؼبعدة فارغة وشعرنا باعبوع, فاعبوع بوجوده اػبارجي شرٌط 
يف ربريك االرادة كبو مّد اليد إذل الطعاـ فهي موجودٌة ولكن ال تؤثر على اليد وإمبا 

فراغ تؤثر دبّدىا إذل الطعاـ عند فرض أف اؼبعدة فارغة. وعلى ىذا األساس يكوف 
اؼبعدة بوجوده اػبارجي ليس شرطًا يف وجود االرادة وإال إذا كاف شرطًا يف وجود 
االرادة كيف نأخذ بتهيئة وجبة العشاء بعد وجبة الظهر؟! إّف ىذا دليٌل على أّف 
االرادة فعلّية بنفس اؼبستوى غاية األمر أف فاعليتها وربريكها مشروٌط بالوجود 

نعرّب ونقوؿ أّف الوجود اػبارجي للشرط ليس مقّوماً  اػبارجي للشرط, ويصح لنا أف
 ومؤثراً يف فعلّية االرادة وإمبا ىو مؤثٌر على فاعليتها وربريكها.

 -ووي نهاية عرضها لمطلب العلميم نشير إلي قضيْيم:

إنو بناًء على رأي الشيخ النائيٍت)قده( يكوف اغبكم ىو االعتبار  -القضّية األولي:
رادة فهما مبادئ للحكم, فمبادئ اغبكم اثناف اؼببلؾ واالرادة وأّما اؼببلؾ واال

واالعتبار ىو عبارة أخرى عن اغبكم والذي ينحّل اذل جعٍل وؾبعوؿ, وأّما على رأي 

                                                           

 .ٕٖ٘, وما ذكرتو لك قد ذكره يف ص ٖ٘ٗبدائع االفكار, العراقي, ص ((ٔ
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الشيخ العراقي)قده( فمبادئ اغبكم تنحصر بواحٍد وىو اؼببلؾ وأما اغبكم فهو 
 االرادة.

يخ العراقي ىي اغبكم بينما على رأي أّف اإلرادة على رأي الش -القضّية الثانية:
الشيخ النائيٍت االعتبار ىو اغبكم, وعلى ىذا البياف سوؼ تًتتب عدة شبرات عملية 

 -منها:

الوجوب اؼبشروط بالشرط اؼبتأخر, فإنو وقع الكبلـ يف أنّو ىل  -الثمرة األولي:
يأيت يف فعليًا من اآلف ولكّنو مشروٌط بشرٍط متأّخر  -كالوجوب   -يكوف اغبكم 

االستقباؿ؟ من قبيل وجوب الصبلة من اآلف بشرط أف أبقى حّيًا يف الركعة الرابعة, 
فيوجد وجوٌب فعليٌّ من الركعة األوذل ولكنة مشروٌط بشرٍط متأّخٍر وىو بقاء القدرة 
واغبياة إذل هناية الركعة الرابعة, فالوجوب ىنا فعلي من اآلف ولكنو مشروٌط بشرط 

 ؟كنما فبكٌن يف حّد نفسو أو ليس دبؼبستقبل, فهل ىذمتأخر يأيت يف ا

أما على رأي الشيخ النائيٍت)قده( فانو يبتنع أف يكوف الوجوب فعليًا والشرط يكوف 
متأخراً, والوجو يف ذلك ىو أّف الشرط دخيٌل يف موضوع اغبكم, ولو عبارة يف ىذا 

تطاعة فهي مثل االس موضوعاٌت لها((ٔ)) روط األحكاـ -اجملاؿ حيث قاؿ:
شرٌط لوجوب اغبّج فهي موضوٌع لو ألف اؼبوضوع ىو كّل شيٍء يلـز ربّققو يف 
اؼبرحلة االوذل مث بعد ذلك يأيت اغبكم كاؼبكلف فيلـز أف يوجد شخٌص بالٌغ عاقٌل 
قادٌر أّواًل ودخل الوقت مث بعد ذلك يأيت الوجوب, فهذا اؼبكلف دبعناه الوسيع يعرّب 

                                                           

ومقصوده ىو شروط نفس التكليف يعٍت نفس الوجوب ونفس اغبرمة وليس شروط اؼبأمور بو كبل بل  ((ٔ
الشيخ  شروط نفس اغبكم كالقدرة واالستطاعة واغبياة والعقل... فشروط الوجوب موضوٌع للوجوب.

 األستاذ.
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وىو  -يلـز فرضو باؼبرحلة األوذل مث بعد ذلك يأيت الوجوب يعٍت  -عنو باؼبوضوع 
فهو إذف  –ال حكم  -)قده( يقوؿ حيث إّف الشرط قبل أف يتحّقق ال وجوب 

موضوٌع أو جزٌء من اؼبوضوع, كدخوؿ الوقت بالنسبة إذل الصبلة فهو شرٌط من 
اًل أف شرائط وجوب الصبلة وقبل ربّققو ال يوجد وجوٌب للصبلة, يعٍت يلـز أوّ 

تفرض دخوؿ الوقت مث يأيت الوجب بعده, فإذف صار موضوعاً, فكّل شرٍط للحكم 
 ىو موضوٌع لو, وىذه قاعدة عاّمة.

الذي ىو عبارة عن القدرة وبقاء اغبياة  -وعلى ىذا األساس يكوف الشرط اؼبتأخر 
 حيث إنّو شرٌط فهو موضوٌع اغبكم. -غَتنبا 

لّية اغبكم بفعلّية موضوعو فبل يبكن أف يكوف حيث إّف فع -وإذا قبلنا هبا نقوؿ:
اغبكم فعلياً قبل فعلّية موضوعو باعتبار أّف فعلّية اغبكم منوطة بفعلّية اؼبوضوع واآلف 

ال فعلّية للشرط ألّف القدرة  -قبل أف أِصَل إذل الركعة الرابعة  -يف الركعة األوذل 
 فعلّية ؽبذا الشرط اآلف وماداـ ال بلحاظ الركعة الرابعة تتحّقق يف الركعة الرابعة فبل

فعلّية لو فذلك يعٍت أنّو ال فعلّية للموضوع فبل فعلّية للحكم, فبل يبكن أف نتصّور 
إمكاف الشرط اؼبتأّخر لنفس اغبكم بل ىو مستحيٌل ؽبذا البياف, وقد أشار 

 .(ٔ)إليو)قده( يف فوائد األصوؿ

إّف الشرط  -النائيٍت)قده( وقاؿ: وأّما الشيخ العراقي)قده( فقد أنكر على الشيخ
اؼبتأخر لنفس اغبكم شيٌء فبكٌن ألّف اغبكم عبارة عن االرادة وفعلّية االرادة تدور 
مدار تصّور الشرط ال مدار وجوده اػبارجي وإمبا الوجود اػبارجي شرٌط للفاعلّية 

ة من اآلف والتحريك وليس شرطًا لفعلّية االرادة, فيمكن أف نتصّور أّف االرادة فعليّ 
                                                           

 .ٗٗٔ, صٔ. أجود التقريرات, اػبوئي, جٗٚٔ, صٔفوائد االصوؿ, النائيٍت, ج ((ٔ
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رغم أّف الشرط متأخٌر بوجوده اػبارجي إذ اؼبدار ليس على الوجود اػبارجي للشرط 
وإمبا على تصّوره وتصّوره اآلف ثابٌت وىو شيٌء مقارٌف, وقد أشار إذل ذلك يف بدائع 

 .(ٔ)االفكار

 ىذه ىي الثمرة بُت العلمُت يف ىذا اجملاؿ.

, فإف الشيخ النائيٍت)قده( قاؿ ىو ليس وىو االستصحاب التعليقي -الثمرة الثانية:
دبمكٍن, بينما الشيخ العراقي)قده( قاؿ ىو فبكن, ومنشأ ىذا اػببلؼ ىو اػببلؼ 

إذا كاف عندنا زبيٌب وشككنا أنّو  -يف حقيقة اغبكم, فإف الشيخ النائيٍت)قده( قاؿ:
بأف لو غلى ىل وبـر بالغلياف أو ال؟ فقد يقاؿ إّف االستصحاب التعليقي هبري 

لو كاف قد  -يعٍت حينما كاف يف حالة العنبّية  -نشَت إليو ونقوؿ ىذا الزبيب قببًل 
تصحب ىذا غلى غبرـُ واآلف نشك ىل لو غلى وبـر أيضًا أو ال؟ قد يقاؿ بأنّا نس

, والشيخ (ٕ)إذل حالة الزبيبية -( يعٍت )ىذا وبـر إف غلى -اغبكم اؼبعّلق 
تصحاب التعليقي والوجو يف ذلك ىو أنّو ىل النائيٍت)قده( قاؿ ال هبري االس

يعٍت استصحاب نفس  -تستصب اعبعل أو اجملعوؿ أو القضّية الشرطية؟ أّما اعبعل 
فأنت ال تشّك يف بقائو حىت تستصحب بقاءه وإمبا استصحاب بقاءه  -التشريع 

 هبري فيما لو شك يف النسخ بأنّو ىل نسخ أو ال وكبن ال كبتمل النسخ وإمبا قبـز
ببقاء اغبكم ولكن نشك يف سعة وضيق ما شّرعو الشرع ىل ىو خاصٌّ حبالة العنبّية 

يعٍت  -أو ىو وسيع يشمل حالة الزبيبية فاعبعل ال شك لنا فيو. وأّما اجملعوؿ 
                                                           

 .ٕٖ٘بدائع االفكار, العراقي, ص ((ٔ
دعنا عن ىذا ونفًتض أهنما شيئًا واحداً,  -وال تقل إف العنب غَت الزبيب فهما موضوعاف, فنقوؿ: ((ٕ

الشيخ  فهذه ليست ىي اؼبشكلة وإمبا ىذه مشكلٌة يف ىذا اؼبثاؿ وإال فنستطيع أف نبدلو دبثاٍؿ آخر.
 األستاذ.
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ففعلّية اغبرمة فرع فعلّية الغلياف وحيث ال غلياف فبل فعلّية للحكم  -اغبكم الفعلي 
؟ إهّنا عدـٌ فكيف -اغبرمة الفعلّية يعٍت  -فكيف تستصحب اجملعوؿ 

 تستصحبها؟!!

نستصحب ) إف غلى حـر ( أو  -وأما القضّية الشرطية وذلك بأّف نقوؿ:
نستصحب اغبرمة اؼبشروطة ال اغبرمة الفعلّية اؼبعّلقة على الغلياف فهو يقوؿ إّف ىذه 

,  دل هبعلها الشارع بل كبن انتزعناىا من الدليل الذي دّؿ على أّف العنب اؼبغلي وبـر
فنحن انتزعنا وأنشأنا وعرّبنا حبرمٍة مشروطٍة وىذا انتزاٌع عقليٌّ وليس ؾبعواًل شرعّياً 

 فكيف تستصحبو؟!!

إين استصحب اغبرمة الفعلّية,  -قائاًل: (ٔ)َيهما ُجاب الشيخ العراقي)قدو(
 أّف اغبرمة وإف كانت مشروطة بالغلياف ولكن الشرط ىو غباظ الغلياف -بتقريب:

وحيث أنّو ثابٌت عند اعبعل فعلى ىذا األساس تكوف االرادة اليت ىي عبارة أخرى 
عن اغبكم متحّققة بالفعل لتحّقق شرطها فاغبرمة فعلّية بفعلّية شرطها فيجري 
استصحاب تلك اغبرمة الفعلّية. ىكذا وّجو الشيخ العراقي)قده( جرياف 

 ؼ بُت العلمُت.االستصحاب التعليقي, وىذا كما ترى شبرة لبلختبل

 

 

                                                           

 .ٙٙٔ, صٗجهناية االفكار, العراقي,  ((ٔ
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إنّو على رأي الشيخ العراقي)قده( يبكن التمّسك باإلطبلؽ  -الثمرة الثالثة:
تارل وذلك بأف إلثبات أّف األمر يقتضي الوجوب بالبياف ال (ٔ)ومقّدمات اغبكمة

بُت الوجوب واالستحباب ىو أّف الوجوب إرادٌة شديدٌة  إّف الفارؽ -يقاؿ:
 .(ٕ)واالستحباب إرادٌة ضعيفة

وىي أّف شّدة الشيء ىي من جنس الشيء فشّدة البياض  :ثب ذكر مقّدمة ُخرى
مثبًل ما ىي إال زيادة يف البياض يعٍت أف  ما بو االمتياز عُت ما بو االشًتاؾ 
فيشًتكاف يف البياض ويبتازاف يف البياض أيضاً, وىذا خببلؼ االرادة الضعيفة فإف 

وعدـ االرادة ليس نفس االرادة فما بو  ضعف االرادة ىو عدـ مقدار من االرادة
 االمتياز ىبتلف عّما بو االشًتاؾ.

وىي أنّو إذا كاف ما بو االمتياز عُت ما بو االشًتاؾ فبل كبتاج  :ويهاؾ مقّدمة ثالثة
إال إذل داٍؿ واحد يدّؿ على االرادة إذ اؼبفروض أّف ما بو االمتياز إرادٌة أيضًا وما بو 

اج إذل داؿٍّ واحٍد يدّؿ على االرادة, وىذا خببلفو فيما إذا فرض االشًتاؾ إرادٌة فنحت
أي  -أّف ما بو االمتياز ىبتلف عّما بو االشًتاؾ فنحتاج إذل دالُّت داٌؿ على االرادة 

وداؿٌّ على ما بو االمتياز ألّف ما بو االمتياز ليس ارادة. إذف يف  -ما بو االشًتاؾ 
                                                           

واليت يعرب عنها بقرينة اغبكمة: وىي قرينة عامة يتعرؼ بواسطتها على إرادة اؼبتكلم لئلطبلؽ, وقد  ((ٔ
ذكر لقرينة اغبكمة ؾبموعة من اؼبقدمات مىت ما توفرت عرفنا اف اؼبتكلم اراد اإلطبلؽ, ومىت ما اختلت 

اف ال يوجد مانع يبنع  -ٔواؼبقدمات ىي: )بعض ىذه اؼبقدمات ال يكوف استظهار إرادة االطبلؽ فبكناً, 
اف ال ينصب اؼبتكلم قرينة على  -ٖاف يكوف اؼبتكلم يف مقاـ البياف. -ٕاؼبتكلم عن بياف سباـ مراده.

, ص ٕاف ال يكوف شبة قدر متيقن يف مقاـ التخاطب( اؼبعجم االصورل, ؿبمد صنقور, ج -ٗالتقييد. 
ٖٚٛ. 

 تفسَت الوجوب باإلرادة أما إذا دل نفسره باإلرادة فبل تأيت ىذه اؼبقدمة.التفرقة اؼبذكورة مبنية على  ((ٕ
 الشيخ األستاذ.
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ي بداؿٍّ واحٍد بينما يف االستحباب الذي ىو الوجوب الذي ىو إرادة شديدة نكتف
 إرادة ضعيفة كبتاج إذل داّلُت.

يدّؿ على االرادة ال  -كاألمر بالصبلة أو الصـو أو غَت ذلك   -وحيث إّف األمر 
أكثر فيتعُّت أف يكوف اؼبقصود ىو الوجوب ألّف الوجوب بأصبعو إرادٌة وارادة 

وداؿٍّ آخر فعدـ الداؿ اآلخر وعدـ البياف  االستحباب ىي اليت ربتاج إذل بياٍف زائدٍ 
الزائد يثبت أّف اؼبقصود للمتكلم ىو الوجوب. وىل ىذا البياف صحيح أو ال ؟ 

 سيأيت ذلك يف موضعو اؼبناسب.

إف  ىذا البياف مبٍتٌّ على تفسَت اغبكم والوجوب  -ولكم نريد ُف نقوؿ اآلف:
فبل يأيت ألّف الوجوب ليس إرادًة وإمبا باإلرادة, أما على مبٌت الشيخ النائيٍت)قده( 

 ىو اعتباٌر. 

إذف ىذا البياف يتّم على مبٌت الشيخ العراقي حيث فّسر اغبكم باإلرادة وال يأيت 
على مبٌت الشيخ النائيٍت الذي فّسر اغبكم باالعتبار. ىذه شبرات عملّية ثبلث بُت 

 ىذين الرأيُت.

لفت الهظر إلي قضّيٍة: ؿبسن وأعٍت السيد  -الشيخ العراقي  وىي أّف تلميذ -ُو
يف مسألة أّف الزبيب  (ٔ)فبن تبٌّت رأي أستاذه فبلحظ اؼبستمسك -اغبكيم)قده( 

ىل وبـر بالغلياف, وىو دل يتعّرض إذل مسألة أّف اغبكم ىو إرادة ويأخذ بالدفاع عنو 
الشرط يف  إفّ  -وكأنّو أخذه شيئًا مفروغًا عنو, وإمبا تعّرض إذل قضّيٍة وىي أنو قاؿ:

حرمة الزبيب ليس ىو الغلياف اػبارجي وإمبا ىو غباظ الغلياف, والوجو يف ذلك إنّو 

                                                           

 .ٙٔٗ, صٔاؼبستمسك يف العروة الوثقى, ج ((ٔ
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لو كاف الشرط ىو الغلياف اػبارجي للـز التفكيك بُت اعبعل واجملعوؿ فاعبعل موجوٌد 
منذ فًتٍة طويلة واجملعوؿ ىو اآلف حُت الغلياف اػبارجي فيلـز التفكيك بُت اعبعل 

العلة  شيء غَت فبكن واستحالتو أوضح من استحالة التفكيك بُت واجملعوؿ وىذا
باعتبار أّف العّلة شيٌء واؼبعلوؿ شيٌء آخر وردبا يقاؿ إنّو يبكن التفكيك  واؼبعلوؿ,

بينهما ماداما شيئُت, ولكن اعبعل واجملعوؿ نبا واحٌد حقيقًة واالختبلؼ باالعتبار, 
ظ من زاوية الصدور من الفاعل فيقاؿ لو فاعبعل عُت اجملعوؿ إاّل أّف اعبعل يُلحَ 

وىذا اؼبثاؿ  -جعٌل بينما اجملعوؿ ال يلحظ فيو ذلك, من قبيل الكسر واالنكسار 
فهما واحٌد حقيقًة والفارؽ باالعتبار فالكسر فعٌل للفاعل  -مٍّت ىو دل يذكره 

يعٍت  -واالنكسار ىو نتيجة الكسر, فالكسر مصدٌر واالنكسار نتيجة اؼبصدر 
وىذا فارٌؽ اعتباريٌّ وإاّل فبل يوجد شيآف يف اػبارج حقيقًة,  -شبو باسم اؼبصدر أ

واعبعل واجملعوؿ من ىذا القبيل, فعلى ىذا األساس لو انفك اجملعوؿ عن اعبعل يلـز 
انفكاؾ الشيء عن نفسو فيلـز اجتماع اؼبتناقضُت الوجود والعدـ أو تفكيك الشيء 

 عن نفسو وىو فبتنع عقبلً.

ذي يظهر من عبارة السيد اغبكيم لزـو التفكيك بُت اعبعل واجملعوؿ إذ أنّو يتبٌّت وال
رأي أستاذه الشيخ النائيٍت)قده( يف أّف اغبكم ىو عبارٌة عن جعٍل واعتباٍر ولو 
مرحلتاف مرحلة جعٍل وؾبعوٍؿ, ولكنو وافق الشيخ العراقي)قده( يف أف  الشرط الذي 

لوجود اللحاظي دوف الوجود اػبارجي. فإذف ىو وافق يتحّقق بتحّققو اجملعوؿ ىو ا
 أستاذه النائيٍت يف نصف اؼبطلب وخالفو يف النصف اآلخر.
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 -إنّى ُوا  مطلبيم: -ونعو  إلي الشيخ العراقي)قدو( ونقوؿ:

 إف اغبكم عبارة عن االرادة. -المطلب األّوؿ:
ؼ نتعّرض إذل ىذه دل يستدّؿ لو بدليٍل وإمبا ذكرىا كدعوى وسّلمها, وكبن سو و 

 القضّية فيما بعد.

 إّف شرط فعلّية االرادة ىو غباظ الشرط دوف الوجود اػبارجي. -المطلب الثاني:
يبكن أف كبّصل لو من كلماتو بيانُت, وإذا ضممنا بياف السيد اغبكيم)قده( صار و 

 -اجملموع ثبلثة, وىي كالتارل:
وشرط االمر النفسي يلـز أف يكوف  أف يقاؿ إّف االرادة أمٌر نفسيٌّ  -البياف األّوؿ:

نفسيًا وال يبكن أف يكوف خارجيًا وإال يلـز أف يكوف وجود ما يف النفس يف اػبارج 
أو أّف اػبارج يدخل يف النفس, فإذف يتعُّت أف يكوف شرط االرادة بعد كوهنا أمراً 

 نفسياً ىو الوجود الذىٍت دوف الوجود اػبارجي.

ص يشتغل يف ربصيل مقّدمات اؼبراد قبل ربّقق الوجود إّف الشخ -البياف الثاني:
اػبارجي للشرط, فإرادتنا للطعاـ مشروطٌة باعبوع ولكن اعبوع وبصل ظهرًا مثبلً 

فلو   -أي صباحاً  -فالوجود اػبارجي للجوع ىو ظهراً ولكننا هنيئ الطعاـ من اآلف 
رادة اآلف وماداـ ال كاف شرط االرادة ىو الوجود اػبارجي للجوع يلـز أف ال توجد إ

توجد إرادة كيف نرّتب اؼبقّدمات من اآلف ونشتغل هبا؟!! إّف االشتغاؿ باؼبقّدمات  
 كاشٌف عن وجود االرادة قبل ربّقق الشرط بوجوده اػبارجي.

 وىو ما ذكره السيد اغبكيم)قده( قبل قليل.  -البياف الثالث:
 القضّية.ىذا كّلو بياٌف وتوضيٌح ؼبا أفاده العلماف يف ىذه 
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 -ووي تَّقيق الَّاؿ نْكلب وي نقطْيم:

ىل االعتبار الذي ذىب إليو الشيخ النائيٍت يقصد بو أنّو شيٌء  -الهقطة األولي:
ضروريٌّ يف اغبكم أو ليس بضروري وإمبا يقصد بو أّف واقع اغباؿ كذلك, يعٍت يريد 

عتبار ىو شيءٌ أف يقوؿ إف واقع اغباؿ ىو أّف االحكاـ ىي اعتباراٌت أّما أّف اال
واقٌع يف اغبكم فبل أريد أف أقولو وال أريد أف اّدعي الضرورة وإمبا أريد أف أّدعي أف 
واقع اغباؿ ذلك يعٍت أنّو يف مرحلة وقوع اغبكم عادًة ىو اعتباٌر, فهل مقصوده ىو 

 األّوؿ أو الثاين؟

ر يف أي ضرورة االعتبا -أّما بالنسبة إذل الضرورة  -ووي يذا المجاؿ نقوؿ:
فنحن ال نسّلمها ونقوؿ إنّو لو اطلعنا على االرادة وحدىا فهي  -حقيقة اغبكم 

, فلو اطلعنا على أّف -أعٍت وجوب االمتثاؿ والتنّجز  -تكفي لًتتيب آثار اغبكم 
اؼبوذل يريد الشيء الفبلين من دوف أف يعترب ويقوؿ )عليك أف تفعل الشيء الفبلين( 

 الرادة موجودٌة عنده كفى ذلك يف لزـو االمتثاؿ.بل عرفنا بشكٍل وآخر أف  ا

 إّف ىذا ال يسّمى باغبكم ماداـ ىو ؾبرد إرادة. -:وإذا قلتَ 

ظّبي بذلك أو دل ُيَسم  فإنّو شيٌء ليس دبهّم , فنحن ال نفّتش عن  -:قلتُ 
مصطلحاٍت وإمبا اؼبهم ىو مبلحظة أثار اغبكم وىي وجوب االمتثاؿ والتنجّز وىذه 

 ًتّتب إذا علمنا بتحّقق االرادة يف نفس اؼبوذل وإف دل يكن ىناؾ اعتبار.اآلثار ت

إّف االرادة لو علمنا بتحّققها يف نفس اؼبوذل فمثبًل يريد أف  -ُجل يمكم ُف نقوؿ:
تؤتى لو بالشاي مع اؼباء فتارًة يفًتض أنّو يتمّكن من إبراز ذلك ولكنو ال يربزه بل 

االبراز, وأخرى نفًتض أنّو يريد ذلك ولكن ال يسكت وال يوجد عليو ؿبذوٌر يف 
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يبكنو االبراز, فإذا فرض أنّو يتمكن من الكبلـ واالبراز ومع ذلك دل يتكّلم فيمكن 
أف نقوؿ بعدـ وجوب االمتثاؿ عقبلً, نعم إذا دل يتمّكن من االبراز فآنذاؾ وبكم 

 العقل بوجوب االمتثاؿ ولكّن ىذه قضّية أخرى. 

ولو يف مساحة  -ّف االرادة وحدىا تكفي ولو من دوف اعتباٍر إذف كبن سّلمنا أ
, فلو كاف -أعٍت وجوب االمتثاؿ والتنّجز  -إذل لزـو ترتيب آثار اغبكم  -ضّيقة 

اػببلؼ بُت العلمُت خبلفًا على مستوى ضرورة االعتبار وعدـ ضرورتو فاغبّق مع 
ا كاف النزاع ىو يف واقع اغباؿ الشيخ العراقي)قده( فإنّو ال ضرورة لبلعتبار, وأّما إذ

وما عليو األمر خارجًا لدى العقبلء فالشيخ النائيٍت مثبًل يّدعي أف العقبلء وإف دل 
يكن االعتبار عندىم ضرورة ولكن جرت سَتهتم على أنّو بعد االرادة يوجد عندىم 

 يكن اعتبار مث يربزونو بعد ذلك فاغبكم ىو االعتبار دوف االرادة, فاالعتبار وإف دل
عنصراً ضرورياً إاّل أنّو عنصٌر عقبلئيٌّ قد جرت عليو السَتة العقبلئّية, فإذا كاف النزاع 

 على ىذا اؼبستوى فاغبّق مع الشيخ النائيٍت)قده(.

يقتضي رجحاف ما ذىب إليو  –إف صّح التعبَت  -والوجداف العريف واؼبتشّرعي 
بعدما يناقشوف القوانُت وينتهوف الشيخ النائيٍت فبلحظ ؾبالس التشريع اآلف فإهنم 

لك وأنّو كّل من إذل وجود مصلحٍة يف قضّيٍة ما وبعد ربّقق االرادة عندىم يعتربوف ذ
ىذا البلد فعليو أف يأخذ التأشَتة من السفارة اليت يف بلده مث يربزوف يريد السفر إذل 

ولكنهم  ىذا االعتبار على مستوى اإلعبلـ والصحافة, ولكّن ىذا إبراٌز للحكم,
فهم يّتفقوف بينهم ويسّجلونو كماّدٍة  -أي ماداـ يف ؾبلس النواب  -قبل إبرازه 

بد من أف وبصل على قانونّيٍة بأنو )على كّل شخص يريد أف يدخل البلد فبل
, فاالعتبار قضّية عقبلئّية يسَت عليها العقبلء, وىو أيضًا وسيلٌة التأشَتة...(
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و أحيانًا قد توجد للموذل إرادة ؽبذا أو ذاؾ ولكن لتحديد ما تشتغل بو الذّمة فإنّ 
ِإشغاؿ الذّمة ال يكوف إال بلحاظ أحدنبا فيستعُت بفكرة االعتبار, من قبيل الصبلة 

أي االنتهاء عن  -فإهّنا مقّدمة لبلنتهاء عن الفحشاء واؼبنكر, وىذه الغاية 
يوجب الصبلة؟! وىل  يريدىا اؼبوذل وإال إذا دل يريدىا فلماذا -الفحشاء واؼبنكر 

وبتمل أنّو يوجب الصبلة لغايٍة ال يريدىا؟!! إنّو ال وبتمل ذلك, فالصبلة يريدىا 
والغاية يريدىا ولكن الذي َأشَغل ذمتنا بو ىو الصبلة أّما الغاية فهو دل يشغل الذّمة 
هبا, فالواجب علينا ىو إقامة الصبلة أّما االنتهاء عن الفحشاء الذي ىو الغاية دل 
يوجبو علينا هبذا العنواف. أذف الوسيلة لتحديد ما تشتغل بو الذّمة يف حالة وجود 

ىو االعتبار, فاالعتبار وسيلٌة  -يف الصبلة ويف غايتها مثبًل  -االرادة يف موردين 
؟ وذل على رأي الشيخ العراقي)قده(عقبلئّيٌة يستعُت هبا العقبلء, وإال فماذا يصنع اؼب

 تباٌر فبل يتمكن أف وبّدد ما تشتغل بو الذّمة.فإذا دل يكن ىناؾ اع

 

 االسْدالؿ َالقرآف الكريب

واالعتبار وسيلٌة شرعّيٌة فإذا قرأنا بعض اآليات الكريبة يبكن أف نفهم منها أّف 
َولِل ِى َعَلي اله اِس ِحج  ﴿ -:قولو تعاذل  الشرع يستعُت بفكرة االعتبار, من قبيل

إف  ىذا ابراٌز لبلعتبار وكبٌو من أكبائو واآلية  (ٔ)﴾ِإلَْيِى َسِبياًل  اْلبَػْيِت َمِم اْسَْطَاعَ 
ـُ َكَما  ﴿ -الكريبة قد أبرزتو, أو قولو تعاذل: يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ُكَِْب َعَلْيُكُب الصَِّيا

عتبار يعٍت اعترب فالكتابة تعٍت اال (ٕ)﴾ُكَِْب َعَلي ال ِذيَم ِمْم قَػْبِلُكْب َلَعل ُكْب تَػْػ ُقوفَ 
                                                           

 .ٜٚية اآلسورة آؿ عمرا,  ((ٔ
 .ٖٛٔية اآلسورة البقرة,  ((ٕ
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َما ﴿ -يف ذمتكم الصياـ كما اعتربه يف ذّمة من كاف قبلكم, أو يف قولو تعاذل:
َجَعَل الل ُى ِمْم َََِّيَرٍة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاـٍ َوَلِكم  ال ِذيَم َكَفُروا يَػْفَْػُروَف 

جعل( واضٌح يف مسألة االعتبار, وإال  , إّف التعبَت بقولو )ما(ٔ)﴾َعَلي الل ِى اْلَكِذبَ 
على رأي الشيخ العراقي)قده( يلـز أف ال يعرّب بعبارة )ما جعل( بل يعرب بعبارة )ما 

يِم ِمْم َحَرجٍ ﴿ -أراد(, وكقولو تعاذل: فأيضًا اسُتِعَُت  (ٕ)﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْب ِوي الدِّ
ؾ آياٌت أخرى قد يستفاد منها , وىناوىذا يدّؿ على أّف اغبكم اعتبارٌ بلفظ اعبعل 

 ذلك.

إنكار فكرة االعتبار وأّف على إنّو بناًء  -َل يمكم ُف نصّعد اللهجة ونقوؿ:
اغبكم ىو إرادة يلـز عدـ صّحة النسخ, فاؼبوذل ينسخ ماذا فهل ينسخ إرادتو؟ إنّو 

 ال معٌت لذلك. 
ال تتّم بناًء  - ولو يف عهد النيب -إذف فكرة النسخ اليت ىي مسّلمة بُت اؼبسلمُت 

 على تفسَت األحكاـ باإلرادة.

فالرفع أمٌر  - (ٖ))روع عم ُمْي تسعة ا يا (أي  –وأيضًا لدينا حديث الرفع 
فبكٌن يف حّد نفسة وال يتوّقف يف إمكانو أحٌد واغباؿ أنّو على رأي الشيخ العراقي 

 رفعها .ال معٌت للرفع ألنّو سوؼ يكوف رفعاً لئلرادة واالرادة ال معٌت ل

                                                           

 .ٖٓٔية اآلسورة اؼبائدة,  ((ٔ
 . ٛٚية اآلسورة اغبج,  ((ٕ

, عن أيب عبد ا )ع( قاؿ رسوؿ ا )ص( )وضع عن اميت تسع ٖٙٗ,صٕايف جكما يف أصوؿ الك  (ٖ)
 خصاؿ: اػبطاء والنسياف وماال يعلموف وماال يطيقوف...(.
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كالزوجّية واغبريّة والرقّية وما   -وأيضًا دباذا يفّسر الشيخ العراقي األحكاـ الوضعّية 
فهل يفّسرىا بأهّنا إرادات أو أهنا اعتبارات؟ أهّنا واقعًا اعتباراٌت,  -شاكل ذلك 

فنفس الزوجّية ال تتضّمن معٌت اإلرادة, نعم الزوجية وقعت موضوعًا غبكٍم فنقوؿ 
رادىا الشرع أّما نفس الزوجّية فهي حكٌم وضعيٌّ ببل إشكاؿ, فحينئٍذ إذا  الزوجّية أ

كاف اغبكم عبارة عن اإلرادة فيلـز أف تكوف الزوجّية عبارة عن إرادة وال معٌت ألف 
 تكوف الزوجّية إرادة وإمبا ىي ؾبّرد اعتبار.

ة ىذه بعض الشواىد على أّف الفكرة الصحيحة ىي فكرة االعتبار ال فكر  إذف
 االرادة .

كما ذكر الشيخ العراقي   -لو سّلمنا أّف اغبكم عبارة عن اإلرادة  -القضّية الثانية:
ولكّنو ذكر أّف شرط ىذه االرادة ىو الوجود اللحاظي دوف الوجود اػبارجي,  -

 وكبن ال نسّلم بذلك بل شرط فعلّيتها ىو الوجود اػبارجي.

 -و عواو مرووضٌة مم ناحيْيم:

فؤلننا نشعر بوجداننا أنّو ليست لنا إرادة عند غباظ  .مخالفة للوجداف ُنّهاي األول
الشرط, فمجرد غباظ الشرط ال يكفي لفعلّية االرادة, فمثبًل أنا أريد الزواج بعشرة 

ظت ىذا الشرط فهو موجوٌد كلحاٍظ ع ا عّز وجّل ذلك وأنا اآلف غبنساٍء إف شرّ 
 عّز ة؟!!, وأريد قتل النيب  إف أمرين افهل توجد عندي أرادة اآلف للزواج بعشر 

ظت ىذا الشرط من دوف ربّققو خارجًا فهل معٌت ذلك أّف إراديت وجّل بذلك وغب
بقتل النيّب صارت فعلّية فيقاؿ إين اآلف أريد قتل النيب ؟!!, وأنا أريد الكفر إذا شرّع 

لّية فهل إيّن أريد الكفر ا جوازه فهنا لو كاف غباظ الشرط كافيًا لصَتورة االرادة فع
 بالفعل اآلف؟!! إّف ىذا شيٌء ـبالٌف للوجداف.
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فأنا  -فؤلجل أّف االرادة ربدث لئلنساف ألّي نكتة  .والثانية ُنّها مخالفة للبياف
؟ ألف الطعاـ يبلئم طبعي فأريده, وأريد شراء الدار؟ -اآلف أريد أف آكل الطعاـ 

ود فيها يتبلءـ مع طبعي فتحصل إرادٌة آنذاؾ, وأريد السفر؟ ألّف شراء الدار والوج
وىكذا بالنسبة إذل السفر, فاإلرادة للشيء إمّبا ربصل ؼببلءمة ذلك الشيء للطبع, 
ومعلوـٌ أّف ؾبرد اللحاظ ال يكفي لصَتورة الشيء مبلئمًا للطبع, ففي مثاؿ )أيّن 

انت مبلئمة لطبعي أريد القتل إف أمرين ا عّز وجّل بو( إمبا ربصل االرادة إذا ك
وأحاسيسي اؼبقبولة العقبلئّية وىذه اؼببلئمة ال تتحّقق دبجّرد تصّور أّف ا عّز وجّل 

اظ الشرط فبل يأمر بذلك وإمّبا ربصل إذا حصل األمر خارجًا وبالفعل, وأّما غب
 مة.يكفي لتحّقق اؼبؤل

إليها إلثبات أّف ستند وبعد ىذا علينا أف ننظر يف الوجوه الثبلثة اليت يبكن أف يُ 
 -شرط اإلرادة ىو الوجود اللحاظي:

أعٍت أّف اإلرادة أمٌر نفسيٌّ فيلـز أف يكوف شرطها أمرًا نفسّياً  -:ُما الوجى األّوؿ
 أيضاً وليس ىو إال غباظ الشرط دوف الوجود اػبارجي.

بأّف الشرط لئلرادة ليس ىو الوجود اللحاظي اض, كما أنّو ليس  -ويمكم رّ و:
 الوجود اػبارجي اض, بل ىو الوجود اجملَمع بُت ىذا وذاؾ. ىو

ىو أّف اؼبفهـو الذىٍت تارًة يُلَحظ دبا ىو مفهوـٌ ذىٍتٌّ وأخرى  -وتوضيح ذلك:
يُلَحظ دبا ىو حاٍؾ عن اػبارج وكأف  اػبارج يُرى بو, أما األّوؿ فواضٌح, وإمبا الكبلـ 

جّل ثباٍت, ويف ىذا اجملاؿ نقوؿ إف  ا عّز و يف الثاين فإف  ىذا وبتاج إذل توضيٍح وإ
يقدر على أف يرى اػبارج باؼبفاىيم الذىنّية, ولذلك ترى  نحوٍ خلق الذىن البشري ب

أّف اإلنساف يفكر أحيانًا ويستحضر صورًا ذىنّيًة فتحصل عنده انفعاالٍت كأف 
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وكبن  يضحك أو يبكي أو غَت ذلك, فاػبطيب اغبسيٍت مثبًل يقرأ واقعة الطفّ 
نبكي, إنّو ينقل مفاىيم وصور فلماذا نبكي؟! إنّنا نرى دبا يذكره من اؼبفاىيم كأننا 
نرى واقعة كرببلء بالفعل وىذا ال كبلـ فيو, ويتذكر اإلنساف أياـ اؼبصائب اليت 
جرت عليو فيأخذ باغبزف واألسف, كما أنو يتذكر أياـ زواجو فيبتّسم ويفرح, إف  

 اػبارج من خبلؿ ىذه الصور الذىنّية وىذا مطلٌب وجداين.ىذا معناه أنّو يرى 

ىو أف  اؼبفاىيم والصور الذىنّية تارًة ينظر  -وىي قضّية مهمة جداً  -والذي أتضح 
إليها الذىن دبا ىي وجودات وصور ذىنّية وأخرى ينظر إليها دبا ىي عُت اػبارج, 

 ة تعّلق األحكاـ., منها مشكلكبلتاألمر الوجداين تنحّل بعض اؼبشوهبذا 

َُِقِب فإنو وقع كبلـٌ يف أّف األحكاـ مب تتعلق؟ فحينما قاؿ ا عز وجل ﴿
فالوجوب مِبَ يتعّلق ىل يتعلق بالصبلة اػبارجّية أو دبفهـو الصبلة دبا  (ٔ)﴾الص اَلةَ 

 ىو مفهـو ذىٍت؟

إنو ال ىذا وال ذاؾ , وصاحب الكفاية)قده( قاؿ يف مبحث اجتماع  -والجواب :
األمر والنهي إّف الوجوب يتعّلق بالوجودات اػبارجّية ألنو مركز اآلثار, ولكن ىذا 
مردوٌد فإف  الوجوب إذا كاف يتعّلق بالصبلة اػبارجّية فيلـز من ذلك أنّو قبل أف 
أصّلي ال صبلَة خارجّيَة فبل وجوَب, يعٍت أف  الوجوب يأيت بعد أف أصّلي فيلـز ىذا 

و قبل وجود الصبلة خارجًا ال وجوب وبعد وجودىا ال معٌت فإن -اذور الكبَت 
إذف الوجوب مِبَ يتعّلق؟  -لتعّلق الوجوب ألهّنا حصلت فيلـز طلب ربصيل اغباصل 

إف  حّل ىذه اؼبشكلة ليس إال دبا أشرنا من أف  اؼبوذل يتصّور مفاىيم ذىنّية ولكن 
ا ىي عُت اػبارج طلبًا لتحقيقها, يرى هبا اػبارج واغبكم يتعّلق بالصورة الذىنّية دب

                                                           

 .ٛٚية اآلسورة األسراء,  ((ٔ
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فهو دل يتعّلق بالصورة الذىنّية دبا ىي صورٌة ذىنّية حىت تقوؿ ىي ليست مركز اآلثار  
كما دل يتعّلق بالوجود اػبارجي دبا ىو وجوٌد خارجيٌّ حىت تقوؿ إف  ىذا مستحيٌل 

نحو  األمرين بالألنّو يلـز انتفاء الوجوب قبل ربّقق الصبلة اػبارجّية, وإمبا األمر بُت
الذي أشرنا إليو فيتعّلق الوجوب دبفهـو الصبلة دبا ىي عُت اػبارج طلبًا لتحقيقها. 

إف   -ونفس ىذا البياف نأيت بو إذل مقامنا يف مقابل الشيخ العراقي)قده( فنقوؿ لو:
شرط االرادة ليس ىو االستطاعة اػبارجّية دبا ىي خارجّية حىت تقوؿ إنّو ال يبكن 

إّف الزمو دخوؿ اػبارج يف الذىن أو يصَت الذىن يف اػبارج  فبل يبكن أف ىذا ف
يكوف األمر اػبارجي قيداً لؤلمر الذىٍت  وإال يلـز ىذا اذور, كما أنّو ليس الشرط 
ىو التصّور الذىٍت والوجود الذىٍت دبا ىو وجوٌد ذىٍتٌّ وإال يلـز أف تكوف االرادة 

وىذا ـبالف للوجداف, وإمبا األمر بُت األمرين يعٍت دبعٌت فعلّية دبجرد التصّور الذىٍت 
أّف الشرط ىو تصّور االستطاعة الذي يُرى بو اػبارج فبل يلـز حينئٍذ اذور الذي 
ذكره بل يبقى القيد أمرًا ذىنيًا ولكن دبا ىو عُت اػبارج, كما أنّو ال يلـز ؿبذور 

 ف.ـبالفة الوجداف الذي أشرنا إليو, وىو شيءٌ ظري

 - ت اؼبراد قبل ربّقق الشرط خارجاً تحّرؾ كبو مقّدماالوىو  -ُما البياف الثاني:
أنّو يتّم لو فرضنا أّف اإلنساف بعد أف شبع من الطعاـ مثبًل ال توجد عنده  -ويرّ و:

سوى إرادة الطعاـ عند اعبوع فيكوف ؼبا ذكره الشيخ العراقي)قده( وجاىة فإف هتيئة 
يثبت أّف ومن مث ّف االرادة فعلّية وإال فلماذا نقـو بتهيئة الطعاـ اؼبقّدمات يدّؿ على أ

أو بتعبٍَت آخر اعبوع  - شرط االرادة الفعلّية ىو تصّور اعبوع ال واقع اعبوع
 .-اػبارجي
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إنّو يبكن أف يقاؿ يوجد شيٌء آخر إذل جنب تلك االرادة ىو  -ولكّها نقوؿ:
وع ببل طعاـ, فتوجد كراىة عند كّل السبب للتحّرؾ كبو اؼبقّدمات ىو كراىة اعب

واحٍد مّنا أف هبوع وال يوجد لديو أكٌل موجوٌد بالفعل, إّف ىذه الكراىة اؼبوجودة إذل 
جنب تلك االرادة ىي فعلّية ألهّنا ليست مشروطة بشيٍء, فهذه الكراىة يبكن أف 

ـز أف قبوع ببل نقوؿ ىي ارّكة كبو هتيئة وجبة العشاء إذ لو دل هنيئ وجبة العشاء يل
طعاـٍ يصّح أكلو, فهذه الكراىة ىي اليت تبعثنا كبو هتيئة اؼبقّدمات ال تلك االرادة 

فإذا كانت تلك االرادة ىي اؼبوجودة فقط  -يعٍت إرادة الطعاـ على تقدير اعبوع  -
وىي اركة فاغبّق مع الشيخ العراقي)قده( إذ يلـز أف تكوف فعلّية وإاّل كيف رُبرِّؾ؟! 

 يلـز أف يكوف شرطها ىو تصّور اعبوع ال اعبوع اػبارجي.و 

أنو توجد كراىة  -وىذا ما نشعر بو بالوجداف  -يبكن أف نّدعي  -ولكم نقوؿ:
إذل جنب تلك االرادة وىي فعلّية فهي اليت ربّرؾ كبو هتيئة اؼبقّدمات من اآلف, وىذا 

 شيٌء ظريف فالتفت إليو.

ّما البياف الثالث: اده السيد اغبكيم)قده( من أنو لو كاف الشرط ىو وىو ما أف -ُو
الوجود اػبارجي يلـز االنفكاؾ بُت اعبعل واجملعوؿ وىو مستحيٌل بل ىو أوضح 

 استحالًة من االنفكاؾ بُت العّلة واؼبعلوؿ.

إّف ىذا يتّم يف األمور اغبقيقة دوف االعتبارية, ومن اػبطأ قياس األمور  -ويرّ و:
ور اغبقيقّية, فإنو يف األمور اغبقيقية مثل الكسر واالنكسار أقوؿ االعتباريّة على األم

)كسرتو فانكسر( وعملّية االنكسار والكسر عملّية حقيقّية, فالشيء لو انكسر 
خارجًا ىنا ال يبكن انفكاؾ االنكسار عن الكسر بل يلـز أف يكوف بينهما ارّباٌد 

ر وال يبكن أف وبصل الكسر من حيث الوقت, فمىت ما ربّقق الكسر ربّقق االنكسا
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اآلف مث بعد ذلك يتحّقق االنكسار, وأّما اعبعل واجملعوؿ فهما من األمور االعتباريّة 
فأنا اآلف أعترب وأجعل وجوب اغبّج إذا ربّققت االستطاعة يف زمن اؼبستقبل فاعبعل 

األمور  اآلف واجملعوؿ يكوف فيما يأيت وىذا شيٌء فبكٌن يف األمور االعتباريّة, وقياس
 االعتبارية على االمور اغبقيقّية ليس بصحيح, وىذا من األمور الواضحة.

إذف ال بأس بأف وبصل االنفكاؾ يف األمور االعتباريّة وذلك واقٌع يف مثل التدبَت 
والوصّية ففيهما يوصي اإلنساف اآلف وأما اؼبوصى بو ىو اؼبلكّية بعد الوفاة فاعبعل 

 بعد الوفاة وىذا أمر معقوٌؿ البأس بو وال ؿبذور فيو. اآلف واجملعوؿ واؼبعترب ىو

هذا يهدوع إ كاٌؿ قد يخطر إلي الذيم وحاصلى: إّف الوجوب الفعلي إذا   -َو
يعٍت وجوب اغبّج فعبًل وبصل بعد ربّقق  -كاف وبصل بعد ربّقق الشرط خارجًا 

ب الفعلي االستطاعة خارجًا كما يقوؿ اؼبشهور غَت الشيخ العراقي فإف ىذا الوجو 
والذي ننسبو إذل اؼبستطيع ونقوؿ ىذا اؼبكلف وجب عليو اغبج اآلف حينما 

أي حينما ربّقق  -ىو من أين حصل؟ ىل جعلو اؼبوذل اآلف  -حصلت االستطاعة 
أو أنّو ُجِعل وربّقق بسبب ذلك اعبعل السابق أو أنّو ربّقق ببل ىذا وال  -الشرط 

 ذاؾ؟

ٌل فإف اؼبوذل قد يكوف نائماً فيما إذا كاف يف األمور فهو باط -ُما االحْماؿ األّوؿ:
ألّف ىذا الكبلـ يأيت حىت يف اعبعوؿ العقبلئّية وال ىبتّص بصاحب  -العقبلئّية 

األحكاـ الشرعّية فأنت تقوؿ ألىلك مىت ما جاء الضيف فعليكم أف تطبخوا مث 
أف اآلمر  ذىبت إذل النـو وبعد ذلك جاء الضيف فاآلف هبب عليهم الطبخ رغم

فكيف يتحّقق جعل الوجوب من قبل اؼبوذل اآلف. مضافاً إذل أنّو ال كبتمل   -نائم 
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أّف الوجوب يثبت لكّل شخٍص شخٍص حصلت لو االستطاعة فإف  احتماؿ تعّدد 
 الوجوبات ليس دبوجوٍد يف حّد نفسو, فهذا االحتماؿ باطٌل يف حّد نفسو.

ّما االحْماؿ الثاني إّف ذلك اعبعل  -فنقوؿ: -ّقق بذلك اعبعل وىو أنو يتح -:ُو
ـٌ وىذا متأّخر فكيف يتحّقق اؼبتأّخر بذلك اؼبتقّدـ أوليس تلـز اؼبعاصرة بُت  متقّد

 العّلة واؼبعلوؿ؟!! فهذا االحتماؿ باطٌل أيضاً.

ّما االحْماؿ الثالث وىذا أوضح  -فنقوؿ: -يعٍت أنّو ربّقق ببل ىذا وال ذاؾ  -:ُو
يعٍت أف  الوجوب الفعلي  -ق ألنّو يلـز صدور اؼبعلوؿ ببل عّلة بطبلنًا من الساب

 . -يتحّقق وحده من دوف نكتة وعّلة 
وىذا إشكاٌؿ علميٌّ فكيف ذبيب عنو؟ وواضٌح أّف الشيخ العراقي)قده( يف راحٍة 

غايتو ليس لو  -وىو يفّسره باإلرادة  -ألنو يقوؿ إّف الوجوب الفعلي موجوٌد 
 التحريك.

إف  الصحيح ىو االحتماؿ الثاين  -واب عم ذلك قد اتضح حيث نقوؿ:إّف الج
فاؼبوذل هبعل الوجوب  -يعٍت أف الوجوب الفعلي يتحّقق بذلك اعبعل السابق  -

الفعلي على تقدير ربّقق الشرط فيقوؿ )مىت ما ربققت االستطاعة فأنا جاعٌل 
مبا تتحّقق االستطاعة بعد وجوباً فعلياً( واآلف ال توجد استطاعة فبل وجوب فعلّي وإ

فآنذاؾ يتحّقق الوجوب الفعلي, وأقصى ما يلـز من إشكاٍؿ ىو أنّو كيف  مدةٍ 
 انفك اجملعوؿ عن اعبعل؟! 

أف  االنفكاؾ إمّبا يكوف بُت العّلة واؼبعلوؿ يف األمور اغبقيقّية, وأّما يف  -وجواَى يو:
وبصل بعد ذلك ىو ؾبّرد اعتبار  األمور االعتباريّة فبل إذ اؼبفروض أّف الوجوب الذي
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وفعلّيتو  -ال أنّو وبصل شيٌء يف اػبارج, والعقبلء يروف أف  ىذا االعتبار صار فعلّيًا 
وينسبوف الوجوب لك ويقولوف )أنت اآلف  -ىي على مستوى االعتبار العقبلئي 

بار صار اغبج واجبًا عليك( وال بأس بأف يتحّقق ىذا االعتبار اؼبتأّخر بذلك االعت
 اؼبتقّدـ مادامت القضّية كّلها مبنّية على االعتبار وليس على اغبقيقة.

أّف اغبكم يف حقيقتو اعتباٌر ولو مرحلة جعٍل  -والخالصة مم كّل ما ذكرنا:
وؾبعوٍؿ كما أفاد الشيخ النائيٍت)قده( ولكن عنصر االعتبار ليس عنصراً ضرورياً وإمّبا 

عقبلء. واتضح أّف الشرط ليس ىو ؾبّرد اللحاظ دبا ىو قضّية عقبلئّية متداولة بُت ال
يصَت اؼبدار يف فعلّية اغبكم  من مثىو غباٌظ بل ىو اللحاظ دبا ىو عُت اػبارج, و 

على اػبارج وليس على ؾبّرد اللحاظ. وأتضح أيضًا أنّو ال ؿبذور يف االنفكاؾ بُت 
 اعبعل واجملعوؿ ؼبا أشرنا إليو.

 

 ةيل األحكاـ الوضعّية مجعول

ذكرنا فيما سبق أّف اغبكم ينقسم إذل تكليفي ووضعي, أّما اغبكم التكليفي فهل 
ىو ؾبعوٌؿ أو ال؟ تقّدـ نقل اػببلؼ بن العلمُت العراقي والنائيٍت فقاؿ النائيٍت)قده( 
إّف األحكاـ التكليفّية ؾبعولة وؽبا مرحلتاف مرحلة جعٍل ومرحلة ؾبعوؿ وكبن وافقناه 

واقع اغباؿ ىو كذلك وأف  العقبلء يفعلوف ذلك, وأّما الشيخ  على ذلك من باب أف  
العراقي)قده( فقاؿ ىي ليست ؾبعولة وإمّبا ىي عبارة عن إرادة والـز ذلك أّف 

 األحكاـ التكليفّية ال تكوف ؾبعولة.
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ّما األحكاـ الوضعّية: فقد وقع اػببلؼ من ىذه الناحية فقد ذكر الشيخ  -ُو
دبناسبٍة أف  األحكاـ الوضعّية ىي بأصبعها منتزعة,  (ٕ)ائليف الرس (ٔ)األعظم)قده(

أمٌر انتزاعي وليس أمراً ؾبعواًل يعٍت ىي منتزعة من األمر بالسورة مثبًل فجزئّية السورة 
وغَتىا فإنّو من ىذا األمر ننتزع ونقوؿ )إذف السورة جزء والركوع جزء(, والسببّية 

لِّ مع طهارة( فننتزع من ذلك أف  الطهارة والشرطّية أيضًا كذلك, فحينما يقوؿ )ص
 شرٌط, وىكذا يف اؼبانعّية وغَت ذلك.

وىو التفصيل بُت ما إذا   -وغَته: (ٖ)ىذا ولكن اؼبناسب كما أفاد الشيخ النائيٍت
 كاف اغبكم الوضعي موضوعاً غبكٍم تكليفي وبُت ما إذا دل يكن كذلك.

فإف  الزوجّية موضوٌع لوجوب االنفاؽ  فهو كالزوجّية واؼبلكّية -ُّما مثاؿ األّوؿ:
واؼبلكّية موضوٌع غبرمة التصّرؼ من دوف إذٍف ومثل ىذا اغبكم الوضعي ليس انتزاعّياً 

وإمّبا ىو ؾبعوٌؿ باعبعل االستقبلرل واعتباٌر  -خبلفًا للشيخ األعظم)قده(  -
 استقبلرلٌّ وليس منتزعاً من غَته.

ّما مثاؿ الثاني: والشرطّية والسببّية فإهّنا ليست موضوعاٍت فهو كاعبزئية  -ُو
ألحكاـٍ تكليفّية ومثل ذلك يكوف منتزعاً من اغبكم التكليفي, يعٍت يكوف اغبق مع 

 الشيخ األنصاري)قده(.

                                                           

الشيخ مرتضى االنصار والذي لقب بالشيخ االعظم ولقب أيضاً خبامت الفقهاء واجملتهدين, تويف سنة  ((ٔ
العلماء اجملددين يف اغبوزة العلمية ولو عدة مصنفات من ابرزىا كتاب اؼبكاسب وىو من ىػ(, من ٕٔٛٔ)

 الكتب األساسية يف الدراسة اغبوزوية.

 يف مبحث االستصحاب. ٕٙٔ, صٕٙتراث الشيخ االنصاري, تسلسل ((ٕ
 .ٖٗٛ, صٕج أجود التقريرات, اػبوئي, ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/10057/2/384/أصلا
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 -والوجى وي ذلك:

أف تكوف متقد مًة ّية موضوعة لوجوب االنفاؽ فبلبد باعتبار أنّو مادامت اؼبلك :والً ا
نصّب عليها وجوب االنفاؽ فإف  اؼبوضوع يكوف متقّدماً على وجوب االنفاؽ حىت 

دائمًا على حكِمِو ولو كانت الزوجية منتزعة من وجوب االنفاؽ فيلـز أف تكوف 
 متأّخرة عن وجوب االنفاؽ وحينئٍذ انصب وجوب االنفاؽ على البلشيء. 

ينصّب إذف يلـز أف تكوف الزوجّية قد جعلت أّواًل باعبعل االستقبلرل وبعد ذلك 
أي ببل  -نفاؽ على البلشيء عليها وجوب االنفاؽ وإال يلـز أف ينصّب اال

 .-موضوع

إنّو ال يلـز جعل الزوجية جعبًل استقبلليًا يف البداية بل  -يذا وقد يشكل ويقاؿ:
جعلها كذلك شيٌء لغٌو, الوجو يف ذلك ىو أّف اؼبوذل إّما أف نفًتض أنّو ال يوجد 

ؽ ومعو يكوف جعل الزوجّية ببل فائدة إذ ىي ليست لديو حكٌم بوجوب االنفا
موضوعًا غبكٍم, أو نفًتض أنّو يوجد لديو حكٌم بوجوب االنفاؽ وىنا نقوؿ تلـز 
اللغوية أيضًا إذ يبكن للموذل أف يشرّع وجوب االنفاؽ ببل جعٍل للزوجّية وذلك بأف 

ف سبّكن اؼبوذل من يقوؿ مثبًل )كّل امرأة مّت العقد معها هبب االنفاؽ عليها(. إذ
 تشريع وجوب االنفاؽ ببل جعل الزوجّية مسبقاً فجعلها يكوف لغواً.

ىذا وجيٌو لو فرض أّف اعباعل للزوجّية أو اؼبلكّية ىو اؼبوذل الشرعي,  -وجواَى:
ولكن يبكن أف يقاؿ إّف ىذه األمور ىي ذات جذوٍر عقبلئّية, فالزوجّية ثابتة قبل 

لشارع أمضى ذلك, فإف كاف لك إشكاٌؿ فوجهو إذل اإلسبلـ جبعٍل عقبلئّي وا
العقبلء وليس إذل الشارع, بل ال إشكاؿ حىت على العقبلء باعتبار أّف العقبلء 

أي  -وبتاجوف إذل صياغٍة ـبتصرٍة قانونّيٍة للموضوع فإف  ذلك التعبَت تعبٌَت طويٌل 
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جّية ؽبذه اؼبرأة حىت فاستعاف العقبلء جبعل مصطلح الزو  -عليها(  ُعقد)اؼبرأة اليت 
 أيسر. نحوٍ يكوف إصدار اغبكم ب

إّف العقبلء بعد أف جعلوا الزوجّية كمصطلٍح فصبُّ اغبكم عليها  -ولك ُف تقوؿ:
ال إشكاؿ فيو, أّما إذا أردت أف تقوؿ إّف جعلها من البداية أمٌر ليس ضرورياً ويبكن 

جّية كصيغٍة وتعبٍَت ـبتصٍر االستغناء عنو فنحن نوافقك عليو ولكن بعدما جعلوا الزو 
 وقانويّن فإثبات األحكاـ إليها يكوف أمراً وجيهاً.

إّف األحكاـ الوضعّية اليت ىي موضوٌع غبكٍم شرعي يلـز  -والخالصة مم كّل يذا:
دبقتضى كوهنا موضوعًا للحكم الشرعي أف تكوف ؾبعولًة جبعٍل مستقلٍّ يف البداية 

 حىت يبكن توجيو اغبكم إليها.

فالوجو يف كونو منتزعًا ىو  -:-أعٍت ما يكوف منتزعًا والذي ىو كاعبزئية  ياً:ثان
شهادة واقع اغباؿ بذلك, فإف  واقع اغباؿ يشهد بأنّنا ننتزع اعبزئية للشيء بسبب 

 تعّلق األمر بو وبغَته فنقوؿ )إذف ىو جزٌء(.

ىذا بل دائماً يف مثل  إنّو ال يبكن اعبعل االستقبلرل -ونقوؿ: نْرقيَل يمكم ُف 
, يعٍت ال يبكن أف يقوؿ -إّف صّح التعبَت  -يكوف اؼبناسب ىو اعبعل االنتزاعي 

اؼبوذل )جعلت السورة جزءًا للصبلة( والوجو يف ذلك ىو أن و حينما يريد أف هبعل 
اعبزئّية باعبعل االستقبلرل ويقوؿ )جعلت اعبزئية للسورة( نسأؿ ىل إف  ذلك األمر 

ة توّسع ومشل السورة بأف تغَّت من تعلقو بتسٍع إذل تعلقو بعشرٍة اليت اؼبتعّلق بالصبل
منها السورة أو ال؟ فإف فرض أنّو تغَّت وتعّلق بالعشرة اليت منها السورة فذلك يكفي 
لتحّقق جزئيتها ويكوف جعل اعبزئية بعد ذلك ربصيبًل ؼبا ىو حاصل ولغو, وأّما إذا 

ًا على التسعة من دوف السورة فيلـز ؿبذور التناقض فرضنا أنّو دل يتغَّت وبقي مستقر 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٜٛ
 

إذ كيف تكوف السورة جزءًا واألمر باؼبركب باٍؽ على التسعة ودل يتغَّت ويتعّلق 
 بالعشرة؟!! إنّو تناقٌض وىو ال يبكن.

فهذا االحتماؿ باطٌل وكذلك االحتماؿ األّوؿ, وهبذا ثبت أف  جزئّية السورة مثبلً 
 ستقبلرل.ليست قابلة للجعل اال

كبن نشعر بالوجداف أنّو يصّح أف يقوؿ اؼبوذل )جعلت السورة جزءاً(  -إف قلَت:
 فلماذا تشكك يف القضايا الوجدانّية وىذه صناعة خادعة يف مقابل الوجداف؟

ىو يف اغبقيقة  -يعٍت )جعلت الشيء الفبلين جزءاً(  -إف  القوؿ اؼبذكور  -قلُت:
لعشرة ولكن أبدلت التعبَت بتعبٍَت أيسر فأريد أف أقوؿ تعبٌَت آخر عن تعّلق األمر با

إف  مقصودي صار أوسع فهو يتعّلق بعشرٍة ولكن استعنت ال بذاؾ التعبَت بل هبذا 
, -يعٍت بقطع النظر عن ذلك األمر  -التعبَت فهو تعبٌَت مرآيت ال أيّن جعلتها جزءاً 

لقًا بالعشرة بدؿ تعّلقو بالتسعة كبّل بل أريد أف أقوؿ إف  األمر قد تغَّت وصار متع
 -لكن أتيت دبا يشَت إذل ىذا التغَّت فقلت )جعلتها جزءاً(. واػببلصة من كّل ىذا:

 ىي أنّو ينبغي التفصيل يف األحكاـ الوضعّية.

 صاحب الكفاية وتوضيح ما اوا 
وقاؿ بأف  األحكاـ الوضعّية على  -إذل التفصيل: (ٔ)ذىب صاحب الكفاية)قده(

أقساـ, األّوؿ ال يقبل اعبعل االستقبلرل وال االنتزاعي ومّثل لذلك بسببية  ثبلثة
الزواؿ لوجوب صبلة الظهر وشرطية االستطاعة لوجوب اغبج, والثاين ما يكوف 

                                                           

 , ط مؤسسة آؿ البيت.ٓٗكفاية األصوؿ, اآلخوند, ص  ((ٔ
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ؾبعواًل باالنتزاع والتبع وذلك كاعبزئّية أو الشرطّية للمأمور بو, والثالث ما يكوف 
 اؼبلكّية.ؾبعوالً باالستقبلؿ وذلك كالزوجّية و 

وكبن نوافقو فيما ذكره)قده( بالنسبة إذل القسم الثاين والثالث فهو ليس شيئًا ـبالفاً 
ؼبا ذكرناه فإف  الثالث كاف ىو الذي يكوف ؾبعواًل باعبعل االستقبلرل مثل بالزوجّية 
واؼبلكّية وىذا ما ذكرناه بعنواف القسم األّوؿ, وأّما الثاين فهو قد قاؿ بأنّو ؾبعوٌؿ 
باالنتزاع وكبن وافقناه على ذلك ايضاً, ولِئن كاف لنا خبلٌؼ معو فهو يف القسم 

يعٍت ما يكوف بنحو السببّية أو الشرطّية للوجوب كسببية الزواؿ لوجوب  -األّوؿ 
فهو قاؿ بأهّنا ليست ؾبعولة استقبلالً  -الصبلة وشرطّية االستطاعة لوجوب اغبج 

أّف سببّية الزواؿ ىي يف اغبقيقة ناشئة من  -لك:وال تبعاً, وذكر)قده( يف توجيو ذ
خصوصّيٍة يف الزواؿ يعرفها ا عّز وجل وكبن قبهلها فؤلجل تلك اػبصوصّية صار 
الزواؿ سببًا لوجوب صبلة الظهر, ولكن ؼباذا يلـز أف نفًتض وجود خصوصّية؟ 

صدور   ذلك ىو أنّو إذا دل تكن ىناؾ خصوصّية يلـز إمكافيف إّف الوجو  -قاؿ:
كّل شيٍء من كّل شيٍء فيمكن أف تصدر اغبرارة من الثلج وىذا غَت يبكٍن فبلبد 
من وجود خصوصّيٍة يف الثلج ليعطي الربودة وال يعطي اغبرارة, وىنا األمر كذلك 
أيضاً فيلـز وجود خصوصّية يف الزواؿ ألجلها وجبت صبلة الظهر عند الزواؿ وتلك 

وصّية ال يبكن أف تكوف ؾبعولًة باعبعل اػبصوصّية ىي السبب, وىذه اػبص
 االستقبلرل كما ال يبكن أف تكوف منتزعًة من اغبكم التكليفي.

أّما أهنا ال يبكن أف تكوف ؾبعولًة فؤلّف ىذه خصوصّية تكوينّية واعبعل التشريعي ال 
 وُبصِّل أمرًا تكوينيًا وكبن فرضنا أف  ىذه اػبصوصّية تكوينّية وليست اعتباريّة حىت

 تكوف قابلة للجعل.
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وأّما أهنا ليست بقابلة لبلنتزاع من اغبكم التكليفي فإّف الـز كوهنا منتزعة منو ىو أّف 
اغبكم التكليفي وبصل أّواًل مث بعد ذلك ربصل السببّية والسبب فيلـز تقّدـ اؼبسب ب 

 على السبب وىو مستحيل.

باالستقبلؿ وليست  ليست ؾبعولةً  -اليت ىي السببّية  -إذف ىذه اػبصوصّية 
منتزعًة وإمبا ىي ؾبعوٌؿ تكويٍتٌّ بالَعَرض, يعٍت أف  اؼبورد من قبيل الشخص الذي 
يُوِجُد أربع تّفاحاٍت على األرض فهو قد أوجد األربعة تكويناً كما أنّو أوجد الزوجّية 

جعلها بالعرض, فاجملعوؿ التكويٍت ابتداًء ىو األربعة وأّما الزوجّية فبالعرض, فهو قد 
تكوينًا لكن ال مباشرًة بل ثانيًا وبالعرض, ومقامنا من ىذا القبيل فإف ا عّز وجّل 
قد خلق الزواؿ وجعلو باعبعل التكويٍت وبالعرض جعل وأوجد تلك اػبصوصّية, 
فتلك اػبصوصّية دل هبعلها ابتداًء وإمبا جعلها ثانيًا وبالعرض بسبب جعل وإهباد 

 الزواؿ.

فقو فيما أفاده يف القسمُت اآلخرين وال إشكاؿ, وإمبا الكبلـ فيما إنّا نوا -وويى:
أفاده يف ىذا القسم, دبعٌت أنّنا نسّلم أنّو البّد من وجود خصوصّية يف الزواؿ ألجلها 
أوجب ا عّز وجّل صبلة الظهر عند الزواؿ ولكن نقوؿ إف  كبلمنا ىو يف السببّية 

د تلك اػبصوصّية بل البّد وأف هبعل ؽبا الشرع الشرعّية وىي ال تتحّقق دبجّرد وجو 
ومن دوف ذلك ال  -إّما باعبعل االستقبلرل أو االنتزاعي وىذا غَت مهّم  -السببّية 

تتحّقق السببّية, نعم ىناؾ شيٌء تكويٍتٌّ وىو تلك اػبصوصّية ولكن ليست وحدىا 
تكوف األمور بيد  ىي السبب والسببّية فإهنا ال تتحّقق بذلك وإال سوؼ يلـز أّف ال

ا تعاذل وال يكوف ـبتارًا يف جعل وجوب الصبلة عند الزواؿ باعتبار أّف ىذه 
 قهري. نحوٍ ّية سببّية تكوينّية فتتحّقق بالسبب
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إذف الصحيح ىو أّف ىذه اػبصوصّية موجودٌة وا عّز وجّل هبعل الوجوب عند 
الوجوب عند الزواؿ ونقوؿ  ربّقق الزواؿ ألجل ىذه اػبصوصّية وكبن ننتزع من جعل
 .كباءمن االنحٍو )إذف الزواؿ سبٌب(, إّف ىذه سببّية انتزاعّية وىي شرعّيٌة ب

 

 ثمرة البَّث

أف االحكاـ الوضعّية ىل ىي ؾبعولٌة أو ليست  ة العملية من ىذا البحث وبيافثمر لا
ؾبعولًة ؟ يكمن يف موارد منها أنّو بناًء على كوف جزئّية السورة مثبًل -ؾبعولًة 

فنتمكن أف نطّبق حديث الرفع على اغبكم الوضعي ونرفع اعبزئّية, أّما إذا قلنا بأهّنا 
ليست ؾبعولًة فبل يبكن تطبيق اغبديث عليها فإف  اغبديث يرفع ما جعلو الشرع أّما 
الشيء الذي دل هبعلو فبل معٌت ألف يتدّخل يف رفعو خببلفو بناًء على أهّنما ؾبعوالف 

 ن ذلك.فإنّو يبك

بأّف ىذه الثمرة يف حكم العدـ إذ بناًء  -وقد يقاؿ وي الجواب عم يذو الثمرة:
على أّف اعبزئية ليست ؾبعولًة نسّلم أنّو ال يبكن آنذاؾ رفعها بتطبيق حديث الرفع 
عليها ولكن يبكن تطبيق حديث الرفع دببلحظة البديل وذلك بأف نتوّجو إذل منشأ 

فنقوؿ كبن نشّك ىل الوجوب النفسي تعّلق  -تكليفي أعٍت الوجوب ال -االنتزاع 
 بالعشرة اليت أحدىا السورة؟ فنرفع الوجوب النفسي اؼبتعّلق بالعشرة فإنّو مشكوٌؾ.

إنّو إذا كانت اعبزئّية أو الشرطّية ؾبعولًة فيمكن تطبيق  -وقد يقاؿ وي َياف الثمرة:
  -ي ومنشأ االنتزاع أي على األمر االنتزاع -اغبديث على أّي واحٍد منهما 

فيمكن تطبيقها على نفس اعبزئّية وعلى اغبكم التكليفي والفقيو يكوف ـبَّتًا بُت 
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األمرين, أّما بناًء على أهّنا ليست ؾبعولًة فبل يكوف الفقيو باػبيار بل يتعُّت عليو 
تطبيق اغبديث على اغبكم التكليفي فقط وليس لو اغبّق يف أف يطّبقو على اعبزئية 

 الشرطّية اؼبشكوكة.أو 

 

 مراحل الَّكب

عرفنا أّف الشيخ النائيٍت)قده( ذكر أّف للحكم مرحلتُت مرحلة جعل ومرحلة ؾبعوؿ 
والفعلّية تدور مدار فعلّية اؼبوضوع خارجاً فإذا  -أو الفعلّية بعبارة أخرى  -واجملعوؿ 

ج أّما صار اؼبكلف مستطيعًا خارجًا صار الوجوب فعليًا ونقوؿ لو وجب عليك اغب
قبل أف تتحّقق االستطاعة فبل نقوؿ لو عليك اغبج بل نقوؿ هبب على كّل 

 مستطيٍع اغبج وىذا عبارة أخرى عن اعبعل, وىذا شيٌء ظريٌف وعقبلئي.

مرحلة االقتضاء  :أّف مراحل اغبكم أربع (ٔ)ىذا ويظهر من الشيخ اػبراساين)قده(
 مث مرحلة اإلنشاء مث الفعلّية مث التنّجز.

إنّو يقصد من مرحلة االقتضاء اؼببلؾ واإلرادة, وكاف من  -يذا المجاؿ نقوؿ: ووي
يعٍت وجود  -اؼبناسب عّد مرحلة االقتضاء من مبادئ اغبكم وليست من مراحلو 

اؼببلؾ وعدـ وجوده ووجود االرادة وعدـ وجودىا ليسا مرحلة من مراحل اغبكم 
 , وعليو فيلـز حذفها.-وإمبا ىو مبدأ للحكم 

 -يعٍت استحقاؽ العقوبة واليت ىي فرع العلم  -ّما اؼبرحلة األخَتة اليت ىي التنّجز وأ
 ينبغي أف تكوف خارجة عن مراحل اغبكم فإهنا ليست مرحلة للحكم.

                                                           

 .ٕٛٚ, ٕٛ٘كفاية األصوؿ, اػبراساين, ص ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/258/التنجز
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وإذا ُحِذَفت ىذه نبقى كبن ومرحلة اإلنشاء والفعلّية وبذلك وبصل كبو تقارٍب بُت 
و أف  اػبراساين عرّب دبرحلة اإلنشاء بينما اػبراساين والنائيٍت بعد ىذا التهذيب غايت

النائيٍت عرّب باعبعل ونبا واحٌد واالختبلؼ يف التعبَت فبل فرؽ بُت مصطلح اإلنشاء 
 أو اعبعل أو التشريع فكّلها شيٌء واحٌد فاالختبلؼ لفظيٌّ.

يٍت والذي أريد أف أسّلط األضواء عليو ىو مرحلة الفعلّية واليت عرّب عنها الشيخ النائ
باجملعوؿ فهنا نتمّكن أف نقوؿ يوجد فارٌؽ بُت فعلّية اػبراساين وبُت فعلّية النائيٍت 
فاػبراساين يقوؿ إف  اغبكم يصل إذل مرحلة الفعلّية عندما تصَت اإلرادة أو الكراىة 

فإذا صارت االرادة فعلّية فاغبكم وصل إذل مرحلة  (ٔ)اؼبولويةيف النفس النبويّة أو 
أما فعلّية النائيٍت فبل يلحظ فيها قضّية االرادة وإمبا يلحظ فيها فعلّية الفعلّية, و 

اؼبوضوع فمىت ما صار اؼبوضوع فعلّيًا يف عادل اػبارج فاغبكم سوؼ يصَت فعلّياً 
 ونقوؿ للمكلف وجب عليك اغبج. إذف الفعلّية اػبراسانّية غَت الفعلّية النائينّية.

ه النائيٍت فإف ما أفاده اػبراساين ىو شيٌء ليس عليو واؼبناسب تفسَت الفعلّية دبا أفاد
دليل فكيف فّسرت الفعلّية هبذا التفسَت؟ وكيف تعرؼ أّف اغبكم وصل إذل الفعلّية 

 هبذا اؼبعٌت؟ إّنك ال تعرؼ ذلك إال بعلمك بالواقع!!

و ىو تفسٌَت ببل مستند مضافًا إذل أنّو تفسَت ال يبكن التثّبت والتحّقق منو وأنّ  :إذف
 قد ربّقق أو ال إال بالعلم بالواقع.

وىذا خببلؼ ما أفاده الشيخ النائيٍت)قده( فإّف دوراف الفعلّية مدار ربقّق اؼبوضوع 
وآنذاؾ نقوؿ للمكلف هبب عليك اغبج قضّية عقبلئّية يعيشها العقبلء يف ؿبيطهم 

                                                           

 أي يف نفس النيب أو الورل. (ٔ)
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مىت ما قبل أف تكوف شرعّية, فهو تفسَت عقبلئيٌّ والتعّرؼ عليو بسيٌط جداً, ف
ؿ للمكلف ربّققت االستطاعة نقوؿ وجب عليك اغبج, أو دخل الزواؿ فعبًل فنقو 

 وىكذا. وجبت عليك صبلة الظهر...

إذف تفسَت الفعلّية دبا أفاده الشيخ النائيٍت ىو تفسَت يتطابق مع ما عليو االرتكاز 
هم رل ىو العقبلئي وىو شيء يبكن التعرؼ عليو خبلفاً ؼبا ذكره اػبراساين, وكاف اؼب

كد ؤ لفعلّية غَت تلك الفعلّية, كما أأف أنّبو على أّف كبلنبا عنده الفعلّية ولكن ىذه ا
على أّف اػبراساين ذكر أربع مراحل وكاف اؼبناسب حذؼ اثنُت منها واؼبهم 
مرحلتاف, فجعلنا تقاربًا بُت العلمُت من زاوية ولكن التباعد صار من ناحية تفسَت 

 الفعلّية.

 وي المقاـتساؤالف 

عرفنا فيما سبق أف للحكم مبدأين )اؼببلؾ واإلرادة( وإف كاف قد يظهر من الشيخ 
اػبراساين)قده( أهنما من مراحل اغبكم ولكن قلنا اؼبناسب أهنما من مبادئ اغبكم, 

 وعندنا سؤاؿ يرتبط باؼببلؾ وآخر يرتبط باإلرادة.

ما نعرؼ تابعة للمصاحل إّف األحكاـ ك -َالمالؾ وهو: طؿ الذي يرتباُما السؤ 
وسبب خبلؼ  -واؼبفاسد وىذا شيٌء مّتفٌق عليو بيننا وبُت اؼبعتزلة خبلفاً لؤلشاعرة 

وف على أنّو ال يوجد قبيٌح وحسٌن إاّل ما يصنعو نبألشاعرة ىو ألجل مبناىم ألهّنم يا
الشارع فيصَت حسنًا فما حس نو الشرع وأمر بو يصَت حسنًا وما هنى عنو يصَت 

حًا فاغبسن يتوّلد بعد األمر والقبح يتوّلد بعد النهي أّما قببًل فبل حسن وال قبح, قبي
وبناًء على ىذا ال وُبتاج إذل مبلٍؾ ألّف اؼببلؾ كبتاجو لكي ال يلـز العبث فا عّز 
وجّل حينما يوجب شيئاً أو وبرـّ شيئاً فإذا دل يكن ىناؾ مبلٌؾ فليـز العبثّية وإذا لـز 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................٘ٓٔ
 

فإهنم يقولوف بأنّو ال قبَح وهبذا اؼببٌت عطّلوا  -أّي مانٍع من ذلك؟!! العبثّية ف
 العقوؿ.

وىي أّف األحكاـ الواقعّية تابعة للمصاحل واؼبفاسد  -ويهاؾ قضّية واضَّة ُخرى:
يف متعّلقاهتا وليس يف اعبعل, يعٍت أف  الصبلة حينما وجبت فبلبد من وجود 

بلة أي البد وأف تنهى عن الفحشاء واؼبنكر أي يف الص -مصلحٍة يف متعّلق األمر 
 ال أّف اؼبصلحة قائمٌة يف جعل الوجوب. -

إمّبا الكبلـ يف األحكاـ الظاىريّة فهل يبكن أف نفًتض أّف اؼبصلحة ليست يف متعّلق 
 اغبكم الظاىري وإمبا ىي يف نفس اعبعل؟

كاـ )ُّف تبعّية األح -حيث ذكر: ردبا يظهر من صاحب الكفاية)قده( ذلك
للمصالح والمفاسد وي المأمور َى والمههّي عهى إنما يّْب وي األحكاـ الواقعية 

 اً ءآارة قد توحي دبا اشرنا إليو, وسو , ىذه العب(ٔ)(َما يي واقعّية ال َما يي وعلّية
وبذلك  ,إذل ذلك (ٕ)ال فقد ذىب السيد اػبوئي)قده( بصراحة ـظهر منها ذلك أ

  .(ٖ)زبّلص من شبهة ابن قبة

                                                           

 .ٜٛالصوؿ, اػبراساين, صكفاية ا ((ٔ
 .ٜٓٔ, صٕمصباح االصوؿ, السيد اػبوئي, ج ((ٕ
وىو ؿبمد بن عبد الرضبن بن قبة الرازي من أعبلـ القرف الرابع اؽبجري, قاؿ النجاشي يف ترصبتو: )أبو  ((ٖ

, قوي يف الكبلـ, كاف قديبًا من اؼبعتزلة وتبصر وانتقل "اذل جعفر متكلم, عظيم القدر, حسن العقيدة
. واشكاؿ بن قبة )ينصب على حجية الظنوف بشكل ٖٕٓٔ, ترصبةٖ٘ٚالتشيع"( رجاؿ النجاشي, ص

عاـ وعلى خرب الواحد بشكل خاص, وقد صار يصطلح عليها ببحث اعبمع بُت اغبكم الواقعي 
 والظاىري(.

http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/98/ضرورة
http://ar.lib.eshia.ir/13046/2/109/أصلا
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 -:(ٔ)فإّف ابن قبة لو شبهة تصاغ بصياغات متعّددة

إنّو يلـز من تشريع األحكاـ الظاىرية اجتماع اؼبصلحة واؼبفسدة كما إذا   -ُحديا:
كاف اغبكم الواقعي يقتضي اغبرمة واغبكم الظاىري يقتضي اإلباحة فسوؼ هبتمع 

ىي أموٌر  يف الشيء الواحد مصلحٌة ومفسدٌة ومن الواضح أّف اؼبصاحل واؼبفاسد
واقعّيٌة وليست اعتباريّة فإذا كانت واقعّية فكيف تكوف ىناؾ مصلحة ومفسدة يف 

 الشيء الواحد؟! إنو ال يبكن ذلك.

لنلتـز بأّف مبلؾ األحكاـ  -ووي ر ِّ يذو الصيغة قاؿ السيد الخوئي)قدو(:
دل  عل, فإذفة فهو قائٌم يف أصل اعبالواقعّية قائٌم باؼبتعّلق وأما يف األحكاـ الظاىريّ 

 ذبتمع اؼبصلحة واؼبفسدة يف شيٍء واحٍد بل يف مركزين وىذا ال ؿبذور فيو.

 -ونَّم وي يذا الصد  نقوؿ:

إّف قياـ اؼبصلحة يف أصل اعبعل قضّية ليست عقبلئّية يف باب األحكاـ  -ُّواًل:
 الشرعّية عادًة, نعم ىي عقبلئية يف غَت االحكاـ الشرعية, فإف معٌت كوف اؼبصلحة

يعٍت اعترب أف  ىذا الشيء  -يف أصل اعبعل ىو أّف اؼبصلحة قائمة يف االعتبار 
فنفس ىذا االعتبار وىذا اعبعل وىذا االنشاء ىو فيو مصلحة وال توجد  -واجب 

مصلحة يف أف يفعل اؼبكلف أو ال يفعل وإمبا اؼبصلحة ىي يف أف أعترب, وىذا عادًة 
ذا القبيل عادًة, اللهم إاّل إذا فرض أّف األب ليس عقبلئيًا وال يتصّور حكمًا من ى

أراد أف يعّلم ولده على إصدار األوامر والنواىي فيقوؿ لو اعترب على الناس ىذا 

                                                           

تاذ مفصبًل, ولكننا أعرضنا عن ذكر ذلك التفصيل لبلختصار واالقتصار وقد تعرض ؽبا الشيخ االس (ٔ)
 على اؼبهم منها وما يسعو عنواف البحث.
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الشيء ويكونوف ملزمُت فيعترب الولد ذلك يف نفسو مث يصدر األمر أو النهي وهبذا 
ل اعتباره, ينتهي كّل شيء عند إصداره لؤلمر أو النهي ألّف اؼبصلحة ىي يف أص

 وىذا اؼبقدار عادًة ال يتصّور يف األحكاـ العقبلئّية.

نعم ىذا يتصّور يف غَت األحكاـ كما لو فرض أّف شخصاً ُيِشيُع بأنو يريد أف يتزوج 
فاؼبصلحة سوؼ تصَت يف أصل االشاعة وىذه قضّية ثانية, أّما يف باب األحكاـ 

 فبل يتصّور مصلحة يف أصل اعبعل واالشاعة.

 -كيف تقوؿ باألحكاـ االمتحانّية فإف اؼبصلحة يف أصل االمتحاف   -لَت:إف ق
 وليست يف أف يفعل اؼبكلف أو ال يفعل؟ -يعٍت يف إصدار األوامر والنواىي 

ال نسّلم أّف اؼبصلحة يف األوامر االمتحانّية ىي يف أصل اعبعل ألّف اؽبدؼ  -قلُت:
تدٌؿ أو ليس دبعتدٍؿ وىذا ال من االمتحاف ىو أف يّتضح أف اؼبكلف إنساٌف مع

ينكشف دبجرد االعتبار واعبعل وإمبا ينكشف ذلك إذا زاوؿ اؼبكلف العمل فإذا 
فحينئٍذ  (ٔ)زاولو كما زاوؿ إبراىيم عليو السبلـ حيث وضع السّكُت على رقبة ولده

اتضح أنّو مطيٌع إطاعًة تاّمًة, فاالمتحاف ال يّتضح إاّل بأف يزاوؿ الشخص الفعل ال 
 جرد جعل اغبكم وتشريعو واعتباره.دب

ينبغي التفرقة بُت باب األحكاـ وبُت غَتىا ففي غَت باب األحكاـ  -والخالصة:
يتصّور اؼبصلحة يف أصل اعبعل أّما يف باب األحكاـ فعادًة ال يتصّور ىذا الشيء 

                                                           

 إشارة اذل قولو تعاذل يف سورة الصافات: }قَاَؿ يَا بُػٍَت  ِإينِّ أََرى يف اْلَمَناـِ َأينِّ أَْذحَبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَػَرى (ٔ)
( ٖٓٔ( فَػَلم ا َأْسَلَما َوتَػل ُو لِْلَجِبُِت )َٕٓٔما تُػْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْف َشاَء الل ُو ِمَن الص اِبرِيَن )قَاَؿ يَا أََبِت افْػَعْل 

 ( َقْد َصد ْقَت الرُّْؤيَا إِن ا َكَذِلَك قَبْزِي اْلُمْحِسِنَُت{.َٗٓٔونَاَديْػَناُه أَْف يَا ِإبْػرَاِىيُم )
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 إال إذا أراد الوالد أف يعّلم ولده أو ما شاكل ذلك وىذه حاالت شاّذة نادرة وإال
 فاغباالت اؼبتعارفة ال يتصّور فيها اؼبصلحة يف أصل االعتبار.

لو سّلمنا أنّو يبكن أف نفًتض اؼبصلحة يف أصل االعتبار فنقوؿ إف  مثل  -ثانياً:
ىذا اغبكم ال هبب امتثالو ألّف اؼبوذل ال يريد الفعل إذ ال توجد مصلحة يف الفعل 

صل اعبعل فالعفل حينئٍذ ليس من وإمبا اؼبصلحة يف أصل اعبعل وقد استوفاىا بأ
اؼبهم االتياف بو, فإنو حىت لو تعّقلنا اؼبصلحة يف أصل اعبعل يلـز أف ال هبب امتثاؿ 

 األحكاـ الظاىريّة واغباؿ أنّو ال وبتمل أحٌد أّف األحكاـ الظاىرية ال هبب امتثاؽبا.

اعبعل  إنّو حىت لو تعّقلنا اؼبصلحة يف أصل -إذف نقوؿ للسيد الخوئي)قدو(:
فبلـز كبلمك أّف األحكاـ الظاىرية ال هبب امتثاؽبا وىذا ما ال تقوؿ بو حىت أنت, 
وعلى ىذا االساس تكوف فكرة أف  اؼبصلحة يف أصل اعبعل مرفوضٌة ولنأخذ ذلك 

 .بنظر اغبسباف

ما الْساؤؿ الذي يرتبط َاإلرا ة وَّاصلى: أّف ا عّز وجّل حينما شرّع  -ُو
فهل لو إرادة أو ليست لو إرادة ؽبا؟ إنّو البد وأف نقوؿ قد   وجوب الصبلة مثبلً 

كانت لو إرادة وإال كيف أمر؟!! فإف كانت لو إرادة فنقوؿ إّما أف يقع الفعل من 
اؼبكلف أو ال يقع وعلى كبل التقديرين يلـز اإلشكاؿ, فإف وقع الفعل من اؼبكلف 

ا عّز وجّل أراده فيكوف ؾبرباً  لـز أف يكوف ؾببورًا على ذلك الفعل فإنّو وقع ألفّ 
 عليو, وإف دل يقع الفعل لـز انفكاؾ االرادة اإلؽبّية عن اؼبراد.

بعد أمره تعاذل بالصبلة فبلبد وأف تكوف لو إرادة وإال كيف أمر  -وإف  ئت قلت:
هبا؟! فإف دل يبكن انفكاؾ اؼبراد لـز اعبرب وإف أمكن االنفكاؾ لـز زبّلف االرادة 

 عن اؼبراد, وعلى كبل التقديرين يلـز اذور, وما ىو اعبواب يف ىذا اجملاؿ؟ اإلؽبّية
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إف  ىذا يتّم بناًء على رأي الشيخ العراقي)قده( الذي فسر  -وقد يقوؿ قائل:
 اغبكم باإلرادة وال يتم على رأي الشيخ النائيٍت)قده(.

إرادٌة حىت على إّف ىذا االشكاؿ وارٌد على ِكبل اؼبسلكُت إذ ىناؾ  -والجواب:
رأي الشيخ النائيٍت)قده(, فإنّو توجد إرادة إؽبّية وال يبكن أف وبتمل يف حّق الشيخ 
النائيٍت أنّو يقوؿ بعدـ وجود إرادة, نعم ىو هبعل االرادة مبدًأ ال أنّو هبعلها عُت 

مت عنده إرادة ااغبكم كما فعل الشيخ العراقي, فاإلرادة البّد منها ولو كمبدأ, وماد
يأيت اإلشكاؿ عليو وىو أنّو ىل يبكن التخّلف أو ال؟ وعلى تقديٍر يلـز اعبرب وعلى ف

تقديٍر آخر يلـز انفكاؾ اإلرادة اإلؽبّية عن اؼبراد, فهذا اإلشكاؿ ال ؿبيص عنو على 
 رأي كبل العلمُت.

ىذا يتّم يف االرادة التكوينّية دوف اإلرادة التشريعّية كما ردبا  -وقد يقوؿ قائل:
 .(ٔ)هر ذلك من عبارة صاحب الكفاية)قده(يظ

ٌّ على ِكبل التقديرين فإنّو ماذا يراد من اإلرادة  -وجواَى: إّف ىذا إشكاٌؿ تا
ل الغَت, فمرّة أريد فعل نفسي مثل أف أريد فع؟ معناىا ىو تعّلق اإلرادة ب(ٕ)التشريعّية

أهنا تعّلقت بفعل  شرب اؼباء فأقبض الكأس بيدي وأتناولو فهذه إرادة تكوينية يعٍت
نفس اؼبريد, وأخرى تتعلق بفعل الغَت مثل أف أقوؿ لغَتي جئٍت باؼباء وىذه ما يعرّب 
عنها باإلرادة التشريعية, وإرادة ا عّز وجّل يف خلق السموات واألرض ىي إرادة 

                                                           

 , آؿ البيت.ٚٙكفاية االصوؿ, اآلخوند اػبراساين, ص(ٔ)
أّف اؼبصطلحات أحيانًا يبكن أف نتفع الشخص يف مقاـ اإلعبلـ والرّد لكن كواقٍع  اذل وألفت النظر ((ٕ

إرادة تكوين فَتتفع فاإلشكاؿ يرد حينئٍذ فإنو حينما نسمع بػ) إرادة تشريعية ( يعٍت أّف ىذه إرادة تشريع ال 
االشكاؿ, ولكن إذا طرحنا اؼبصطلحات فسوؼ يبقى اإلشكاؿ كما ىو إذ ما معٌت االرادة التشريعية؟ 

 توضيح الشيخ االستاذ.

http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/67/الدفع
http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/67/الدفع
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ن ومتكوينية ولكن إرادة الصبلة نسمّيها باإلرادة التشريعّية ألهّنا إرادٌة لفعل الغَت, 
أف  ا عّز وجّل يريد فعل الغَت فهو يريد الصبلة فعاد اإلشكاؿ وأنو ىل يبكن  مث

االنفكاؾ أو ال؟ فإف قلت بأنّو ال يبكن االنفكاؾ لـز اعبرب, وإذا قلت يبكن 
 االنفكاؾ فيلـز زبّلف اؼبراد عن اإلرادة فاإلشكاؿ موجوٌد على كبل التقديرين.

بأّف ا عّز وجّل وإف أراد  - كاؿ المذكور:يذا وقد ُجاب الفالسفة علي اإل
الصبلة مّنا مثبًل ولكن أرادىا باختيارنا وإرادتنا فهو دل يرِد ذات الصبلة منّا بل بقيد 
إرادتنا واختيارنا فصار الفعل الصادر مّنا اختياريًا ألنّو صدر بإرادتنا وا عّز وجّل 

نفس ىذا اعبواب من عبارة صاحب , وقد يظهر (ٔ)أراده مّنا بإرادتنا واختيارنا
 .(ٖ), وبٌت عليو الشيخ األصفهاين)قده( أيضاً (ٕ)الكفاية)قده(

إّف اعبواب اؼبذكور وإف حصل بو التخّلص من مشكلٍة  -يذا ويمكم ُف يقاؿ:
ولكن سوؼ نقع يف مشكلٍة أخرى وىي أنّو حينما يصدر الفعل عن إرادٍة من 

أي  -األمور اؼبمكنة أو من األمور الواجبة مكّلٍف نسأؿ ىل أّف ىذه اإلرادة من 
؟ إهّنا فبكنة وإذا كانت فبكنة فهي -ىل ىي موجوٌد فبكٌن أو ىي موجوٌد واجب 

ربتاج إذل عّلة وليست تلك العّلة إال اإلرادة اإلؽبّية فانتهت إرادة اؼبكلف إذل إرادة 
ىذا ألّف ا عّز وجّل وبذلك عادت اؼبشكلة من جديد, فأنا أردت أف أفعل 

إراديت نشأت من إرادة ا عز وجل ألهنا فبكٌن وكّل فبكٍن وبتاج إذل عّلة وال عّلة 
 إال اإلرادة اإلؽبّية فلـز اإلشكاؿ, فما ىو اعبواب؟

                                                           

, ٕٛٔط اخرى ص , ويفٕسطر ٖٖٓسطر ما قبل االخَت ,  ٕٖٓهناية اغبكمة, الطباطبائي, ص ((ٔ
 ويف كتب أخرى ىذا اؼبعٌت موجود.

 .ٛٙكفاية االصوؿ, اػبراساين, ص ((ٕ
 , ط قديبة.ٙٔ, سطرٛٔٔ, صٔهناية الدراية, االصفهاين, ج ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/71458/1/302/بالإيجاد
http://ar.lib.eshia.ir/71458/1/302/بالإيجاد
http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/68/الازلية
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بأنّو ماذا يلـز من إشكاٍؿ لو  -:(ٔ)ُجاب الفالسفة وتبعهب صاحب الكفاية)قدو(
ال يلـز إال أنّو كيف يعاقبنا ا عّز  اشئة من اإلرادة اإلؽبية؟! إنّوكانت اإلرادة ن

وجّل على شرب اػبمر مثبًل مادامت إراديت منتهية إذل إرادتو وكبن نقوؿ إف  الثواب 
والعقاب ليس من باب االستحقاؽ بل من باب أهّنما من اللواـز الذاتّية لئلطاعة 

ـز الذايت والعصياف, فالبلـز الذايت لئلطاعة الزـٌ ال ينفّك وىو الثواب, والبل
للعصياف ىو العقاب فالثواب والعقاب ليس من باب االستحقاؽ بل من باب أهنما 
الزماف ذاتيّاف لئلطاعة والعصياف, ونبا من لواـز إرادة اؼبكلف فمن لواـز إرادتو 
السيئة العصياف ومن لواـز إرادتو اغبسنة الطاعة فالطاعة والعصياف من اللواـز الذاتية 

واإلرادة من اللواـز الذاتية لشقاوة الشخص وسعادتو فالسعيد يريد إلرادة اؼبكّلف 
الصبلة والشقي يريد شرب اػبمر والنار, فإذف اإلرادة ناشئة من الشقاوة الذاتّية أو 
من السعادة الذاتّية, والشقاوة والسعادة من أين نبا ناشئاف؟ إهّنما ذاتيّاف وال 

جدة للذات كاألربعة والزوجّية فالزوجّية من وبتاجاف إذل عّلة موجدٍة غَت العلة اؼبو 
اللواـز الذاتّية لؤلربعة والذي وبتاج إذل عّلة ىو األربعة فوجود األربعة وبتاج إذل عّلة 

يعٍت ال وبتاج إذل  -أّما وجود الزوجية فهو ذايتٌّ لؤلربعة وماداـ ذاتيّاً فالذايت ال يعّلل 
ف ا عّز وجّل أوجد ذات الشقي وذات , فإذ-عّلة مغايرة للعّلة اؼبوجدة للذات 

ينقطع  من مثو  ,اتّية للذات وال السعادةالسعيد ودل يوجد الشقاوة ألّف الشقاوة ذ
السؤاؿ وىو أنّو دل صار السعيد سعيداً والشقّي شقّياً؟ فإّف ىذا السؤاؿ أشبو بسؤاؿ 

عّلة أخرى غَت العّلة  دِلَ صارت األربعة زوجاً؟ إهّنا من اللواـز الذاتّية وال ربتاج إذل

                                                           

وىذا مورٌد ثاٍف مشى فيو صاحب الكفاية )قده( مع  ٛٙية االصوؿ, اآلخوند اػبراساين, صاكف  ((ٔ
 الشيخ األستاذ. الفبلسفة وتأثر هبم.

http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/68/بتبعة
http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/68/بتبعة
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اؼبوجدة للذات وىنا أيضًا كذلك فالشقاوة والسعادة ال ربتاج إال إذل العّلة اؼبوجدة 
 للذات, وليس من حّق الشقي أف يعًتض على ا ويقوؿ يا رب دل جعلتٍت شقيّاً؟

 

 أنا أوجدتك ودل أوجد الشقاوة لك فإّف الشقاوة ذاتّية لك.  -ويجيبى ويقوؿ:
ب يكوف من ناحية أنّو ذايتٌّ لئلطاعة اليت ىي الزـٌ ذايّت لئلرادة واليت ىي إذف العقا

الزـٌ ذايت للشقاوة واليت ىي الزـٌ ذايت للذات فالعقاب إذف صار أمرًا ذاتّيًا ال يقبل 
 االنفكاؾ عن ذات الشقي فارتفع اإلشكاؿ فالثواب والعقاب من ىذا الباب.

ّما  -األسفار تتناغم مع ما نقلناه حيث قاؿ:يف  (ٔ)وتوجد عبارة لصدر اؼبتأؽبُت )ُو
الثواب والعقاب وهما مم لواـز األوعاؿ الواقعة َالقضا  وإّف األغذية الر يئة  
كما ُنها ُسباٌب لألمراض الجسمانّية كذلك العقائد الفاسدة واألعماؿ الباطلة 

 .(ٕ)ُسباٌب لألمراض الهفسانّية وكذلك وي جانب العقاب(

الجملة: ما أف البذر اعبّيد ىبرج نباتو طيباً والرديء ال ىبرج إال رديئاً فإّف ىذا ك  -َو
من اللواـز الذاتّية فهنا ىذا العاصي ىو شقّي شقاوة ذاتّية فحينئٍذ تعطي نتائج رديئة 
وأحد ىذه النتائج ىي اإلرادة واإلرادة أيضاً تسّبب لنا العصياف والعصياف يسبب لنا 

 أهّنا ثابتة باالستحقاؽ حىت يشكل العاصي ويقوؿ يا العقاب فكّل ىذه لواـز ال

                                                           

ىػ(, ٓ٘ٓٔاؼببل صدرا, وىو ؿبمد بن إبراىيم القوامي الشَتازي, واؼبشهور بصدر اؼبتأؽبُت, تويف سنة ) ((ٔ
ؼبعرفة النظري والعملي, فُينسب إلية هنج اعبمع بُت وىو خاسبة حكماء الشيعة, وقد صبع بُت فرعي ا

مصنفاتو كتاب اغبكمة اؼبتعالية يف  الفلسفة والعرفاف والذي يسمى دبدرسة اغبكمة اؼبتعالية, ومن ابرز
 األسفار العقلية األربعة.

 .ٖٙٛ, صٙؽبُت , جاغبكمة اؼبتعالية, صدر اؼبتأ ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/71465/6/386/لوازم
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رب دَل تعاقبٍت؟ فإّف اعبواب يأيت بأّف العقاب ليس من باب االستحقاؽ بل من 
جبت العصياف رادة السيئة واإلرادة السيئة أو باب أّف ذاتك خبيثة أوجبت اإل

, و  ؿ يا رب دلَ ال وبق للشقي أف يقو  من مثوالعصياف أوجب العقوبة وكّل ىذه لواـز
جعلتٍت شقّياً؟ فإف اعبواب اإلؽبي يأيت ويقوؿ أيّن دل أجعلك شقّيًا وإمبا أوجدت 
ذاتك ال أكثر كما أوجدت ذات األربعة ال أّف الزوجية جعلتها جبعٍل آخر غَت جعل 

 األربعة.

فإّف ىذا مناٍؼ للنصوص الواضحة يف مسألة الشفاعة  -واإل كاؿ عليى واضٌح:
و اإلؽبي فإنو بناًء على ىذا سوؼ ال توجد شفاعة من قبل األئمة واؼبغفرة والعف

عليهم السبلـ ألّف العقاب صار الزمًا ذاتيًا للعاصي وىل يبكن أف يشفع اإلماـ يف 
زواؿ الزوجّية عن األربعة؟! إنّو غَت فبكن ألهنا الزـٌ ذايّت, وا تعاذل أيضًا ال 

بناًء على ىذا الكبلـ ال الشفاعة فبكنة وال  , إنّووالعياذ با يستطيع أف يغفر لنا
العفو اإلؽبي وبصل فإنّو إذا كانت العقوبة واؼبثوبة من باب البلـز الذايت فسوؼ 
يًتتب ىذا اؼبعٌت. إذف ىذه الفكرة باطلة جزمًا وـبالفة لضروريات الدين الثابتة 

 عندنا.

يشكل ويقوؿ يا رب دلَ  ىذا مضافاً إذل أّف اإلشكاؿ يبقى يعٍت أّف الشقي يبكن أف
إيّن دل أجعلك شقّيًا وإمبا أوجدت ذاتك, فيشكل  -جعلتٍت شقّياً؟ فيأيت اعبواب:

تعلم أف ذايت شقّية فقد أوجدت  تما دمدَل أوجدتٍت  -الشقي من جديد ويقوؿ:
شقاويت وخلقتها بالتبع؟ من قبيل الزوجية إذا كاف الشخص يكره الزوجية ووبب 

وجدت أربع برتقاالت فهو سوؼ يتأّذى وىل ينفع أف أقوؿ لو أنا الفردية فأنا إذا أ
أوجدت أربع برتقاالت ودل أوجد الزوجية؟! فيقوؿ صحيٌح أّنك ابتداًء دل توجد 
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الزوجّية ولكن قد أوجدهتا بالتبع فمن أوجد الذات فقد أوجد لوازمها الذاتية بالتبع 
يد ؽبذا الشقي وىو فأوجدت شقاويت وأوجدت الزوجية فعاد اإلشكاؿ من جد
 إشكاٌؿ وارد. إذف اعبواب اؼبذكور قابٌل لئلشكاؿ دبا أشرنا إليو.

إّف ا عّز وجّل حينما  -واألنسب وي مقاـ الجواب عم ُصل الشبهة ُف يقاؿ:
خلق اإلنساف خلق معو اإلرادة وأيضًا جعلو ـبتارًا يف إعماؽبا فإعمالو إلرادتو هبذا 

أودع يف ذاتو ىذه القدرة, وبناًء على ىذا  منحو لو و ىو قد نحوأو بذاؾ ال النحو
 -فبل كبتاج آنذاؾ يف إعماؿ االرادة إذل عّلٍة فذلك التساؤؿ ال يأيت وسوؼ ينقطع 

ألّف صفة  –أعٍت أّف اإلرادة فبكٌن من اؼبمكنات وكّل فبكٍن وبتاج إذل عّلة 
 عّلة إذ لو احتاجت االختياريّة إلعماؿ االرادة صفة ذاتّية فبل ربتاج آنذاؾ إذل

اإلرادة يف إعماؽبا هبذا الشكل أو بذاؾ إذل علة دل تكن اختياريّة واؼبفروض أف ا 
عّز وجّل كما أعطى اإلنساف اإلرادة أعطاه القدرة على إعماؽبا هبذا الشكل أو 
بذاؾ الشكل وماداـ قد أعطاه القدرة اؼبذكورة فبل وبتاج آنذاؾ يف إعمالو لئلرادة 

, ّكبل فإف ىذه صفٌة ذاتّية ؽبذا األزليةة حىت يقاؿ سوؼ ننتهي إذل االرادة إذل علّ 
الشيء, مثل نوريّة النور فنوريّة النور ال ربتاج إذل عّلة وىنا أيضًا كذلك فاختياريّة 
اإلرادة ىي من لواـز اإلرادة أو أف  ا عّز وجّل منحها لئلنساف وبعد أف منحها لو 

 إعماؽبا هبذا الشكل أو ذاؾ إذل عّلة.ال وبتاج حينئٍذ يف 

إّف ىذه دعوى فما ىو اؼبثبت ؽبا, يعٍت أّف ا عّز وجّل حينما  -وإذا قلَت:
أعطانا اإلرادة منحنا القدرة على إعماؽبا هبذا الشكل أو بذاؾ فهذه دعوى ربتاج 

 إذل دليٍل وما ىو الدليل؟
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ا أّف األفعاؿ اليت تصدر منّا إف  الوجداف قاٍض بذلك فإننا قبد بوجدانن -قلُت:
ارنا وإرادتنا فأنا ـبتار يف أف أُعِمل ينا ىو ربت اختتصدر بإرادتنا وأّف إعمالنا إلرادت

دمت ـبتارًا يف إعماؿ إراديت فبل أحتاج  إراديت هبذا الشكل أو بذاؾ الشكل وما
اعبواب حينئٍذ إذل عّلة أخرى حىت يقاؿ سوؼ ننتهي إذل اإلرادة األزلّية, وهبذا 

 نتخّلص من اإلشكاؿ السابق.

إف   -صحيٌح أنّا زبلصنا من اإلشكاؿ السابق ولكن رّب سائل يقوؿ: -نعب ُقوؿ:
ا عّز وجّل إذا خلق الناس وأودع فيهم اإلرادة كما أودع فيهم القدرة على إعماؽبا 

فبلف  دبستوًى واحٍد فلماذا رّجح فبلف إعماؿ إرادتو هبذا الشكل السيء بينما ذلك
اآلخر رّجح إعماؿ إرادتو بذلك الشكل اغبسن فمن أين نشأ ىذا بعدما كاف ا 
عّز وجّل قد أعطى اعبميع بدرجة واحدة؟ إّف ىذا التساؤؿ تساؤؿ جديد وأجنيبٌّ 

ال كبتاج إذل  نااؿ السابق قد اندفع حيث اتضح أنعن اإلشكاؿ السابق فاإلشك
 اعتبار أّف إعماؿ اإلرادة ىو شيء اختيارّي ألّف ااإلرادة األزلّية يف إعماؿ اإلرادة ب

منحنا االختيار يف كيفّية إعماؿ االرادة فبل كبتاج إذل االرادة األزلّية كما  سبحانو
 عن شبهة اعبرب. دبنأىاعبرب ولكن ىذا تساؤٌؿ آخر  اندفعت شبهة

عوامل وجود ال يبعد أف يكوف منشأ االختبلؼ  -ووي الجواب عهى نقوؿ:
والروايات قد  -رجّية وليست ذاتّية, وأعٍت بذلك أّف فعل اآلباء لو تأثٌَت وضعيٌّ خا

أشارت إذل ىذا الشيء فإهنا أشارت إذل أنّو إذا فعلت شيئًا معروفًا فسوؼ يؤثّر يف 
ففعل اآلباء يؤثّر على األبناء فإذا كاف والدي وجّدي  -كما سوؼ نذكرىاعقبك  

إعماؿ إراديت, أو دعاء االباء واألجداد فإبراىيم يصنعا اؼبعروؼ فهذا يؤثر على 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٙٔٔ
 

فخرجت ىذه الذريّة الصاغبة اليت منها النيب صلى ا  (ٔ)عليو السبلـ دعا لذرّيتو
 . -وىذا كمثاٍؿ من باب حصر العوامل ولعلو ىناؾ عوامل أخرى  -عليو وآلو 

 اؿ إرادهتم.إذف ىذه عوامل خارجّية لعّلها ىي األسباب يف اختبلؼ الناس يف إعم

 -إف  الشقاوة الذاتّية أو السعادة الذاتّية كما ورد يف اغبديث: -ال ُف يقاؿ:
تلك الشقاوة  (ٕ))الشقي مم  قي وي َطم ُمى والسعيد مم سعد وي َطم ُمى(

ا الشكل أو بذاؾ الشكل, وواضح وتلك السعادة تؤثّر يف ؾباؿ إعماؿ اإلرادة هبذ
ىي شقاوة على مستوى العّلة التاّمة بل نفّسرىا بنحو ال نقوؿ إّف تلك الشقاوة  ناأن

اؼبقتضي فمحذور اعبرب سوؼ يندفع حينئٍذ مادامت تلك الشقاوة ليست على 
مستوى العّلة التاّمة, ولكن الذي أريد أف أقولو ىو إنّو حىت لو فّسرناىا على كبو 

ذا الشكل استناداً اؼبقتضي فالتساؤؿ يبقى ألنّو بالتارل أنا انتخبت إعماؿ إراديت هب
ؼباذا صار ىذا شقّيًا بنحو  ىي بنحو اؼبقتضي فحينئٍذ يقاؿ إذل الشقاوة الذاتّية اليت

اؼبقتضي وذاؾ صار سعيدًا بنحو اؼبقتضي فهذا كّلو من ا عز وجل؟ فعاد 
اإلشكاؿ من زاويٍة أخرى, فلماذا جعل ا عّز وجّل أبا ذر الغفاري سعيداً يف بطن 

توى اؼبقتضي وجعل معاوية وأمثالو شقيًّا على مستوى اؼبقتضي؟ فهذه أّمو على مس
 الفكرة ربّل اؼبشكلة.

فإّف اؼبناسب أف ال  (ٖ))الهاس معا ف كمعا ف الذيب والفضة( -وكذلك حديث:
يستند إذل ىذا بل البد وأف يفّسر بتفسٍَت آخر فحديث )السعيد سعيد يف بطن 

                                                           

, )َربِّ اْجَعْلٍِت ُمِقيَم الص بَلِة َوِمْن ُذرِّي يِت َربػ َنا َوتَػَقب ْل ٓٗإشارة اذل قولو تعاذل يف سورة إبراىيم, آية  (ٔ)
 ُدَعاِء(.

 .ٓٔ, حٚ٘ٔ, ص٘حبار االنوار, اجمللسي ج ((ٕ
 .ٜٚٔ, حٚٚٔواه الكليٍت يف الروضة عن االماـ الصادؽ عليو السبلـ, صر  ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/11008/5/157/شقي
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ات من أّف اؼبقصود بالسعيد ىو من علم ا أمو( نفسره دبا جاءت بو بعض الرواي
أنّو سعيٌد وىو يف بطن أّمة ال أّف ا يعرؼ أّف ىذا سعيٌد بعد وجوده وبعد أف 
يتكامل فهو قبل تكاملو يعرؼ أنّو سعيٌد أو شقيٌّ فقد روى عن أبن أيب عمَت أنو 

 )سألت َُا الَّسم موسي َم جعفر عليهما السالـ عم قوؿ رسوؿ اهلل -قاؿ:
صلي اهلل عليى وآلى  "الشقي مم  قي وي َطم ُمى والسعيد مم سعد وي َطم 

الشقي مم علب اهلل ويو وي َطم ُمى ُنّى سيعمل  -ُمى" وقاؿ عليى السالـ:
ُعماؿ األ قيا  والسعيد مم علب اهلل ويو وي َطم ُمى سيعمل ُعماؿ 

أف نفّسره دبعٌت أنّو . إذف ىذا اغبديث البد من تفسَته دبعًٌت آخر ال (ٔ)السعدا (
يف بطن أّمو ىو سعيد لكن بنحو اؼبقتضي فإّف ىذا ال يدفع اإلشكاؿ, نعم ىو 
يدفع إشكاؿ اعبرب ولكن ال يدفع إشكاؿ أنّو ؼباذا جعل ا عز وجل السعادة بنحو 

 اؼبقتضي عند ىذا والشقاء حبو اؼبقتضي عند ذاؾ؟

و بتوجيٍو آخر وذلك بأف يقاؿ وأما حديث )الناس معادف( فبلبد أيضًا من توجيه
إف  اؼبقصود ىو أّف الناس يف سلوكهم وأخبلقهم وفضائلهم ـبتلفوف فبعٌض أخبلقو 

كرداءة النحاس   أخبلؽ حسنة وجيّدة كجودة معدف الذىب وبعٌض أخبلقو رديئة
ذلك الشيخ اجمللسي)قده( يف مرآة العقوؿ كما جاء يف ىامش مثبًل, كما فّسر 

خالقهب  -فيو:حيث جاء  الكايف )إنى إ ارة إلي ُّف الهاس وي كماالتهب ُو
 .(ٕ)مخْلفوف كاخْالؼ المعا ف وي جو ة َعضها ور ا ة البعض اآلخر(

                                                           

 .ٓٔ, حٚ٘ٔ, ص٘حبار االنوار, اجمللسُت ج ((ٔ
 نقبلً عن مرآة العقوؿ. ٚٚٔ, صٛالكايف, الكليٍت, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/11008/5/157/شقي
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إذف اؼبناسب يف اعبواب ما أشرنا إليو, وندفع التساؤؿ األخَت أيضًا دبسألة االستناد 
يث د, وأما حإذل العوامل اػبارجّية من دعاء اآلباء أو أعماؽبم أو ما شاكل ذلك

)الناس معادف( أو حديث )السعيد( فهنا ال نستند إذل مسألة الشقاوة أو السعادة 
 الذاتيتُت فإّف ىذا هبرّنا إذل إشكاٍؿ آخر بل البد من تفسَت اغبديثُت دبا أشرنا إليو.

 

 الْهاوي َيم األحكاـ

الصبلة, ال إشكاؿ يف أف األحكاـ متنافية فيما بينها فوجوب الصبلة ينايف حرمة 
 ولكن من أين تنشأ اؼبنافاة؟

قد يتصّور أّف منشأ ذلك ىو أّف الوجوب نفسو ينايف اغبرمة بنفسها فالتنايف إذف ىو 
بُت ذات ىذا وذات ذاؾ كالبياض والسواد فإف  التنايف بينهما بذاتيهما وىنا أيضاً  

 كذلك.

نايف بن االعتبارين, وىذا واضح البطبلف فإّف الوجوب اعتباٌر واغبرمة اعتباٌر وال ت
إّما  -فاآلف أنا اعتربؾ عاؼبًا ويف نفس الوقت أعتربؾ جاىبًل وىذا شيٌء ال بأس بو 

, نعم ىو لغٌو من اغبكيم ولكن ليس دبستحيٍل يف حّد -باعتباٍر واحٍد أو باعتبارين 
نفسو. إذف منشأ االستحالة البد وأف يكوف شيئًا آخر وىو عبارة عن اؼببلؾ 

إّف الوجوب لو مبلؾ وىو عبارة عن اؼبصلحة واغبرمة ؽبا مبلؾ وىي واالرادة ف
اؼبفسدة فإذا صار الشيء الواحد واجبًا وؿبّرمًا يعٍت ذلك وجود مصلحة ومفسدة 
فيو, فنكتة االستحالة ىي لزـو اجتماع مصلحٍة ومفسدٍة يف شيٍء واحد, وىكذا 

واغبرمة مسبوقة بالكراىة من حيث االرادة والكراىة فإّف الوجوب مسبوؽ باإلرادة 
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فيلـز من اجتماع الوجوب واغبرمة يف شيٍء واحٍد اجتماع إرادٍة وكراىٍة. إذف التنايف 
 حية وىذا منشأ من مناشئ التنايف.بُت األحكاـ ىو من ىذه النا

وىناؾ تناٍؼ ثاٍف وىو أّف الوجوب يكوف امتثالو بصدور الفعل بينما اغبرمة يكوف 
, فلو كاف الشيء الواحد واجبًا وحرامًا يلـز فعلو وتركو. إذف امتثاؽبا بًتؾ الفعل

 التنايف بُت األحكاـ إّما من حيث عادل اؼببادئ واالرادة أو من حيث عادل االمتثاؿ.

 

 َساطة األحكاـ

قرأنا يف اؼبعادل أّف الوجوب مرّكب من طلب الفعل زائدًا اؼبنع من الًتؾ, يعٍت ىو 
سيٍط, بل لعلو يف بعض اؼبواضع قد يظهر منو أو من مركٌب من جزأين فهو ليس بب

غَته أنّو مركٌب من ثبلثة أجزاء. وعلى أّي حاؿ ىل األحكاـ مرّكبة أو بسيطة؟ 
 وأين تظهر الثمرة؟

إّف صاحب اؼبعادل رّتب شبرًة يف نسخ الوجوب مثبًل فقاؿ إذا نسخ الوجوب فيكفي 
ؾ فيبقى اعبزء األّوؿ وىو إّما اإلذف يف نسخو وإزالتو رفع الفصل أعٍت اؼبنع من الًت 

)قده( كما يف اعبزء األّوؿ ىو اإلذف يف راتوحيث جعل يف بعض عبا -يف الفعل 
أو طلب الفعل على حالو فيكوف النسخ دااّلً حينئٍذ على بقاء اعبواز.  -الفعل 

وكاف من اؼبناسب حذؼ ىذا البحث من علم األصوؿ, فإمّبا اؼبهم ىو أف نعرؼ 
 م بسيٌط أو مركب؟أف اغبك

ىو أّف  -اف اؼبناسب أف يكوف اغبكم بسيطاً, والوجو يف ذلك: -والجواب:
الوجوب إذا قلنا حبكم العقل كما يذىب إليو غَت واحٍد فاألمر واضٌح حيث قالوا 
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إّف اؼبوذل إذا طلب الفعل فنفس طلبو لو يكوف موجبًا غبكم العقل فالعقل وبكم 
دما طلب اؼبوذل ذلك, فإذا قاؿ )جئٍت باؼباء( فهذا طلٌب بلزـو االنبعاث والتحّرؾ بع

س مدلواًل لفظّيًا وإمبا العقل يقوؿ بعدما طلب اؼبوذل اؼباء يللفعل أّما الوجوب فل
هبب عليك االتياف بو فهو حكٌم عقليٌّ وليس مدلواًل لفظيًّا وىذا ما ذىب إليو 

فروض أنّو حكٌم عقليٌّ وال ترّكب صباعة, وبناَء على ىذا اؼببٌت ال معٌت للًتّكب إذ اؼب
)افعل( وضعت  ةأنّو مدلوٌؿ لفظيٌّ يعٍت أّف صيغ, وأما إذا قلنا (ٔ)يف األحكاـ العقلية

للوجوب حبيث صار الوجوب مدلواًل وضعّياً فيمكن أف نقوؿ إّف الوجوب ىو عبارة 
جزءاً من  عن طلب الشيء الذي يكوف معرِّفُُو اؼبنع من الًتؾ, فاؼبنع من الًتؾ ليس

مدلوؿ الصيغة يعٍت أف  الصيغة ال تدؿ على طلٍب مع منٍع من الًتؾ وإمبا تدّؿ على 
طلٍب شديٍد معرِّفُُو ىو اؼبنع من الًتؾ, فاؼبنع من الًتؾ ليس جزءًا بل ىو معرٌِّؼ 
لتلك الدرجة من شّدة الطلب. إذف الوجوب الذي ىو مدلوؿ صيغة افعل ليس 

 مرّكباً.

ضيف  يئاً: وىو أّف األلفاظ اؼبفردة دائماً تكوف مدلوالهتا مفردة أيضاً, فكلمة  -ُو
باب أو إنساف مثبًل ىي ألفاٌظ مفردٌة ومدلوؽبا ليس مركبًا وإمبا ىو شيٌء واحٌد 
منتزٌع من ىذا اؼبرّكب ال أّف اللفظ ىو بنفسو يدّؿ على شيئُت, حىت لفظ عشرة 

  لوالتعشرة مد لوالتواحد حىت تصَت مدفهو ال يدّؿ على واحد زائداً واحد زائداً و 
, فاؼبعٌت واؼبدلوؿ لؤللفاظ عشر وحداتكبّل بل مدلوؽبا واحٌد ولكنو منتزٌع من 

اؼبفردة دائمًا يكوف واحدًا والوجداف قاٍض بذلك فإّنك ال تفهم من اللفظ الواحد 
جزاٍء ال أّف إال معًٌت واحد غاية األمر أّف ذلك اؼبعٌت الواحد بالتحليل قد ينحّل إذل أ

                                                           

 انتفاء اؼبوضوع.إذ الًتّكب ال معٌت لو فهو لعّلو سالبة ب (ٔ)
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نفس اؼبعٌت يكوف مرّكباً, وىذه قضّية وجدانّية واؼبطلب ال يستحق االطالة أكثر من 
 ىذا.

 

 َب تْعّلق األحكاـ

لعّل اؼبعروؼ بُت اؼبتّقدمُت أّف متعّلق األحكاـ ىو األشياء اػبارجّية, فحينما يقوؿ 
ا ىي مركز اآلثار, اؼبوذل ذبب الصبلة يكوف الوجوب متعّلقًا بالصبلة اػبارجّية ألهن

يف مبحث اجتماع األمر والنهي ىذه القضّية فإنّو  (ٔ)وأّكد صاحب الكفاية)قده(
يف بداية ىذا البحث عقد أمورًا أحدىا ىو أّف األحكاـ تتعّلق باألفعاؿ بوجوداهتا 
اػبارجّية ضرورة أهّنا مركز اآلثار ورّتب على ذلك أنّو ال يبكن اجتماع األمر والنهي 

الصبلة يف الدار اؼبغصوبة فبل يبكن أف نفًتض وجود أمٍر بالصبلة وهنٍي عن  يف باب
الغصب ألّف وجود ىذين وجوٌد واحٌد يف اػبارج فماداـ الوجود واحداً فبل يبكن أف 
يقوؿ اؼبوذل صّل وال تغصب فسوؼ يكوف الفعل الواحد مركزًا الجتماع األمر 

من القائلُت بامتناع توّجو األمر  والنهي وانتهى من اؼبوضوع هبذا الشكل وكاف
 والنهي إذل الصبلة يف الدار اؼبغصوبة ؽبذه النكتة.

ىذا ولكن تغَّتت الرؤية بعد صاحب الكفاية)قده( وحدث اذباه آخر يقوؿ إّف 
متعّلق األحكاـ ليس ىو الوجودات اػبارجّية وإمبا ىو الوجودات والصور الذىنّية, 

                                                           

 .ٛ٘ٔكفاية االصوؿ, اآلخوند, ص((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/158/فالحق
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وادعى أّف ىذا  (ٕ)يف درره (ٔ)بد الكرًن اغبائري)قده(ومن رّواد ىذا االذباه الشيخ ع
األمور الواضحة اليت ال ربتاج إذل برىاٍف, ومن ىؤالء أيضًا الشيخ  اؼبطلب من

 .(ٗ)والشيخ العراقي)قده( (ٖ)االصفهاين)قده(

ولكن نلفت النظر إذل أنّو ليس اؼبقصود من تعّلق اغبكم بالوجود الذىٍت أنّو متعّلٌق 
وجوٌد ذىٍتٌّ كبّل بل دبا ىو عُت اػبارج, فإنا ذكرنا يف بعض األحباث أّف بو دبا ىو 

ا عّز وجّل أعطى قدرًة للذىن البشري أف يرى بالصورة الذىنية اػبارَج فيجلس 
االنساف يف غرفتو ويفّكر يف بعض اؼبصائب اليت طرأت عليو فيتأدل وكأنّو يرى اػبارج 

 اغبسيٍت. أماـ عينيو ومثّلنا لذلك باػبطيب 

إذف الصور الذىنية ؽبا القدرة يف أف ربكي اػبارج وكأننا نرى اػبارج ونغفل عن 
الصورة الذىنية غفلًة تاّمة, واؼبّدعى ىو أّف األحكاـ تتعّلق بالصور الذىنية دبا ىي 
عُت اػبارج ال أهنا تتعّلق دبا ىي صور ذىنّية وإال دل تكن مركزًا لؤلثار فإف  ىذه 

ال تنفع شيئاً فمن يّدعي أّف األحكاـ تتعّلق بالصور الذىّنية يقصد ىذا  وجوٌد ذىٍتٌّ 
 اؼبعٌت أي دبا أهنا عُت اػبارج.

                                                           

وىو الشيخ عبد الكرًن بن ؿبمد جعفر اليزدي, اغبائري, مؤسس اغبوزة العلمية يف قم اؼبشرفة, كاف  ((ٔ
ىػ(, ومن ابرز مصنفاتو ٖ٘٘ٔيف زمانو, تويف سنة )فقيها وعاؼبًا شهَتاً, واستاذًا قديراً, ومن مراجع التقليد 

 كتابو درر الفوائد ؼبا احتواه من آراء كل من السيد الفشاركي واآلخوند اػبراساين االصولية.
 .ٖٕٔ, صٔدرر الفوائد, اغبائري, ج ((ٕ

. والشيخ ؿبمد حسُت االصفهاين من أشهر أعبلـ اققُت ٖٕٚ, صٔجهناية الدراية, االصفهاين,  (ٖ)
ىػ(, وكتابو هناية الدراية الذي شرح فيو كتاب استاذه اػبراساين كفاية ٖٔٙٔيف علم االصوؿ, تويف سنة )

 االصوؿ, من اشهر مصنفاتو االصولية.
 .ٓٙ, صٖهناية االفكار, العراقي, ج ((ٗ

http://ar.lib.eshia.ir/13098/1/123/تحصيل
http://ar.lib.eshia.ir/13098/1/123/تحصيل
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ؼباذا ال تتعّلق األحكاـ بالوجودات اػبارجّية  -يبقي مم حّقها ُف نسأؿ ونقوؿ:
 ابتداًء كما يراه صاحب الكفاية)قده(؟

ىذه اؼبؤشرات اليت  توجد عدة مؤّشرات تنفي ذلك ولعّل بعض -والجواب:
 -لفظاً وىي: تلفخلة روحاً ومعًٌت غَت أهنا متخسنذكرىا متدا

إّف اغبكم قضّية نفسّية فكيف ينصّب على اػبارج؟! إّف الـز ذلك أف  -األّوؿ:
يدخل عادل اػبارج يف عادل النفس أو أّف النفس زبرج إذل عادل اػبارج. فإذف ال 

ػبارجّية, وىذا نظَت ما قيل يف باب العلم ففي يبكن أف تتعّلق األحكاـ بالوجودات ا
باب العلم قيل إّف متعّلق العلم ليس ىو الوجود اػبارجي ألّف العلم قضّية نفسّية 
فمتعّلقو ليس ىو اػبارج وال يبكن ذلك وىو مستحيٌل بل الصورة الذىنّية فهي 

كن أف يتعّلق اؼبعلـو األّورل, وىنا أيضًا كذلك, فاغبكم ماداـ أمرًا نفسيا فبل يب
 باػبارج.

إّف اغبكم إذا أراد أف يتعّلق باػبارج نسأؿ ونقوؿ ىل يتعّلق باػبارج قبل  -الثاني:
ربقق الصبلة يف اػبارج أو بعد ربققها؟ واألّوؿ باطٌل ألنو قبل أف أصّلي ال توجد 

لـز صبلٌة خارجّيٌة فكيف يتعّلق اغبكم بغَت اؼبوجود؟!! فإذا كاف اؼبدار على اػبارج ي
ثبوت اغبكم ببل متعّلق, وإذا قلت يتعّلق الوجوب بعد ربقق الصبلة وانتهائها 
فحينئٍذ يكوف طلب ربصيل اغباصل فإنّو بعدما انتهت الصبلة ما معٌت أف يأيت 

 األمر ويتعّلق هبا؟!!

إّنو يلـز عدـ وجود عصاة ألّف تارؾ الصبلة ال يوجد أمٌر يف حّقو إذ  -الثالث:
 الوجود اػبارجي وحيث ال وجود خارجّي فبل أمَر فبل عصياَف.األمر يتعّلق ب
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إّف اػبارج ىو ظرؼ السقوط وظرؼ االمتثاؿ, فبواسطة عادل اػبارج كبن  -الراَع:
الذي ىو عادل االمتثاؿ والسقوط  -ُنسِقط األمر ومبتثلو فكيف يكوف عادل اػبارج 

 ىو بنفسو عادل ثبوت اغبكم؟!! -

ى أّف اغبكم يتعّلق بالوجود اػبارجي ماذا نصنع ذباه إنّو بناًء عل -الخامس:
 افة؟! فإف اؼبيتة وعدـ اؼبذكى شيئالوجودات اؼبتبلزمة خارجًا كعدـ اؼبذّكى واؼبيت

فلو كانت األحكاـ تتعّلق  ئاف,شيولكّنو يف عادل الذىن  واحدٌ  فهما يف اػبارج شيئٌ 
ذاؾ!! يعٍت ال يبكن أف يقوؿ  باػبارج يلـز أنّو ال يبكن أف يتعّلق اغبكم هبذا دوف

)اؼبيتة قبسة أّما عدـ اؼبذّكى فليس قبساً( إّف ىذا غَت فبكٍن واغباؿ أّف ىذا فبكٌن 
بالوجداف فالفقيو بوجدانو يشعر أنّو يبكن أف يوّجو الشارع حكم النجاسة على 

 عنواف اؼبيتة دوف عنواف غَت اؼبذكى. 

ليس ىو الوجودات اػبارجّية وإال ؼبا  إذف ىذا يكشف ويدّؿ على أّف مركز األحكاـ
 .أمكن صب النجاسة على اؼبيتة دوف عنواف غَت اؼبذّكى

 إذف متعّلق األحكاـ ىو الوجودات الذىنّية ولكن دبا ىي عُت اػبارج.
 

 الَّكب الواقعي والَّكب الظايري

اغبكم الظاىري والواقعي مصطلحاف أصولياف ويقصد من الواقعي اغبكم الثابت 
ن دوف تقييٍد بالشك كحرمة اػبمر الواقعّية فإهّنا ثابتة للخمر دبا ىو طبٌر للشيء م

من دوف تقييٍد بالشك فاػبمر دبا ىو طبٌر حراـ وصبلة الظهر دبا ىي صبلة ظهر 
واجبة وىكذا, بينما حجّية األمارة ىي حكٌم ظاىريٌّ فإّف اغبجّية لؤلمارة ثابتة حالة 
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ت شاكًا يف الواقع فاألمارة تكوف حّجة أّما إذا دل الشّك يف مطابقتها للواقع فإف كن
تكن شاكًا يف اغبكم الواقعي وإمبا كنت عاؼبًا بو فبل معٌت آنذاؾ عبعل اغبجّية 
لؤلمارة ألّف الواقع معلوـٌ فما معٌت جعل األمارة عليو!! إنّو ربصيٌل تعّبديٌّ ؼبا ىو 

مقّيدة بالشك يف اغبكم  ارةحاصل وجدانًا وتكوينًا وىو قبيٌح. إذف اغبجّية لؤلم
 الواقعي.

ومن خبلؿ ىذا اتضح أّف حجّية األمارة واألصل نبا معًا حكماف ظاىرياف فإّف 
 اغبجّية لؤلمارة ؾبعولة حالة الشك وكذلك األصل.

كبن نسّلم يف باب األمارة أّف حجيتها حكٌم ظاىري ألهنا  -ولعل قائاًل يقوؿ:
ؼباذا ال نقوؿ ىي تفيد حكمًا واقعّيًا وتدّؿ على مقّيدة حبالة اعبهل بالواقع ولكن 

حكٍم واقعّي وتثبتو؟ يعٍت حينما تأيت األمارة وتقوؿ صبلة اعبمعة واجبة يف زماف 
الغيبة فمدلوؿ األمارة ىذا وما زُبرب عنو لنقل ىو حكٌم واقعيٌّ ألنّو ثابٌت من دوف 

ألّف اغبجّية مقّيدة  قيد الشك فبلحاظ حجّية األمارة نقوؿ اغبجّية حكم ظاىري
حبالة الشك وأّما بلحاظ مدلوؿ األمارة فنقوؿ ىو حكٌم واقعيٌّ فهل ىذا كبلـٌ 

 صحيح أو ال؟.

إنّو ليس بصحيح فإّف مدلوؿ األمارة يثبت باغبجّية فاغبجّية إف قلنا  -والجواب:
هبا فسوؼ يثبت يف اغبقيقة وجوٌب لصبلة اعبمعة ولكّنو وجوٌب بسبب حجّية 

ة, يعٍت أّف ىذا الوجوب ؾبعوٌؿ يف ظرؼ الشك وإذا دل ننظر إذل حجّية األمار 
 األمارة فبل وجوَب.
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إذف بقطع النظر عن اغبجّية ال يوجد وجوٌب وىو بلحاظ اغبجّية صار حكماً 
ظاىريًّا وىو عبارة عن حجّية األمارة ال غَت, نعم ؾبازًا ومساؿبة نقوؿ إّف األمارة 

الشيء ثابٌت ال بقيد الشك فهي تقوؿ صبلة اعبمعة تريد أف تقوؿ شيئًا وذلك 
( ألنّو بقطع النظر عن اً, وإمبا قيدت بػػ)ؾبازاً واجبة فهذا الوجوب لنّسمو حكماً واقعي

اغبجّية ال يوجد حكم أصبًل فكّل ما ىو موجوٌد ىو اغبجّية ال غَت وبقطع النظر 
 صل كذلك.عنها ال وجوب, فاتضح أّف حجّية األمارة حكٌم ظاىري واأل

وىو أنّو بالنسبة إذل األمارة نعرّب حبجّية األمارة أّما بالنسبة إذل  -ويهاؾ  ي  آخر:
 األصل فهل نعرّب حبجّية األصل وىل ىذا التعبَت وجيهاً أو نعرّب باألصل ال حبجّيتو؟

بُت األمارة واألصل ففي األمارة تكوف األمارة شيئًا وحّجيهًا شيئاً  إذف يوجد فرؽ
وأّما يف األصل فبل تعرّب حبجّية األصل بل عرّب باألصل فاغبجية ليست شيئاً يف  ثانياً 

 مقابل األصل, واؼبناسب أف نعرّب باألصل ال حبجّية األصل.

فالتعبَت حبجّية األمارة صحيٌح أّما التعبَت حبجّية األصل فبل أراه مناسباً, والوجو يف 
يد أف وبكي الواقع فنقوؿ ىذا حّجة ىو أنّو يف باب األمارة يوجد خرٌب ير  -ذلك:

أو ليس حبّجة, أّما يف األصل ماذا يوجد حىت تقوؿ ىو حّجة؟!! بل أقصى ما 
واغبكم ال تُنَسب إليو اغبجّية, وإال  .(ٔ))كّل  ي  لك حالؿ(ىناؾ ىو حكٌم كػػػػػ

)كّل  ي  لك طاير حْي تعلب فهل ننسب اغبجّية إذل قاعدة الطهارة اليت تقوؿ 

                                                           

صدقة عن أيب عبد ا )ع( قاؿ: )ظبعتو يقوؿ: كل شيء ىو لك حبلؿ إشارة اذل رواية مسعدة بن  ((ٔ
 .ٓٗ, حٖٖٔ, ص٘حىت تعلم أنو حراـ بعينو فتدعو من قبل نفسك...(, فروع الكايف, ج
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؟!! وإمبا نقوؿ ىذا اغبكم ثابٌت أو ليس بثابٍت أّما اغبجّية فليس ؽبا (ٔ)ر(قذ ىُن
معٌت, فاغبجّية تنسب إذل الطريق العقبلئي العريف فنقوؿ ىل ىو حّجة أو ال أّما 

 اغبكم الشرعي فبل معٌت لنسبة اغبجّية إليو.

قد استفدنا مطلبُت, األّوؿ أنو يوجد مصطلحاف أصولياف حكٌم  -والخالصة:
واقعيٌّ وحكٌم ظاىريٌّ, والثاين ىو أّف حجّية األمارة ونفس األصل نبا مصداقاف 
للحكم الظاىري إذ اغبجّية ثابتة حالة الشّك واألصل ثابت حالة الشك أيضاً, كما 

 عرفنا أنو يف باب األصل ال معٌت لنسبة اغبجّية إليو.

 

 الفرؽ َيم األمارة واألصل

بُت األمارة واألصل, فحّجية األمارة عبارة عن  رؽاتضح على أساس ما ذكرناه الف
خطاٍب ناشٍئ من اؼببلؾ األىم واقعًا بسبب قّوة الكاشف بينما األصل خطاٌب 
ناشئ من اؼببلؾ األىم ولكن ليست األنبية بسبب قّوة الكاشف إذ ال كاشف وإمبا 

 بسبب قوتو يف نظر اؼبوذل يف حّد نفسو بقطع النظر عن الكاشف.

صوليُت ذكروا يف ىذا اجملاؿ كبلمًا طويبًل عند اغبديث عن األصوؿ بيد أّف األ
 .نو ىناالعملّية ولكن نذكر شيئاً يسَتاً م

أّف اجملعوؿ يف  -:قائالً  إّف الشيخ الهائيهي)قدو( وّرؽ َيم حجية األمارة واألصل
باب األمارة ىو العلمّية بينما اجملعوؿ يف باب األصل العملي ىو اعبري العملي, 

                                                           

إشارة اذل ذيل رواية عمار الساباطي عن أيب عبد ا عليو السبلـ )... وقاؿ: كل شيء نظيف حىت  ((ٔ
 .ٜٔٔ, حٕٗٛ, صٔقذر وما دل تعلم فليس عليك(, هتذيب االحكاـ, جتعلم انو قذر فاذا علمت فقد 
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فكّلما كاف اجملعوؿ ىو العلمّية فهذا مورد األمارة وإال فهو مورد األصل, إنّو بٌت 
ضياء وعلى ىذا اؼبنواؿ سار الشيخ  ,(ٔ)على ذلك وأشار إليو يف أجود التقريرات

, بل ردبا قد يقاؿ إّف بعض عبارات (ٖ)والسيد اػبوئي)قده( (ٕ)العراقي)قده(الدين 
)ثب المرا  َالدليل االجْها ي كّل  -اؿ:الشيخ األعظم توحي بذلك حيث ق

ُمارة اعْبريا الشارع مم حيث ُنها تَّكي عم الواقع وتكشف عهى َالقّوة 
 .ٗ))وتسّمي َهفس األحكاـ َاأل لة االجْها ية ووي الموضوعات...(

 -وقد استدؿ الشيخ النائيٍت)قده( بوجهُت على ىذا الفارؽ:

األمارات ىي عقبلئية عادًة قبل اف  واقع اغباؿ, حيث ذكر أفّ  -الوجى األّوؿ:
تكوف حّجيتها شرعّية, فالعقبلء يأخذوف بالظهور وخبرب الثقة وما شاكل ذلك, 

فالكاشفّية يف اػبرب عن  ,وؼباذا يأخذوف هبذه األمور؟ إهنم يلغوف احتماؿ اػببلؼ
% مثبلً ٖٓ% مثبل وىم يلغوف احتماؿ اػببلؼ البالغٓٚالواقع ىي بدرجة

وإلغاء ىذا ىو عبارة أخرى عن تتميم الكشف وجعل العلمّية للخرب  ويأخذوف بو
والشارع يف اغبقيقة فبٍض ؼبا عليو العقبلء فيكوف كالعقبلء يتمم الكشف وهبعل 

 العلمّية للخرب وكبوه من األمارات.

أّف العقل يلـز بتتميم الكشف وجعل العلمّية إذ لو دل ذبعل العلمّية  -الوجى الثاني:
واغباؿ ىو ليس  -واؼبقصود من التنجيز استحقاؽ العقوبة  -ار منّجزًا للخرب لص

                                                           

 .ٙٓٔ, صٖفوائد االصوؿ, النائيٍت, ج .٘ٚ, صٔٔ, صٕاجود التقريرات, اػبوئي, ج ((ٔ
 .ٜٙٔ, صٕٚ, صٕهناية االفكار, العراقي, ج ((ٕ
 .ٗٓٔ, صٕمصباح االصوؿ, الواعظ, ج ((ٖ
 .ٖٛٔ, صٖصوؿ, األنصاري, جفرائد اال ((ٗ
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http://ar.lib.eshia.ir/13053/2/72/والتصديق
http://ar.lib.eshia.ir/13046/2/104/وملخص
http://ar.lib.eshia.ir/13056/3/318/ثم
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يعٍت ببل علم  -بعلٍم وىذا ـبالٌف للقاعدة العقلية اليت تقوؿ يقبح العقاب ببل بياف 
, اللهم إال أف نفًتض زبصيص ىذه القاعدة ونقوؿ يقبح العقاب عقبًل ببل علٍم -

و زبصيٌص للقاعدة العقلّية والقواعد العقلّية ال إال يف مورد اػبرب, وىذا غَت فبكٍن ألنّ 
 تقبل التخصيص.

إنّو إف كاف يقصد من وراء كّل ىذا الكبلـ أّف واقع اغباؿ يبلي علينا ذلك   -وويى:
فإنو يوحي بأف الواقع العقبلئي ىو يبلي بذلك  -كما ىو مقتضى الوجو األوؿ 

الواقع العقبلئي الذي ىو اؼبدرؾ فاؼبسألة ليست مسألة ربميل وإلزاـ وإمبا ىي مسألة 
 .-للحجّية 

أنّا نسّلم بأّف العقبلء يعملوف باػبرب وما شاكلو أّما أهنم ابتداًء هبعلونو  -ويرّ و:
علمًا ويتّمموف الكشف مث يعملوف بو فمن أين لك ىذا؟! نعم حبسب النتيجة ىم 

م يف البداية صنعوا دل يعتنوا الحتماؿ اػببلؼ ولكّن ىذه نتيجة عملهم باػبرب ال أهنّ 
فإّف ىذا ال   -يعٍت ألغوا احتماؿ اػببلؼ وجعلوا العلمّية مث عملوا بو  -ذلك 

مثبت لو وىو ربميٌل على العقبلء. بل لعّل واقع اغباؿ ليس على ما ذكره بل على 
ما ذكرنا, يعٍت أف  عمل العقبلء خبرب الثقة ىو من باب أنو كاشٌف ظٍّتٌ ووبرز لنا 

% وألجل ذلك وربفظًا على اؼببلؾ ٓٚواقعي بدرجٍة ال بأس هبا ومهّمة كػػاؼببلؾ ال
 األىم من حيث قّوة الكاشف عملوا بو. إذف اؼبسالة ليست مسألة جعل العلمّية.

 .-كما ىو مقتضى الوجو الثاين   -وإف كاف يقصد أّف العقل يفرض علينا ذلك 

قاب ببل بياف فهو وبكم بذلك لو سّلمنا أّف العقل وبكم بقاعدة قبح الع -ويرّ و:
إذا دل يفًتض أف الشارع جعل شيئًا حّجًة ظنّيًة أّما إذا جعل أمارة ظنّية حّجة 

حّجة,  وفالعقل من البداية يقوؿ إيّن ال أحكم بقبح العقاب ماداـ الشارع قد جعل
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 فدائرة قبح العقاب ببل بياف ىي ضّيقة من البداية ال أنّو لو جعلنا اػبرب حّجة ببل
تتميم الكشف سوؼ يلـز التخصيص, كبّل ىي ليست وسيعة من البداية حىت يلـز 

 -التخصيص بل ىي من البداية ضّيقة فيلـز حينئٍذ جبعل الشيء حّجة التّخصص 
 .-أي اػبروج اؼبوضوعي 

 من أين لك أّف دائرة قبح العقاب ببل بياف ضّيقة من البداية؟  -:وإذا سألْهي

ظو فهو يقوؿ العقل وغبنّية فارجع إذل وجدانك وتأّمل مع ىذه قضايا وجدا -:قلتُ 
لكن إذا دل ينصب الشارع  -على كبلـٍ يأيت يف ؿبلو  -نعم يقبح العقاب ببل علٍم 

 حّجًة أّما إذا نصب رل حّجة فالعقل يقوؿ ِسر عليو.

يعٍت أّف اجملعوؿ  -وإف كاف يقصد إّف النصوص الشرعية ىي اليت تدّؿ على ذلك 
األمارة ىو العلمّية ويناسب ىذا أنّو ذكر يف األصل أف اجملعوؿ ىو اعبري يف باب 

العملي ومن أين لك أف اجملعوؿ يف األصل ىو اعبري العملي؟ فبلبد وأف يقوؿ إّف 
)كّل شيٍء لك حبلؿ( و )رفع عن أميت  -اؼبستند ىو لساف الروايات حيث قالت:

يف سعة فهذه يفهم منها أف  ما ال يعلموف( يعٍت يف مقاـ اعبري العملي لكن
 .-اجملعوؿ ىو ىذا 

أنّو ليس يف النصوص ما يوحي بأّف اجملعوؿ يف باب األمارة ىو   -وير  عليى:
عّهي إليك وما ُ يا  ,)العمري واَهى ثقْاف -العلمّية بل اؼبوجود يف النصوص ىو:

وا ِإْف َجا َُكْب وَاِسٌق ََِهَبٍأ يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمهُ ﴿ قولو تعاذل: أو مثل (ٔ)وعّهي يؤ ياف(

                                                           

 .ٔ, حٜٕٖ, صٔاصوؿ الكايف, ج ((ٔ
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َْبَػيػ ُهوا فإنّو باؼبفهـو يدّؿ على أنّو إف دل هبئ الفاسق وجاء العدؿ فبل تتبيّنوا,  (ٔ)﴾وَػ
إّف ىذا التعبَت ونظائره نفهم منو اغبجّية وىو ال يوحي جبعل العلمّية, فما 

 مناقشة. ىذا كلو من حيث األمارة.أفاده)قده( قابل لل

ما مم حي  -ث األصل:ُو

كرنا استند فهو)قده( قاؿ إّف اجملعوؿ يف باب األصل ىو اعبري العملي, ولعلو كما ذ 
 الروايات فهي قد تتبلءـ مع ذلك. اتبَت يف ىذه الدعوى إذل تع

الروايات الزـٌ أعّم وىي ال تكشف عن واقع اغباؿ, إمبا  اتبَت إف  تع -ولكّها نقوؿ:
نا إليو من أّف القضّية عقبلئّية قبل أف الذي يكشف عن واقع اغباؿ ىو ما أشر 

تكوف شرعّية, فأنت عقبلئيًا إذا كنت ربتمل ؾبيء الضيوؼ فسوؼ تقوؿ ألىلك 
فهنا تقايس وتوازف  -واؼبفروض أنّو ال يوجد تلفوف يف ذلك الزماف  -ىيئوا الطعاـ 

بُت اؼببلكُت كما أشرنا مبلؾ حفظ ماء الوجو أو إكراـ الضيف ومبلؾ مفسدة 
تبذير أو غَت ذلك وعلى طبق اؼببلؾ األقوى قوًة ناشئًة من غَت الكاشف بل يف ال

نفسو بقطع النظر عن الكاشف تصدر حكمًا عاّمًا واللساف ليس دبهّم فتقوؿ ؽبم 
 )كلما احتملتم ؾبيئ الضيوؼ فأطبخوا( ولعلك تعكس وتقوؿ ال تطبخوا.

شيء نابٌع من الواقع العقبلئي,  إّف ما ذكرناه يف مقاـ التفرقة -والهْيجة الههائية:
يعٍت ىي قضية شاىدىا معها وىو الوجداف العقبلئي بالشكل الذي أشرنا إليو, أما 

 ما ذكره فبل يشهد لو وجداٌف عقبلئٌي وال يشفع لو إال مصطلحاتو النائينية الظريفة.

 
                                                           

 .ٙية اآلسورة اغبجرات,  ((ٔ
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  رطية القدرة وي مْعّلق الْكليف

اؿ التكليف واستحقاؽ العقوبة على ال إشكاؿ يف أّف القدرة شرٌط يف وجوب امتث
ـبالفتو فالذي هبب عليو االمتثاؿ ويستحق العقوبة على اؼبخالفة ىو القادر وىذا ال 
إشكاؿ فيو ودل يقع خبلؼ يف ذلك, كما ال إشكاؿ يف أّف اؼببلؾ ليس مشروطاً 

ا بالقدرة إذ ىو قد يكوف وسيعًا وثابتًا يف حّق غَت القادر وال مانع من ذلك, وإمب
الكبلـ يف نفس التكليف فهل يبكن أف يكوف ثابتًا يف حّق غَت القادر أو ىبتّص 

 بالقادر؟ 

فالتكليف ىبتّص بالقادر وباغبصة  -إلي الشرطّية:(ٔ)ذيب الشيخ الهائيهي)قدو(
اؼبقدورة وذكر أّف متعّلق التكليف حىت لو كاف مطلقًا لكنو ىبتّص باغبّصة اؼبقدورة, 

لو فرض أّف حّصًة من الصبلة كانت مزاضبًة بإزالة النجاسة  ففي باب الصبلة مثبلً 
عن اؼبسجد وحّصة أخرى ليست مزاضبة كما لو فرض أنّو يف أّوؿ الوقت دل تكن 
ىناؾ قباسة فهذه اغبّصة من الصبلة ليست مزاحة ولكن بعد ذلك وجدت 

 -تعاذل قاؿ النجاسة فصارت الصبلة مزاضبة والتكليف اؼبتعّلق بالصبلة ىو مطلٌق 
ولكن رغم كوف اؼبتعّلق  - (ٕ)﴾َُِقِب الص اَلَة ِلُدُلوِؾ الش ْمِس ِإَلي َغَسِق الل ْيلِ ﴿

مطلقًا ىو ىبتّص باغبّصة اؼبقدورة, يعٍت حينما يفًتض وجود قباسٍة يف اؼبسجد 
فصبلتك آنذاؾ سوؼ تصَت غَت مقدورة إذ ىي مزاحة بالنجاسة واإلزالة فإذا كانت 

 مر هبا وإذا دل يكن هبا أمر فسوؼ يًتّتب البطبلف.مزاضبة فبل أ

                                                           

 .ٖٕٙ, صٔاجود التقريرات, اػبوئي, ج ((ٔ
 .ٛٚية اآلراء, سسورة اإل( (ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/10057/1/263/بداهة
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ومن ىنا وقع الفقهاء يف حيٍص وبيٍص يف أنّو ىل يبكن تصحيح الصبلة مع وجود 
النجاسة فابتكروا فكرة األمر الًتّتيب, فحينما رأوا أف ىذه الصبلة مزاضبة باألمر 

ألمر ال يشملها وإف  باإلزالة فهي غَت مقدورٌة شرعًا وإذا دل تكن مقدورًة شرعًا فا
ىبتّص باغبّصة اؼبقدورة ويًتتب عليو بطبلف  ومن مث ,كاف متعّلق األمر مطلقاً 

 الصبلة إاّل إذا وجدنا فكرة بديلًة وكبن اآلف لسنا بصددىا.

اؼبقدورة؟ أجاب عن ذلك  ةأما كيف يثبت الشيخ النائيٍت أّف األمر ىبتص باغبص
يعٍت أّف الداعي لوجوب الصبلة ىو دفع )بأّف األمر ؾبعوٌؿ بداعي التحريك(, 

اؼبكّلف وربريكو كبو الصبلة والتحريك ال يبكن إال كبو اؼبقدور, فبهذه القرينة 
ذىب  -:(ٔ)ىبتّص التكليف دائمًا باغبّصة اؼبقدورة. ىذا ولكن السيد اػبوئي)قده(

يف إذل أّف القدرة ليست بشرط يف متعّلق التكليف, والوجو يف ذلك ىو أّف التكل
اعتباٌر, يعٍت أف  اؼبوذل يعترب الفعل كالصبلة يف ذّمة اؼبكّلف وال ؿبذور يف اعتبار 
شيٍء يف ذّمة غَت القادر, نعم القدرة معتربٌة يف وجوب االمتثاؿ عقبلً. ولكٍت طيلة 
حضوري عنده دل أظبع ذلك منو مرًّة, وكأف رأيو قد تبّدؿ وتساير مع اؼبشهور أو 

 غَت ذلك.

ن نسّلم أّف التكليف اعتباٌر ولكنّا نقوؿ ىو اعتباٌر بداعي التحريك وليس كب -وفيو:
اعتبارًا مطلقًا وماداـ بداعي التحريك فيأيت ما أفاده الشيخ النائيٍت)قده( من أنّو ال 

 معٌت لتحريك غَت القادر, وىذا من األمور الواضحة.

 
                                                           

, ٗؿباضرات يف علم اصوؿ, ج .ٕٗٙ, صٔٓٔ, صٔىامش أجود التقريرات, اػبوئي, ج ((ٔ
 .ٛٛٔص

http://ar.lib.eshia.ir/10057/1/101/لاشتراط
http://ar.lib.eshia.ir/13106/4/188/قادرا
http://ar.lib.eshia.ir/13106/4/188/قادرا
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 ثمرة يذا البَّث

ي وال شبرة فيو, ولكن نقوؿ إف  لو عدة وقد يتصّور البعض أّف ىذا البحث ترٌؼ فكر 
شبراٍت منها أنّو بناًء على رأيو)قده( ال حاجة إذل فكرة الًتّتب ألف فكرة الًتتب 
كبتاجها حىت نُوجد أمراً هبذه اغبّصة اؼبزاضبة لئلزالة الواجبة وعلى رأيو ىذا ال حاجة 

ألمر الًتّتيب إذ إذل إهباد أمٍر لتصحيح الصبلة بل ىي صحيحٌة بقطع النظر عن ا
نصحح الصبلة فإنّو  -الذي يقوؿ ﴿أقم الصبلة لدلوؾ الشمس﴾  -باألمر األّورل 

 اؼبقدورة. شامٌل للحّصة غَت

واغباؿ أنّو)قده( يلتـز بأّف حبث الًتّتب لو أنبّيتو بينما على ىذا الرأي يكوف ال أنبّية 
يكفينا إطبلؽ األمر  لو ألّف صحة األعماؿ ليست موقوفًة على األمر الًتّتيب بل

 األّورل بعد عدـ أخذ القدرة يف متعّلق التكليف.

ومن صبلة من ذىب إذل عدـ شرطية القدرة يف متعّلق التكليف السيد 
فإنّو ذىب إذل أف القدرة ليست شرطًا يف متعّلق التكليف وإمبا  -:(ٔ)اػبميٍت)قده(

هر من كبلمو , ويظ-أو باألحرى وجوب االمتثاؿ  -ىي شرٌط يف التنّجز 
 -االستدالؿ على ذلك بوجهُت:

إّف اغباكم باعتبار القدرة يف متعّلق التكليف ىو العقل, ونسأؿ  -الوجى األّوؿ:
أو  -على الشرع بأنّو يلزمك أف تأخذ القدرة يف متعّلق التكليف العقل ىل وبكم 

ف أو أنّو وبكم دبعٌت الكش -باألحرى يلـز أف تكوف أحكامك ـبتّصة بالقادر 

                                                           

 , ط قديبة.ٕٗٗ, صٔهتذيب االصوؿ, اػبميٍت, ج ((ٔ
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يعٍت يقوؿ أنا استكشف أّف الشارع قد أخذ القدرة يف متعّلق أحكامو ال أيّن أحكم 
 عليو؟ 

 -ويذا الوجى َاطٌل:

إذ ال معٌت ألف وبكم شخٌص على أحكاـ غَته ويقوؿ يلـز  -ُّما األّوؿ وواضٌح:
أف يكوف حكمك كذا فإّف الذي يضّيق ويوّسع من اغبكم ىو نفس اغباكم أّما 

 س عقبلئياً وليس فبكناً.غَته فهذا لي

ّما ُّف الثاني َاطٌل: فؤلنو يلـز منو عّدة لواـز باطلة وبطبلف اللواـز يدّؿ على  -ُو
 -بطبلف نفس اؼبطلب اؼبؤدي إليها, واللواـز الباطلة ثبلثة وىي:

إذا شككنا يف ثبوت القدرة وعدمها على الفعل بأف فرض أين  -الالـز األّوؿ:
تياف باغبج أو ال؟ فهذا احتمالو موجوٌد فبل أجـز بثبوت شككت أيّن اسبكن من اال

القدرة واستمرارىا إذل هناية اغبّج فأشك يف القدرة والزمو أف أجري الرباءة عن 
وجوب اغبج ألّف القدرة شرٌط يف التكليف فإذا شككت فيها فذلك شكٌّ يف ثبوت 

ة ألين احتمل أيّن التكليف والشّك يف ثبوت التكليف ؾبرى للرباءة, وىكذا الصبل
 سوؼ يصيبٍت ما يصيبٍت أثناء الصبلة..., وىكذا بقية الواجبات.

إّف اؼبكلف لو أراد أف يزيل القدرة عنو فسوؼ يكوف ذلك جائزاً  -الالـز الثاني:
يف حّقو بأف يصنع شيئًا يزيل معو القدرة على اغبّج مثبًل, وؼباذا يلـز جواز ذلك؟ 

شرطًا يف التكليف فأنا بإزالة القدرة قد أزلت توّجو  باعتبار أنّو مادامت القدرة
 التكليف رل وىذا ال ؿبذور فيو.
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وىذا مثل اؼبرأة حينما تأخذ األقراص وتنزؿ الدورة الشهريّة قبل وقتها فبل يقاؿ ىي 
قد منعت نفسها من الصبلة أو الصـو  وىذا ال يصح, ّكبل بل ىي أزالت موضوع 

القادر وىي اآلف ليست قادرة فبل تكليف فهذا التكليف فموضوع التكليف ىو 
 حكم على طبق القاعدة.

وىنا نقوؿ لو كانت القدرة شرطًا يف متعّلق التكليف يلـز أف يتمّكن الشخص من 
أف يزيل عنو وجوب اغبّج مثبًل, وىل ىناؾ فقيٌو يلتـز بذلك وهبّوزه؟!! إف  ىذا يدّؿ 

 كليف وإال عباز إزالتها.على أّف القدرة ليست شرطاً يف متعّلق الت

لو كانت القدرة شرطًا يف متعّلق التكليف يلـز أف يكوف العلم  -الالـز الثالث:
شرطاً يف التكليف أيضاً فإف العقل من ىذه الناحية سواٌء, فإذا فرض أنو كاف وبكم 
بأّف القدرة شرطًا يف التكليف من باب قبح تكليف العاجز يلـز أف وبكم بنفس 

يعٍت اختصاص التكليف بالعادل لقبح توجيو التكليف  -عتبار العلم اؼبنواؿ ال
, فالعقل إف كاف ألجل القبح وبكم بشرطّية القدرة يلـز أف وبكم -للجاىل 

بشرطّية العلم, وحيث إّف العلم ليس شرطاً يف متعّلق التكليف فكذلك القدرة, نعم 
 .-أي يف التنّجز  -العلم شرٌط يف استحقاؽ العقوبة 

إّف منشأ تصّور أف القدرة شرٌط يف متعّلق التكليف ىو أّف  -وجى الثاني:ال
 -يعٍت كّل شخٍص يتوّجو إليو اػبطاب  -اػبطابات الشرعّية خطابات شخصّية 

فأنت يتوّجو لك اػبطاب ويقاؿ لك يا فبلف هبب عليك اغبج, وإذا كانت 
كيف زباطبو   شخصّية سوؼ يأيت ىذا الكبلـ وأّف الشخص إذا دل يكن قادراً 

وتقوؿ لو هبب عليك اغبج مثبًل إذ يقوؿ أنا لست بقادٍر فكيف توّجو رل وجوب 
اغبج أو الصياـ أوليس ىو ؾبعوٌؿ بداعي التحريك وأنا ال استطيع التحّرؾ؟!! إنو إذا  
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كاف اػبطاب خطابًا شخصّيًا فهذا وارٌد, ولكن نقوؿ إف  اػبطابات الشرعّية ىي 
أي اؼبكلف  -وإمبا ىي خطاباٍت موّجهة للعنواف الكّلي ليست خطاباٍت شخصّية 

فيقوؿ أيّها اإلنساف اؼبكّلف كتب عليك الصياـ, وإذا كاف موّجهاً للعنواف الكّلي   -
كفى يف وجاىة توّجو ىذا التكليف للعنواف الكّلي قدرة بعض أفراده وال يلـز أف 

فرٍد بعنوانو وإمبا توّجو إذل  يكوف كّل فرٍد قادرًا فإف التكليف دل يتوّجو لكّل فردٍ 
 .الكلي العنواف

ىذا وجيٌو إذا فرض أّف ىذا التكليف اؼبوّجو إذل العنواف ال ينحّل إذل  -إف قلت:
األفراد أّما إذا قلنا إنّو اكببلرل إذل األفراد فيلـز اشًتاط القدرة, فصحيح أف  اآلية 

ـُ ﴿ -الكريبة قالت: كن ىذا اكببلرلٌّ أي كتب عليك ل (ٔ)﴾ُكَِْب َعَلْيُكُب الصَِّيا
أيها اإلنساف األّوؿ وكتب عليك أيّها االنساف الثاين...وىكذا, فهو اكببلرلٌّ, وإذا 
صار اكببلليًّا عادة اؼبشكلة وىي أنّو يلـز توّجو التكليف إذل الشخص وىو ليس 

 بقادر.

ينحّل بعدد ال أسّلم أّف التكليف اؼبتوّجو إذل العنواف الكّلي  -ُجاب)قدو( وقاؿ:
أفراده ألنّو لو كاف ينحّل فسوؼ يلـز تالياً فاسداً وىو أنّو لو فرض أّف الشخص قاؿ 
)النار ال ربرؽ( فبناًء على فكرة االكببلؿ يلـز أف يكوف ىذا الشخص كاذبًا بأكثر 

يعٍت سوؼ يستحق أكثر من عقوبة  -أي بعدد أفراد النار  -من كذبٍة واحدٍة 
فكرة االكببلؿ القوؿ بيو كذبًة واحدًة. إذف ىذا دليل على أّف واغباؿ كبن نسّجل عل

 باطل.

                                                           

 .ٖٛٔسورة البقرة, آية (ٔ)
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ىذا خرٌب وكبن كبلمنا يف اإلنشاء, فلنلتـز أّف اإلنشاء اكببلرلٌّ ولكن  -:وإف قلتَ 
 اػبرب ليس اكببللّياً.

إذا فرض أف فكرة االكببلؿ كانت صحيحًة فبل فرؽ بُت اػبرب واإلنشاء من  -:قلتُ 
اغبكم موّجو إذل العنواف فإذا كاف توجيو اغبكم إذل العنواف  ىذه الناحية, فإف

يستدعي االكببلؿ بعدد األفراد فيلـز ذلك يف ِكبل اؼبوردين وإذا دل يستلـز ذلك فيلـز 
 أف ال ينحّل يف ِكبل اؼبوردين أيضاً.

إّف اػبلط  -مث أضاؼ)قده( كبلمًا آخر ليس كدليٍل وإمبا ىو بياف واقع وحاصلو:
اغبكم موّجهاً للعنواف وبُت كونو موجهاً لؤلفراد وزبّيل أّف األحكاـ الشرعّية بُت كوف 

ىي من القبيل الثاين صار سبباً لبعض االشتباىات لدى الفقهاء واألصوليُت أحدىا 
يف باب العلم االصبارل, فقد قرأنا يف الكفاية والرسائل أّف شرط منجزيّة العلم 

اخلة ربت ؿبّل ابتبلء اؼبكّلف فلو كاف بعضها االصبارل أف تكوف صبيع األطراؼ د
خارجًا عن ابتبلئو فبل يكوف ىذا العلم االصبارل منّجزًا ألّف شرط تنجيز العلم 
االصبارل أف يكوف موّلدًا للعلم بالتكليف حبيث أقوؿ حتمًا قد توجو إرل  التكليف 

رّل التكليف جزماً وإال إذا ما صار علمًا بالتكليف فبل تستطيع أف تقوؿ قد توّجو إ
باجتناب أحد االناءين فهذا ليس علمًا إصباليًا بل ىو شكٌّ فيكوف ؾبرى للرباءة, 
وىنا لو كاف النجس ىو اإلناء الداخل ربت ؿبل االبتبلء فقد توّجو إرّل خطاب 
)اجتنب( أّما إذا كاف النجس ىو اإلناء اػبارج عن ؿبّل االبتبلء فخطاب )اجتنب( 

نّو خارٌج عن ؿبّل االبتبلء فقبيٌح عرفًا أف يتوّجو رل أمٌر باالجتناب ال يتوّجو إرل أل
عن الطرؼ اػبارج عن ؿبل االبتبلء, وعلى ىذا األساس وعلى أحد التقديرين يوجد 
تكليٌف متوجو رل وعلى التقدير الثاين ال تكليف متوّجو رل. إذف أنا ليس عندي 
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 بل يوجد عندي شكٌّ واحتماٌؿ علٌم جزميٌّ بتوّجو خطاب اجتنب عن النجس إرل  
وىو ؾبرى للرباءة, وحينئٍذ مىت ما صار العلم االصبارل دائرًا بُت طرفُت أو أطراؼ 

 بعضها خارج عن ؿبّل االبتبلء فسوؼ يكوف ساقطاً عن اؼبنجزيّة.

ه تصّور أف األحكاـ الشرعّية موّجهة بنحو اػبطابات ؤ وىذا الذي ذكره الفقهاء منش
ا قلنا ىي بنحو اػبطابات اعبزئية فنعم ال يصّح أف يتوّجو إليك خطاب اعبزئية, فإذ

)اجتنب عن ىذا االناء النجس( إال إذا كاف داخبًل ربت ؿبّل االبتبلء أما إذا قلنا 
أّف اػبطابات الشرعّية موجهة إذل العنواف فحينئٍذ يكفي لصّحة توجيو التكليف 

بعض األشخاص, إنّو بناًء على ىذا ال يكوف  اؼبتعّلق بالعنواف أف يكوف ؿّببًل البتبلء
دخوؿ األطراؼ يف ؿبّل االبتبلء شرطًا يف منجزيّة العلم االصبارل, فلذلك قاؿ أنا ال 
أبٍت على أّف شرط منجزيّة العلم االصبارل أف تكوف صبيع األطراؼ داخلة ربت ؿبّل 

 االبتبلء.

ء شرطًا لصّحة توّجو لو كاف الدخوؿ يف ؿبّل االبتبل -ثب ُضاؼ)قدو( وقاؿ:
التكليف للـز أف يكوف األمر كذلك يف اغبكم الوضعي مثل النجاسة, فمثبًل الدـ 
اؼبوجود يف القمر قباستو حكٌم وضعيٌّ فهو قبٌس جزماً, وىو يقوؿ كيف ىو قبس؟ 
فإف  ىذا حكٌم وذاؾ الدـ خارج عن ؿبّل االبتبلء فثبوت النجاسة لو يكوف حينئٍذ  

لتكليفي فكما أّف خطاب )اجتنب عن الدـ اؼبوجود يف القمر( كخطاب )اجتب( ا
يكوف قبيحًا يف نظركم يلـز أف يكوف اعتبار النجاسة لو قبيحًا أيضًا ألنّو خارج عن 
ؿبّل االبتبلء فما معٌت أف يعترب اؼبوذل النجاسة لو؟!! واغباؿ أّف الفقهاء ال ىبتلفوف 

 يكن ضمن ؿبّل االبتبلء. من ىنا يبٍت يف أّف الدـ أينما كاف ىو قبٌس حىت إذا دل
أّف الدخوؿ يف ؿبّل االبتبلء ليس شرطًا يف ثبوت اغبكم إذ لو كاف شرطًا يلـز أف 
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يكوف شرطًا يف اغبكم الوضعي أيضًا واغباؿ أنّو يف اغبكم الوضعي ليس بشرٍط 
 فيثبت أنّو يف اغبكم التكليفي ليس بشرٍط أيضاً.

 -:ووي مقاـ الْعليق نقوؿ

من أنو تثبت ثبلثة ؿباذير لو كانت  -:ا َالهسبة إلي ما ُوا و وي  ليلى األّوؿُم
 -فنقوؿ: -القدرة شرطاً يف متعلق التكليف 

 .-أعٍت يلـز إجراء الرباءة عند ذلك يف القدرة  -:ُّما َالهسبة إلي المَّذور األّوؿ

وعدـ إجراء  أّف اؼبناسب ىو ذلك لوال وجود ما يدّؿ على لزـو االحتياط -ويرّ و:
الرباءة, فلوال ما سوؼ نشَت إلية نقوؿ إف  اؼبناسب ىو الرباءة, فلو احتملت اؼبرأة 
أنو سوؼ يفاجئها اغبيض يف وسط هنار شهر رمضاف فسوؼ تشك يف وجوب 

ىو ىذا لوال ما سوؼ  الصـو عليها من البداية فيكوف ؾبرى للرباءة فإّف اؼبناسب
نا احتمل احتمااًل معتدًا بو أف أموت يف وسط , فأهاذا يف صبيعىكنذكره..., و 

الصبلة فنقوؿ ىنا هبري أصل الرباءة لوال وجود دليٍل آخر وىو ما يثبت بقاء القدرة 
 -وىو أحد أمرين:

أي  -االستصحاب االستقبارل, فإين اآلف قادٌر وحيٌّ وأشك بعد ذلك  -األّوؿ:
فزماف اليقُت اآلف وزماف الشك ىل تزوؿ اغبياة أو ال,  -إذل هناية الصـو أو اغبج 

لو إطبلٌؽ وسعة  (ٔ)(ال تهقض اليقيم َالشكىو اؼبستقبل, وبناء على أّف خطاب )
يشمل كّل يقٍُت وشّك فيشمل ىذا اؼبورد ويثبت أّف اليقُت مستمّر إذل زماف الشك, 
أي أنت باٍؽ حيًا وقادرًا إذل هناية اغبج باالستصحاب. ىذا إذا قلنا بوجود 

                                                           

 (.ٖٔٗٙٔ) , حٖٛٔ, ص ٔاالستبصار ج ((ٔ
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ودل نقل باختصاصو باليقُت والشك يف اغباالت اؼبتعارفة وىي أف يكوف  اإلطبلؽ
زماف اؼبتيّقن متقّدمًا والشك اآلف فإذا قلنا أّف )ال تنقض اليقُت بالشك( مطلق 
وبإطبلقو يشمل صبيع أفراد اليقُت والشك فهو يشمل ىذا اليقُت والشك بالشكل 

 يو تأّمل وإشكاؿ.الذي أشرنا إليو, وىل نقبل مثل ىذا االطبلؽ؟ ف

جرياف السَتة العقبلئية على إنّو يلـز البناء على القدرة يف اؼبستقبل فإهّنا  -الثاني:
جرت على أّف اإلنساف إذا كاف حّيًا اآلف فهو يبٍت على أنو حّي بعد شهٍر أو سنٍة 
ولذلك تراه يتزوج واغباؿ أنو وبتمل أنو يبوت قبل ليلة زواجو فهو ال يعتٍت ؽبذا 

حتماؿ وىكذا اغباؿ يف كّل أفعالنا, فهذه االحتماالت اؼبستقبلّية ال يعار ؽبا اال
أنبية بالسَتة العقبلئية, وىذه السَتة العقبلئية ثابتة يف عهد اؼبعصـو واإلماـ سكت 

 عنها وسكوتو يدّؿ على اإلمضاء.

شكلة أننا نلتـز يف أّف القدرة شرٌط يف متعلق التكاليف ولكن نتغلب على اؼب مع إذف
إما باالستصحاب االستقبارل بناًء على وجود إطبلٍؽ يف دليلو أو بالسَتة العقبلئية 

 أو بكليهما.

ما ما ذكرو وي المَّذور الثاني  .-أعٍت جواز إزالة القدرة  -:ُو

أّف إزالة القدرة تارًة تكوف قبل دخوؿ وقت الواجب وقبل صَتورتو فعلي   -ويرّ و:
ك, فعلى األّوؿ نلتـز جبواز إزالة القدرة وال ؿبذور يف الوجوب وأخرى يكوف بعد ذل

ذلك كمن عنده ماًء يتمكن من الوضوء بو لكنو يريقو قبل دخوؿ الوقت فإنو ال 
بأس بذلك إذ قبل دخوؿ الوقت ىو ليس مكلفًا بالوضوء حىت ال ذبوز لو اإلراقة 

توّجو إليو وحينئٍذ لو أراقو فسوؼ يدخل عليو الوقت وىو عاجٌز عن الوضوء في
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اػبطاب بالتيمم, إنّنا نلتـز بذلك ونقبلو وال ؿبذور فيو مادامت إزالة القدرة قبل 
 فعلّية الوجوب وقبل دخوؿ وقت الواجب.

ومن ىذا القبيل أف يناـ اؼبكّلف عمدًا قبل صبلة الصبح بساعة أو خبمس دقائق 
النـو حينئٍذ ال مثبًل فإنّو هبوز لو ذلك إذ قبل دخوؿ الوقت ال وجوب يف حّقو ف

مشكلة فيو وحينما يدخل الوقت ال تكليف يف حّقو ألّف القلم مرفوع عنو حىت 
 يستيقظ.

اللهم إال أف يصدؽ عليو عنواف تضييع الصبلة, ألنّو قد يستفاد من بعض النصوص 
 -أف تضييع الصبلة ؿبرـّ أو بعض العناوين األخرى من قبيل اآلية الكريبة اليت تقوؿ:

فردبا يستفاد  (ٔ)﴾ِمْم ََػْعِدِيْب َخْلٌف ََُضاُعوا الص اَلَة َواتػ بَػُعوا الش َهَواتِ َوَخَلَف ﴿
, أو نقوؿ إّف عنواف اافظة على الصبل ة منها أّف عنواف تضييع الصبلة عنواف ؿبرـّ

َوال ِذيَم ُيْب ﴿ -اافظة كقولو تعاذل:عليو صدؽ يواجٌب وىو هبذا الفعل سوؼ ال 
, فإذا استفدنا أّف عنواف اإلضاعة ال هبوز أو أّف (ٕ)﴾ِتِهْب ُيََّاِوظُوفَ َعَلي َصاَل 

فنقوؿ إف  ىذه اغبالة ال  -من ىذه النصوص أو من غَتىا  -عنواف اافظة الزـٌ 
 ذبوز.

وواضٌح أهنا ال ذبوز إذا تكررت فهنا قد تصدؽ اإلضاعة أو اافظة, أّما إذا فعل 
ف يناقش يف صدؽ اإلضاعة واافظة. فاؼبقصود أنّو ذلك مرّة أو مّرتُت فيمكن أ
أنّو ذبوز إراقة اؼباء أو األخرى إف ثبتت نلتـز ب ناويندبقتضى القاعدة لوال ىذه الع

 قبل دخوؿ الوقت.النـو 
                                                           

 .ٜ٘ية اآل, ًنسورة مر  ((ٔ
 .ٖٗية اآلسورة اؼبعارج,  ((ٕ
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فنلتـز بعدـ جواز ذلك من باب أّف  -أي بعد دخوؿ الوقت  -:وأّما على الثاين
آلف فإنّو بعد إراقة اؼباء داخل الوقت يسقط اػبطاب وإف سقط ألنّو فاقٌد للقدرة ا

خطاب توضأ وإذا ناـ فخطاب )صلِّ( يسقط عنو ولكن ىذا سقوط عصياين 
وبسبب تعجيز النفس, فهو يف بداية الوقت ماداـ كاف قادرًا على الوضوء أو 
الصبلة فاؼببلؾ صار يف حّقو فعلّيًا واػبطاب صار يف حّقو فعليًا ولكن حينما يريق 

فقد عّجز نفسو فاػبطاب يسقط باعتبار أّف القدرة ليست موجودة ولكن  اؼباء
اؼببلؾ يف حّقو صار فعليًا وقد عّجز نفسو عن تنفيذه فيكوف ىذا السقوط سقوطاً 
عصيانّيًا ويستحّق العقوبة عليو, من قبيل اإلنساف الواقف يف الطابق األعلى ويريد 

لن  ذلك ماداـ ىو بعُد فوؽ السطح أف يوقع نفسو فنحن لباطبو ونقوؿ لو ال تفع
فهو قادٌر على االمتثاؿ أّما إذا فرضنا أنّو أسقط نفسو وصار بُت السماء واألرض 
فاػبطاب سوؼ يسقط حينئٍذ ألنّو ليس لو معٌت ولكن ىذا سقوٌط عصيايّن فيذـّ 
عليو يف أثناء السقوط وال يستطيع ىو االعتذار ويقوؿ أنا اآلف فقدت القدرة إذ 

وؿ لو إف  اػبطاب يسقط عنك لعدـ القدرة أّما الذـ فهو باٍؽ ألنك عّجزت نق
نفسك عن ربقيق اؼببلؾ الفعلي بالعصياف, وىذا معٌت العبارة اليت نقلها صاحب 

االضطرار َاالخْيار ال يهاوي االخْيار عقاًَا ويهاويى الكفاية)قده( عن اؼبشهور )
 (.خطاَاً 

ّما ما ُوا و وي المَّذور الث العلم يف متعلق التكليف   ـ اعتبارو لز اعٍت  -:الثُو
بوجود الفرؽ بُت القدرة والعلم, فإّف ربصيل القدرة ليست  -ويرّ و:. - كالقدرة

باختيار اإلنساف, فالشخص العاجز عن اغبّج أو الصـو يكوف عجزه ناشئ عادًة 
اؼبشي, من غَت اختياره كأف كرب سّنو فضاؽ نفسو وضعف قلبو ورجبله وال يستطيع 

ىو ال يتمّكن من إزالة العجز وتبديلو بالقدرة فكيف زباطبو وتقوؿ اذىب  ومن مث
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إذل اغبّج؟!! إّف ىذا قبيٌح عقبًل, وىذا خببلؼ اعباىل فإنّو يصّح توجيو اػبطاب إليو 
أنّو يتمّكن من إزالة جهلو من خبلؿ التعّلم. وىذا فارٌؽ نلمسو بوجداننا,  لحاظب

العاجز أنو يقبح توجيو اػبطاب إليو بداعي التحريك أّما  فنحن نشعر يف مسألة
وال نقصد اعباىل القاطع بالعكس بل اعباىل البسيط اؼبلتفت إذل جهلو  -اعباىل 

فنشعر أنّو ال بأس بتوجيو اػبطاب إليو وسبب عدـ القبح ىو  -ويتمكن أف يتعّلم 
 أنو يتمّكن أف يتعّلم ويتمكن أف ال يتعلم.

من أف اػبطابات الشرعّية ىي خطابات كّلية  -يف وجهو الثاين وأما ما أفاده 
 . -وليست جزئية وال تنحّل بعدد األفراد 

إّف دعوى عدـ االكببلؿ ـبالفة للوجداف فإف الـز ىذا الكبلـ إّف قولو  -ويرّ و:
قولو تعاذل  , أو(ٔ)﴾َولِل ِى َعَلي اله اِس ِحج  اْلبَػْيِت َمِم اْسَْطَاَع ِإلَْيِى َسِبياًل ﴿ -تعاذل:

ـُ َكَما ُكَِْب َعَلي ال ِذيَم ِمْم قَػْبِلُكبْ ﴿  (ٕ)﴾يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ُكَِْب َعَلْيُكُب الصَِّيا

ليس منحبًل إذل أنو كتب عليك ايها اؼبكلف االوؿ وكتب عليك ايها اؼبكلف 
ا الطلبة عليكم )أيه -:كّلي وقلتُ   نحوٍ .وىكذا, أو إذا خاطبت الطلبة بالثاين..

باعبّد واالستفادة من الوقت( فعلى رأيو يبقى ىذا التكليف مرّكبًا على العنواف وال 
ينزؿ إذل األفراد وىذا ـبالٌف للوجداف. ىذا مضافًا إذل أنّو لو كاف اغبكم منصّباً 

نقوؿ ىل يبقى ثابتًا للعنواف فقط؟ وىذا و على العنواف وال ينحّل إذل األفراد فنسأؿ 
و أّف أّي فرٍد يتمّكن أف يعصي ألنو يقوؿ ال يوجد عندي خطاب وتكليف, الزم

فاػبطاب متوّجو للعنواف ودل ينحّل إذل األفراد أّما أنا الفرد فبل يلزمٍت الصـو ألّف 

                                                           

 .ٜٚسورة آؿ عمراف, اآلية  ((ٔ
 .ٖٛٔسورة البقرة , اآلية  ((ٕ
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فاػبطاب موّجو إذل  (يَا أَيػَُّها ال ِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياـُ ) -اآلية الكريبة تقوؿ:
آمنوا فيبقى ثابتًا إذل الذين آمنوا وليس إذل األفراد  فأنا ال أصلي وال يوجد الذين 

عصياٌف, وىل تلتـز هبذا الشيء؟!! إنو ال يبكن االلتزاـ بذلك. وإذا قلنا باف 
اػبطاب ينزؿ إذل األفراد فنسأؿ ونقوؿ ىل ينزؿ إذل األفراد بقيد اجملموع الكّلي دبا 

ر إليو وكأنّو واحٌد أو أنّو ينزؿ إذل اجملموع بنحٍو متعّدد؟ ىو ؾبموع وكأّف اجملموع يُنظَ 
فإف كاف ينزؿ إذل اجملموع بقيد الوحدة فبلزمو أنّو سوؼ يصَت اغبكم واحداً وبالتارل 
ال معٌت لنسبة العصياف إذل شخٍص والعصياف إذل آخر, يعٍت لو فرضنا أّف مكلفاً 

ا عصى أو ذاؾ أطاع ألّف اغبكم صاـ واآلخر دل يصم فبل نتمكن أف نقوؿ إف  ىذ
واحٌد واغباؿ أننا ننسب إذل ىذا العصياف وإذل ذاؾ االطاعة وىذا يدّؿ على أّف 
اغبكم متعّدد وليس واحداً. فبلبد من أف يلتـز بأنّو ينزؿ إذل األفراد بنحو التعّدد, 

 األفراد.وىذا ما أردناه, يعٍت أف  اػبطاب اؼبتوّجو إذل العنواف الكّلي ينحّل بعدد 

 -بقي شيئاف يف كبلمو)قده(:

ذكر أف اإلنشاء إذا كاف ينحّل بعدد األفراد فبلزمو االكببلؿ يف جانب  -األّوؿ:
يلـز أف يكوف الشخص   من مثو  –أي يف مثل قولنا )النار باردة(  -اػبرب أيضًا 

دليل كاذباً بعدد أفراد النار واغباؿ أنا نشعر بالوجداف أنو كاذب كذبة واحدة وىذا 
على عدـ االكببلؿ, فإذا دل وبصل االكببلؿ يف باب اػبرب ال وبصل االكببلؿ يف 

 باب اإلنشاء أيضاً.

إّف االكببلؿ متحّقق يف باب اػبرب أيضًا ولكن ىذا االكببلؿ ال  -وير  عليى:
يوجب تعّدد الكذب فإف تعّدد الكذب يدور مدار تعّدد نفس اػبرب وأما تعّدد 

ض أّف ًت فااػبرب فهذا ال يوجب تعّدد الكذب عرفاً, ولذا لو اؼبُخرَب دوف نفس 
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)كّل فرٍد من أفراد النار  -الشخص أّكد على فكرة االكببلؿ يف طّيات كبلمو وقاؿ:
تلك فهي باردة( مع ذلك ال يعّد كاذبًا إال مرّة واحدة,  ـسواًء كانت النار ىذه أ

ه, فنحن حىت لو قلنا فوحدة الكذب وتعّدده يدور مدار وحدة اػبرب وتعّدد
باالكببلؿ فاػبرب يعود واحدًا وليس متعددًا وإمبا ما أخرب بو متعّدد, فماداـ اػبرب 

 -واحداً يبقى آنذاؾ الكذب واحداً. وعلى ىذا األساس يبقى ما ذكرناه على حالو 
يعٍت نّدعي أنّو يف باب اإلنشاء ىناؾ اكببلؿ بعدد األفراد ويف باب اإلخبار أيضاً 

وما ذكره من لزـو تعّدد الكذب لو اكبّل اػبرب مدفوٌع  -اكببلؿ بعّدد األفراد  يوجد
 بأّف اؼبدار يف تعّدد الكذب على تعّدد نفس اػبرب ال على تعّدد اؼبخرَب عنو.

لو كاف يعترب يف باب األحكاـ التكليفية القدرة على اؼبتعّلق يلـز أف يكوف  -الثاين:
اـ الوضعية واغباؿ أنّو ال تعترب القدرة يف األحكاـ اغباؿ كذلك بالنسبة إذل األحك

واؼبفروض أنا ال يبكن أف نذىب إذل القمر  -الوضعّية, فالدـ اؼبوجود يف القمر مثبًل 
يبكن للموذل أف وبكم عليو بالنجاسة رغم عدـ قدرتنا عليو فيلـز أف يكوف األمر   -

ترب القدرة يف األحكاـ كذلك يف باب اغبكم التكليفي, والدليل على أنّو ال تع
الوضعّية ىو أّف الدـ اؼبوجود يف القمر مثبًل يبكن اغبكم عليو بالنجاسة واغباؿ أنّا 

 ال نقدر عليو.

ىناؾ فارؽ بُت األحكاـ التكليفية وبُت األحكاـ الوضعّية ففي األحكاـ  -وجواَى:
 (ى الن اِس ِحجُّ اْلبَػْيتِ َولِل ِو َعلَ : )التكليفّية يوجد عنصر التحريك والدفع فحينما يقاؿ

يراد ربريك اؼبكلف كبو الفعل والتحريك فرع القدرة, فإذا كاف الشخص ال يقدر 
على التحّرؾ فبل معٌت ألف وُبر ؾ, وىذا خببلفو يف األحكاـ الوضعّية فإنّو ال يوجد 
داعي التحريك فحينما يقاؿ ىذا قبٌس فهو اعتباٌر وىو ال يتضمن اعتبار التحريك 
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, فهذا ىو حكم النجاسة ال نفس كب و الًتؾ واؽبجراف, نعم ىذا الزـٌ من اللواـز
النجاسة وفرؽ بُت النجاسة وحكمها, فاغبكم الثابت للنجاسة تكليفيٌّ ويشًتط 
القدرة يف متعّلقو أما نفس النجاسة فبل تتضمن ربريكًا ومادامت ال تتضمن ربريكاً 

من  -يبقى ما نقلناه عنو يف آخر كبلمو  فيمكن اعتبارىا يف حّق غَت القادر. نعم
أّف األصوليُت اعتربوا يف منجزيّة العلم اإلصبارل دخوؿ صبيع األطراؼ يف ؿبّل 

فهو ال يرتبط بكبلمنا اآلف بل اؼبناسب التعّرض لو يف باب العلم  -االبتبلء 
ليفّية االصبارل. ونلفت النظر من جديد إذل أّف القدرة شرٌط يف متعّلق األحكاـ التك

ولكن إذا كاف اؽبدؼ من اغبكم التكليفي ىو التحريك, أّما إذا كاف اؽبدؼ إبراز 
َولِل ِو َعَلى الن اِس ِحجُّ )اؼببلؾ دوف التحريك كأف يفًتض أّف اؼبوذل حينما يقوؿ 

يريد أف يبُّت أف يف اغبّج مبلكًا عظيمًا وبعد معرفتهم باؼببلؾ العظيم ىم  (اْلبَػْيتِ 
هو فقط يبُت أنّو يوجد مبلؾ وال وبّرؾ كبوه وإمبا التحريك يصدر منهم يتحركوف, ف

, فإذا حصل ىذا فلعل -لو فرض ذلك  -دبا أهنم بلغو اؼبستوى العارل من الكماؿ 
إبراز اؼببلؾ وحده يكفي ألف يتحّرؾ, فإذا كاف اؽبدؼ من بياف اغبكم التكليفي ىو 

غبكم التكليفي إذ اؽبدؼ ىو إبراز اؼببلؾ إبراز اؼببلؾ فبل تشًتط القدرة يف متعّلق ا
يعٍت أف   -واؼببلؾ ال يتوّقف ثبوتو على القدرة ولكن األمر ليس كذلك عادًة 

فالقدرة حينئٍذ تكوف  -اؽبدؼ من األحكاـ التكليفية ىو التحريك دوف إبراز اؼببلؾ 
 معتربة يف متعّلق التكاليف.

االمتثاؿ موقوؼ على القدرة فما  وىي شبرة ىذا البحث بعد أف فرضنا أّف وجوب
فائدة البحث عن اعتبار القدرة يف نفس التكليف ماداـ االمتثاؿ ال هبب إال على 

 القادر أوليس ىذا ترفاً علمّياً؟
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 ثمرة يذا البَّث

تظهر يف بعض اؼبوارد من قبيل ما أشرنا إليو سابقًا فإنّو يف  قلنا اف شبرة ىذا البحث
الة النجاسة عن اؼبسجد تكوف اغبّصة من الصبلة اؼبزاضبة مسألة مزاضبة الصبلة بإز 

شرعاً ألهنا مزاضبة بالواجب األىم وإف كانت مقدورة تكويناً فلو  ةباإلزالة غَت مقدور 
أوقعها اؼبكلف ودل يعنِت لئلزالة وصّلى فهذه الصبلة ىل تقع صحيحة أو ال؟ ىنا 

كما نقلنا عن العلمُت اػبوئي  -تظهر الثمرة فإّف من قاؿ بأف القدرة ليست شرطاً 
يلـز أف يلتـز بصّحة الصبلة ألجل أنّو مأمور هبا وال يشًتط يف متعّلق  -واػبميٍت 

ثبت صّحة تاألمر موجود وبو  التكليف القدرة, نعم دل هبب عليو االمتثاؿ لكن
الصبلة فيمكن قصد التقّرب بو أو باؼببلؾ أذ يوجد كاشٌف عنو وىو نفس األمر, 

تقع صحيحة بنفس األمر أو دببلكو فبكليهما يبكن تصحيح الصبلة, ىذا  فالصبلة
بناًء على رأي من يقوؿ أف القدرة ليست شرطًا يف متعّلق التكليف. بينما من يرى 

صحيحها إذل أمور أخرى كما سوؼ أهّنا شرط يف متعّلق التكليف فقد وبتاج لت
 حظ.نل

دور وغَت اؼبقدور ىل ىو مقدور أو مث إّف ىناؾ قضّية أخرى وىي اعبامع بُت اؼبق
 ال؟ 

وقع كبلـ يف أنو بعد أف فرغنا عن اعتبار القدرة يف متعّلق التكليف  -والجواب:
 -نطرح سؤااًل وىو ىل اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور مقدور أو ليس دبقدور 

ماء من ؟ فلو فرضنا أف الطَتاف إذل الس-على اعتبار القدرة  وىذا الكبلـ يأيت بناءً 
غَت طائرة ليس دبقدوٍر للمكلف بنفسو ولكنو يتمكن أف هبلس يف البيت ويطالع 

 -اؼبطالعة أو الطَتاف  -فهل اعبامع بينهما مقدوٌر بأف أقوؿ لو يلزمك أحد ىذين 
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مقدور أو ليس دبقدور؟ فإف كاف مقدورًا فنستطيع أف  -أي األحد  -فهل اعبامع 
 نوّجو األمر إذل ىذا اعبامع.

ظهر من الشيخ النائيٍت)قده( أّف اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور ليس دبقدوٍر, وي
ولذلك قاؿ حيث إّف التكليف قد جعل بداعي التحريك والتحريك ال يبكن إال 
كبو اغبّصة اؼبقدورة فينحصر التكليف باغبصة اؼبقدورة وىي يف مثاؿ الصبلة ىي 

ا ينحصر التكليف باعبلوس للمطالعة أّما الصبلة غَت اؼبزاضبة باإلزالة, ويف مثالن
, (ٔ)ذلك يف أجود التقريراتاذل فليس دبقدوٍر, وقد أشار  -أي األحد  -اعبامع 

أّف اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور مقدور ولكن دل ينقل  (ٕ)ونسب إذل اّقق الثاين
 -ا أنّو قاؿ:عبارة لو. ولكن توجد عبارة يف جامع اؼبقاصد يف كتاب الّدين ؿبّصله

إذا كاف الشخص مدينًا وحّل وقت الدين وكانا قد اشًتطا مكاف التسليم وحّل 
وقت الصبلة فهل هبوز لو أف يصلي ويؤخر بذلك وفاء الدين واؼبفروض أّف صاحبو 
يريده يف وقتو عند األذاف فوجوب قضاء الدين متوّجو إليو فاذا أراد الصبلة اليت ىي 

ال؟ وىو)قده( يف ىذا اؼبورد أشار دبا يوحي إذل أّف  موّسعة ىل تقع صحيحة أو
اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور مقدور, يعٍت أف  إحدى الصبلتُت لو مقدورة وىي 
اليت تكوف بعد قضاء الدين كما يوجد فرٌد غَت مقدوٍر وىي تلك الصبلة اليت يف 

أف يؤمر بإحدى  بيتك, فأحدى اغبّصتُت مقدورة والثانية غَت مقدورة فهل يبكن

                                                           

 .ٖٛٙ -ٖٚٙ, ط قديبة , واوضح من ذلك صٕٗٙ, صٔأجود التقريرات, اػبوئي, ج ((ٔ
بن اغبسُت بن عبدالعارل الكركي العاملي واؼبعروؼ باقق الثاين أو اقق الكركي,  وىو الشيخ علي ((ٕ

ىػ(, لو عدة مصنفات ٜٓٗعاشوا يف العصر الصفوي, تويف سنة ) نمن علماء وفقهاء اؼبذىب الكبار الذي
 ومن أبرزىا كتاب جامع اؼبقاصد يف شرع القواعد.

http://ar.lib.eshia.ir/10057/1/264/تصحيح
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فسوؼ تصَت صبلتو يف البيت  اغبّصتُت؟ فإف كاف ىناؾ أمٌر واعبامع مقدورٌ 
 صحيحة وإال فبل.

وقد وقع الكبلـ بُت الشيخ النائيٍت)قده( من جهة وبُت غَته كاقق الثاين من جهة 
وىذا اػببلؼ بعد الفراغ عن اعتبار القدرة يف متعّلق التكليف فبل يدخل  -أخرى 
 -ا النزاع من ال يرى اعتبار القدرة يف متعّلق التكليف كالسيد اػبوئي)قده( يف ىذ

يف أّف اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور ىل ىو مقدور أو ليس دبقدور؟ وقد مثّلنا 
دبثاٍؿ وىو أف يقوؿ لو )إّما أف تصلي الصبلة يف أّوؿ الوقت أو تطَت إذل السماء( 

وقاؿ لو حققو رل فهل ىذا اعبامع  -األحد أي  -أي طلب منو اعبامع بينهما 
 .ة على بعض أفراده أو ليس دبقدور؟مقدوٌر بسبب القدر 

قاؿ الشيخ النائيٍت)قده( إنّو ليس دبقدوٍر وبالتارل ينحصر التكليف بالفرد اؼبقدور 
أعٍت الصبلة غَت اؼبزاضبة باإلزالة وأّما الصبلة اؼبزاضبة باإلزالة فبل تكوف مشمولة 

وقاؿ اّقق الثاين إف  اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور مقدوٌر, وذكرنا أّف لو لؤلمر. 
)وإف قيل وجوب القضا  علي  -ونّصها: عبارة يف باب الدين يفهم منها ذلك

الفور يهاوي وجوب الصالة وي الوقت الموّسع ألنّى حيم وجوب الصالة إذا 
يطاؽ ويو َاطل وإف لب  تَّقق وجوب القضا  علي الفور يلـز تكليف ما ال

ال نسّلب  -يبق خرج الواجب عّما ثبت لى مم صفة الوجوب الفوري, قلها:
لزـو تكليف ما ال يطاؽ إذ ال يمْهع ُف يقوؿ الشارع ُوجبت عليك كال 
األمريم لكم ُحديما مضّيق واآلخر موّسع وإف قّدمت المضّيق وقد امْثلت 

ثمت َالمخالفة وي وسلمت مم اإلثب وإف قّدمت الموسع وقد ام ْثلت ُو
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, وكبلمو ىذا يدّؿ على أّف الصبلة ىي واقعًا متعّلقًا لؤلمر وىذا نفهم (ٔ)الْقديب(
منو أّف اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور مقدوٌر وإال ال نتصّور صحتها وتعّلق األمر 

 هبا إاّل بناًء على ذلك.

 

 -ويها نسأؿ سؤاليم:

لرأيُت ىو الصحيح, فهل ما ذىب إليو الشيخ أّي واحٍد من ىذين ا -األّوؿ:
 النائيٍت)قده( ىو الصحيح أـ ما ذىب إليو اقق الثاين)قده( ىو الصحيح؟

 ما ىي شبرة ىذا البحث؟ -الثاني:

  -الجواب:

فاؼبناسب اف الصحيح ما ذكره اّقق الثاين إذ  -ُما َالهسبة إلي السؤاؿ األوؿ:
يتحّقق ببعض األفراد واؼبطلوب ىو األحد من الواضح أّف ِصرؼ وجود الشيء 

بنحو ِصرؼ الوجود وىذا األحد حيث يتحّقق بأحد الفردين فإذف ال يضّر عدـ 
, وىذه قضية -الذي ىو اعبامع  -إمكاف الفرد الثاين يف صدؽ القدرة على األحد 

                                                           

شخص الذي عليو َدين فورّي وقد اتفقا على تسّلم الدين حُت أذاف وقلنا إف  مضموف العبارة وارد يف ال ((ٔ
الظهر فحينما حّل وقت صبلة الظهر أراد اؼبدين أف يصلي فهل تقع صبلتو صحيحة؟ يبكن أف يقاؿ بأّف 
الدين فورّي والصبلة موّسعة ومع فوريّة الدين سوؼ تكوف الصبلة مزاضبة بالدين الفوري فبل تكوف مشمولة 

كوف باطلة, وىذا على مشرب الشيخ النائيٍت)قده(, أما اّقق الثاين فهو أراد أف يذىب إذل لؤلمر فت
الصّحة , نعم إذا صّلى فسوؼ يكوف آشبًا أّما إذا قدـ الّدين على الصبلة فقد امتثل كبل األمرين من دوف 

 لشيخ االستاذ.إمٍث أّما إذا صلى مث قضى الدين كانت صبلتو صحيحة لكنو يكوف آشباً. توضيح ا
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واضحة مسّلمة وال ندري كيف ذىب الشيخ النائيٍت)قده( إذل ما ذىب إليو فإنو 
 ريب؟!!شيء غ

ّما َالهسبة إلي السؤاؿ الثاني: نّو بناًء على كوف اعبامع مقدوراً ال كبتاج إذل فا -ُو
فكرة الًتّتب آنذاؾ يف مثاؿ الصبلة اؼبزاضبة باإلزالة أو الصبلة اؼبزاضبة بقضاء الدين, 
فإنو ال كبتاج إليها لتصحيح الصبلة إذ يوجد أمٌر بقطع النظر عن فكرة الًتّتب, 

 - (لصبلـ لدلوؾ الشمس إذل غسق الليلأقم ا)أي  -مر بطبيعي الصبلة فإّف األ
ىو ثابٌت غاية األمر أّف بعض أفراده ليس دبقدوٍر وعدـ القدرة على بعض أفراده ال 
ينايف تعّلق األمر بالطبيعي, فيبقى األمر بالطبيعي ثابتًا وعليو فأنا سوؼ ائِت 

 الطبيعي ببل حاجة إذل فكرة الًتتب. بالصبلة اؼبزاضبة باإلزالة امتثاالً لؤلمر

رؽ بُت ىذا الراي وبُت رأي السيد اػبوئي)قده( ىو أنّو يف اؼبوارد اليت ال نعم الف
ض أّف األمر دار بُت انقاذ غريٍق وبُت اغبج ًت فايوجد فيها جامع بُت فردين كما لو 

نطّبق فكرة وكاف األىم ىو انقاذ الغريق فلو تركو واشتغل باغبج فهنا ال يبكن أف 
اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور إذ أّف ىذه الفكرة تأيت فيما إذا كاف ىناؾ أفراد 
متعّددة للواجب بعضها مقدورًا وبعضها اآلخر ليس دبقدوٍر أّما ىنا فاؼبطلوب ىو 
اغبّج يف ىذه السنة وليس اغبج بنحو التوسعة, ففكرة اعبامع بُت اؼبقدور وغَت 

ا فنحتاج لتصحيح اغبّج إذل فكرة األمر الًتّتيب, خببلفو على رأي اؼبقدور ال تأيت ىن
 السيد اػبوئي)قده( فإنو ال وبتاج إليها.

إذف كبن حينما نقوؿ إف  اعبامع بُت اؼبقدور وغَت اؼبقدور مقدوٌر وهبذه نصحح 
الصبلة اؼبزاضبة باإلزالة فهذا يف اغبقيقة ينفعنا يف بعض موارد التزاحم وليس يف  

جب واجبًا موّسعًا ولو أفراد وال ينفعنا فيما لو  اا, فهو ينفعنا فيما إذا كاف الو كّله



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٖ٘ٔ
 

من فالتفت إذل ىذه النكتة. و  -اغبج كما يف مثاؿ   -كاف الواجب ليست لو أفراد 
ال يتسّجل اإلشكاؿ علينا بل يتسّجل على السيد اػبوئي)قده( فنقوؿ لو إّف  مث

ال من باب حبثها على مسلك الغَت ألّنك ال فكرة الًتّتب البد وأف ال تبحثها إ
ربتاج إليها, أّما كبن فندخل يف حبث الًتّتب من باب اغباجة إليو, إذ كبن ال كبتاج 
إليو يف موارد الواجب اؼبوّسع بل كبتاج إليو فيما إذا دل يكن الواجب اؼبزاحم واجباً 

 موّسعاً ولو أفراد, وىذه نكتة ظريفة ينبغي االلتفات إليها.

 

 مسقطات الْكليف

ال إشكاؿ يف أّف التكليف يسقط بكّل قيٍد أخذ عدمو يف ثبوت التكليف, فمثبلً  
كّل حكٍم ىو مشروٌط بعدـ الضرر وعدـ اغبرج وعدـ النسياف وعدـ اإلكراه, فإذا 
ربقق اإلكراه زاؿ التكليف, وإذا ربقق االضطرار زاؿ التكليف...وىكذا, وىذا 

ووجهو واضح حيث إّف عدمو أخذ يف ثبوت التكليف  مطلب مسّلم ومّتفق عليو,
فبلزمو أف ال  -أي ربقق النسياف مثبًل  -والـز ذلك أنّو مىت ما ربّقق ذلك الشيء 

يثبت التكليف والقضّية بديهية من ىذه الناحية. إمبا الكبلـ يف أّف االمتثاؿ 
امتثل والعصياف ىل نبا من مسقطات التكليف أو ال؟ فإذا فرض أّف اؼبكلف 

التكليف فهل يزوؿ بذلك التكليف كما لعلو ىو اؼبعروؼ واؼبركوز يف أذىاننا أو أنو 
 ال يزوؿ؟ 

إّف الذي يزوؿ ىو فاعليتو وربريكو وأّما وجوده الفعلي فبل يزوؿ بل ىو  -قد يقاؿ:
باٍؽ, والدليل على ذلك ىو أّف الوجوب مثبًل يف واِقِعِو عبارة عن اإلرادة واغبب 

الواضح أّف إرادة الشخص لشيٍء ال تزوؿ بتحّقق اؼبراد بل ىي باقية  للشيء ومن



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٗ٘ٔ
 

وإمبا الذي يزوؿ ىو باعثّية اإلرادة وؿبركّيتها كبو الفعل, فالطعاـ مثبًل كبن كبّبو 
ونريده فإذا أكلنا ىل زالت اإلرادة لو أو ىي باقية؟ إهّنا باقية وإمبا الزائل ىو ؿبركّيتها 

الثانية من اآلف أو نقوؿ احتفظوا بالباقي لنأكلو يف الوجبة بدليل أننا هنيئ للوجبة 
الثانية, إف ىذا معناه أّف اإلرادة والشوؽ بَعُد موجوٌد غايتو ألجل امتبلء البطن ال 
ؿبركّية ؽبذه اإلرادة ال أنو ال وجود ؽبا بالفعل, وعليو فحيث أّف الوجوب مثبلً ىو يف 

بقاؤه حىت بعد ربّقق الواجب وإمبا الذي يزوؿ روحو وحقيقتو عبارة عن اإلرادة فيلـز 
 ىو ؿبركيّتو وباعثيتو.

 ثمرة يذا البَّث

وتظهر الثمرة ؽبذا البحث يف بعض األحباث األصولّية أحدىا ما لو فرض أّف 
اؼبكلف شك يف داخل الوقت ىل أتى بالواجب أو ال كما لو شك قبل غروب 

بقطع النظر  -دة ماذا تقتضي الشمس ىل صلى صبلة الظهر والعصر أو ال فالقاع
عن صحيحة زرارة اليت تقوؿ إذا شك داخل الوقت فيأيت هبا وإف شك خارج 

إّف  -؟ يبكن أّف يقاؿ:-الوقت فقد دخل حائل وىذا ما يعرب عنو بقاعدة اغبيلولة 
القاعدة تقتضي لزـو االتياف بالصبلة ألّف ذمتو قد اشتغلت يقينًا بالتكليف ولكن 

أو ال, واالشتغاؿ اليقيٍت يستدعي الفراغ اليقيٍت والفراغ اليقيٍت  يشك ىل امتثلو
 يتحّقق بأف ائت بالصبلة من جديد وال ينفع احتماؿ االتياف هبا سابقاً.

إذا قلنا بأّف التكليف يسقط باالمتثاؿ ففي مثل ىذه  -ويها قد يشكل ويقاؿ:
يصَت  من مثو  ,لتكليفاغبالة حيث كبن كبتمل االمتثاؿ فيلـز أف كبتمل عدـ ثبوت ا

اؼبورد من موارد الشك يف ثبوت التكليف وىو ؾبرى للرباءة!! وىذا إشكاٌؿ فٍّت على 
 رأي اؼبشهور.
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ا اليت تزوؿ إّف ىذا اإلشكاؿ يندفع لو قلنا بأف فعلّية التكليف ال تزوؿ باالمتثاؿ وإمب
ل صاألساس ليس اؼبورد من موارد الشّك يف ثبوت أ اىي فاعليتو, فعلى ىذ

ربريكو ال يف أصل ثبوتو, نعم يأيت ىذا اإلشكاؿ  فاعليةالتكليف وإمبا الشّك يف 
على رأي اؼبشهور الذي يقوؿ بأّف االمتثاؿ من مسقطات التكليف إذ يقاؿ إنّو 

يصَت اؼبورد من موارد  من مثو  ,مادمنا كبتمل االمتثاؿ فبل قبـز بثبوت التكليف اآلف
 لشك يف التكليف ؾبرى للرباءة.الشك يف ثبوت التكليف ومورد ا

إذف ىذا اؼببٌت قد نستفيد منو يف بعض اجملاالت مثل ىذا اؼبورد فلذلك ال بأس 
 بتحقيق ىذا اؼبطلب.

إّف قياس اؼبراد التشريعي على اؼبراد التكويٍت أمٌر  -ولكم يمكم ُف نجيب ونقوؿ:
ّف اإلرادة ال تزوؿ دبجّرد يف غَت ؿبّلو, ففي باب اؼبراد التكويٍت كإرادة الطعاـ نسّلم أ

ربقق اؼبراد وإمبا تزوؿ الفاعلية أو التحريك والوجداف قاٍض بذلك, وأّما يف باب 
ونقصد منو أّف اؼبوذل يريد الفعل مٍّت كالصبلة والصـو أي يريد  -اؼبراد التشريعي 

إرادة  فعل الغَت ومىت ما أريد فعل الغَت فهذه يعرّب عنها باإلرادة التشريعية يف مقابل
فيمكن أف نفًتض أنّو بتحّقق اؼبراد يزوؿ  -فعل نفس اؼبريد فهذه إرادة تكوينية 

أصل اإلرادة وقياس ىذا على ذاؾ يف غَت ؿبّلو فإنّو يف اإلرادة التشريعية يريد اؼبوذل 
 الفعل طبقًا ؼببلٍؾ ومصلحٍة معّينٍة ومن اتمل أف ذلك اؼببلؾ يتحّقق بالفعل مّرة

إذا كاف اؼببلؾ من ىذا القبيل فحينئٍذ يلـز من ربّقق  اؼبرّة فرّة الثانية, واحدة دوف اؼب
 الواحدة زواؿ اإلرادة ال أهنا تبقى بعد ذلك.

إذف ىذا الكبلـ صحيٌح يف باب اإلرادة التكوينّية وليس بصحيٍح يف باب اإلرادة 
مصاحل معّينة التشريعية بعد االلتفات إذل أّف اإلرادة التشريعية تنشأ من مبلكات و 
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وال ؿبذور يف أف يتحّقق اؼببلؾ واؼبصلحة باالمتثاؿ مرّة واحدة وبعد االمتثاؿ ال 
مصلحة وال إرادة فأّي مانع ذلك؟!! ولذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أّف اؼبكلف 

كما لو أتى بصبلة الظهر   -بعد أف أتى بالواجب كامبًل ال يبكنو أف يأيت بو ثانيًا  
فبل يصّح لو أف يأيت هبا مرة ثانية وما ذاؾ إاّل ألجل أّف  -واألجزاء بكامل الشرائط 

اؼبراد سنخ مراٍد تتحّقق مصلحتو باؼبرّة الواحدة, فاإلرادة قد زالت وسقطت فما 
 عٌت أف يأيت بالفعل مرًّة ثانية.م

ة فبل دامت باقي وىذا خببلفو على أّف اإلرادة باقية والفاعلّية ىي الزائلة فإّف اإلرادة ما
ؿبذور آنذاؾ يف اإلتياف بالواجب مرًّة ثانية ألجل وجود إرادة فعلّية, نعم إلزاـ 
وربريك ليس موجودًا فيلـز صّحة الفعل واغباؿ أنّو ال يلتـز أحٌد بذلك. إذف قياس 

 اإلرادة التشريعّية على اإلرادة التكوينّية ليس يف ؿبّلو.

دل يؤخذ عدمو قيدًا يف  غباؿ أنّوط التكليف باالمتثاؿ واكيف يسق  -وإذا قلت:
التكليف وإمبا الذي أخذ عدمو قيدًا يف التكليف ىو الضرر واغبرج والنسياف 
واالضطرار واإلكراه فيسقط التكليف بتحّقق اإلكراه والنسياف واالضطرار يف ؿبّلو 

ف أّما التكليف فلم يؤخذ فيو قيد أف ال يتحّقق االمتثاؿ فإذا دل يؤخذ ىذا القيد فإذ
 بتحّقق االمتثاؿ كيف يسقط التكليف؟

صحيٌح أنّو دل يؤخذ عدمو قيدًا ولكن دل يؤخذ بذلك من باب أنّو  -والجواب:
بعد ربّقق اؼبطلوب ال طلَب, فسقوط الطلب شيٌء قهريٌّ بعد ربّقق اؼبطلوب وال 

فبما  يتوّقف على أخذ العدـ قيدًا إمبا يلـز أخذ العدـ قيدًا يف غَت االمتثاؿ أّما فيو
أنّو قد ربّقق اؼبطلوب فعلى ىذا األساس سوؼ يسقط سقوطًا قهرياً, فإرادة اؼبوذل 
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ل  الفعل فحينئٍذ يسقط وطلبو ؿبدوداف من البداية ماداـ الفعل دل يتحّقق فإذا حص
 قهرّي. نحوٍ األمر ب

إنو ال بأس بأف نقوؿ إف  االمتثاؿ من مسقطات نفس التكليف فإنّو شيءٌ  والهْيجة
 مٌل ووجيٌو وال يقاس باؼبرادات التكوينّية.ؿبت

أنّو أحيانًا ال هبوز تعجيز النفس عن امتثاؿ التكليف حىت  -ونذكر إضاوة وهقوؿ:
قبل حلوؿ وقت الواجب وذلك فيما إذا دّؿ الدليل اػبارجي على أّف اؼبقّدمة يلـز 

ياـ فإّف فعلها قبل زماف الواجب كما ىو اغباؿ بالنسبة إذل الغسل يف ليلة الص
وجوب الصـو يبتدئ من حُت طلوع الفجر ولكن غسل اعبنابة هبب قبل الفجر 
لداللة الدليل اػباص على ذلك, وىذا ما يصطلح عليو يف علم األصوؿ باؼبقدمات 
اؼبفّوتة, فهناؾ مقّدمات لو دل يفعلها اؼبكّلف قبل زماف الواجب لفات امتثاؿ 

عبلـ يف إشكاٍؿ وىو أنو كيف ذبب اؼبقّدمة الواجب ودل يبكن امتثالو, وقد وقع األ
قبل حلوؿ زماف الواجب؟ وىذه ىي مشكلة وجوب اؼبقّدمات اؼبفّوتة وتوجد آراء 
متعّددة يف كيفية حّلها وكبن اآلف لسنا بصدد حّل ىذه اؼبشكلة وإمبا نريد أف نقوؿ 

ز تعجيز إنّو بعد أف دّؿ الدليل على لزـو فعل اؼبقّدمة قبل طلوع الفجر فبل هبو 
النفس قبل زماف الواجب وذلك بإراقة ماء الغسل مثبًل رغم أّف وقت الواجب دل 
وبن ولكن إراقة اؼباء واالنتقاؿ إذل التيمم ال هبوز ألنّو هبب فعل اؼبقّدمة قبل زماف 
الواجب, أما كيف لبرّج وجوب اؼبقّدمة قبل زماف وجوب ذي اؼبقدمة فنّيًا فتلك 

ألة اؼبقّدمات اؼبفّوتة, لكن بعدما لـز وجوب فعل اؼبقدمة قضّية أخرى تبحث يف مس
قبل حلوؿ  -أي على الغسل  -قبل زماف الواجب فتفويت القدرة على اؼبقدمة 

الفجر ال هبوز وىذا مطلب واضح إذ اؼبفروض أّف اؼبقدمة ذبب اآلف فمادامت 
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اؼبقّدمات ذبب فتفويت القدرة شيء غَت جائز, وىذا كبلـٌ سيّاٌؿ يف مطلق موارد 
 اؼبفوتة.

ويوجد مورٌد أخر ال هبوز فيو تعجيز النفس قد أشرنا ليو فما سبق وىو ما إذا انطبق 
فيما  -عنواٌف ثانويٌّ كأف فرض أنو كاف ينطبق على الشخص عنواف اؼبضّيع لصبلتو 

أو ال يصدؽ عليو أنّو ؿبافٌظ  -إذا بنينا على أّف عنواف تضييع الصبلة من ارمات 
ففي مثل ذلك ال هبوز أف  -بناء على وجوب مثل العنواف الذكور  -بلتو على ص

يناـ الشخص قبل طلوع الفجر إذ قد ينطبق عليو عنواف اؼبضّيع أو غَت اافظ على 
 صبلتو. 

 

 ا ْراؾ األحكاـ

دل يقع إشكاؿ وخبلٌؼ بُت اإلمامية يف أّف األحكاـ الواقعّية مشًتكة بُت العادل 
)وقد تواتر َوجو   -لشيخ األعظم)قده( يف الرسائل ما نّصو:واعباىل, وذكر ا

. إذف ىو يّدعي تواتر (ٔ)الَّكب المشْرؾ َيم العالب والجايل األخبار واآلثار(
 األخبار على اشًتاؾ األحكاـ. 

ظنا األخبار قد ال نعثر على خرٍب يدّؿ بالداللة اؼبطابقّية على االشًتاؾ حبيث وإذا غب
مشًتكة بُت العادل واعباىل, وال يبعد أّف مقصوده ىو أّف األخبار  يقوؿ إف  األحكاـ

قد دّلت ولو بالداللة االلتزامّية دوف اؼبطابقة على ذلك, من قبيل أخبار وجوب 
لب -)يؤتي َالعبد يـو القيامة ويقاؿ لى ياّل عملت؟ ويقوؿ: -التعّلم اليت تقوؿ:

                                                           

 .ٖٔٔ, صٔفرائد األصوؿ, االنصاري, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13056/1/113/تواتر
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وَػَلْواَل نَػَفَر ِمْم ُكلِّ ِوْرَقٍة ﴿ النفر , ومثل آية(ٔ)يال تعلمت؟...( -ُعلب, ويقاؿ لى:
يمِ  ُهْب طَائَِفٌة لَِيَْػَفق ُهوا ِوي الدِّ ـُ ديٍن حىت يتفقهوا, فوجوب  (ٕ)﴾ِمهػْ يعٍت توجد أحكا

تزامّية على وجود أحكاـٍ يف حّق اعبميع إذ لو دل تكن ىناؾ لالتعّلم يدّؿ بالداللة اال
واً, فنفس روايات وجوب التعّلم تدّؿ أحكاـ يف حّق اعباىل فالتعّلم يكوف لغ

بااللتزاـ على أّف األحكاـ مشًتكة, وىكذا آية النفر اآلمرة بالتفقو تدّؿ بااللتزاـ 
على وجود أحكاـ مشًتكة. وكذلك ما دّؿ على تشريع األمارات كاػبرب وغَته من 

أمارة األمارات فهو يدؿ باإللتزاـ على وجود أحكاـٍ مشًتكٍة وإال فاالمارة تكوف 
على ماذا إذا دل يكن ىناؾ حكم مشًتؾ؟! إهنا ال تكوف أمارًة على شيٍء إذ ال 
يوجد حكٌم يف حّق اعباىل حىت تكوف أمارًة عليو, فبلبد وأف نفًتض أف األحكاـ 

تواتر  مشًتكة حىت يصّح توجيو حّجية األمارات. إذف ال يبعد أّف مقصوده من
 وإذا كاف ىذا ىو مقصودة فهو شيٌء ليس ببعيد. بااللتزاـ, األخبار يعٍت الدالّة ولو

إّف  -ولكن بقطع النظر عن األخبار اليت ذكرىا الشيخ األعظم)قده( قد يقاؿ:
نفس االختصاص وتقّيد اغبكم خبصوص العادل ىو مستحيٌل بنفسو للدور الذي 

 بناءً  -إف  ثبوت اغبكم موقوٌؼ على العلم بو  -ينسب إذل العبلمة)قده(, وحاصلو:
, والعلم باغبكم فرع ثبوت اغبكم إذ لو دل يكن -على اختصاص اغبكم بالعادل 

                                                           

إشارة اذل رواية مسعدة بن زياد قاؿ ظبعُت جعفر بن ؿبمد )ع( وقد ُسئل عن قولو تعاذل "فا اغبجة  ((ٔ
ة, عبدي كنَت عاؼبًا فاف قاؿ نعم قاؿ لو أفبل عملت دبا البالغة" فقاؿ: إف ا تعاذل يقوؿ للعبد يـو القيام

علمت؟ واف قاؿ كنُت جاىبًل قاؿ أفبل تعلمت حىت تعمل, فيخصمو فتلك اغبجة البالغة. حبار االنوار, 
 من الطبعة الثانية عن أمارل اؼبفيد.ٓٛٔ, وٜٕ, صٕج
 .ٕٕٔيةاآلسورة التوبة,  ((ٕ
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حكٌم فأعلم دباذا؟!! فيلـز بذلك الدور, يعٍت ثبوت اغبكم يكوف موقوفاً على ثبوت 
 اغبكم.

فإنا نسّلم اؼبقّدمة األوذل وىي أف  -:ويذو  ليست صياغة  قيقة وجواَها واضح
أّما أف   -بناء على اختصاص االحكاـ بالعاؼبُت  -ثبوت اغبكم فرع العلم باغبكم 

العلم باغبكم موقٌف على ثبوت اغبكم فهذا أّوؿ الكبلـ, فالعلم بالشيء ىل ىو 
فرع ثبوت الشيء؟! فنحن لو كنّا نعلم بنزوؿ اؼبطر فهل يلـز أف يكوف اؼبطر نازالً 

وال تقل إّف ىذا يف  حتماً؟ أفبل يبكن أف أعلم بنزوؿ اؼبطر من دوف نزولو اشتباىاً؟!!
اؼبنطق يعدُّ جهبلً, كبّل فنحن نريد العلم دبعٌت اعبـز وليس بذلك اؼبعٌت, فأنا أجـز 
بنزوؿ اؼبطر واغباؿ أنّو ال يوجد مطر, وكّل جاىٍل مرّكٍب عنده علٌم دبعٌت اعبـز 
ولكّنو ال يطابق الواقع, ولو كاف العلم بالشيء فرع وجود الشيء لكاف كّل علٍم 

 قاً للواقع وال يبقى آنذاؾ جهٌل مرّكب.مطاب

والصحيح كما ذكر من أّف العلم أمٌر ذىٍتٌّ واألمر الذىٍت ال يتعّلق إال بالصورة 
الذىنية وليس بالواقع اػبارجي, فعلمي بنزوؿ اؼبطر ال يتعّلق بنزوؿ اؼبطر اػبارجي 

الذىن,  وإال صار ما يف الذىن ثابتًا يف اػبارج أو أّف اػبارج سوؼ يدخل يف
فمتعّلق العلم دائمًا ىو الصور الذىنّية, فالصور الذىنّية ىي اؼبعلـو بالذات وليس 
الواقع اػبارجي وإذا نسبنا العلم إذل الواقع اػبارجي فهذه نسبٌة بالعرض وىو معلوـٌ 
ثانيًا وبالعرض وإال فحقيقٌة اؼبعلـو بالذات ىو الصورة الذىنّية, وىذا ينبغي أف 

وىو أّف العلم بالشيء ليس موقوفًا على ثبوت ذلك  -ضحات يكوف من الوا
. -الشيء فالعلم بالشيء فرع ثبوت الصورة يف الذىن ال فرع ثبوت الشيء خارجاً 

إف  ثبوت اغبكم يف حّقي فرع علمي  -وعلى ىذا األساس يندفع الدور إذ نقوؿ:
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رة الذىنية, فإذا بو, وعلمي بو ليس فرع ثبوتو حقيقًة يف حّقي وإمبا ىو فرع الصو 
تصّورت اغبكم أمكن تعّلق العلم بو, فالعلم يتعّلق بالصور الذىنّية ال بالوجود 

 اػبارجي فبل دور.

صيغة  (ٔ)إف  ىذه الصيغة للدور اليت تنسب إذل العبلمة اغبلي)قده( -والخالصة:
 االستحالة. إلثباتمرفوضة وواضحة الضعف والبد من ذكر بياٍف آخر 

 

 -ذكر َياناف لالسَّْالة:جاؿ يُ ووي يذا الم

إّف دور العلم يف نظر العادل ىو دور الكاشف ال دور اؼبوّلد, فأنا  -البياف األّوؿ:
حينما أعلم بوجود األسد فليس علمي يوّلد األسد بل يكشف عن وجوده وال 
يبكن أف يصّدؽ عاقٌل أّف علمو ىو الذي يوّلد معلومو, بينما بناًء على اختصاص 

لعاؼبُت سوؼ يكوف العلم باغبكم موّلدًا للحكم وال يبكن للعاقل أف اغبكم با
يصّدؽ هبذا, وماداـ ال يبكن أف يصدؽ بو العاقل فبل يبكن للمشرّع أف يشرّع 

رفضو العقبلء ودل يقبلوه  فإذاحكماً من ىذا القبيل ألّف اغبكم يشّرعو للناس العقبلء 
 فبل يبكنو أف يشرّع مثل ىذا اغبكم.

يف مرحلة العلم باغبكم, يعٍت إذا أردت أف أعلم بو  ورإنّو يلـز الد -الثاني:البياف 
فيلـز من علمي دوٌر يف مرحلة العلم, وعليو فمثل ىذا اغبكم ال يبكن أف يعلم بو 

                                                           

سف بن علي بن ؿبمد بن مطهر اغبلي, الفقيو واؼبتكلم الشيعي صباؿ السيد أبو منصور اغبسن بن يو  ((ٔ
والكبلـ والتفسَت  وصنف العبلمة يف شىت العلـو منها: الفقو وأصولوقد اؼبعروؼ يف القرف الثامن اؽبجري, 

 ىػ(ٕٙٚوالرجاؿ... وغَتىا. تويف سنة )
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اؼبكلف, وماداـ ال يبكن أف يعلم بو اؼبكلف فتشريعو يصَت لغوًا وببل فائدة, يعٍت 
كم الذي ال يبكن أف يصل إذل اؼبكّلف وال يبكن أف أف  اؼبوذل ال يشرّع مثل ىذا اغب

يعلم بو اؼبكلف حيث إّف علمو بو شيٌء مستحيل؟ وذلك إلنّو يلـز االستحالة يف 
مرحلة العلم باعتبار أّف العلم باغبكم فرع العلم دبوضوعو, فأنا أعلم بوجوب اغبّج 

علمت بأيّن إذا علمت دبوضوع الوجوب واؼبوضوع ىو اؼبستطيع القادر, فإذا 
مستطيٌع قادٌر فهذا علٌم دبوضوع اغبكم فسوؼ أعلم بالوجوب. وتعاؿ إذل موردنا 
فموضوع اغبكم ما ىو؟ إّف موضوعو ىو العلم بو, وعلى ىذا األساس إذا أردت أف 
أعلم باغبكم فبلبد وأف أعلم دبوضوعو يعٍت أعلم بالعلم باغبكم, فعلمي باغبكم 

يث إّف العلم بالعلم باغبكم ليس ىو يف واقعو علمُت فرع العلم بالعلم باغبكم, وح
األساس يكوف علمي باغبكم  افالعلم بالعلم ىو علٌم, فعلى ىذ وإمبا ىو علٌم واحدٌ 

فرع علمي باغبكم, فصار العلم باغبكم فرع العلم اغبكم وىذا ىو الدور, وىو 
 شيٌء مستحيٌل . 

لعلم ىو مستحيٌل يف حّد نفسو إذف العلم باغبكم اؼبذكور الذي ىو موقوٌؼ على ا
وتشريع حكٍم ال يبكن أف يُعلم بو ويلـز الدور من العلم بو فأصل تشريعو يكوف 

 مستحيبًل.

كبن  -وبعد أف عرفنا أف تقييد اغبكم حبالة العلم بو شيٌء مستحيٌل نسأؿ ونقوؿ:
بوجداننا قد نشعر بإمكاف ذلك كما ىو اغباؿ بالنسبة إذل اعبهر واإلخفات 

قصر والتماـ فوجوب كّل واحٍد من ىذه األمور خاصٌّ بالعادل, إّف ىذا شيٌء وال
 وجيٌو, فهل ىناؾ من طريٍق يتوّصل بو إذل تقييد اغبكم بالعادل من دوف لزـو ؿبذور؟
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 -نعب يمكم ذلك َأحد الوجهيم الْالييم: -والجواب:

واليت يعرّب  -اإلنشاء ذكرنا فيما سبق أّف اغبكم يبّر دبرحلتُت مرحلة  -األّوؿ:الوجى 
وذلك عند ربّقق  -أو ما يعرب عنو باجملعوؿ  -ومرحلة الفعلّية  -عنها باعبعل 

ت بذلك الفعلّية أو مرحلة إذا ربّققت االستطاعة خارجًا تثباؼبوضوع خارجاً, ف
 -اجملعوؿ, فإنا إذا قبلنا بوجود مرحلة تشريٍع ومرحلة فعلّية فيمكن التقييد كالتارل:

بوت اجملعوؿ دبن كاف عاؼبًا باعبعل والتشريع فيقاؿ لو )إمّبا هبب عليك اغبّج يقّيد ث
عند االستطاعة فيما لو كنت عاؼبًا بتشريع وجوب اغبج على اؼبستطيع( أي عاؼباً 
بأصل التشريع وبأصل اإلنشاء ال إذا كنت عاؼبًا بفعلّية اغبكم وإال يلـز الدور 

نفًتض أّف الفعلّية ليست موقوفة على العلم وتوّقف الشيء على نفسو, فإنّا ىنا 
بالفعلّية بل موقوفة على العلم باعبعل فبل دور آنذاؾ إذ الفعلّية تثبت عند العلم 
باإلنشاء والعلم باإلنشاء فرع نفس اإلنشاء واالنشاء ليس فرع الفعلّية فبل يلـز 

م باإلنشاء فبل دور توقف الفعلّية على الفعلّية وإمبا يلـز توّقف الفعلّية على العل
ٌت مب اعبعل واجملعوؿ وال يتّم على حينئٍذ, وىذا طريٌق وجيٌو. نعم ىو يتّم على مبٌت

 الشيخ العراقي)قده( الذي أنكر وجود مرحلتُت وقاؿ إّف اغبكم عبارة عن اإلرادة.

)نعب يصّح  -قد تشَت إذل ىذا حيث قاؿ: وتوجد عبارة لصاحب الكفاية)قده(
, إّف ما ذكرناه يرجع يف (ٔ)ة مم الَّكب وي مرتبٍة ُخرى مهى(ُخذ القطع َمرتب
 جلّي كما صنعنا. نحوٍ )قده( ولكنو دل يبُت اؼبوضوع بروحو إذل ما ذكره

إنّو حينما  -دبا ؿبّصلو: (ٔ)ىذا وقد أشكل السيد اػبوئي)قده( على ىذه الطريقة
ود ىو العلم ىل اؼبقص -نقوؿ فعلية اغبكم مقّيدة بالعلم باعبعل نسأؿ ونقوؿ:

                                                           

 يف األمر الرابع من األمور اليت ذكرىا يف بداية حبث القطع. , آؿ البيت,ٕٚٙصوؿ, صكفاية اال ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/27004/1/267/نعم
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باعبعل يف حّق شخٍص آخر أو يف حّق نفس ىذا الشخص الذي نفًتض ثبوت 
زيد يصَت وجوب اغبّج  الفعلّية لو؟ فزيٌد مثبًل حينما نريد أف لباطبو ونقوؿ لو )يا

عليك فعلياً عند استطاعتك وبشرط العلم باعبعل( ىل اؼبقصود ىو العلم باعبعل يف 
علم باعبعل يف حّق نفس زيد؟ إنّو البد وأف يكوف حّق إنساٍف آخر كعمرٍو أو ال

اؼبقصود ىو الثاين وليس ىو األّوؿ إذ ال معٌت ألف يكوف العلم باعبعل يف حّق 
إنساف موجبًا لفعلّية حكٍم يف حّق إنساٍف آخر, وإذا كاف اؼبقصود ىو الثاين فنقوؿ 

علّية تعٍت نسبة اعبعل إف  اعبعل يف حّق زيد ىو ليس إال عبارة عن الفعلّية فإّف الف
إذل شخٍص خبصوصو, وبكلمة أخرى إف  الفرؽ بُت اعبعل واجملعوؿ ىو أّف اعبعل ال 

و على الناس حّج البيت من استطاع إليو )ينسب إذل أحٍد بل ىو من قبيل 
, أّما إذا ُنِسَب إذل أحٍد وقيل )ثبت جعل وجوب اغبج يف حّقك( فهذا (سبيبلً 

جوب فعلياً, فالفعلّية تعٍت انتساب اعبعل إذل ىذا الشخص اؼبعُّت معناه أنّو صار الو 
إّف  -باػبصوص فمىت ما انتسب إليو باػبصوص صار فعلياً, ويف مقامنا نقوؿ:

اعبعل إذا انتسب إذل زيٍد خبصوصو كاف ذلك عبارة عن الفعلّية, فصار ثبوت 
فعاد ؿبذور الدور من  -يعٍت يف حّق زيد  -الفعلّية موقوفًا على العلم بالفعلّية 

 جديد ودل نصنع شيئاً.

ىناؾ شقٌّ ثالٌث وىو أّف اعبعل ال يؤخذ منسوبًا إذل عمرٍو كما  -وجواَى ُف يقاؿ:
ال يؤخذ منسوبًا إذل زيٍد بل يؤخذ على كّليتو وذلك بأّف يقاؿ )إذا علمت إّف ا 

يف حقك  تعاذل شرّع وجوب اغبّج يف حّق اؼبستطيع واستطعت صار وجوب اغبج
فعلياً(, ففعلية وجوب اغبّج إضافًة إذل االستطاعة مشروطة بالعلم بأصل التشريع 

                                                                                                                                                      

 .ٙٗ, صٕمصباح االصوؿ, الواعظ اغبسيٍت, ج. ٗٙ, صٖدراسات اصولية, اػبوئي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13046/2/46/الفلاني
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فيأيت اإلشكاؿ كما  ووجوب اغبّج يف حّق زيٍد أو عمر  اإلؽبي الكّلي وليس بتشريع
أشار إليو, وىذا ينبغي أف يكوف من اؼبطالب الواضحة, فإذف ال إشكاؿ من ىذه 

 الناحية.

)إذا علمت بوجود رواية تدّؿ على ىذا  -يقوؿ اؼبوذل ىكذا:أف  -الثاني:الوجى 
اغبكم فيصَت فعلياً يف حّقك آنذاؾ(, ففعلّية اغبكم تكوف موقوفة على العلم بوجود 
خرٍب أو نصٍّ يدّؿ على ذلك. وىذه الطريقة ينبغي أف تكوف مقبولة حىت عند الشيخ 

ة على وجود جعٍل وؾبعوٍؿ وىو العراقي)قده( فإنّو يرفض الطريقة األوذل ألهنا موقوف
يرفض ذلك بل يفّسر اغبكم باإلرادة, فنقوؿ لو آنذاؾ كبن نقبل ذلك منك ولكّن 
ىذه طريقة ثانية ال تتوقف على اعبعل واجملعوؿ وىي أنّو إذا علمت بوجود نّص 

فآنذاؾ يثبت ىذا اغبكم يف حّقك, فثبوتو  -يعٍت اإلرادة  -يدّؿ على ىذا اغبكم  
يس فرع علمك بنفس اغبكم حىت يلـز الدور بل فرع علمك بالرواية فإّف يف حّقك ل

الدور يلـز لو كاف ثبوت اغبكم موقوفًا على العلم بثبوت اغبكم أّما إذا كاف ثبوت 
اغبكم موقوفًا على العلم بوجود رواية تدّؿ على ذلك فبل ؿبذور وال دور آنذاؾ. 

التماـ وىكذا اعبهر واالخفات وهبذا البياف يّتضح أّف اختصاص حكم القصر و 
خبصوص العادل يوجد لو ـبرٌج وذلك بأحد ىذين الطريقُت اللذين أشرنا إليها. كما 
اتضح من خبلؿ ما ذكرنا أف إشكاؿ السيد اػبوئي)قده( إذا مّت على الطريقة األوذل 
فبل يأيت على الطريقة الثانية. إذف الطريقة الثانية ينبغي أف يسّلم هبا الشيخ 

 عراقي)قده( كما ينبغي أف يسّلم هبا السيد اػبوئي)قده(, وعليو فهذه طريقة تاّمة.ال
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 وكرة مّْمب الجعل

مث إّف الشيخ النائيٍت)قػده( حينمػا ضػاؽ عليػو اػبنػاؽ ودل يلتفػت إذل ىػاتُت الطػريقتُت 
. (ٔ)وىػػػي فكػػػرة مػػػتّمم اعبعػػػل -للػػػتخّلص مػػػن مشػػػكلة الػػػدور ابتكػػػر فكػػػرة جديػػػدة:

 -وبتعبػػػػَت آخػػػػر تكليفػػػػُت  -رة ىػػػػي أّف اؼبػػػػوذل يصػػػػدر خطػػػػابُت وحاصػػػػل ىػػػػذه الفكػػػػ
اػبطػػػاب األّوؿ يكػػػوف مهمػػػبلً مػػػن حيػػػث التقييػػػد بالعػػػادل ومػػػن حيػػػث اإلطػػػبلؽ بػػػأف 
يقوؿ )قّصر يف صبلتك إذا كنت مسافراً( أّمػا أف  ىػذا اغبكػم ىػل ىػو ـبػتصٌّ بالعػادل 

ٌّ للعادل واعباىل؟ إنّو مه , اً وال مقيّػد اً و لػيس مطلقػمػٌل مػن ىػذه الناحيػة فهػأو ىو عا
 واػبطاب الثاين ىو )قّصػر أيهػا اؼبسػافر إف كنػت عاؼبػاً بػاغبكم األّوؿ اؼبهمػل(, وبنػاءً 

أـ  كنػػتَ عاؼبػػاً   اً ءآأو يقػػوؿ )قّصػػر أيّهػػا اؼبسػػافر سػػو  علػػى ىػػذا ربصػػل نتيجػػة التقييػػد.
( وبػذلك وبصػل علػى نتيجػة االطػبلؽ. إذف اؼبػوذل سػوؼ يصػل إذل باػبطػاب جاىبلً 

 نتيجة اليت يريدىا من خبلؿ خطاٍب وجعٍل آخر.ال

وإمبػػا ظبّيػػت ىػػذه الفكػػرة بفكػػرة مػػتّمم اعبعػػل ألّف التقييػػد دل يبكػػن للمػػوذل أف يتوّصػػل 
إليػػػػػو إال هبػػػػػذه الطريقػػػػػة وىػػػػػي اػبطػػػػػاب األّوؿ اؼبهمػػػػػل, وظبّػػػػػي بػػػػػاؼبتمم ألّف اؽبػػػػػدؼ 

صػػػػل والتكليػػػػف والغػػػػرض غػػػػرٌض واحػػػػٌد ولكػػػػن ىػػػػذا الغػػػػرض الواحػػػػد ال يبكػػػػن أف وب
 خبطاٍب وتكليٍف واحٍد فيحتاج إذل متّمم جعٍل وىو اػبطاب األّوؿ اؼبهمل.

وقلنػػا إنّػػو علػػى مبػػاين الشػػيخ  -إنّػػو لػػو تعّقلنػػا اػبطػػاب األّوؿ يف حػػّد نفسػػو  -وويػػى:
فهػػو تطويػػٌل للمسػػافة بػػبل داٍع  -النائيٍت)قػػده( التقابػػل ىنػػا ىػػو تقابػػل اؼبلكػػة وعػػدمها 

بػػالعلم بتكليػػٍف أّوؿ ؟!! واؼبػػوذل أيضػػاً هبعػػل تكليفػػاً أّوالً  فمػػاذا تقيّػػد التكليػػف الثػػاين
                                                           

لشيخ النائيٍت)قده( ولكن روح الفكرة موجوٌد يف أوائل  وواضٌح أّف فكرة متّمم اعبعل بلفظها ىي ل ((ٔ
 كتاب الكفاية ولعّلو يف مبحث التوصلي والتعبدي. الشيخ االستاذ.
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فإّف ىذا بذؿ عبهٍد زائٍد ويكفي للموذل إذا أراد أف يتوّصل ؼبا يريده أف يقػوؿ لػو )إف  
كنت عاؼباً بالنّص الداؿ عليو...( كما ذكرنػاه يف الطريػق الثػاين للتقييػد, أو يقػوؿ لػو 

 ريع...( وىذا ىو الطريق األّوؿ.)إذا كنت عاؼباً بأصل اإلنشاء والتش

ىػػػي أّف التقييػػػد فبكػػػٌن للمػػػوذل وذلػػػك للطػػػريقُت اللػػػذين أشػػػرنا  -والهْيجػػػة الههائيػػػة:
إليهمػػػا, وبعػػػدنبا ال حاجػػػة إذل طريػػػق الشػػػيخ النائيٍت)قػػػده(, وبػػػذلك تنحػػػّل مشػػػكلة 

 اعبهر واالخفات والقصر والتماـ.

 

 راؾ األحكاـ َيم العالب والجايلثمرة مبَّث ا ْ

دلّػػة تشػػريع األمػػارة ألّل الثمػػرة علميّػػة وليسػػت عمليّػػة, فػػإّف االشػػًتاؾ ثابػػٌت جزمػػاً لعػػ
لزـو التعّلم والفحص فإّف ىذين األمرين يػداّلف بػااللتزاـ علػى اشػًتاؾ األحكػاـ وإال و 

لػػو كػػاف اغبكػػم ىبػػتّص بالعػػادل وال يوجػػد حكػػٌم يف حػػق اعباىػػل فاإلمػػارة أمػػارة علػػى 
إنّػو ال يوجػد حكػٌم يف حػّق اعباىػل حػىت يتعّلمػو!! إنّػو بعػد  ماذا والتعلم تعلّػم مػاذا؟!

تسػػػليمنا باالشػػػًتاؾ يوجػػػد كػػػبلـٌ يف أنػػػو ىػػػل يبكػػػن أف نثبػػػت االشػػػًتاؾ بػػػإطبلؽ أدلّػػػة 
و  (أقيمػوا الصػبلة)؟ فنقػوؿ إف  قولػو - شػًتاؾأي طريٌق ثالٌث إلثبات اال -األحكاـ 

ا يػػدّؿ علػػى االشػػًتاؾ, فهػػل مطلقػػة وإطبلقهػػ (كتػػب علػػيكم الصػػياـ)و  (آتػػوا الزكػػاة)
 نستطيع أف نتمّسك بإطبلؽ الدليل إلثبات االشًتاؾ أو ال؟

إنّػػػو إذا بنينػػػا علػػػى تقييػػػد األحكػػػاـ  -إّف الثمػػػرة تظهػػػر ىنػػػا وحاصػػػل ذلػػػك أف يقػػػاؿ:
بالعاؼبُت هبا فبكػٌن فعػدـ التقييػد سػوؼ يكشػف عػن اإلطػبلؽ, أمػا إذا بنينػا علػى أّف 

التقابػػػل بػػػُت اإلطػػػبلؽ  بػػػافّ ال يبكػػػن إثباتػػػو سػػػواء قلنػػػا التقييػػػد لػػػيس فبكنػػػاً فػػػاإلطبلؽ 
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بػػل أو ىػػو تقا -كمػػا ىػػو مبػػٌت الشػػيخ النائيٍت)قػػده(   -والتقييػػد تقابػػل اؼبلكػػة والعػػدـ 
فعلػػػى ِكػػػبل التقػػػديرين ال يبكػػػن  -)قده( الصػػػدر الشػػػهيدكمػػػا ىػػػو مبػػػٌت   -النقيضػػػُت 

 استكشاؼ اإلطبلؽ.

ٍت فواضٌح ألّف اإلطبلؽ ىو عػدـ ي النائعلى مبٌت باإلطبلؽإما أنّو ال يبكن التمّسك 
اؼبلكػػة وإمبػػا ينعقػػد اإلطػػبلؽ يف مػػورٍد يبكػػن فيػػو التقييػػد, كػػالعمى فإنػػو يصػػّح ثبوتػػو يف 
اؼبػػػورد الػػػذي يبكػػػن فيػػػو ثبػػػوت البصػػػر أّمػػػا اعبػػػدار فػػػبل يقػػػاؿ بأنػػػو أعمػػػى, وىنػػػا أيضػػػاً  

نتمّسػػػك  كػػػذلك فمػػػاداـ التقييػػػد ال يبكػػػن فػػػاإلطبلؽ ال يبكػػػن أيضػػػاً, فػػػبل يبكػػػن أف
بػػإطبلؽ أدلّػػة األحكػػاـ إلثبػػات االشػػًتاؾ. وأّمػػا علػػى مبػػٌت التنػػاقض فأيضػػاً ال يبكػػن 
التمّسػػك بػػاإلطبلؽ, والوجػػو يف ذلػػك ىػػو كػػوف التقابػػل بػػُت اإلطػػبلؽ والتقييػػد تقابػػل 

ـ التناقض ىو بلحاظ عادل الثبوت, فثبوتاً يكػوف التقابػل تقابػل التنػاقض يعػٍت أف  عػد
مقيّػدة بقيػػد  كطبيعػة الرقبػة  -حػظ الطبيعػة مقيّػدة بقيػػٍد إّمػػا أف نلالتقييػد ىػو إطػبلٌؽ ف

حػػظ ذلػػك وىػػذا ىػػو اإلطػػبلؽ ولكنػػو يف كرحلػػة الثبػػوت, وأّمػػا يف أو ال نل –اإليبػػاف 
مرحلػػػػة اإلثبػػػػات يعػػػػٍت إذا أردت أف تستكشػػػػف أّف اؼبػػػػوذل قػػػػد أطلػػػػق فػػػػبل يبكػػػػن أف 

كمػا لػو   -ال يبكنػو التقييػد تستكشف ذلك إال إذا أمكنو أف يقّيد أّمػا إذا فػرض أنّػو 
فهػل سػكوتو  -فرض أف شخصا وقف أماـ اؼبػوذل وقػاؿ لػو سػوؼ أقتلػك لػو قيّػدت 

كبّل ال يبكن استكشاؼ اإلطبلؽ إثباتػاً  عن القيد يدّؿ على اإلطبلؽ وأنّو يريده؟!!
مػػاداـ ال يبكػػن التقييػػد. كػػذلك لػػو فرضػػنا أّف أصػػل التقييػػد كػػاف مسػػتحيبلً ألنػػو يلػػـز 

غػػػَت ذلػػػك فػػػاؼبوذل ىنػػػا ال يبكنػػػو أف يقيّػػػد فػػػإذا ال يبكنػػػو التقييػػػد فػػػبل يبكػػػن الػػػدور أو 
حينئٍذ أف نستكشف اإلطبلؽ إثباتاً فإنّا نستكشفو إثباتػا إذا أمكػن أف يقيّػد وحيػث 

 دل يبكن فبل يبكن أف نستكشف اإلطبلؽ.
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كلمػػة ُخػػرى: االخػػتبلؼ الػػذي وقػػع يف أّف التقابػػل بػػُت اإلطػػبلؽ والتقييػػد ىػػل  -َو
تقابػػل العػػدـ واؼبلكػػة أو النقيضػػُت أو الضػػّدين ىػػو خػػبلٌؼ يف اإلطػػبلؽ والتقييػػد ىػػو 

الثبوتيُت, أّما إثباتاً فالكل قد اتفق على أنّو ال يبكػن أف نستكشػف اإلطػبلؽ إاّل إذا 
 أمكن للموذل أف يقّيد ودل يقّيد.

 

  مولية الْشريع

االت اغبيػػػاة فلػػػم يُبػػػِق نعتقػػػد أف  التشػػػريع اإلسػػػبلمي شػػػامل عبميػػػع الوقػػػائع وصبيػػػع ؾبػػػ
 الشرع واقعة من دوف حكٍم.

 -ويدؿ علي ذلك  ليالف عقلي ونقلي:

فباعتبػػار أّف ا عػػّز وجػػّل عػػادلٌ جبميػػع الوقػػائع وال تغيػػب عنػػو  -ُّمػػا الػػدليل العقلػػي:
كمػػا أّف اؼبفػػروض   -اؼبصػػاحل واؼبفاسػػد  -ض أنّػػو عػػادل باؼببلكػػات أيضػػاً و واقعػػة واؼبفػػر 

, فإذف اؼبقتضي موجوٌد واؼبانع مفقوٌد فلماذا ال وبكػم؟! فبلبػد وأّف عدـ وجود اؼبوانع
 يكوف لو حكم يف كّل واقعة من الوقائع.

والبػػد مػػن ضػػّم مقّدمػػٍة رابعػػٍة إذل تلػػك اؼبقػػدمات وىػػي أّف ا عػػّز وجػػّل يفعػػل علػػى 
طبػػق مػػا تقتضػػيو اؼبصػػلحة مػػن بػػاب اللطػػف, فإنّػػو لطيػػف بعبػػاده فيعمػػل مػػا تقتضػػيو 

فَتسل األنبياء وهبعل األئمػة واألوصػياء وغػَت ذلػك مػن بػاب اللطػف, وىنػا اؼبصلحة 
البػػد مػػن إضػػافة ىػػذه اؼبقّدمػػة ألنّػػو لػػو دل نضػػفها فأقصػػى مػػا يلػػـز ىػػو أنّػػو يبكػػن أف 
يشرّع ويبكػن أف ال يشػرّع فػإّف األمػر بيػده فإنػو قػد يػًتؾ التشػريع فػبل تثبػت الضػرورة, 

ا عّز وجّل عنػد وجػود اؼبقتضػي وفقػداف اؼبػانع  وإمبا تثبت الضرورة فيما إذا قلنا بأفّ 
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يلػػػـز أف يفعػػػل دبقتضػػػى لطفػػػو, فػػػإف بنينػػػا علػػػى ىػػػذا فسػػػوؼ تثبػػػت حينئػػػٍذ ضػػػروريّة 
 الشمولّية أّما إذا غضضنا النظر عن ذلك فأقصى ما يثبت ىو اإلمكاف.

ّمػػا الػػ فقػػد ورد يف حػػديث اعبامعػػة لئلمػػاـ الصػػادؽ عليػػو السػػبلـ  -:الشػػرعي دليلُو
)ويها كّل حالٍؿ وحراـٍ وكّل  يٍ  يَّْػاج الهػاس إليػى حْػي األرش وػي  -قػاؿ:انو 

 . إذف النكتة العقلّية والنقلية تداّلف على مشولّية التشريع عبميع الوقائع. (ٔ)الخدش(

ولكػػػػن اسػػػػػتدرؾ وأقػػػػػوؿ إّف ىػػػػذا ال يعػػػػػٍت عػػػػػدـ وجػػػػػود اسػػػػتثناءاٍت بػػػػػل توجػػػػػد عػػػػػدة 
  -استثناءات منها:

ينػػػايف نصػػػب األحكػػػاـ الظاىريػػػة, فػػػبل يقػػػولّن قائػػػٌل إنّػػػو مػػػاداـ قػػػد  إف  ىػػػذا ال -ُّواًل:
 ىرية.اشرّع أحكماً واقعّية عبميع الوقائع فبل يعود ؾباٌؿ آنذاؾ لتشريع األحكاـ الظ

إّف ىذا الكبلـ ال يأيت باعتبار أنّو قد ىبفى اغبكم الواقعي على اؼبكّلف  -إذ نقوؿ:
 تشػريٍع ليبػُّت لػو إنّػو إذا اختفػى عليػك اغبكػم فماذا يصػنع حينئػٍذ؟ إنّػو وبتػاج ىنػا إذل

الػػواقعي واحتملػػت اغبرمػػة الواقعيّػػة مػػثبلً فعليػػك دبقتضػػى الوظيفػػة الظاىريػػة االحتيػػاط 
مػثبلً أو مػػن حّقػػك أف ذبػػري الػػرباءة. إذف جعػػل أحكػػاـ ظاىريّػػة شػػيء مناسػػب أيضػػاً 

 رغم وجود أحكاـ واقعّية يف صبيع الوقائع.

الشمولّية ال يتناىف مع وجود منطقة الفراغ, وسوؼ نتكّلم عن  ما ذكرناه من -ثانياً:
منطقػػة الفػػراغ فيمػػا بعػػد ربػػت عنػػواف مسػػتقل, ولكػػن نشػػَت اآلف إذل ذلػػك إشػػارة ال 

ىػػا حسػػب مػػا سبلػػي عليػػو كم االسػػبلمي مسػاحًة يبؤلُ أكثػر فنقػػوؿ إف  الشػػرع تػػرؾ للحػػا 
و جائٌز أو ال؟ إّف الشرع يػًتؾ الثانويّة, فاحتكار سلعٍة معّينة كالسّكر ىل ى اوينالعن
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ىذا للحػاكم االسػبلمي فقػد يػرى اغبػاكم االسػبلمي يف ظػرٍؼ معػُت ربػرًن االحتكػار 
ألنّو سوؼ يؤدي إذل اختبلؿ يف حياة الناس فبالعنواف الثػانوي يبنػع منػو, أو قػد يبنػع 

اد من تصدير بعض السلع اؼبعّينة إذا كانت تؤثر علػى النػاس سػلباً, أو يبنػع مػن اسػتَت 
بعض السلع إذا كانت تؤثر أيضاً على حياة الناس واقتصادىم, وقد يفرض اؼبنع مػن 

ء مػػػػن كهربػػػػاًء, وقػػػػد يقػػػػوؿ قائػػػػل إّف اؼبػػػػاـبالفػػػػة النظػػػػاـ, فالدولػػػػة مػػػػثبلً تعطػػػػي مػػػػاًء و 
اؼبباحػػات العاّمػػة ولػػو خّلينػػا كبػػن والقاعػػدة العامػػة فهػػي تقتضػػي اعبػػواز فإنّػػو ال يوجػػد 

ىت يكوف ذلػك ملزِمػا لنػا مػن بػاب البيػع أو اإلجػارة أو طرٌؼ شخصيٌّ نتعامل معو ح
غَت ذلك, ولكن رغم ىذا يوجد حّق للحاكم اإلسبلمي يف أف يبنع مػن ىػذا ويقػوؿ 

 على نظاـ اغبياة.ؿبافظة ال بد لكّل شخٍص أف يدفع أجرًة كما ىو اؼبقّرر 

بوجػػػود  أنػػػتم التػػػزمتم بػػػأّف التشػػػريع شػػػامٌل فكيػػػف تلتزمػػػوف اآلف -وال يقػػػولم قائػػػل:
منطقػػػة فػػػراغ فػػػإّف ىػػػذا تنػػػاٍؼ ومعنػػػاه أّف االسػػػبلـ يف أنظمتػػػو وأحكامػػػو ال توجػػػد لػػػو 
مشوليّػػة يف صبيػػع ؾبػػاالت اغبيػػاة بػػل ىػػذا نقػػٌص فيػػو حيػػث دل يشػػرّع أحكامػػاً يف بعػػض 

 اؼبساحات؟!

سػػوؼ يأتينػػا أنّػػو بالتػػارل قػػد أعطػػى زمػػاـ التشػػريع يف ىػػذا اجملػػاؿ إذل اغبػػاكم  -قلػػُت:
ال يعػػّد سػػلبّية بػػل يعػػدُّ اهبابيّػػة ألنّػػو أعطػػى مرونػػًة وذباوبػػاً مػػع اغبيػػاة,  االسػػبلمي وىػػذا

فالػػذين يقولػػػوف إف  اإلسػػػبلـ ال يبكنػػػو التجػػاوب مػػػع اغبيػػػاة, فنقػػػوؿ ؽبػػم كػػػبّل بػػػل ىػػػو 
اْليَػػْوـَ َُْكَمْلػُت َلُكػْب ف ﴿رونػًة. وال يتنػاىف أيضػاً مػع قػانو يتجاوب معهػا ألنّػو أعطػى م

ـَ ِ يهًػا ِ يَهُكْب َوَُْتَمْمتُ  ْسػاَل فػإّف اإلكمػاؿ قػد  (ٔ)﴾َعَلْيُكْب نِْعَمِْي َوَرِضيُت َلُكػُب اإْلِ
ربّقػػق بنصػػب األئمػػة علػػيهم السػػبلـ ومػػن مث الفقهػػاء وجعػػل زمػػاـ ملػػئ منطقػػة الفػػراغ 
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بيد اإلماـ ومن مث بيد الفقيو وىذا ال يتناىف مع اإلكماؿ, فاإلكماؿ قػد ربّقػق وكُمػل 
نًتؾ ىذا الكبلـ إذل ؿبّلة, والذي أردت أف أبّينو ىنػا من خبلؿ ىذا اعبعل, وسوؼ 

ىو أّف الشمولّية اليت نقػوؿ هبػا ال تتنػاىف مػع وجػود منطلقػة الفػراغ الػيت يبؤلىػا اغبػاكم 
 االسبلمي.

ما ذكرناه ال يتناىف مع عدـ تشريع حكٍم فيما إذا كاف العقل حاكماً كما  -الثالث:
وىل ىي واجبة أو ال؟ إهّنػا بعنواهنػا األّورل قػد يف مقّدمة الواجب فقد وقع كبلـ فيها 

شرع ا عّز وجّل ؽبا حكماً, فالسفر بعنوانو األّورل قد شرّع ا عّز وجػّل لػو حكمػاً 
ولكػػن ألجػل مقّدمػة الواجػػب ىػل وبكػم الشػػرع  (ٔ)﴾قُػْل ِسػػيُروا ِوػي اأْلَْرضِ ﴿فقػاؿ 

هنػػاؾ وجػػوٌب عقلػػيٌّ ؟ ف-وىػػذا ىػػو اػبػػبلؼ الػػذي وقػػع بػػُت األصػػوليُت  -بػػالوجوب 
دبعػػٌت البلبديّػػػة العقليّػػػة ويبكػػػن لقائػػػل أف يقػػػوؿ إنّػػػو بعػػػد أف كانػػػت البديّػػػة عقليّػػػة وأّف 
اغبػػّج مػػثبلً ال يبكػػن أف يتحّقػػق إال بالسػػفر فمػػا اغباجػػة إذل أف وبكػػم الشػػرع بوجػػوب 
السػػفر بػػل يكتفػػي حبكػػم العقػػل؟!! فعلػػى ىػػذا األسػػاس عػػدـ حكػػم الشػػارع يف ىػػذا 

اىف مػػع الشػػمولّية إذ الشػػارع يف ىػػذا اؼبػػورد قػػد اكتفػػى حبكػػم العقػػل. ومػػن اؼبػػورد ال يتنػػ
ىذا القبيل أيضاً مسألة اؼببلزمة بُت حكم العقل وحكم الشرع, فػإّف ىنػاؾ كبلمػاً يف 

الشػػرع علػػى طبػػق حكمػػو أو ال؟ قػػاؿ أّف العقػػل إذا حكػػم بشػػيٍء ىػػل يلػػـز أف وبكػػم 
ال يلػػـز أف وبكػػم فإنّػػو بعػػد حكػػم  ال, ويبكػػن لقائػػٍل أف يقػػوؿ خػػرنعػػم وقػػاؿ ا بعػػضٌ 

العقل يكتفي الشرع حبكم العقل وال داعي إذل أف وبكم وعػدـ حكمػو ال يتنػاىف مػع 
الشػػمولّية الػػيت نػػّدعيها فهػػي ثابتػػٌة يف مػػورٍد ال يوجػػد فيػػو مػػن يتصػػّدى للحكػػم لػػو دل 
 وبكم الشرع أّما بعد أف تصّدى العقل وكاف صاغباً ألف يدفع اؼبكلف كبو العمػل أو
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كبو تػرؾ الشػيء فمػن حػّق الشػارع أف يكتفػي حبكمػو مػن دوف حاجػٍة إذل أف يصػدر 
حكمػػػاً يف ىػػػذا اجملػػػاؿ. إذف عػػػدـ صػػػدور اغبكػػػم يف ىػػػذا اجملػػػاؿ ال يتنػػػاىف ايضػػػاً مػػػع 

 الشمولّية.

وىكػػذا ال ينػػاىف ذلػػك االكتفػػاء بعػػدـ التشػػريع اآلخػػر كمػػا يف بػػاب اإلباحػػة فإهنػػا لػػو  
وب وبقّية األحكاـ فيمكن أف يكتفي الشرع بعدـ كانت ناشئة من عدـ مبلؾ الوج

جعػػػل الوجػػػوب وغػػػَته مػػػن األحكػػػاـ ووبكػػػم العقػػػل آنػػػذاؾ باالباحػػػة مػػػاداـ ال حكػػػم 
بالوجوب وال بالتحرًن وال بالكراىػة وال باالسػتحباب ولكػن ىػذا اغبكػم باالباحػة يف 

ا ال واقعػػػو أنّػػػو أنػػػت ال هبػػػب عليػػػك الفعػػػل وال وبػػػـر وال يكػػػره وال يسػػػتحب, إّف ىػػػذ
يتناىف مع حكمنا سابقاً بشمولّية التشريع, فبل توجد منافاة بُت حكمنا بأّف التشػريع 
شػػامٌل ويف نفػػس الوقػػت نقػػوؿ يف مػػورد اإلباحػػة أنّػػو ال يوجػػد حكػػٌم فيمػػا إذا كانػػت 
اإلباحػػػػة ترجػػػػع يف روحهػػػػا إذل نفػػػػي األحكػػػػاـ األربعػػػػة, فهػػػػي ليسػػػػت حكػػػػٌم وتعبَتنػػػػا 

 مّنا ال أّف الشارع جعلها. ىو يف اغبقيقة تعبَتٌ  باإلباحة

وال تتناىف الشػمولّية أيضػاً مػع خلػّو أحػد اؼببلزِمػُت مػن اغبكػم, ومثػاؿ ذلػك مػا قرأنػاه 
نفى وجود اؼبباح فاألشػياء عنػده إّمػا واجبػة أو  (ٔ)يف اؼبعادل من أّف أبا القاسم الكعيب

ىػو واضػح وىو بعد أف نفػى اؼببػاح فبلزمػو أف ينفػي اؼبكػروه واؼبسػتحب كمػا  -حراـ 
فقاؿ إنّو ألجل أّف ترؾ اػبمر مثبلً واجب فاؼبكّلف يلـز أف يشتغل بفعٍل وىو إّما  -

أف ينػػاـ أو يأكػػل أو يػػدرس أو غػػَت ذلػػك, فيلػػـز أف تصػػَت صبيػػع ىػػذه األفعػػاؿ واجبػػة 
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ألجل أّف فعلها يبلـز ترؾ اغبراـ, وحيػث إّف تػرؾ اغبػراـ واجػٌب فمػا يػبلـز ذلػك يلػـز 
 ضاً.أف يكوف واجباً أي

 

 -قاؿ:وجواَى ُف يُ 

إّف ىػذه ليسػت مبلزَِمػة بػػل ىػي مقارِنػات اتفاقيّػة, فحينمػػا اتػرؾ شػرب اغبػػراـ  -ُّواًل:
قػػد يتّفػػق ربّققػػو ضػػمن األكػػل أو النػػـو أو مػػا شػػاكل ذلػػك ال أّف ىنػػاؾ مبلزمػػة دبعػػٌت 

مػػاً العلػػة واؼبعلػػوؿ بػػل ىنػػاؾ تقارنػػات اتفاقيّػػة واؼبػػبلـز االتفػػاقي ال يلػػـز أف يكػػوف ؿبكو 
حبكم مقارِنِِو, يعٍت لو سػّلمنا أنّػو البػد مػن عػدـ اخػتبلؼ اغبكمػُت بػُت الشػيئُت إمبػا 

 نسّلمو يف اؼبتبلزمُت ال بُت اؼبتقارنُت اتفاقاً.

لػػػو سػػػّلمنا أّف ىػػػذه مبلزمػػة وليسػػػت مقارنػػػات فمػػن قػػػاؿ أّف اؼبػػػبلزِـ يلػػػـز أف  -ثانيػػاً:
 يكوف ؿبكوماً حبكم مبلزِِمو؟ إنّو ال يلـز ذلك.

إذا دل يكػػن ؿبكومػػاً حبكػػم مبلزِِمػػو فسػػوؼ يكػػوف ؿبكومػػاً حبكػػٍم آخػػػر  -:ف قلػػتَ إ
فتلػػـز اؼبنافػػاة فكيػػف يكػػوف تػػرؾ شػػرب اػبمػػر واجبػػاً ويكػػوف األكػػل ؿبّرمػػاً أو مباحػػاً 

 مثبلً إّف ىذه منافاة؟!

كبػػن ال نػػّدعي أنّػػو ؿبكػػوـٌ حبكػػٍم آخػػر بػػل نقػػوؿ يبكػػن أف ال يكػػوف ؿبكومػػاً  -:قلػػتُ 
فػػاؼببلـز الػػذي ىػػو األكػػل أو الشػػرب دل وبكػػم عليػػو بػػالوجوب كمػػا أراد حبكػػٍم رأسػػاً, 

ال يكػػػػػػوف ؿبكومػػػػػػاً باغبرمػػػػػػة أو اإلباحػػػػػػة أو الكراىػػػػػػة أو  ونفسػػػػػػالكعػػػػػػيب ويف الوقػػػػػػت 
 االستحباب بل يكوف فارغاً من اغبكم وحينئٍذ ال تلـز مشكلة.
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أو لػيس  إذا كػاف األكػل والشػرب والنػـو خاليػاً مػن اغبكػم رأسػاً  -ورب قائٍل يقػوؿ:
 ىذا يتناىف مع مشولّية التشريع؟

أي  -إنّػػػو يوجػػػد حكػػػٌم, فاألكػػػل يوجػػػد لػػػو حكػػػٌم شػػػرعيٌّ بعنوانػػػو األّورل  -:قلػػػتُ 
وكػػذلك النػػـو وحينمػػا نقػػوؿ ال يوجػػد لػػو حكػػٌم نقصػػد بػػذلك مػػن  -بعنػػواف األكػػل 

ناحيػػة اؼببلزمػػة, فمػػن حيثيّػػة اؼببلزمػػة ال يتولّػػد لػػو حكػػٌم جديػػد وإف كػػاف بقطػػع النظػػر 
عػػن اؼببلزمػػة لػػو يف حػػّد ذاتػػو حكػػٌم, فػػنحن نػػّدعي أنػػّو يوجػػد لػػو حكػػٌم يف حػػّد ذاتػػو 

ر ال اولكػػػن مػػػن حيػػػث اؼببلزمػػػة ال يتولّػػػد لػػػو حكػػػٌم مغػػػاير غبكمػػػو األّورل وىػػػذا اؼبقػػػد
 يتناىف مع مشولّية التشريع.

و, إّف الشمولّية ال تتناىف مع ثبوت السلطة التشريعة للنيب صػلى ا عليػو وآلػ -راَعاً:
فقػػػد نػػػّدعي أّف لػػػو سػػػلطًة تشػػػريعّيًة منحهػػػا ا عػػػّز وجػػػّل إيّػػػاه وقػػػد دلّػػػت صبلػػػة مػػػن 
الروايات على ذلك من قبيل أّف ا عػّز وجػّل حػرـّ اػبمػر والنػيّب صػلى ا عليػو وآلػو 
حرـّ اؼبسكر من كّل شيٍء, كما توجد روايات دلّػت علػى أّف الصػبلة ركعتػُت ركعتػُت 

األخَتتػػػُت علػػػى الظهػػػر والعصػػػر والعشػػػاء ولػػػذلك يعػػػرّب عػػػن وأضػػػاؼ النػػػيب الػػػركعتُت 
الركعتُت األوليُت بفرض ا وعن األخَتتُت بالسّنة ولػذلك ال يػدخل األوليػُت الشػّك 

 .(ٔ)فتبطل الصبلة بالشك فيهما خببلفو يف األخَتتُت

                                                           

إشارة اذل رواية الفضيل بن يسار قاؿ: )ظبعُت ابا عبد ا عليو السبلـ يقوؿ لبعض أصحاب قيس  ((ٔ
 اؼباصر: إف ا عزوجل أدب نبيو فأحسن أدبو فلما أكمل لو األدب قاؿ: " إنك على خلق عظيم", مث

فوض إليو أمر الدين واالمة ليسوس عباده,... مث إف ا عزوجل فرض الصبلة ركعتُت ركعتُت عشر ركعات 
فأضاؼ رسوؿ ا )ص( إذل الركعتُت ركعتُت وإذل اؼبغرب ركعة فصارت عديل الفريضة ال هبوز تركهن إال يف 

 عزوجل لو ذلك... وحـر ا عزوجل سفر وأفرد الركعة يف اؼبغرب فًتكها قائمة يف السفر واغبضر فأجاز ا
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آلو  وعليو فشمولّية التشريع ال تتناىف مع ثبوت السلطة التشريعّية للنيب صلى ا عليو
فػإّف الشػػمولّية قػػد ربّققػػت ولػػو بسػػبب ثبػػوت السػػلطة التشػػريعّية لػػو فهػػو الػػذي أكمػػل 
التشػػػريع بػػػبعض ىػػػذه األمػػػور الػػػيت أشػػػرنا إليهػػػا ويف غَتىػػػا, فالشػػػمولّية موجػػػودٌة ولػػػو 
بسػػبب تشػػريع النػػيب صػػلى ا عليػػو وآلػػو اؼبخػػّوؿ لػػو. وال يتنػػاىف ىػػذا أيضػػاّ مػػع قولػػو 

ـَ اْليَػْوـَ َُْكَملْ تعاذل ﴿ ْساَل ُت َلُكْب ِ يَهُكْب َوَُْتَمْمُت َعَلْيُكْب نِْعَمِْي َوَرِضيُت َلُكُب اإْلِ
وأّف الشػػريعة كاملػػة فهػػي كاملػػة ولػػو بسػػبب إثبػػات السػػلطة التشػػريعّية للنػػيب  (ٔ)﴾ِ يهًػػا

 صلى ا عليو وآلو والنيب أيضاً شرّع بعض األمور.

و ؼبػاذا مػنح ا عػّز وجػّل السػلطة وىػو أنّػ -ويوجد كالـٌ ما ورا  العقائد واألصػوؿ:
 التشريعّية للنيب صلى ا علية وآلو يف مساحٍة التشريع؟

كبػػن كبتمػػل أمػػوراً ليسػػت جزميّػػة, منهػػا أّف ىػػذا كبػػو تكػػرًٍن للنػػيب صػػلى  -والجػػواب:
ا عليػػػو وآلػػػو, وال يتصػػػّور أنّػػػو بعػػػدما أعطػػػاه ا عػػػّز وجػػػّل ىػػػذا التخويػػػل معنػػػاه أنّػػػو 

اتفق حبيث أنّو يوِجػب ىػذا ووبػرـّ ذاؾ كػبّل بػل البػد وأف يُػَلهػم باؼبصػاحل يشرّع كيفما 
واؼبفاسد ويطّلع على ساحة اؼبصاحل واؼبفاسد فػيحكم علػى طبػق اطبلعػو دبػا يناسػب 

 فالقضّية ليست عبثّية.

ىو أّف ىناؾ مناطق يبقى العقل يشعر فيها بالضعف  -:ُقولىولكم الذي ُريد ُف 
يع إدراؾ صبيع األمػور بػل غايػة مػا ىنػاؾ أنّػا نعتقػد أّف ا عػّز والتواضع فهو ال يستط

وجػػػّل ؼبصػػػاحٍل أعطػػػى للنػػػيب واليػػػًة تشػػػريعّيًة بػػػل لعلػػػو أعطاىػػػا لؤلئمػػػة علػػػيهم والسػػػبلـ 

                                                                                                                                                      

, ٔاػبمر بعينها وحـر رسوؿ ا )ص( اؼبسكر من كل شراب فأجاز ا لو ذلك كلو...( اصوؿ الكايف, ج
 .  ٗ, حٕٙٙص
 .ٖية اآلسورة اؼبائدة,  ((ٔ
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ولكػػن مػػا ىػػي ىػػذه اؼبصػػاحل؟ إنّػػو ال يلػػـز أف نعرفهػػا, وىػػذا ىػػو اعبػػواب العلمػػي فإنّػػو 
م بػػذلك تسػػليماً كػػامبلً أّمػػا مػػا ىػػي بعػػدما دّؿ الػػدليل علػػى ذلػػك, فػػنحن نلتػػـز ونسػػلّ 

 النكات فبل يلـز أف نعرفها فهذه قضايا غيبّية واؼبؤمن البد وأف يؤمن بالغيب.

قػػػػوؿ: اسػػػػْدرؾنعػػػػب  إذا كػػػػاف الشػػػػيء يف حػػػػّد نفسػػػػو مسػػػػتحيبلً وبػػػػاطبل عقػػػػبلً  -ُو
فحينئٍذ ال يكوف إمكانو ثابتاً, فإذا دل يثبت اإلمكاف وثبتت االستحالة يكوف الدليل 

داؿ على الوقوع مرفوٌض, كالدليل الػذي ظػاىره صػدور بعػض الػذنوب مػن األنبيػاء ال
ىذا ننكره ألنّو يتناىف مع حكم العقل القطعي بػأّف النػيّب معصػوـٌ, أّمػا إذا فرضػنا  فإف ّ
ثبوت السلطة التشريعّية للنيب فهذا ليس شيئاً باطبلً عقبلً وماداـ ال وبكم العقل بأّف 

 بل بأس باإليباف هبا وإف دل نعرؼ نكاهتا.ة فليىذه األمور مستح

هذا  وواضػح ُنػا لػب نبػيم جميػع مباحػث  ,م مباحػث الَّكػبمقد ورغها نكوف َو
 َل توجد مباحث كثيرة كمقدمة الواجب يل يػي واجبػة ُو ال ووجػوب ,الَّكب

 ,ويكػػذا, وكػػل يػػذو مػػم مباحػػث األصػػوؿ الشػػي  يػػل يلػػـز حرمػػة ضػػدو ُو ال
مػػا ويمػػا سػػبق وقػػد  ,وػػي علػػب األصػػوؿولكػػم لهػػا مواقعهػػا المعيهػػة  ُ ػػرنا إلػػي ُو

عليهػػػا األضػػػوا  وػػػي عهػػػاويم مسػػػْقلة ُو لػػػب تسػػػلط  ليسػػػت لهػػػا األََّػػػاث الْػػػي
 .الكْب األصولية
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 القاعدة األولي

 

 أصالٛ عذً الضٖادٚ

ا أنّو ال يوجد مرّجح إّف ىذا البحث يكوف فيما إذا فرضن -ووي البداية نقوؿ:
ألحد الطرفُت أما إذا كاف ىناؾ مرّجح ألحدنبا سواًء لناقل الزيادة أو لصاحب 
النقيصة كأف فرض أّف عدد الناقلُت للزيادة أكثر بينما الذي يف جانب النقيصة أقل  
كواحٍد مثبًل فهذا خارج عن ؿبّل الكبلـ ولو كاف بالعكس فالعكس, وىكذا لو 

اقل كاف ضبطًا فإذا فرضنا أف أحد الناقلُت كاف من ىذا القبيل فرض أّف ىذا الن
وؽ فهما طوسي حينما تقيسو بالكليٍت والصدخببلؼ اآلخر كما ينقل بأّف الشيخ ال

, وعلى أّي حاؿ فإذا كانت توجد مرّجحات فهذا خارج عن ؿبّل (ٔ)أضبط منو
يع اعبهات بلحاظ الكبلـ وإمبا ؿبّل كبلمنا ىو فيما إذا كاف ىناؾ تساٍو من صب

 الناقلُت.

كما إّف ىذا البحث دل تأِت اإلشارة إليو يف الكتب القديبة كما أّف من ذكره من 
اؼبقصود من فاؼبتأخرين دل يسّلط األضواء عليو ربت عنواٍف مستقل, وعلى أّي حاؿ 

ذلك أنّو لو جاءتنا رواية ينقلها الشيخ الطوسي مع زيادة كلمة مثبًل وينقلها 
أيضًا من دوف تلك الزيادة واؼبثاؿ الواقعي لذلك ىو أّف ارِـ ال هبوز لو الصدوؽ 

                                                           

, كما ذىب اذل ذلك غَت واحد من االعبلـ, منهم السيد اػبوئي يف غَت موضع من أحباثو الفقهية منها ((ٔ
, قاؿ: )... وال ريب أّف الكليٍت أضبط من الشيخ,...( ويف ٖٖٓ, صٖيف اؼبعتمد يف شرح العروة, ج

 , قاؿ: )... ولعل نسخة الصدوؽ أصح, فاّف اؼبعروؼ أنّو أضبط من الشيخ...(ٜٙٗص
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أف يقّص أظفاره فلو قّص ظفرًا من أظفاره ما ىي كفارتو؟ قالت الرواية عليو قيمة 
)سألت َُا عبد اهلل عليى السالـ عم  -مّد من طعاـ وىي صحيحة أيب بصَت:

عليى وي كّل ظفٍر قيمة مّد مم  -رجٍل قّص ظفرًا مم ُظاويرو ويو مَّرـٌ, قاؿ:
ىكذا جاءت الرواية بنقل الشيخ الطوسي, ولكن  (ٔ)طعاـ حْي يبلغ عشر...(

صاحب الوسائل ذكر يف ذيل اغبديث أّف الصدوؽ رواىا من دوف كلمة )قيمة( 
يعٍت )عليو يف كّل ظفٍر مّد من طعاـ(, والفارؽ أنّو على نقل الشيخ الصدوؽ أّف 

من دفعو وأما على نقل الشيخ الطوسي تدفع قيمة الطعاـ ال  نفس الطعاـ البدّ 
نفس الطعاـ, فكلمة )قيمة( مذكورة يف نقل الشيخ الطوسي بينما ىي ليست 
مذكورة يف نقل الشيخ الصدوؽ وىنا يدور األمر بُت أف تكوف ىذه الكلمة قد 

ؿ إف  زادىا الشيخ الطوسي وبُت أف تكوف قد أنقصها الشيخ الصدوؽ وىنا قد يقا
األصل عدـ الزيادة عند الدوراف بُت الزيادة والنقيص, واؼبقصود من )األصل عدـ 
الزيادة( ىو أف  ىذه الزيادة وىي كلمة )قيمة( قد وقعت يف موقعها اؼبناسب وليست 

 زائدة.

 

 ومدرؾ يذا األصل عدة وجوو

بينما الذي دل إّف ناقل الزيادة يكوف كبلمو صروبًا يف وجود الزيادة  -الوجى األوؿ:
ينقلها يكوف كبلمو ظاىراً يف عدـ وجودىا, فنقل الشيخ الطوسي صريٌح يف وجودىا 
وكػأنو يصرح ويقوؿ ىي موجودٌة أّما كبلـ الشيخ الصدوؽ فهو ظاىٌر إذ لعّل ىذه 
الكلمة موجودة وىو دل يذكرىا لسبٍب وآخر كأف سقطت يف الكتابة فيتوّلد آنذاؾ 

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٕٔ, بقية كفارات االحراـ, بٕٙٔص ,ٖٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/13/162/رئاب
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وجودة أّما من أثبتها فيكوف كبلمو صروبًا يف ثبوهتا, ومىت ما ظهوٌر يف أهّنا ليست م
كاف عندنا كبلماف أحدنبا صريح واآلخر ظاىر وبينهما تناٍؼ فالعرؼ يأخذ 

 بالصريح ويأّوؿ الظاىر غبساب الصريح فنطّبق ىذه القاعدة يف موردنا.

كبتمل أّف قلمو  لو سّلمنا أف ناقل الزيادة يكوف كبلمو صروبًا يف ثبوهتا ودل  -وويى:
كتب ىذه اللفظة اتفاقًا ومن دوف قصٍد فإنو قد يقاؿ صحيٌح أّف ناقل الزيادة قد 
أثبتها ولكن ىذا ال يعٍت أّف كبلمو نصٌّ وشهادٌة منو بوجود ىذه الزيادة بل إّف ىذا 
ليس بواضح, ولكن نقوؿ لو سّلمنا ىذا فنقوؿ إنّو ال معٌت لتطبيق قاعدة الصريح 

ؼبقاـ فإهنا تتّم فيما إذا فرض وجود كبلمُت لشخٍص واحٍد أحدنبا والظاىر يف ا
صريٌح واآلخر ظاىر وكاف يوجد بينهما تناٍؼ فهنا العرؼ والعقبلء يؤّولوف الظاىر 
غبساب الصريح, ويف مقامنا ليس ذلك الشخص واحدًا وإمبا الشيخ الطوسي ينقل 

اس ىاتاف شهادتاف وكبلماف الزيادة والشيخ الصدوؽ ينقل النقيصة, وعلى ىذا األس
من شخصُت وليسا من شخٍص واحٍد فبل يبكن تطبيق ىذه القاعدة فإّف ىذه 

 القاعدة العرفّية مدركها العرؼ والعقبلء وىم يطبقوهنا فيما إذا كاف اؼبتكّلم واحداً.

إف  اؼبتكلم ىنا واحٌد أيضًا وىو اإلماـ عليو السبلـ, فإنّو متكّلٌم واحٌد  -:إف قلتَ 
موردنا إذف من موارد القاعدة ار أمر كبلمو بُت ثبوت الزيادة وبُت ثبوت النقيصة, فد

داٌؽ ؽبا بعد االلتفات إذل أّف اإلماـ عليو السبلـ ىو صاحب الكبلـ ففي  ومص
 كبلمو ثبتت زيادة ونقيصة يف حّق متكّلٍم واحد فتأيت القاعدة.

أحدنبا يشتمل على الزيادة  مرتُتم دل يثبت أّف اإلماـ عليو السبلـ تكلّ  -:قلتُ 
إّما أف توجد فيو ىذه الزيادة أو  اً واحد اً خر يشتمل على النقيصة بل تكّلم كبلمواآل
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ض أنّو صدرت منو روايتاف ـبتلفتاف واحدة صروبة يف ًت فاتوجد فيو النقيصة, نعم لو 
شيٍء من قبيل )ال بأس بأف تًتؾ صبلة الليل( فهذه صروبة يف نفي الوجوب 

رى قالت )صلِّ صبلة الليل( وىذه ظاىرة يف الوجوب فهنا صدر كبلماف من واألخ
اإلماـ إّما ظبعناه كبن بأنفسنا منو أو نقل راٍو ىذه الرواية كما نقل راٍو آخر تلك 
الرواية فهنا تأيت قاعدة الصريح والظاىر فنؤّوؿ )صِل صبلة الليل( بإرادة االستحباب 

الليل( فإنّو صريح يف نفي الوجوب ويكوف ىذا بقرينة صراحة )البأس بًتؾ صبلة 
ألنّو يوجد كبلماف قد صدرا من اإلماـ, وىذا خببلؼ مقامنا فإّف  اً الكبلـ تامّ 

ال أنّو صدر منو   -الصادر من اإلماـ كبلـ واحٌد إّما مع الزيادة وإّما مع النقيصة 
ىذا الصادر ولكن الشيخ الطوسي يقوؿ إف  -كبلـ مع الزيادة وكبلـ مع النقيصة 

فيو كلمة )قيمة( بينما الشيخ الصدوؽ يقوؿ ىذا الكبلـ الواحد قد صدر وليست 
فيو كلمة )قيمة(, فإذف ال يوجد كبلماف من اإلماـ عليو السبلـ أحدنبا ظاىر 
واآلخر صريح وإمبا نقل الشيخ الطوسي صريح يف ثبوت الزيادة ونقل الشيخ 

أعٍت  -راحة ىي يف كبلـ شخٍص الصدوؽ ظاىر يف عدـ وجود الزيادة فالص
ال أّف الظهور  -أعٍت الصدوؽ  -والظهور ىو يف كبلـ شخٍص آخر  -الطوسي 

والصراحة كبلنبا قد ثبتا يف كبلمُت لشخٍص واحد, فالفارؽ إذف بُت مقاـ قاعدة 
 الظاىر والصريح وبُت مورد كبلمنا واضٌح فالقاعدة اؼبذكورة ال يبكن تطبيقها.

إّف اؼبتكلم قد يغفل فينقص وال يغفل عادًة فيزيد, وال نقصد هبذا  -الوجى الثاني:
الكبلـ أنّو ال يغفل من حيث الزيادة أبداً بل نقصد أف احتماؿ الغفلة إف كاف قوياً 

ذفو حأقوؿ )نسيُت ماذا قاؿ بَعُد( فأ فهو يف جانب النقيصة فيغفل فيحذؼ كأف
إّف االنساف يغفل عادًة فينقص ال  وال أقوؿ )غفلُت( مث أذكر لو قطعًة من الكبلـ,

وىو  -أنّو يغفل فيزيد, وماداـ األمر كذلك فنأخذ بكبلـ من ذكر تلك الزيادة 
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حيث ذكر كلمة )قيمة( بنقلو ألّف الغفلة يف حّقة من حيث  -الشيخ الطوسي 
 الزيادة أضعف خببلؼ غفلة الصدوؽ من حيث النقيصة فإنّو أقوى.

يكفي لًتجيح ناقل الزيادة ألّف احتماؿ الغفلة يف حقو  إّف ىذا اؼبقدار ال -وويى:
وإف كاف أضعف لكن غاية ما يوّلد الظن بأنّو ىو الصائب خببلؼ ناقل النقيصة ال 
أنّو وبصل قطٌع, وإذا كاف وبصل ظّن فالظن ال يغٍت من اغبّق شيئاً, نعم إذا أردت 

, فإذا كاف ىذا ىو أف تقوؿ إّف السَتة قدرت ىكذا فهي تقّدـ من ذكر الزيادة
اؼبقصود فنقوؿ إّف ىذا صحيٌح ولكن ال كبتاج إذل ىذا التطويل بل ُقل ىناؾ سَتة 
على أهّنم يأخذوف بالذي أثبت الزيادة أّما ربليل السَتة وأنّو ؼباذا فعل العقبلء ىكذا 
فليس من البعيد أهّنم فعلوا ذلك ألجل نكتة أّف احتماؿ الغفلة يف جانب من ذكر 

ة أضعف, وإذا كاف اؼبقصود ىو السَتة فهي تكفي لوحدىا وال ربتاج إذل ىذه الزياد
الضميمة وسوؼ نذكرىا فيما بعد كوجو مستقل. إذف إذا كاف اؼبقصود هبذا الكبلـ 
وىو أّف احتماؿ الغفلة يف جانب الزيادة أضعف دبجّرده من دوف ضّم السَتة كما 

 عربة بو. ىو اؼبفروض فهذا أقصى ما يوّلد الظن وىو ال

ما يجاب َجواٍب آخر: س دائمًا ىو الغفلة بأّف منشأ الزيادة أو النقيصة لي -وَر
خر كالنقل باؼبعٌت فإّف األئمة عليهم السبلـ جّوزا ألصحاهبم النقل اُ بل لو مناشئ 

باؼبعٌت والشخص إذا أراد أف ينقل باؼبعٌت فعادًة وبصل عنده زيادة كلمة أو نقيصتها 
ية, فاؼبنشأ للزيادة والنقيصة ليس منحصرًا دائماً بالغفلة حىت تقوؿ وىذه مسألة طبيع

جانب النقيصة بل ىناؾ ّف احتماؿ الغفلة يف جانب الزيادة أضعف منو يف أ
فبل يكفيك ما  خراُ  ئمناشوماداـ ىناؾ  -وىو النقل باؼبعٌت  - خراُ مناشيء 

ينفع فيما إذا ذكرت من أّف احتماؿ الغفلة يف جانب الزيادة أضعف بل ىذا 
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 ئسألة الغفلة وقد عرفت أف لو مناشضنا أف منشأ الزيادة والنقيصة ينحصر دبًت فا
 .خراُ 

نسّلم أّف النقل باؼبعٌت ىو سبٌب آخر غَت الغفلة لزيادة كلمٍة أو نقصها  -وويى:
بأف حضر ؾبلس حوار  افض أّف الناقل عن اإلماـ اثنًت فاا ولكّن ىذا يتّم فيما إذ

بصَت وزرارة وقاؿ أبو بصَت إّف اإلماـ قاؿ )لو قّص ظفره عليو قيمة مّد اإلماـ أبو 
من طعاـ( وقاؿ زرارة إّف اإلماـ قاؿ )عليو مّد من طعاـ( فهنا تتّم ىذه اؼبناقشة 
فيقاؿ إّف زيادة ىذا لكلمة قيمة ونقص ذاؾ ؽبا لعّلو نشأ من الغفلة بل من جهة 

ينعي أّف من  -اقل كاف واحدًا وليس متعّددًا ض أّف النًت فاالنقل باؼبعٌت, أّما إذا 
كما ىي العادة فإّف الذي ينقل الرواية عن اإلماـ عادًة   -حضر اجمللس كاف واحداً 

ىو واحد كما ىو اغباؿ يف روايتنا فإّف نقل الصدوؽ ونقل الشيخ الطوسي كبلنبا 
)الَّسم َم ينتهي إذل راٍو واحد وىو أبو بصَت, يعٍت أّف سند الشيخ الطوسي ىو 
, وسند الشيخ سعيد عم الَّسم َم مَّبوب عم علي َم رئاب عم َُي َصير(

, فالناقل )الَّسم َم مَّبوب عم علي َم رئاب عم َُي َصير(الصدوؽ ىو 
عن اإلماـ يف ِكبل السندين ىو شخٌص واحٌد وال توجد من جهتو زيادة ونقيصة 

اؼبعٌت, فالزيادة والنقيصة حىت نقوؿ إف  ىذه الزيادة والنقيصة نشأت من النقل ب
يعٍت لو كاف الناقل غبوار االماـ ابو بصَت من جهة وزرارة  -تتصّور يف حّق اثنُت 

فنقوؿ إف  أحدنبا زاد واآلخر أنقص من جهة النقل باؼبعٌت, أّما  -من جهة أخرى 
إذا كاف الناقل للحوار واحدًا فبل يوجد ىناؾ زيادة ونقيصة من ناحيتو بل ىو إّما 

نو نقل وأثبت كلمة قيمة فهناؾ زيادة يف اػبرب أو أنو حذفها. إذف ال يوجد دوراف أ
بُت الزيادة والنقيصة يف حّق أيب بصَت حىت نقوؿ إّف ىذا االختبلؼ قد نشأ بسبب 

 النقل باؼبعٌت.
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 إذف من اين نشأت ىذه الزيادة والنقيصة؟

ىي قد نشأت من علّي بن  البد وأهّنا نشأت فبّن كاف بعد أيب بصَت, وبعبارة أخرى
رئاب أو اغبسن بن ؿببوب أو من الشيخ الطوسي والصدوؽ مثبًل, ومن الواضح أّف 
من كاف بعد أيب بصَت ىو ال ينقل باؼبعٌت بل ينقل بنّص األلفاظ اليت وصلتو والذي 
ينقل باؼبعٌت ىو من حضر حوار اإلماـ فقط واؼبفروض أنّو واحٌد فبل معٌت حينئٍذ 

لزيادة والنقيصة فإّف الدوراف بُت الزيادة والنقيصة وبتاج إذل وجود ناقلُت الحتماؿ ا
أّما يف حّق الواحد  -إّف صّح التعبَت  -أحدنبا ينقل الزيادة واآلخر ينقل النقيصة 

 فبل يتصّور زيادة ونقيصة, فهذا اعبواب ال وجو لو.

أ لذكره للزيادة إال إّف صاحب الزيادة حينما يذكرىا ال يوجد منش -البياف الثالث:
الغفلة وأّما الذي دل يذكرىا فمنشؤىا قد يكوف الغفلة وقد يكوف طلبًا لبلختصار 
فإّف االنساف مىت ما أراد أف ىبتصر قد وبذؼ بعض الكلمات وقد يكوف اعتقاد 
التساوي بُت وجود ىذه الكلمة وبُت عدمها وأهنا ال تؤثر شيئًا فوجودىا يساوي 

ال من باب الغفلة. إذف يف جانب الزيادة يوجد منشأ واحد عدمها ولذلك حذفها 
 ؽبا وىو الغفلة وإما يف جانب النقيصة فتوجد ثبلثة مناشئ.

اتضاح يذا نقوؿ:  -َو

ىو الغفلة فقط وعندنا أصٌل عقبلئّي  منشأىافقلنا إّف  -ُّما َالهسبة إلي الزيا ة:
بنوف على أنّو ملتفت وليس فالعقبلء ي اً ي الغفلة, فكّل إنساف إذا تكّلم كبلمينف

 بغافل ولذلك إذا تكّلم علّي شخٌص بسوٍء مث قاؿ أين كنت غافبلً ال يُقَبل اعتذاره.
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ّما وي جانب الهقيصة: يبكن  -وىو الغفلة  -فقلنا إف  اؼبناشئ ثبلثة واألوؿ  -ُو
فبل يوجد أصل ينفيو, وأما  -وىو طلب االختصار  -نفيو باألصل, وأما الثاين 

ال يوجد  -وىو اعتقاد اؼبساوات بُت وجود الكلمة وبُت عدـ وجودىا  -ث الثال
 أصل ينفيو أيضاً.

يبكن نفيو أّما مناشئ النقيصة فبل  -وىو الغفلة  -وهبذا اتضح أّف منشأ الزيادة 
 من مثيبكن نفيها بأصبعها بأصٍل بل يبكن نفي واحٍد منها باألصل ويبقى اثناف, و 

الزيادة وقعت يف موقعها اؼبناسب ألهّنا لو كانت زيادًة ودل  البّد وأف نبٍت على أفّ 
تكن أصيلًة فمعناه أّف اؼبتكلم قد غفل واألصل عدـ الغفلة كما قلنا, أّما بالنسبة 
إذل النقيصة فبل يوجد أصٌل ينفي تلك اؼبناشئ, فاشتباه صاحب النقيصة ثابٌت إذ 

ى ربّقق النقيصة, أّما الزيادة ال يبكن نفي مناشئ تلك النقيصة بأصبعها فنبٍت عل
 فقد وقعت يف موقعها اؼبناسب.

وفرؽ ىذا البياف عن سابقو ىو أنّو يف السابق كّنا نسّلم أّف منشأ الزيادة والنقيصة 
معًا ىو الغفلة فقط والدوراف ىو دوراف بُت غفلتُت بُت غفلة صاحب الزيادة وغفلة 

أّف اإلنساف يغفل فينقص ال أنّو صاحب النقيصة وكاف يقاؿ إّف العادة جرت على 
يغفل فيزيد. وأّما ىنا فالدوراف ليس بُت غفلتُت بل بُت غفلٍة يف جانب الزيادة وبُت 

 شيٍء آخر غَت الغفلة وىو طلب االختصار أو اعتقاد اؼبساواة يف اعبانب الثاين.

 -وويى:

قد يكوف  إّف دعوى كوف اؼبنشأ يف جانب النقيصة ال ينحصر بالغفلة بل -ُّواًل:
طلبًا لبلختصار أو العتقاد التساوي بُت الزيادة والنقيصة يتّم لو كاف الناقل عن 
اإلماـ شخصُت ال شخصًا واحداً واؼبتعارؼ عادًة أّف يكوف الناقل واحداً, فلو كاف 
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الناقل متعّددًا كما لو فرضنا أّف الزيادة نقلها أبو بصَت عن اإلماـ حيث قاؿ )قاؿ 
مّد من طعاـ( وناقل النقيصة كاف زرارة حيث قاؿ إّف اإلماـ قاؿ  قيمة -اإلماـ :

)عليو مّد من طعاـ( فهنا يبكن أف نقوؿ إّف زرارة حذؼ كلمة قيمة ألجل طلب 
االختصار أو لتصّور أّف وجودىا وعدمو واحٌد فهذا الكبلـ يأيت, أّما إذا كاف الناقل 

روايتنا فبل يدور األمر يف حّق  كما ىو العادة وكما يف  -وىو أبو بصَت  -واحدًا 
أيب بصَت بُت أنّو غفل فزاد أو بُت كونو طلب االختصار فأنقص فإنّو دل يتحقق منو  

يعٍت إّما أنو ذكرىا مع كلمة  -ِكبل اؼبطلبُت بل قد ربّقق منو شيء واحد حتمًا 
 .-قيمة أو من دوهنا

ف عن أيب بصَت أحدنبا نعم يتصّور التعّدد يف حّق الناقل عن أيب بصَت, فالناقبل
ذكرىا غفلًة والثاين حذفها طلبًا لبلختصار وإال ففي حّق أيب بصَت ال يتصّور ىذا 

 –ألنّو واحٌد, ولكن قلنا إّف الناقل عادًة ال يتصّرؼ يف اػبرب بل يأخذ األصل 
الذي يقّدمو لو أبو بصَت وينقل عنو ال أنّو وبذؼ لفظًة طلباً لبلختصار,  -الكتاب 
الذي يسمع حوار اإلماـ عليو السبلـ فإنّو قد وبذؼ كلمًة لبلختصار أو  خببلؼ

يتصّور أّف الزيادة والنقيصة سيّاف أّما ىذا الناقل اؼبباشر الذي ينقل عن أيب بصَت 
فهو ؾبّرد ناقل ال أنو هبتهد فيحذؼ بعض األلفاظ أو يضيفها وإمبا ىذه تتصور يف 

إّف الناقل اؼبباشر واحٌد عادًة وليس متعّدداً حق الناقل اؼبباشر عن اإلماـ, وحيث 
 فبل يأيت ىذا البياف يف حقو.

إذف ما يتصّور يف حّقو الزيادة والنقيصة ىو ال يتصّرؼ يف األلفاظ وإمّبا ىو ناسٌخ 
عادًة والذي يتصّور يف حّقو أف يزيد أو ينقص ىو واحٌد حسب الفرض وال تتحّقق 

أيت ىذا البياف وإمّبا الذي يتحقق منو شيء واحد إّما منو الزيادة والنقيصة معاً حىت ي
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ليست موجودة  ونفسالوقت وجود الكلمة أو عدـ وجودىا أّما أهنا موجودة ويف 
 فهذا ال يتصّور.

ذكر أّف ناقل الزيادة ال ينقلها إاّل غفلة والغفلة يوجد أصٌل ينفيها, وكبن  -ثانياً:
سبب الغفلة فبل ينحصر األمر يف الغفلة بل إّف ناقل الزيادة قد ينقلها ال ب -نقوؿ:

دة أحيانًا والنقيصة أحياناً ألنّو ينقل باؼبعٌت والنقل باؼبعٌت ىو بنفسو يستدعي الزيا
. فإذف ال ينحصر اؼبنشأ بالغفلة حىت ننفيها باألصل بل ىناؾ منشأ آخر ال خراُ 

 يبكن تطبيق األصل بلحاظو.

حصر بالغفلة وىذا صحيٌح فقد تكوف النقيصة ذكر أّف منشأ النقيصة ال ين -ثالثاً:
بسبب طلب االختصار وال يوجد أصل ينفي النقيصة الناشئة من ذلك فإّف ىذا دل 
ينشأ من غفلٍة حىت ينتفي بأصالة عدـ الغفلة, وىكذا لو نشأت النقيصة من اعتقاد 

 خربل يوجد أصل ينفي اؼبناشئ األُ  -التساوي بُت الزيادة والنقيصة, وكبن نقوؿ:
أيضًا فكما يوجد أصٌل عقبلئي ينفي الغفلة وكبن نصطلح عليو بأصالة عدـ الزيادة  
كذلك يوجد أصٌل ينفي االختصار الذي يسّبب اإلخبلؿ يف فهم الكبلـ وىكذا 

دل  اقل اشتبو واعتقد اؼبساواة إذ لويوجد أصٌل ينفي اعتقاد اؼبساواة وأّف ىذا الن
فبلزمو أف ال نستفيد من كبلـ أّي شخٍص حينما يوجد أصٌل ينفي ىذا اؼبنشأ وذاؾ 

ينقل شيئاً, فكّل راٍو حينما ينقل كبلـ اإلماـ يأيت احتماؿ أنّو أنقص كلمة ال 
ولكن  -وىذا ليس يف حالة اؼبعارضة  -بسبب الغفلة بل بسبب طلب االختصار 

ىذا  حذفها يؤثر على اؼبعٌت أو اعتقد اؼبساواة بُت وجودىا وعدمها فحَذَفها فهل
ه االحتماؿ موجوٌد يف كّل متكّلم أو ال؟ إنّو البد من وجود أصٍل ينفي مثل ىذ

, أّما ما ىو ذلك األصل؟ لنفًتض أنّا ال نعرؼ اظبو ولكن نقوؿ البد من اؼبناشئ
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وجود أصٍل إذ لو دل يوجد أصل يلـز أف ال يستفيد العقبلء من كبلـ الشخص 
ّيتو وىذا خبلؼ الواقع فنحن نبٍت على الذي ينقل كبلـ غَته وال يبنوف على حج

ناؾ أصٌل ينفي ىذه اؼبناشئ حّجية كبلـ الثقة إذا كاف ينقل كبلـ غَته. إذف ى
ولنسّمو بأصالة عدـ االشتباه أو غَت ذلك اؼبؤّدي إذل اغبذؼ طلباً  راألخُ 

 لبلختصار.

لواحد, وأما سّلمنا أّف الزيادة تنشأ من منشأ واحد ويبكن نفي ذلك اؼبنشأ ا -راَعاً:
 النقيصة فلها مناشئ متعّددة وبعضها ال يبكن نفيو باألصل.

ىذا ال يوصلنا إذل النتيجة اؼبطلوبة وىي اعبـز بأف الزيادة قد وقعت  -ولكم نقوؿ:
يف موقعها اؼبناسب والبد من البناء على ذلك والسَت على طبقو إذ أنت ىل تضّم 

ي لوحدىا هو ال؟ فإف ضممت السَتة فالسَتة العقبلئية إذل جنب ما ذكرتو ىنا أ
دليل كما ذكرنا وىي تنفيو وال كبتاج إذل ىذا التطويل وسوؼ نذكرىا يف البياف 

يعٍت دعوى أف اؼبنشأ  -الرابع, وإذا كنت ال تضّم السَتة فهذا اؼبقدار ال يكفي 
إاّل للخروج بالنتيجة اعبزمّية  -للزيادة ليس إال الغفلة ويوجد أصٌل عقبلئي ينفيها 
يف  -أي أصل عدـ الغفلة  -إذا فرض انعقاد سَتة فعلّية على تطبيق ىذا األصل 

مورد الدوراف بُت الزيادة والنقيصة وإال فمجّرد وجود أصٍل عقبلئّي ينفي الزيادة دوف 
 وجود سَتٍة على ىذا البناء عند الدوراف بُت الزيادة والنقيصة ال ينفع.

علّية ال يبكن أف زبرج بنتيجة جزمّية, وإذا ضممتها  إذف إذا دل تضّم ىذه السَتة الف
 كانت ىي الدليل وال حاجة إذل كّل ىذا التطويل.

أف يّدعى وجود سَتة عقبلئّية على البناء على عدـ الزيادة وأهّنا قد  -البياف الراَع:
أي من  -وقعت يف موقعها اؼبناسب حينما يدور األمر بينها وبُت النقيصة فالعقبلء 
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أهنم ناس بشكٍل عاـ ألّف اإلمضاء يصَت ليس ااّل للحيثية العقبلئّية بل غبيثية  حيثية
فيّدعى أّف الناس يف اؼبورد الذي يدور فيو األمر بُت لزيادة والنقيصة يبنوف  -الناس 

على أّف الزيادة وقعت يف موقعها اؼبناسب وىذا ما يعرّب عنو بأصالة عدـ الزيادة, 
بلئّية. وردبا تظهر ىذه الدعوى من شيخ الشريعة فاؼبنشأ ىو السَتة العق

فإنّو توجد ىناؾ زيادة كلمة )على مؤمن( أو  األصفهاين)قده( يف قاعدة ال ضرر
هاً  علي القاعدة المطّر ة  -)يف اإلسبلـ( ويف ذلك اجملاؿ ذكر ما نّصو : )َو

يا المسّلمة ُّف الزيا ة إذا ثبْت وي طريٍق قّدمت علي الهقيصة وحكب َوجو 
ّف السقوط إنما وقع نسيانًا ُو  وي الواقع وسقوطها عم رواية مم روى َدونها ُو
اخْصارًا... ويهْج مما ذكر ُّف الثاَت وي قضّية سمرة يو قولى "ال ضرر وال 

إّف تعبَته بقولو )وبناًء على القاعدة  ,(ٔ)ضرار علي مؤمم" ال يما مجّر يم(
م مع السَتة العقبلئّية على ذلك. وعلى أّي حاؿ اؼبطّردة اؼبسّلمة( ال يبعد أنّو يتناغ

 بناًء على ىذا لبرج بنتيجة أنّو يبٌت على أّف الزيادة قد وقعت يف موقها اؼبناسب.

إّف دعوى انعقاد السَتة ؿبّل تأّمل وترّدد, وىل ذبـز بذلك؟ يعٍت أنك مىت  -وويى:
لنقل فإنك تبٍت على ما رأيت كلمًة إضافّيًة يف ىذا النقل وليس موجودة يف ذلك ا

اقل للزيادة أو النقيصة أو ال حظ النمهما كاف الناقل ىنا؟!! اي ال نلعدـ زيادهتا 
بل نلغيها كّلها؟!! إف   خريف أحد اعبانبُت أو مرّجحات أُ  حظ جنبة تعّدد النقلنل

 انعقاد سَتة هبذا الشكل بعرضها العريض ليس شيئاً واضحاً.

د من مبلحظة اؼبورد, فقد يفًتؽ مورد عن آخر, دبعٌت إنّو الب -واألجدر ُف يقاؿ:
أّف بعض اؼبوارد قد تكوف اعبملة الزائدة فيها كبَتة كسطٍر مثبًل أو نصف سطر 

                                                           

 .ٕٔرسالة ال ضرر, األصفهاين, ص ((ٔ
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وليست دبقدار حرؼ أو كلمة صغَتة فإّف ىذا بنفسو مرّجح غبّقانيتها لبُػْعِد أّف ىذه 
يكوف مرّجحًا عقبلئياً العبارة الطويلة قد اشتبو فيها الناقل فنفس كربىا وطوؽبا 

لؤلخذ هبا, وىكذا لو فرض أّف الناقل للزيادة كاف متعّدداً بينما كاف الناقل للنقيصة 
واحدًا فإف ىذا مرّجح لؤلخذ بطرؼ الزيادة أيضاً. إنّو إذا فرض وجود مرّجحات 

 من ىذا القبيل وما شاكلو فنقبل بتقدًن الزيادة وأهنا وقعت يف موقعها اؼبناسب. 

دبعٌت مبلحظة اؼبرّجحات النوعّية وهبذا  النحو,ريد أف يّدعى انعقاد السَتة هبذا أُ  وإذا
فهو شيٌء سليٌم ومقبوؿ  -فإّف ىذه مرّجحات مورثة للظن النوعي  -التفصيل

ولكن سوؼ تصَت النتيجة بناًء على ىذا التفصيل بُت اؼبوارد, فكّل مورٍد البد من 
أّف اؼبورد كاف يفقد اؼبرّجح يف ىذا اعبانب خاص, فإذا فرض  نحوٍ ب معوالتعامل 

ال  من مثو  ,اؼبوجب للظن النوعي أو اؼبرّجح يف ذلك اعبانب فحينئٍذ نقوؿ ال مرّجح
 نأخذ بالزيادة فيكوف اؼبورد مورد معارضٍة آنذاؾ فنتوّقف.

ما الدليل على حجّية ىذه اؼبرّجحات اؼبورثة للظن النوعي فإّف ىذه  -:إف قلتَ 
نانًا شخصيًا حىت نقوؿ باغبجّية ألجل حّجية االطمئناف الشخصي بل ليست اطمئ

ىي مورثة للظن النوعي فكيف تأخذ هبا وأنت ترفض العمل بالظّن النوعي والعمل 
 بو إال بدليل؟

إيّن أّدعي أّف السَتة منعقدة هبذا الشكل, يعٍت أف  العقبلء مىت ما شاىدوا  -:قلتُ 
ا اعبانب أو ذاؾ ساروا على طبق ما تقتضيو مرّجحاٍت من ىذا القبيل يف ىذ

 اؼبرّجحات ال أهنا منعقدة على تقدًن الزيادة بعرضها العريض.
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  القاعدة الثانية

 
 ّع يف اإلخباسأصالٛ احِل

إذا فرض أّف شخصًا أخرب خبرٍب وكاف خربه عن حسٍّ كأف قاؿ )رأيت زيدًا قد جاء 
ة, وأّما إذا كاف نقلو عن حدٍس كما من السفر( واؼبفروض أف الناقل ثقة فهذا حجّ 

لو قاؿ )رأيت أىلو يريدوف شراء ذبيحة( فهو وبدس بأف  زيدًا قد جاء واستند يف 
إخباره بأنّو رأى دمًا يف باب البيت فهنا نرفض إخباره, فخرب الثقة حّجة يف ؾباؿ 

 النقل اغبّسي دوف اغبدسي وىذا واضح.

أّف إخباره عن حسٍّ أو عن حدس  ندريّك ال أّما إذا فرض أّف اؼبورد كاف مورد ش
فهنا أّدعي أّف األصل يقتضي كوف اإلخبار عن حّس, واؼبستند يف ذلك ىو السَتة 
العقبلئية فإّف أّي شخٍص لو جاءنا وأخربنا خبرٍب فبل نقوؿ لو ىل إخبارؾ ىذا عن 

ى حّس أو عن حدس بل نأخذ خبربه رأسًا وىذا يدّؿ على أف العقبلء يبنوف عل
أصالة اغبّس, وحيث إّف ىذه السَتة ليست جديدة بل كانت موجودة يف زمن 

 األئمة عليهم السبلـ جزماً فيثب إمضاؤىا حيث دل يرد ردٌع عنها.

وكبن نسّلم هبذا اؼبطلب ولكن بشرط أف يكوف اؼبورد من اؼبوارد اليت يكوف فيها 
اؼبورد كاف من موارد إعماؿ  احتماؿ اغبّس معتّدًا بو وشيئًا قريباً, أما إذا فرض أفّ 

فدعوى انعقاد السَتة  -يعٍت يبكن فيو اغبدس بشكل قريب  -قريب  نحوٍ اغبدس ب
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على العمل باغبّس وأف  النقل نقٌل عن حّس فهذا ؿبّل تأمل ألّف السَتة دليل ليّب 
 فيؤخذ دبقدار القدر اؼبتيّقن.

كاف احتماؿ اغبّس وجيها إذف ىذا األصل مقبوٌؿ عندنا يف اعبملة وىو فيما إذا  
ومعتدًا بو ودل يُلح من األمارات االستناد إذل اغبدس. ولعل كّل من قاؿ بأصالة 

 اغبّس يقصد ىذا وإف دل يصرّح بذلك لوضوح اؼبطلب.

 

 تطبيقات يذو القاعدة

اليت وىو الروايات اؼبرسلة يف مورٍد مهم  أريد أف أنّبو على تطبيٍق ألصالة اغبسىنا و 
شيخ الصدوؽ)قده( فإنو ىبتّص بظاىرٍة يف كتابو الفقيو فهو كثَتًا ما ينقل لينقلها ا

بنحو اإلرساؿ إّما بلساف )روي(, أو يقوؿ )قاؿ الصادؽ عليو السبلـ(, وقد وقع 
بعد االعًتاؼ بأّف  ,الكبلـ يف أّف مراسيل الشيخ الصدوؽ ىل ىي حّجة أو ال

لكن ػبصوصّيٍة للشيخ الصدوؽ يقاؿ القاعدة االولّية تقتضي عدـ حّجية اؼبراسيل و 
حبجّية مراسيلو, وىناؾ بعض البيانات ال ترتبط بأصالة اغبّس مبّر عليها مرور الكراـ, 

 -وىناؾ بعض البيانات ترتبط بأصالة اغبّس نريد التوّقف عندىا:

إّف الشيخ الصدوؽ  -:ُما البيانات الْي ال ترتبط َأصالة الَّس وذلك َأف يقاؿ
)ولب ُقصد ويى قصد المصّهفيم وي إيرا   -ة كتابو الفقيو ما نّصو:ذكر يف مقّدم

عْقد ويى ُنى  حكب َصَّْى ُو جميع ما رووو َل قصدت إلي إيرا  ما ُوْي َى ُو
يم رَّي تقدس ذكرو وتعالت قدرتى. وجميع ما ويى مسْخرج  حّجة ويما َيهي َو
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فقرتاف يبكن  توجد فهنا, (ٔ)مم كْب مشهورة عليها المعّوؿ وعليها المرجع(
)بل قصدت إذل  -:قولو األوذل ,التمّسك هبما على حجية مراسيل الشيخ الصدوؽ

إيراد ما أفيت بو واحكم بصحتو( فإذف كّل حديث ذكره ىو وبكم بصحتو وىو 
شيخ الفّن فتكوف شهادتو معتربة وعليو فكّل ما يذكره يف كتابو نأخذ بو, والثانية 

من كتب مشهورة عليها العّوؿ وعليها اؼبرجع(   ىي عبارة )وصبيع ما فيو مستخرج
فإذف ال تأّمل ألّف كّل ىذه الروايات منقولة من كتٍب مشهورة معتربة وعليو فكّل ما 

 ينقلو يكوف معترباً. 
 وكّل ما تقّدـ ال ربط لو بأصالة اغبس.

ويهاؾ َياف ثاٍف إلثبات حجّية مراسيل الشيخ الصدوؽ)قدو( وذلك َأف 
عبَت بكلمة )قاؿ( ىبتلف عن التعبَت بكلمة )روي( فكلمة )روي( تلإّف ا -يقاؿ:

ليس فيها نسبة الكبلـ إذل اإلماـ بنحو اعبـز فمقصود الناقل ىو أف يقوؿ روي عن 
االماـ أما أنّو صحيح أو ليس بصحيح فأنا ال أعلم بذلك, وىذا خببلؼ ما إذا 

 عليو السبلـ وأنّو قاؿ ذلك. ة )قاؿ( فإهنا تدّؿ على نسبة ذلك إذل اإلماـمعرب بكل
مث نضّم مقّدمة ثانية وىي أّف الشخص اإلمامي ال ينسب إذل إمامو شيئًا إاّل إذا  

 كاف جازماً بصّحة النسبة. 

عد يذا نقوؿ: إذا كاف الناقل جازمًا بصّحة النسبة وخصوصًا مثل الشيخ  -َو
رض أّف الناقل جازـٌ الصدوؽ فحينئٍذ يثبت أّف الرواية معتربة رغم كوهنا مرسلة لف

بصّحة النسبة. وىذا الكبلـ ال يرتبط بإصالة اغبّس أيضًا فهو خارج عن ؿبّل  
 كبلمنا.

                                                           

 .ٖ, صٔمن ال وبضره الفقيو, الصدوؽ, ح ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11021/1/3/المصنفين
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إّف التعبَت  -ويهاؾ َياف ثالث يو الذي يرتبط َأصالة الَّّس وذلك َأف يقاؿ:
بكلمة )قاؿ( يدّؿ على اعبـز بالنسبة وأّف الناقل جاـز بصّحة النسبة كما ذكر يف 

اين ولكن ىذا اؼبقدار ال يكفي إلثبات اغبجّية باعتبار أّف الشيخ الصدوؽ البياف الث
وإف كاف جازمًا إال أّف جـز كّل شخص حّجة عليو وال يكوف حّجة على غَته إال 
إذا كاف الغَت مقّلدًا لو وكبن لسنا مقّلدين للشيخ الصدوؽ ولعلنا لو اطلعنا على 

 ضّم ضميمة حىت نتغّلب على اؼبشكلة مناشئ جزمو لتوّقفنا فيها. إذف كبتاج إذل
إّف ىذا النقل اعبزمي يدور أمره  -من ىذه الناحية وتلك الضميمة ىي أف يقاؿ:

بُت أف يكوف عن حّس أو عن حدس وبأصالة اغبّس العقبلئية نثبت أنّو نقٌل عن 
 حّس والنقل اغبّسي حّجة فتثبت بذلك اغبجّية.

لسابق ىو أّف البياف السابق دل يستفد من أصالة إذف الفارؽ بُت ىذا البياف والبياف ا
اغبّس وإمبا ذكر أف  التعبَت بكلمة )قاؿ( يدّؿ على جـز الناقل, وجوابو واضٌح وىو 
أنّا نسّلم جبـز الناقل ولكنو حّجة على نفسو فإّف غاية ما ثبت بالدليل ىو أّف النقل 

ى حجيتو. فؤلجل أف اغبّسي حّجة أّما ما هبـز بو الشخص كجزـٍ فبل دليل عل
عن حسٍّ كاف نتغّلب على ىذه اؼبشكلة نضّم أصالة اغبّس فيثبت بذلك أّف نقلو  

 وبذلك يثبت اؼبطلوب وأّف النقل سوؼ يصَت حّجة.

جيٌو لو أمكن تطبيق أصالة اغبّس ولكن اعبـز اغبّسي إمبا يبكن و ىذا  -:إف قلتَ 
 , فمىت ما فرض وجود نقٍل حصولو فيما إذا كاف ىناؾ نقل متواتر عن اؼبعصـو

متواتر فحينئٍذ سوؼ تكوف نسبة اؼبنقوؿ إذل االماـ نسبة حّسية ال حدسّية إذ 
يفيد اعبـز اغبّسي ال اعبـز اغبدسي ولكن ال يوجد تواتر إذ  ىواؼبستند ىو التواتر و 

لو كاف ىناؾ تواتر لبانت آثاره وانتقل إلينا وال أقل ينقل إلينا عدد من األخبار 
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وض أّف الصدوؽ قد تفّرد هبذا النقل فاين التواتر؟!! إّف نقل التواتر يصَت واؼبفر 
ضعيفًا فبل يبكن االعتماد عليو وبالتارل ال يبكن التمّسك بأصالة اغبّس يف اؼبورد 

 اؼبذكور.

ىذا وجيٌو إذا فرض أف الصدوؽ كاف ينقل عن أحد األئمة عليهم السبلـ,  -:قلتُ 
صل ا عليو وآلو كالرواية اؼبعروفة وىي رواية ال ضرر وال  أّما إذا كاف ينقل عن النيب

)مع قولى عليى السالـ "ال ضرر وال إضرار وي  -ضرار فإنو ذكر يف الفقيو:
فإّف ىذا نقل عن النيب صلى ا عليو وآلو, وحينئٍذ يف مقاـ التغّلب  (ٔ)اإلسالـ"(

أنّو تواتر عند اإلمامية فيأيت ما  على ىذه اؼبشكلة نقوؿ إّف التواتر اؼبّدعى تارًة يدعى
ذكر من اإلشكاؿ وأنّو لو كاف ىناؾ تواتر عند اإلمامية لنقلت أخباٌر يف ىذا اجملاؿ, 
ففي مقامنا يلـز أف تكوف ىناؾ أخبار بعنواف ال ضرر وال إضرار يف االسبلـ واغباؿ 

كل, ولكن أّف الذي تفّرد هبذا النقل ىو الشيخ الصدوؽ وال توجد رواية هبذا الش
 كبن ال نّدعي التواتر عند اإلمامية وإمبا نّدعي التواتر عند اؼبدرسة اؼبقابلة.

 ؼباذا دل ينعكس ىذا التواتر اؼبوجود يف اؼبدرسة اؼبقابلة يف زماننا؟ -:وإذا قلتَ 

بأّف اإلمامية دل ذبِر عادهتم على نقل وحفظ ما يروى عن النيب صلى ا  -:ُجبتُ 
طريق األئمة عليهم السبلـ فإّف عادهتم جرت على أهنم يضبطوف عليو وآلو من غَت 

األحاديث النبوية إذا كانت واردة من طريق األئمة عليهم السبلـ أّما إذا كانت 
أي  -واردة من غَت طريقهم فبل, ويف زماننا ال قبد ذكر ىذه األخبار ؽبذا القيد 

ذبِر عادهتم على ضبط  باعتبار أّف اؼبدرسة اإلمامية دل -قيد )يف االسبلـ( 

                                                           

 .ٚٔٚ٘, رقم الروايةٖٖٗ, صٗ, الصدوؽ, جمن ال وبضره الفقيو ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11021/4/334/ومع
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األحاديث النبويّة اليت دل ترد من األئمة ولكن ىذا ال ينفي احتماؿ أنّو كاف ىناؾ 
 ة استند إليو الشيخ الصدوؽ)قده(.تواتر يف اؼبدرسة اؼبقابل

إذف هبذا سوؼ يثبت ربّقق نقل بنحو اعبـز اغبّسي من قبل الشيخ الصدوؽ بعد 
 أشرنا إليها. وقد سبّسك السيد الشهيد)قده( االلتفات إذل ىذه اػبصوصّيات اليت

هبذا البياف إلثبات صّحة ىذه الرواية عن النيب صلى ا عليو وآلو, فهو أراد أف 
يستفيد من قيد )يف اإلسبلـ( ألنّو وقع كبلـٌ بُت األعبلـ يف أّف ىذا القيد ىل ىو 

إثبات صّحة ىذا  موجوٌد أو ليس دبوجوٍد حيث اختّص بنقلو الشيخ الصدوؽ فأرُِيدَ 
النقل وأشكل بأّف ىذه الرواية مرسلة فذكر)قده( ىذا البياف إلثبات حّجية ىذه 

 الرواية اؼبرسلة.

ولو مّت ىذا البياف فسوؼ يثبت لنا حجّية مراسيل الصدوؽ اليت ىي بلساف )قاؿ( 
وبشرط أف تكوف عن النيب صلى ا عليو وآلو ال عن أحد األئمة عليهم السبلـ, 

ا بياٌف ضّيٌق زبتّص دائرتو دبا ينقل عن النيب صلى ا عليو وآلو. وىذا خببلفو يف فهذ
البياف الثاين فإّف البياف الثاين يثبت حجّية الرواية اؼبرسلة اليت يكوف االرساؿ فيها 
بكملة )قاؿ( أعم من أف تكوف عن النيب أو عن أحد األئمة. وخببلؼ البياف األوؿ 

 بكلمة )روي(. ـكاف ارساؽبا بكلمة )قاؿ( أ  اً ءآواية اؼبرسلة سو ة الر الذي يثبت حجيّ 

لو مّت البياف األوؿ فهو وسيٌع جدًا ويشمل )روي( ويشمل )قاؿ( عن  إذف
ٌّ من  اؼبعصومُت وعن النيب, وأما البياف الثاين فهو خاص بكمة )قاؿ( ولكنو عا

بكلمة )قاؿ( وإذا  جهة كونو عن النيب أو عن األئمة, وأّما البياف الثالث ىبتصّ 
 فرض أنّو كاف عن خصوص النيب صلى ا عليو وآلو فقط.
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أجل من ىذا اؼبطلب نا ىذا من أحد موارد االستفادة من أصالة اغبس وقد ذكر 
 ليت استفيد فيها من أصالة اغبّس.مصداقاً من اؼبصاديق ا نّبُتأ

 -صالة اغبس:ومن الواضح أّف ىذا البياف وبتاج إذل صبلة أمور ال ترتبط بأ

أنّو يبكن لقائل أف يقوؿ إّف كلمة )قاؿ( ال تدؿ على جـز الناقل بل  -مم قبيل:
ىي تتبلءـ مع وجود طريٍق معترب, فإذا فرض أنّو كاف يوجد طريق معترب بنظر الناقل 

وىذا  -أي اؼبنقوؿ إليك  -فيصّح أف يعرّب بكلمة )قاؿ( وإف دل يكن معترباً بنظرؾ 
و يكوف جزمًا ناشئًا من التعّبد وليس جزمًا وجدانيًا فالشارع ليس فيو مشكلة فه

ماداـ قد عّبدين جبعل خرب الثقة حّجة فيصّح رل أف أعرب بكلمة )قاؿ( فهذه الكلمة 
وإف كانت ظاىرة يف اعبـز ولكن اعبـز األعم من اغبّسي أو التعّبدي بعد فرض 

إذ لعّل ىذا معترٌب بنظري  حجّية اػبرب, وحينئٍذ سوؼ يبطل ىذا البياف من أساسو
 لقرائن وليس معترباً يف حّق الطرؼ الثاين اؼبنقوؿ إليو.

إّف كلمة )قاؿ( ال تدّؿ حىت على اعبـز التعّبدي  -َل نصّعد اللهجة ونقوؿ:
والتعبَت هبا صحيٌح فإنّو توجد صبلة أو كلمة مضمرة, فأنا حينما أقوؿ )قاؿ 

على ما جاء يف كتب اغبديث, فهناؾ عبارة الصادؽ( أو )قاؿ النيب( فاؼبقصود ىو 
مضمرة, وأنا ال أريد أف أنسب بل أنا أنسب طبقاً ؼبا جاء يف اغبديث فيصّح التعبَت 

. ىذه مناقشات ال ترتبط (ٔ)بكلمة )قاؿ( , فإذف تعبَت )قاؿ( ال يدّؿ على اعبـز
 بأصالة اغبس.

                                                           

وىي أف البعض يف شهر رمضاف قد يتوقف أف يقوؿ على اؼبنرب )قاؿ النيب أو  -ىناؾ مسألة جانبية: ((ٔ
االماـ( فيقوؿ انا صائم والكذب على ا او رسولو أو على أحد االئمة من اؼبفطرات فأنا ال هبوز رل أف 
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ذا اؼبورد ليس ىي أّف تعبَت الشيخ الصدوؽ يف ى -وإحدى المهاقشات ُيضاً:
بكلمة )قاؿ( وإمبا ىو قاؿ )مع قولو عليو السلم( والذي يدّؿ على اعبـز ىو كلمة 
)قاؿ( أّما كلمة )مع قولو عليو السبلـ "ال ضرر وال إضرار"( قد يتوّقف فيو فإنو 

 ليس فيو ظهور يف النقل اعبزمي, وىذه مناقشة صغرويّة ال ترتبط بأصالة اغبّس.

)مع قولو عليو السبلـ(  -ّف الذي قالو الشيخ الصدوؽ ىو:أ -مضاوًا إلي ذلك:
ومن قاؿ إّف اؼبقصود من قولو )عليو السبلـ( ىو النيب صلى ا عليو وآلو؟!! نعم 
الرواية السابقة كانت عن النيب مث قاؿ الصدوؽ بعد ذلك )ومع قولو عليو السبلـ( 

ىو النيب بقرينة الرواية  فنحن نريد أف نفهم أّف اؼبقصود من قولو )عليو السبلـ(
السابقة حيث كانت عن النيب وىذا قد يتوّقف فيو إذ يقاؿ إف  عبارة )عليو السبلـ( 

 تستعمل عادًة يف األئمة.

غرويّة وال ترتبط بأصالة صىذه األمور ألهنا أمور جانبّية و ولو غضضنا النظر عن 
أّف أصالة اغبّس إمبا يتم  وى ىذا التطبيق ااغبّس بل اؼبهم الذي نريد أف  نناقش هب

التمّسك هبا فيما إذا كانت ىناؾ مؤّشرات على االستناد إذل اغبّس كما إذا كانت 
القضّية اؼبنقولة من القضايا اسوسة عادًة, فإهنا إذا كانت ؿبسوسة عادًة كما لو 
ُأخرب دبجيء زيٍد من السفر أو بنزوؿ اؼبطر فهذا شيٌء حّسّي وىو ال بأس بو وىذا 

نفسو مؤشر ويساعد على االستناد على اغبّس فإف نزوؿ اؼبطر حّسّي ورؤية اؼبطر ب

                                                                                                                                                      

إنك حينما تقوؿ )قاؿ( فمقصودؾ ىو أنو على ما ىو  -, وكبن نقوؿ لو:أقوؿ قاؿ الصادؽ أو قاؿ الباقر
اؼبوجود يف الكتب فانا اقوؿ قاؿ الصادؽ مثبًل استنادًا إذل ما ىو اؼبوجود يف الكتب وعليو فبل اشكاؿ يف 
صومك وال يصَت من اؼبفطرات ولو صّرحت وقلت )على ما جاء يف الكتب قاؿ الصادؽ عليو السبلـ( 

 ذا إشكاؿ؟!! إنو ال إشكاؿ فيو. توضيح الشيخ االستاذ.فهل يف ى
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شيء فبكن عادًة, وىكذا ؾبيء زيد من السفر ىو شيء ؿبسوس ويبكن رؤيتو, 
وىذا خببلؼ االستناد إذل التواتر فإّف التواتر ظاىرة نادرة وليست متعارفة فإّف 

ليست بالكثَتة, فبل توجد مؤّشرات يف األخبار اؼبتواترة ىي قليلة يف حّد نفسها و 
نقل الشيخ الصدوؽ لبلستناد إذل اغبّس ألّف ظاىرة التواتر ظاىرة ليست مألوفة بل 
ىي ظاىرة نادرة فبل يوجد مؤشر على االستناد إذل اغبّس فلذلك يكوف تطبيق 

 أصالة اغبّس يف ىذا اؼبورد ؿبّل إشكاؿ.

يبكن االستناد إذل اغبّس وإمبا نريد أف نقوؿ وال نريد هبذا الكبلـ أف نّدعي أنّو ال 
إّف االستناد إذل اغبّس شيٌء فبكٌن ولكنو ليس ظاىرة مألوفة بل ىي نادرة وتطبيق 
أصالة اغبّس فيما إذا كاف اؼبورد من ىذا القبيل واالستناد إليها مشكل ألّف مستند 

ىو اؼبورد الذي يكوف أصالة اغبّس ىو السَتة العقبلئية والقدر اؼبتيّقن من تطبيقها 
 فيو اغبّس ظاىرة مألوفة وأّما إذا كاف ظاىرًة نادرًة فبل قبـز بتطبيق العقبلء ؽبا.

وىي أّف متعّلق اػبرب  -وقبل ُف نههي حديثها عم يذو القاعدة نشير إلي قضّية:
, وأخرى يكوف حدسياً, -يعٍت قاببًل ألف يتعّلق بو اغبّس  -تارًة يكوف حّسيًا 

 وف حدسّياً ولكن آثاره حسّية.وثالثة يك

كنزوؿ اؼبطر وؾبيء زيد من السفر فلو أخرب شخص أّف اؼبطر قد نزؿ   :ُّما األّوؿ
فهذا يبكن أف يتعّلق بو اغبّس ويبكن أف يتعّلق بو اغبدس فيمكن أف يكوف إخباره 
عن حّس ويبكن أف يكوف إخباره عن حدس وىذا ىو القدر اؼبتيّقن من مورد أصالة 

أي الذي يكوف احتماؿ اغبّس فيو شيئًا وجيهًا كنزوؿ اؼبطر فإف االستناد  -اغبّس 
 .-فيو إذل اغبّس شيء وجيو 
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ّما الثاني الذي ال يكوف إال حدسيًا فكاإلخبار عن اغبكم الشرعي وأّف اغبكم  :ُو
شرعًا يف اؼبسالة الفبلنية ىو كذا فإنو حدسّي ال ؿبالة وليس حّسي, وىذا قدٌر 

 جو من أصالة اغبّس.متيّقٌن خرو 

ّما الثالث فكاإلخبار عن عدالة فبلف أو اجتهاده أو أعلميتو فهذا إخباٌر ومتعّلق  :ُو
اػبرب ليس حّسيًا فإّف العدالة غَت ؿبسوسة فكيف يكوف نقل اإلخبار هبا والشهادة 
هبا حجة وكبن نعرؼ أّف اإلخبار يف اغبدسيات شيء مرفوض وليس حبجة؟!! 

ّجية ىو أّف العقبلء يأخذوف خبرب الشخص إذا كاف حّسياً أما إذا  والوجو يف عدـ اغب
كاف حدسيًا فبل يأخذوف بو ولكن ىذا اػبرب الذي ىو من قبيل )فبلف عادؿ( ىو 
إخباٌر عن شيٍء حدسّي فهذا يلـز أف ال يكوف حّجة واغباؿ أّف الفقهاء يقولوف 

 حبجّية اإلخبار بذلك فكيف توجيهو؟!!

يو ىو إّف العقبلء يأخذوف باػبرب يف ىذه اغبالة, يعٍت ما إذا كاف التوج -والجواب:
الشيء حدسيًا ولكن لو آثار حسّية كالعدالة فإّف ؽبا آثارًا حسّية كأف أراه مواظباً 

 -على لسانو وتصرفاتو وصحبو يف سفره وحضره فاكتشف وجود تلك اؼبلكة عنده 
ا فّسرنا العدالة بعدـ صدور ارّمات ىذا بناًء على تفسَت العدالة باؼبلكة وأّما إذ

فحينئٍذ يكوف حّجة, وىكذا  -الواجبات فسوؼ يصَت ىذا شيئًا حّسيًا االلتزاـ بو 
ظو حينما يدخل يف اؼبسألة جتهاد ملكة ولكن لو آثار فأنا أغباالجتهاد فإّف اال

لدليل وىبرج منها فإنو ىبرج بنتائج طيّبة فيقبل ذلك منو, وما ىو مستند القبوؿ؟ ا
ىو السَتة فإهنا جارية على الشهادة واإلخبار بالعدالة واالجتهاد وما شاكل ذلك 

 فبا يكوف يف حّد ذاتو حدسّياً ولكن لو آثار حّسية. 
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لحق أيضًا باألمور اغبسّية فيكوف اإلخبار فيها حّجة  إذف مثل ىذه األمور تُ 
إلخبار عن مثل ىذه كاإلخبار عن الشيء اغبّسي, وإذا دار األمر بُت أف يكوف ا

 األشياء عن حّس أو عن حدٍس فحينئٍذ يبٌت على أصالة اغبّس.
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 القاعدة الثالثة

 

 الفحص إرا لضوت املخالفٛ الهجريٚٔدٕب 

وجود فرؽ من ناحية لزـو الفحص بُت الشبهات اغبكمّية والشبهات ب علمكبن ن
فرض أف شخصًا سألٍت عن  اؼبوضوعّية, ففي الشبهة اغبكمية يلـز الفحص, فلو

حكم التدخُت ىل ىو حراـ أو ال فبل أسبكن أف أطّبق لو أصالة الرباءة بضرٍس قاطع 
إال بعد الفحص غاية األمر لعّلي قد فحصت قبل ذلك ودل أر دليبًل فأقوؿ لو ىو 
حبلؿ ألصالة الرباءة لكن إذا دل يكن عندي فحٌص مسبق يف األدلة فبل هبوز أف 

 ة استناداً إذل األصل, وىذه قضّية مّتفق عليها.أجيب باإلباح

أما ؼباذا هبب الفحص يف الشبهات اغبكمية واغباؿ أّف أدلة الرباءة يف الشبهة 
الذي نطبقو يف الشبهة  (ٔ))روع عم امْي ما ال يعلموف(اغبكمية مطلقة فػػ 

سب يف اغبكمّية مطلق ودل يقّيد دبا بعد الفحص؟ وىذا حبث سيأيت يف موضعو اؼبنا
مبحث الرباءة أو الفحص وأنا اآلف أريد اإلشارة فقط إذل أّف الفحص يف الشبهة 
اغبكمية الـز باتفاؽ الفقهاء. وقد بّينت أنّو توجد بعض اؼبسائل نتيجتها ؿبسومة 
من البداية كمسألتنا فكّل واحٍد منّا وبّس بالوجداف أّف الفحص الزـٌ يف الشبهة 

استدالاًل علميًا على ذلك؟ فتوجد بعض اؼبسائل ال اغبكمية غايتو كيف نستدّؿ 
                                                           

, عن أيب عبد ا )ع( قاؿ ٖٙٗ,صٕإشارة اذل حديث الرسوؿ االكر )ص( كما يف أصوؿ الكايف ج ((ٔ
 رسوؿ ا )ص( )وضع عن اميت تسع خصاؿ: اػبطاء والنسياف وماال يعلموف وماال يطيقوف...(.
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نّتبع فيها الدليل بل كباوؿ على أف نستدؿ على النتيجة اسومة مثل طهارة اؼباء 
فنحن نسّلم أنو طاىر ومطّهر ولكن كباوؿ أف نستدّؿ على ذلك, كما توجد بعض 

ومسألة لزـو اؼبسائل نتائجها ليست ؿبسومة فنّتبع الدليل للوصوؿ إذل النتيجة, 
الفحص يف الشبهة اغبكمّية نتيجتها ؿبسومة وىي لزـو الفحص ولكن ما ىو 

 الدليل؟! فتلك قضّية ثانية.

وأّما الشبهة اؼبوضوعّية فبل يلـز فيها الفحص, فماء الشعَت يباع يف األسواؽ فإذا  
كاف مسكرًا ال هبوز شربو وال بيعو وإذا دل يكن كذلك فيجوز, ىذه شبهة 

ة وليست حكمّية وإال فاغبكم الكّلي معلـو فاؼبسكر ال هبوز بيعو وال موضوعيّ 
تناولو وأما غَت اؼبسكر فيجوز ولكن ىذا نشّك ىل وصل إذل درجة اإلسكار أو ال 
فهنا توجد شبهة موضوعّية وقالوا إّف الفحص ليس ببلـز يف الشبهة اؼبوضوعّية, وقد 

, يعٍت قبري أصل الرباءة ببل اتفقت الكلمة تقريبًا على أّف الفحص ليس ببل ـز
حاجة إذل فحٍص سبّسكًا بإطبلؽ حديث )رفع عن أميت ما ال  يعلموف(, نعم يف 
الشبهة اغبكمّية دؿ  الدليل اػبارجي على لزـو الفحص أما يف اؼبوضوعّية دل يدّؿ 

 على ذلك فنتمّسك باإلطبلؽ.

 -سْثهي َعض الموار  َالخصوص:ولكم قد تُ 

حيث ذكر  أف عدـ الفحص إذا  (ٔ)إليو الشيخ األعظم يف الرسائل ما أشار -مهها:
كاف يؤدي إذل ربقق اؼبخالفة كثَتًا فيلـز الفحص, وكأف ىذه قاعدة يبكن أف 

                                                           

 .٘ٗٗص ,ٕ٘تراث الشيخ االنصاري, تسلسل ((ٔ
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ننسبها إذل الشيخ األعظم وىي )أنو مىت ما لـز من عدـ الفحص يف الشبهة 
 اؼبوضوعية ربقق اؼبخالفة الكثَتة لـز الفحص(.

اإلنساف عادًة يشك أنّو  مسألة االستطاعة يف اغبج فإف -ومم ُمثلة ذلك:
مستطيع أو ليس دبستطيع ووبتاج إذل أف وبسب أموالو اليت عنده ىل تساوي مقدار 
االستطاعة أو ال فلو فرض أنو ترؾ الفحص فيلـز من ذلك ربّقق اؼبخالفة فأنا يف 

 مستطيع ىذه السنة ال هبب علّي اغبج ألجل أصل الرباءة حيث ال أعلم أينّ 
فبسبب عدـ الفحص ال أعلم فبل هبب علّي اغبج وىكذا يف السنة الثانية والثالثة, 
وىكذا أنت وىكذا الشخص الثالث والرابع واػبامس فتلـز اؼبخالفة الكثَتة فيلـز 

 الفحص يف مورٍد من ىذا القبيل الذي يلـز فيو اؼبخالفة الكثَتة. 

اػبمس, فأنا ال أعلم ىل عندي أمواؿ وىو مسألة الزكاة و  -ويهاؾ مثاؿ آخر:
زائدة عن مقدار اؼبؤونة وعن مقدار اؼباؿ اؼبخّمس يف السنة السابقة أو ال فهنا 
يوجد شّك يف أصل وجود الزيادة فإذا دل أفحص ال يثبت وجود الزيادة فبل هبب 
 علّي اػبمس يف ىذه السنة وال يف السنة الثانية وال الثالثة وىكذا, وىكذا ال هبب

عليك وال على فبلف وال فبلف, ونفس الشيء يأيت يف وجوب الزكاة فوجوب الزكاة 
 .ونفسالكبلـ مشروٌط بالنصاب فنشّك ىل بلغ اؼباؿ مقدار النصاب أو ال فيأيت 

 منج وىو اؼبسافة الشرعّية اؼبوجبة للتقصَت, فأنا أريد اػبرو  -ويوجد مثاؿ ثالث:
وال أدري ىل يوجد مسافة  - الِكفل كالسفر من النجف إذل  -منطقة إذل أخرى 

شرعّية إذل ىذه اؼبنطقة أو ال فحينئٍذ إذا دل أفحص سوؼ أسبسك باألصل وىو 
استصحاب عدـ بلوغ اؼبسافة الشرعّية فإذا سرت من النجف دل أبلغ اؼبسافة 
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الشرعّية جزماً مث إذا سرت أيضاً أشك ىل وصلت إذل اؼبسافة الشرعّية أو ال فأثبت 
حاب أين دل أصل بَعُد إذل اؼبسافة الشرعّية وىكذا سرت بعد ذلك إذل أف باالستص

فأشك ىل قطعت اؼبسافة الشرعّية أو ال  -أي منطقة الِكفل  -أصل إذل اؼبقصد 
فسابقاً دل أقطعها واآلف استصحب أيّن بَعُد دل أقطعها فبل هبب علّي القصر يف ىذا 

ذا, وال أنت وال غَتنا فتلـز اؼبخالفة السفر وال يف السفر الثاين وال الثالث وىك
)ثب الذي يمكم ُف يقاؿ  -الكثَتة. ىذه بعض األمثلة يف ىذا اجملاؿ, قاؿ)قده(:

وي وجوب الفَّص ُنّى إذا كاف العلب َالموضوع المهوط َى الْكليف يْوقف  
كثيرًا علي الفَّص ََّيث لو ُيمل الفَّص لـز الوقوع وي مخالفة الْكليف  

 .(ٔ)ا ََّكب العقال  اعْبار الفَّص(كثيراً تعّيم يه

 

 الدليل علي وجوب الفَّص

 -وقد يستدّؿ على وجوب الفحص إذا لزمت اؼبخالفة الكثَتة باألدلة الثبلثة التالية:

فلو فرض أف شخصًا قاؿ )أكـر الفضبلء يف  -سيرة العقال : -الدليل األوؿ:
ص ويقوؿ أنا أشك الشخص اؼبأمور أف يًتؾ الفح ىذا الدرس( فحينئٍذ ىل يتمكن

يف أف ىذا من الفضبلء يف ىذا الدرس أو ال فاستصحب عدـ كونو من الفضبلء 
ألنّو حينما جاء إذل اغبوزة أّواًل دل يكن فاضبًل فهذا عدـ نعيت فهو كاف مّتصفاً 
بعدـ الفضل واآلف أشك ىل انقلب ىذا العدـ النعيت إذل وجوٍد نعيت أو ال 

ثاين ويف الثالث والرابع...وىكذا, فحينئٍذ ىل يقبل فاستصحب العدـ, وىكذا يف ال
                                                           

 .٘ٗٗ, صٕ٘تراث الشيخ االنصاري, تسلسل ((ٔ
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اؼبوذل الذي قاؿ )أكـر الفضبلء( ىذا منو وىل يقبل العقبلء ىذا منو أو يقولوف 
عليك الفحص ومبلحظة الفاضل منهم ال أّنك تطّبق األصل كيفما اتفق؟!! إّف 

 سَتة العقبلء قد جرت على لزـو الفحص يف مثل اؼبورد اؼبذكور. 

)ُال ترى ُّف قوؿ  -عبارة لصاحب اؼبعادل)قده( يف ىذا اجملاؿ حيث قاؿ: وتوجد
القائل اعط كّل َالغ ر يد مم يذو الجماعة مثاًل  ريمًا يقْضي إرا ة السؤاؿ 
والفَّص عّمم جمع الوصف ال االقْصار علي مم سبق العلب َاجْماعهما 

أمر اؼبوذل بإحضار . ونقل الشيخ األعظم)قده( عن بعٍض التمثيل دبا لو (ٔ)ويى(
فحينئٍذ جرت السَتة  اً,دينار منهم علماء البلد أو إضافتهم أو إعطاء كّل واحد 

ألّف كّل واحٍد منهم حينما العقبلئية على لزـو الفحص ال أنّو هبري االستصحاب 
 دل يكن عاؼباً بل يلـز الفحص فالسَتة جارية على لزومو. وِلدَ 

ردبا يظهر ذلك من كلمات  -:لفة الكثيرةالْخلص مم المخا -الدليل الثاني:
الشيخ األعظم)قده( يف عبارتو السابقة حيث ذكر أنو يلـز من عدـ الفحص 
اؼبخالفة الكثَتة, وماذا يقصد من اؼبخالفة الكثَتة؟ فهو دل يفصح عن ذلك بل بُّت 
أنّو سوؼ تلـز اؼبخالفة الكثَتة للحكم الشرعي جزمًا وكأف ىذا ىو بنفسة ؿبذور 

 لـز الفحص زبّلصاً من اؼبخالفة الكثَتة.في

                                                           

  , ط مؤسسة النشر االسبلمي.ٕٔٓمعادل الدين ومبلذ اجملتهدين, صباؿ الدين اغبسن, ص ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/13048/1/201/أعط
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ردبا يظهر ذلك من كلمات صاحب  -:إيجا  الشرط الواقعي -الدليل الثالث:
أّف ىذه األحكاـ مشروطة بالوجود الواقعي للشرط  -وحاصلو: (ٔ)القوانُت)قده(

وليس بالوجود العلمي, فوجوب اغبّج مشروٌط باالستطاعة الواقعّية ال باالستطاعة 
ومة, وىكذا وجوب القصر مشروط باؼبسافة الواقعية ال باؼبسافة اؼبعلومة, وىكذا اؼبعل

يف بقّية األمثلة, وماداـ الوجوب مشروطًا بالشرط الواقعي فيلـز آنذاؾ الفحص, 
ها علي  -قاؿ)قده(: )إّف الواجبات المشروطة َوجو   يٍ  إنما يْوقف وجَو

ة إلي العلب مطلٌق ال مشروٌط مثل ال علي العلب َوجو و وبالهسب (ٕ)وجو  الشرط
ُف مم  ك وي كوف مالى َمقدار اسْطاعة الَّج لعدـ علمى َمقدار الماؿ ال 
يمكهى ُف يقوؿ إّني ال ُعلب ُّني مسْطيع وال يجب علّي  ي  َل يجب عليى 
مَّاسبة مالى ليعلب ُنّى واجٌد لالسْطاعة ُو واقٌد لها نعب لو  ك َعد المَّاسبة 

اؿ يل يكفيى وي االسْطاعة ُـ ال واألصل عدـ الوجوب وي ُّف يذا الم
 .(ٖ)حيهئٍذ(

 -وير  علي يذو األ لة الثالثة ما يلي:

فنسّلم بانعقاد السَتة العقبلئية على لزـو الفحص  -ُما َالهسبة إلي الدليل األّوؿ:
ولكن قياس الشرعيات على ىذا قياس مع الفارؽ, ووجو الفرؽ ىو أنّو يف 

                                                           

القمي أو اقق القمي( من وىو اؼبَتزا أبو القاسم بن ؿبمد حسن الشفيت القمي, اؼبشهور )باؼبَتزا  ((ٔ
ىػ( ومن أبرز مصنفاتو  ٖٕٔٔأعبلـ اؼبذىب ومرجع للتقليد يف القرف الثالث عشر اؽبجري, تويف سنة )

 كتاب القوانُت اكمة يف االصوؿ.
 يعٍت واقعاً. ((ٕ
 .ٓٙٗ, صٔالقوانُت, ج ((ٖ



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٕٔٔ
 

ل الشرع لنا قاعدًة باسم قاعدة الرباءة عن الشيء اؼبشكوؾ الشرعيات قد جع
واجملهوؿ وىي ليست موجودة لدى العقبلء, وحيث ال يوجد عند العقبلء مثل ىذه 
القاعدة بل اؼبوذل يقوؿ مثبًل )أعط كّل عادل من ىذه البلدة ديناراً( ودل يقرف ذلك 

م منو عرفًا أنّو البّد وأف بقولو )ورفع عنك ما ال تعلم( فماداـ دل يقرف ذلك فيفه
تفحص وال هبوز لك أف تتمّسك بالرباءة, وىذا خببلفو يف الشرع فإنّو قد جعل 

 الرباءة فبل يلـز آنذاؾ الفحص ألّف دليل الرباءة مطلٌق فنتمّسك بو.

إنو يوجد عند العقبلء ما يسّمى بالرباءة أعٍت قاعدة قبح العقاب ببل  -إّف قلَت:
عقبلئية ثابتة لدى العقبلء فلماذا تقوؿ إّف الرباءة ثابتة شرعًا فقط بياف فإهنا قاعدة 

 ودل تثبت لدى العقبلء؟

إّف الرباءة الشرعّية دليٌل لفظّي واألدلة اللفظية قابلة للتمّسك بإطبلقها,  -قلُت:
)رفع عن أميت ما ال يعلموف( دل يقّيد دبا بعد الفحص بل ىو  -فاؼبوذل حينما قاؿ:

ك بإطبلقو, وىذا خببلفو بالنسبة إذل الرباءة العقلّية فإهنا ليست دليبلً مطلٌق فنتمسّ 
لفظياً حىت يُتمّسك بإطبلقو بل ىي قضّية عقلّية وعقبلئّية فنرجع إذل العقل والعقبلء 
والقدر اؼبتيقن منها ىو ما بعد الفحص أّما ما قبل الفحص فثبوت ىذه القاعدة 

 أّوؿ الكبلـ.

ّما ما ذكرو مم الد أنّو ما اؼبقصود من لزـو اؼبخالفة كثَتاً؟  -ليل الثاني ويرّ و:ُو
فهل يراد أنّو لو دل أفحص أنا ودل يفحص غَتي سوؼ يلـز ـبالفة أحدنا حتماً 
فيحصل علم إصبارّل إّما دبخالفيت أو دبخالفة غَتي؟ أو أّف اؼبقصود ىو أيّن يف حّق 

يعٍت أنا سوؼ ، ظر عن غَتينفسي وبصل رل العلم باؼبخالفة الكثَتة بقطع الن
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أعلم بأنّو قد خالفت إّما يف ىذه السنة أو السنة اؼباضية أو يف السنة التالية 
فاؼبخالفة موجودٌة جزمًا يف إحدى السنوات أو نقوؿ بصياغة أخرى وىي أين أعلم 
باؼبخالفة الكثَتة إّما من جهة اغبّج لو دل أفحص أو من جهة اػبمس لو دل أفحص 

 أخرى؟ أو من جهةٍ 

أّف ىذا علم إصبارّل مرّدد بيٍت وبُت غَتي  -وإف كاف المقصو  يو األوؿ ويرّ و:
وأطرافو إّما أنا أو غَتي ومثل ىذا العلم اإلصبارل ليس منّجزاً فإّف العلم اإلصبارل إمبا 
يكوف منّجزًا فيما إذا وّلد علمًا بالتكليف اؼبتوّجو إرّل بأف علمت جزمًا أنّو ثبت 

يف حقّي ووجو منجزيّتو واضٌح وىو أين أعلم بوجود تكليٍف ثابٍت يف حّقي تكليٌف 
غايتو ال أدري ىل اجتنب ىذا االناء أو ذاؾ فإّف األمر باالجتناب قد توّجو إرّل 
وقيل )يا فبلف اجتنب اإلناء النجس( فإنا أعلم وأجـز بأّف التكليف قد توجو إرّل 

, وأما إذا علمت بأنّو إّما أنو تنجست فيصَت ىذا منجزًا ألنّو علٌم بالتكليف
مبلبسي أو مبلبس غَتي وذلك الشخص ال أصّلي خلفو صباعة أو غَت ذلك فهو 
ليس ؿبّل ابتبلئي من ىذه الناحية فمثل ىذا العلم اإلصبارل مرجعو إذل الشك 

ألين بالتارل ال أسبكن  ,ولكن واقعًا ىو شّك بدوي صوري هو علم إصبارلف ,البدوي
, -دؾ يوىو طّهر مبلبسك أو  -ىذا اغبكم ؿ أنا اجـز بأنو قد توجو إرّل أف أقو 

وىذا مرجعو إذل الشّك  ,نعم إيّن أعلم أنّو قد توجو التكليف إّما رل أو لصاحيب
البدوي, ولذلك يف مسألة الثوب اؼبشًتؾ بُت الصديقُت إذا رأيا فيو قطعة مٍّت ال 

الفتو علم إصبارل منّجز بالتكليف, نعم هبب علّي الغسل وال عليو وسوؼ ال يلـز ـب
إذا كاف عاداًل وأنا أصلي خلفو صباعًة فسوؼ يتكّوف علم إصبارل هبذه الصورة وىي 

اعبنب فيجب عليك الغسل وإف كاف صاحبك جنبًا فبل هبوز أف انت )إف كنت 
تصّلي خلفو صباعة( وسوؼ يتوّجو إرل  التكليف, أّما إذا فرض أف  صاحيب دل يكن 
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من ىذا القبيل ففي مثل ىذه اغبالة سوؼ ال يصَت علم إصبارّل بل يوجد شّك 
 بدوي.

إنّو ال يريد أف يتمّسك  -ولكم قد يقاؿ  واعًا عم الشيخ األنصاري)قدو(:
بالعلم اإلصبارل فهو دل يعرّب بالعلم االصبارل حىت تقوؿ إّف ىذا مرجعو إذل الشك 

بنفسها وبعنواهنا بقطع النظر عن روح العلم البدوي بل يقوؿ إّف اؼبخالفة الكثَتة 
 اإلصبارل نعلم بأهّنا باطلة ويرفضها الشرع وإف كانت تلـز مٍّت أو تلـز من غَتي.

 نحوأنّو من أين لك أّف اؼبخالفة هبذا ال -وإذا كاف يذا يو مقصو و وجواَى:
 غوضة شرعاً.مب نحويوجد فيها ؿبذوٌر وىي مبغوضة؟! فإنّو ال دليل على أهّنا هبذا ال

هبب من مث و  ,شيٌء وجيٌو من حيث الكربى فهذا -وإذا كاف مقصو و يو الثاني:
ولكن ىذا معناه تشّكل علم  ,الفحص حىت ىبرج الشيء عن الطرفّية للعلم اإلصبارل

إصبارّل بوجود اؼبخالفة إّما بنحو التدرهبية أو بنحو العرضّية, فبالنسبة إذل اغبج 
هو إّما يف ىذه السنة أو السنة اآلتية أو السنة اؼباضية وىذه يكوف بنحو التدرهبية ف

أطراٌؼ تدرهبّيٌة, وقد تكوف دفعّية كما إذا كنت أعلم أين خالفت يف اغبج أو يف 
اػبمس أو يف شيٍء آخر فهذه أطراؼ دفعّية, وىذا علٌم إصبارل نسّلم بو ويكوف 

فإّف  -صغرًى  -صبارل منّجزًا وىو شيٌء صحيح ولكن من أين لك ىذا العلم اإل
صغرى العلم اإلصبارل ليست بثابتة, كما لو فرضنا أّف الشك كاف يف سنٍة من 

فقد ال أشك يف  -السنُت وشككت اآلف ىل أف  أموارل دبقدار االستطاعة أو ال 
فحينئٍذ أين العلم  -السنة الثانية وال يف السنة الثالثة بل شككت يف ىذه السنة 

الفحص وتلـز اؼبخالفة؟!, وىكذا إذا دل أفحص أموارل بالنسبة االصبارل حىت هبب 
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إذل اػبمس فمن قاؿ أنو يوجد عندي أمواؿ زائدة؟!, وكذلك ماؿ الزكاة فلعّلو ليس 
موجوداً؟!! فصغرى العلم اإلصبارل ليست واضحة يف كّل اؼبوارد, نعم ىي واضحة 

عطي صيغًة عاّمًة يف بعض اؼبوارد ويف حّق بعض األشخاص ولكن ال يبكن أف ن
ونقوؿ إذا دل تفحص فسوؼ تلـز اؼبخالفة الكثَتة يف حقك دائمًا فإّف ىذا ليس 
بواضٍح, نعم قد يلـز يف حّق بعض األشخاص وذاؾ نلتـز بو أّما األشخاص الذين 
يوجد عندىم شّك يف االستطاعة مثبًل كما أوضحنا فبل يلـز مثل ذلك, فنحن 

 س بثابٍت وإف كاف لو سّبت الصغرى فالكربى مسّلمة.نناقش صغروياً يف أّف ىذا لي

ّما ما ذكرو مم الدليل الثالث  فَتّده عدـ الفرؽ  -:-والذي ذكره اؼبَتزا القّمي  -ُو
من ىذه الناحية غايتو إذا كاف الشرط ىو العلم باالستطاعة ال االستطاعة الواقعية 

ب علّي اغبّج ببل حاجة إذل فهنا نقوؿ إنّو حيث إيّن ال أعلم بأيّن مستطيع فبل هب
إجراء الرباءة ألّف شرط الوجوب ىو العلم وأنا ال علم رل فبل جوب جزماً فالوجوب 
منفيٌّ جزمًا ببل حاجة إذل الرباءة, وىذا خببلؼ ما إذا كاف الشرط ىو االستطاعة 

ل احتم من مثو  ,الواقعّية فهنا أحتاج إذل إجراء الرباءة الحتماؿ أيّن مستطيع واقعاً 
 ثبوت الوجوب واقعاً فتجري الرباءة آنذاؾ عن وجوب اغبّج مثبًل. 

ال فرؽ بُت ما إذا كاف الشرط لوجوب اغبّج مثبًل ىو العلم باالستطاعة أو ىو  إذف
 االستطاعة الواقعّية فعلى ِكبل التقديرين ال هبب علّي الفحص.
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 القاعدة الراَعة

 

ٍُ ٔدٕدٙلشخصٛ املعما  كٛ عمٜ عٍٕا

)مْي ما كاف لديها حكب إلزامي ُو ما شيخ النائيٍت)قده( قاعدة وىي أن و ذكر ال
ولكم الرخصة توجهت  ,حكب َالرخصةزـو للَّكب اإللزامي واسْثهي مهى يو مل

إلي عهواٍف وجو ّي وهها ال تثبت الرخصة لدى العرؼ والعقال  إال إذا ُُخِرَز 
خصة وهْمّسك َعمـو ذلك العهواف الوجو ي ومع عدـ اإلحراز ال تثبت الر 

لو فرض أّف اؼبوذل قاؿ لعبدة )ال تدخل  -, ومّثل دبثاٍؿ فقاؿ:(ٔ)الَّكب اإللزامي(
علّي اليـو أحدًا إال أصدقائي( وجاءه شخٌص فإف أحرز أنّو من أصدقائو فسيوؼ 
يدخلو عليو وإف أحرز أنو ليس من أصدقائو فسوؼ يبنعو من الدخوؿ ولكن 

 ائو فماذا يصنع؟ لوشك واحتمل أنّو من أصدق
إّف العقبلء والعرؼ يقولوف ال هبوز لك إثبات الرخصة  -قاؿ الشيخ النائيٍت)قده(:

والتمّسك هبا إال إذا أحرزت أنّو من األصدقاء فمن دوف إثبات الرخصة عليك أف 
 .-الذي ىو )ال تدخل علي  أحداً( -تتمّسك بعمـو اغبكم اإللزامي 

اغبكم االلزامي فهو مثل )كّل ماٍء إذا القى  -أو مبلـز  -وأّما مثاؿ ملزـو 
النجاسة ينّجس إاّل إذا كاف دبقدار كّر فيجوز لك أف تطّبق الطهارة السابقة عليو(, 

                                                           

, ٖفوائد االصوؿ, النائيٍت, جوؼبن اراد مراجعة اؼبستند يف كلمات الشيخ النائيٍت فإنو ذكره يف  ((ٔ
 , ط قديبة.ٜ٘ٔ, صٕأجود التقريرات, اػبوئي, ج .ٖٗٛص

http://ar.lib.eshia.ir/13102/3/384/وجودي
http://ar.lib.eshia.ir/13102/3/384/وجودي
http://ar.lib.eshia.ir/10057/2/195/الوجودية
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فالنجاسة ليست حكمًا تكليفّيًا إلزامّيًا بل ىي حكم وضعّي ولكنها عّلة غبكٍم 
ال إذا  إوقيل ) تثٍت من ذلك حكًم ترخيصيّ إلزامّي وىو حرمة التناوؿ وغَتىا واس

كاف كرّاً فيجوز لك أف تطبق الطهارة السابقة عليو( فلو فرض أنّو كاف يوجد عندي 
 -أي بالرخصة  -ماء ال أعلم أنو كّر أو ال والقتو قباسة جزمًا فهل كبكم بطهارتو 

 أو ال؟ 
دمت ال تعلم بأنّو كّر أو ليس بكّر فبل تستطيع تطبيق  كبّل ألّنك ما  -قاؿ)قدو(:

صة بل البد من تطبيق العمـو الذي قاؿ )كّل ماٍء إذا القتو قباسة ينجس(. الرخ
ولكنو يف حاشيتو على العروة الوثقى يف مسألة أّف اؼبكلف لو رأى امرأة ال يدري 
أهنا أختو حىت هبوز النظر إليها أو أهنا أجنبية حىت ال هبوز ذلك قاؿ ألّف الرخصة 

 - إذا أحرز ذلك العنواف الوجودي ونّص عبارتو:الثابتة لعنواٍف وجودّي ال تثبت إاّل 
)تعليق الرخصة علي ُمر وجو ّي يدّؿ علي لزـو ُحراز ذلك االمر الوجو ي 

. إذف يف موردنا توجد رخصة يف النظر (ٔ) وعدـ جواز االقَّْاـ عهد الشك(
ولكنها ُعّلقت على عنواف األخت ونفس تعليق الرخصة على عنواٍف وجودّي يدّؿ 

 ـو إحراز ذلك العنواف الوجودي يف ثبوت الرخصة.على لز 

 

 مدرؾ يذو القاعدة

ال مدرؾ ؽبذه القاعدة إاّل العرؼ والعقبلء, وىو ملتـز بو الشيخ النائيٍت كما تقدـ, 
ولنسّمو -فأنت حينما تقوؿ لشخٍص هبوز لك أف تنظر إذل أختك فانو يفهم 

                                                           

 , ط جديدة.ٓٓ٘, ص٘, ط قديبة , ج ٓ٘العروة الوثقى, اليزدي, كتاب النكاح, مسألة  ((ٔ
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بت إاّل إذا ُأحرِز ذلك العنواف أّف ىذه الرخصة ال تث -مدلواًل التزاميًا عرفيًا 
الوجودي, وىكذا إذا قاؿ اشرب الشاي أو كل اػببز واعبنب وشككت ىل ىذا 
شاي أو ال فالرخصة ىنا ال تثبت إال إذا أحرزت أّف ىذا شاي وكذلك يف اعبنب, 

دمت ال تعلم أّف ىذا جنب أو شاي فالرخصة ال  فالشيخ النائيٍت)قده( يقوؿ ما
ال يوجد عنده دليل غَت الفهم العريف العقبلئي ولذلك يعرّب عن  تثبت حينئٍذ, فهو

تزامي لىذا الفهم فيقوؿ ىو مدلوٌؿ التزامّي عريّف, ولو أردنا أف مبّثل للمدلوؿ اال
العريف يف اؼبنطق فأحده ىذا اؼبورد يف نظر الشيخ النائيٍت)قده(, نعم كنا مبّثل 

اؼبدلوؿ االلتزامي العريف أف تكوف معو للمدلوؿ العريف بأنّو لو قلت جئٍت بالشاي ف
التزامية عرفّية والشيخ  لوالتملعقة ال أف تأيت بالقدح بدوهنا, وكّل ىذه مد

 النائيٍت)قده( يضيف مدلوالً عرفياً ثانياً.

 

 سؤاؿ وجواب

وىو اّف تعبَت الشيخ النائيٍت)قده( قد اختلف يف تقريريو عنو يف  :ويوجد يها سؤاؿ
ة, ففي التقريرين قاؿ يلـز أف يكوف ىناؾ حكم إلزامي استثٍت منو حاشيتو على العرو 

حكم ترخيصي ثبت لعنواف وجودي....اخل, أّما يف تعليقتو على العروة الوثقى فإنّو 
وىي أنو يوجد حكم ترخيصي معّلق على  -حذؼ البداية واكتفى بالفقرة الثانية 

 تبلٌؼ يف التطويل واإلهباز؟فهل ىذا اختبلٌؼ يف رأيو أو أنّو اخ -عنواف وجودي 

 -لفظّي والروح واحدة, والوجو يف ذلك: رؽٌ اؼبناسب أّف نقوؿ ىو ف -والجواب:
ىو أنّا إذا شككنا يف العنواف الوجودي فقد ذكر)قده( إنو إذا دل كبرز العنواف 
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أف نفًتض وجود حكم ولكن البد  ,ى أّف الرخصة ال تثبتالوجودي فالعرؼ ير 
فًتض وجوده لكاف اؼبرجع ىو أصل الرباءة وحينئٍذ ال تظهر شبرة إلزامي إذ لو دل ن

ىو دليل عملّية, فيلـز أف نفًتض وجود شيٍء يبنع من الرجوع إذل أصل الرباءة و 
 رؽ على ىذا لفظّي وليس جوىرياً.اغبكم اإللزامي. إذف الف

قوؿ: إليو,  لعّل مقصود الشيخ النائيٍت)قده( شيئاً أعمق فبا أشرنا -ُجل اسْدرؾ ُو
وذلك بأف يكوف مقصوده ىو أّف نفس الرخصة الثابتة للعنواف الوجودي يفهم منها 
العرؼ مطلبُت, فحينما يقوؿ لو هبوز لك أف تنظر إذل أختك فحىت لو دل يكن 

فنفس ىذه الرخصة الثابتة  -أي حرمة النظر إذل مطلق اؼبرأة  -ىناؾ حكم إلزامي 
ُت أحدنبا بالداللة اؼبطابقية واآلخر بالداللة لعنواف األخت يفهم منها العرؼ مطلب

األّوؿ ىو أنّو هبوز لك أف تنظر إذل أختك والثاين ىو أنّو إذا دل ربرز أهنا  ,االلتزامّية
أختك فبل هبوز لك أف تنظر إليها وإف كاف األصل يقتضي الرباءة لكن نفس ىذا 

وضحناه, وبناًء على ىذا الذي أ النحوالدليل ىو فيو داللتاف مطابقية والتزامّية ب
على ىذا سوؼ ال كبتاج إذل افًتاض  رؽ لفظّي بل بناءً يكوف الفرؽ ليس ؾبّرد فس

حكٍم لزومّي مسبٍق, بل حىت لو كاف لدينا أصل الرباءة وال يوجد حكم إلزامّي فمع 
ذلك تعطي ىذه القاعدة شبرهتا, وىو شيٌء ظريٌف وربقيق يف مقصود الشيخ 

 النائيٍت)قده(.

ع أليس ىذا  -د ُف اتضح يذا قد ُيشكل علي الشيخ الهائيهي)قدو( ويقاؿ:َو
ىو من باب التمّسك بالعاـ يف الشبهة اؼبوضوعّية أو اؼبصداقّية؟ يعٍت أّنك تريد أف 
تقوؿ إيّن أخالف صبهور األصوليُت وأقوؿ يف ىذا اؼبورد ال يتمّسك بالرخصة بل 

ؼبرأة فإنّو خرج منو عنواف األخت وأنا ال يتمّسك بعمـو العاـ وىو مثل ال تنظر إذل ا
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أحرز أّف ىذه أخت أو ليست بأخت فدليل الرخصة ال يبكن التمّسك بو فنتمسك 
حينئٍذ بالعاـ وىو وإف كاف سبّسكًا بالعاـ يف الشبهة اؼبوضوعّية ولكنو هبوز يف مثل 

 ىذه اؼبوارد اليت استثٍت منها حكم ترخيصّي.

جاب)قدو( وقاؿ: أرى ذلك فبل أسبسك بعمـو  أقصد ىذا وإال لو كنتُ  إيّن ال -ُو
دليل الرخصة ألّف الشك يف عمـو دليل الرخصة ىو شك يف شبهة موضوعّية أيضاً 
ألّف الرخصة قد ثبتت لعنواف االخت وأنا أشك ىل ىذه أخت أو ال فلو كنت 
 أريد أف أبٍت على جواز التمّسك بالعاـ يف الشبهة اؼبوضوعّية لكاف االجدر رل

التمّسك بعمـو دليل الرخصة وأثبت الرخصة, فأنا ال أريد أف أنظر إذل ىذا وإمبا 
أريد أف أقوؿ إف  العرؼ يفهم ىذا اؼبعٌت أي يفهم أّف الرخصة ال تثبت إاّل مع 

 اإلحراز, فمدركي ىو ىذه النكتة ال مسألة التمّسك بالعاـ.

 الثمرات المْرتبة علي يذو القاعدة

 -طلب صبلة من الثمرات:ورّتب على ىذا اؼب

نا وجدنا ماًء ال ندري أنّو كّر أو ليس بكّر وقد القتو إلو فرض  -الثمرة األولي:
فإف كاف كرًّا فحينئٍذ ال يتنّجس وإف كاف أقل مثبلً, قباسة بأف وضعنا فيو قطرة دـ 

إذ لو كانت معلومو بأف   -من كّر فسوؼ يتنّجس  وكانت حالتو السابقة ؾبهولة 
فهنا ما   -اً فنستصحب الكّرية وإف دل يكن كرّاً فنستصحب عدـ الكريّة , كاف كرّ 

 ىو اغبكم؟
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حكم صباعة من العلماء بالنجاسة سبّسكًا باستصحاب العدـ األزرل, يعٍت أنّو قبل 
أف ىبلق ىذا اؼباء دل تكن ذاتو موجودة وال وصف الكرّية وبعد ذلك وجدت ذاتو 

على العدـ أو تبّدؿ إذل الوجود فنستصحب ونشك ىل أّف وصف الكريّة باٍؽ 
العدـ األزرل لوصف الكريّة فنثبت عدـ الكرية, فنقوؿ ىذا اؼباء ليس بكرٍّ 
باستصحاب العدـ األزرل واعبزء اآلخر وىو أنّو ال قتو قباسة ثابت بالوجداف فإذف 

ق قد تنّجس, والشيخ النائيٍت)قده( ال يقبل االستصحاب يف األعداـ األزلّية فطبّ 
ىذه القاعدة وقاؿ ىناؾ رخصة ثبتت يف عدـ التعامل مع اؼباء الكّر إذا القتو قباسة 
معاملة النجس واؼبتنّجس, وىذا اؼباء مشكوٌؾ أنّو كّر أو ليس بكّر فتثبت عدـ 

 الرخصة حينئٍذ, ببل حاجة إذل تطبيق العدـ األزرل والعدـ النعيت.

ى امرأة وشّك أهنا زوجتو أو أهّنا أجنبية ما لو فرض أّف اؼبكلف رأ -الثمرة الثانية:
ال هبوز لو ذلك, والوجو فيو ىو أنّو  -فحينئٍذ ىل هبوز لو النظر إليها؟ قاؿ)قده(:

ىناؾ رخصة بأف ينظر الرجل إذل زوجتو وما شاكلها وىذه رخصٌة وليست إلزاـ 
النظر  ونفس ثبوت الرخصة فيو داللة عرفّية على أنّو إذا أحرزت أهنا زوجة جاز لك

إليها أّما إذا دل ربرز ذلك فبل هبوز لك النظر. إذف نستفيد عدـ جواز النظر ببل 
حاجة إذل إعماؿ بعض األمور األخرى والقواعد الدقيقة بل نفس ثبوت الرخصة 

 تدّؿ عرفاً وعقبلئياً على ىذا اؼبعٌت.

جع رل أو ما لو وجدُت مااًل أو وجدُت طعامًا ال أدري ىل ىو را -الثمرة الثالثة:
نعم  -على األقل مأذوف فيو من قبل مالكو أو ال فهل هبوز أف آكل منو؟ قد يقاؿ:

هبوز األكل ألّف ىذه شبهة موضوعّية واألصل فيها الرباءة فػػ)كّل شيٍء لك حبلؿ 
ّكبل بل يوجد دليل   -حىت تعلم أنّو حراـ(, ولكن الشيخ النائيٍت)قده( يقوؿ:
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و أنّو توجد رخصٌة يف أف يأكل اؼبكلف كّل شيٍء اجتهادّي وىو ىذه القاعدة وى
)ال يَّّل ماٌؿ إاّل مم وجٍى ُحّلى  -من حيث أحّلو ا عّز وجّل فالرواية تقوؿ:

فهناؾ رخصٌة يف جواز التصّرؼ وقد تعلقت ىذه الرخصة بعنواف )من وجٍو  (ٔ)اهلل(
ة, فبلبد وأف ربرز أحّلو ا عّز وجّل( فبلبد من إحراز ىذا العنواف يف ثبوت الرخص

 أنّو يوجد وجٌو أحّلو ا عّز وجّل, وحيث ال تدري فبل تثبت الرخصة.

اؼبرأة  اؼبشكوؾ يف كوهنا قرشّية أو ال, فإنّا نعلم أّف كّل امرأة  -الثمرة الراَعة:
وواضح أّف  -تتحيض إذل طبسُت ولكن ُخص ت القرشّية بأف ربيض إذل سّتُت 

و الرخصة فهي مرّخصة يف أف تطّبق أحكاـ اغبيض إذل التحّيض إذل السّتُت بنح
وىي كانت تشك يف أهنا قرشّية أو ليست قرشيّىة فماذا تصنع يف مثل  -الستُت 

وقلت ىو)قده( ال يبٍت على حجّية االستصحاب يف األعداـ األزلّية  -ىذه اغبالة 
لى ىذا الدـ إنّو ال توجد رخصة يف أف تطّبق ىذه اؼبرأة أحكاـ اغبيض ع -. قاؿ:-

البّد من إحراز  -الذي ىو القرشّية  -ألّف نفس الرخصة الثابتة للعنواف الوجودي 
ذلك العنواف الوجودي, وحيث ال وُبَرز ذلك العنواف فيكوف التحّيض إذل الستُت 

 ليس بثابٍت ؽبا فبل رخصة ؽبا يف ذلك.

و قّسمو على ما لو فرض أّف شخصًا أعطى مااًل آلخر وقاؿ ل -الثمرة الخامسة:
شككت أنّو فقَت أو ال فحينئٍذ ال رخصة رل يف دفع شيٍء و الفقراء وجاءين شخٌص 

من اؼباؿ إليو, وذلك ألمرين إذ أّف نفس الرخصة ىي تدّؿ عرفًا بالداللة اؼبطابقّية 
على أّنك مرّخٌص بإعطاء الفقَت وبالداللة االلتزامّية العرفية أّف الذي ال ربرز فقرة ال 

                                                           

 .ٚٔ, حٜٖٔ, صٗهتذيب االحكاـ, ج (ٔ)
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إعطاءه شيئًا من ىذا اؼباؿ, وىذا مع السهولة التاّمة ببل حاجٍة إذل  هبوز لك
 الذىاب إذل االستصحاب أو غَت ذلك.

إنّو بناًء على ما ذكرناه يّتضح الوجو فيما ىو  -وذكر وي جملة ما ذكر ُنّى قاؿ:
اؼبعروؼ بُت الفقهاء من أّف األصل يف األمواؿ والنفوس والفروج ىو االحتياط فإنو 

إنّو  -وجد رواية تدّؿ بوضوٍح على ذلك, فما ىو أساس ىذا القوؿ؟ قاؿ)قده(:ال ت
بناًء على ما ذكرناه سوؼ يثبت اؼبستند ؽبذه الكلمة اؼبعروفة بينهم وذلك ألجل أنّو 
ال هبوز قتل أّي إنساٍف وقد ثبتت الرخصة بقتل اإلنساف اؼبرتد أو اؼبفسد يف األرض 

, فإذا شككت يف ناوينواز القتل قد ثبت ؽبذه العأو غَت ذلك فهذا هبوز قتلو, فج
أّف ىذا الشخص مرتّد أو ال أو ىل ىو مفسٌد يف األرض أو ال فهنا البّد من 

ىي تدّؿ بااللتزاـ  اوينالتوّقف وال هبوز قتلو, ألّف الرخصة نفسها الثابتة ؽبذه العن
وال جواز. وىكذا الوجوديّة فبل رخصة  اوينلى أنّو إذا دل ربرز ىذه العنالعريف ع

بالنسبة إذل الفروج فإهنا جازت إذا انطبق عنواف الزوجة أو األمة أو اّللة, فهذه 
العناوين ىي اليت ثبتت الرخصة فيها, فإذا شككت أّف ىذه زوجة اآلف أو ليست 

ألنّو حصل إرضاع مثبًل وشككت يف أهّنا حرمت علي  أو دل ربـر فعنواف  -بزوجة 
, أو ال نعلم بأّف ىذا الزواج ىل كاف صحيحاً -التحليل ال أحرزه الزوجية وعنواف 

أو ال, وكذا الطبلؽ, فهنا يلـز االحتياط ألجل أّف الرخصة قد ثبتت لعنواٍف وجودّي 
وحيث ال كبرز ذلك العنواف الوجودي فالرخصة ال تثبت حينئٍذ. وىكذا اغباؿ 

لكو رل أو يوجد إذٌف فيو بالنسبة إذل األمواؿ, فإذا شككت يف شيٍء ىل يرجع م
 .للنكتة نفسهافبل هبوز رل التصّرؼ فيو 
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 مهاقشات ور و  حوؿ القاعدة

وبعد اتضاح القاعدة اليت أفادىا الشيخ النائيٍت)قده( يقع الكبلـ يف مناقشتها وقد 
 -تناقش دبا يلي:

إّف ىذه القاعدة ترجع إذل التمّسك بالعاـ يف الشبهة  -: (ٔ)المهاقشة األولي
ؼبوضوعّية حيث إنّو عند عدـ إحراز العنواف الوجودي يعود الشيخ النائيٍت إذل ذلك ا

اغبكم اإللزامي ويتمّسك بعمومو واغباؿ إّف ىذا سبّسٌك بالعاـ يف الشبهة اؼبصداقية 
 أو اؼبوضوعية وىو ال هبوز .

 من أّف الشيخ النائيٍت)قده( ىو بنفسو يصرّح -ما تقّدمت اإلشارة إليو: -وويى:
ويقوؿ إيّن أريد أف أقوؿ إّف العرؼ يقوؿ إذا دل وبرز العنواف الوجودي فالرخصة 

, -أي االلزاـ  -ليست بثابتة وبالتارل يستفاد أّف الثابت ىو عكس الرخصة 
 وبكم بذلك. ونفسالعرؼ فاإللزاـ ال نستفيده من عمـو اغبكم اإللزامي بل ألّف 

لى أّف األلفاظ موضوعة للمعاين اؼبعلومة دوف كر مبٍّت عإّف ما ُذ  -المهاقشة الثانية:
وىذا شيٌء مرفوض فإّف الصحيح ىو أّف األلفاظ موضوعة للمعاين  ,ؼبعاين الواقعّيةا

علمنا وأحرزنا  سوآءاً  -أي لواقع األرض  -الواقعّية, فكلمة أرض موضوعة لؤلرض 
الواقعية دوف أرض أـ دل كبرز ذلك,  فاأللفاظ موضوعة للمعاين ىو أف ىذا اؼبكاف 

اؼبعاين ارزة واؼبعلومة, وأنت تّدعي أّف قاعدتك ىذه مبنّية على أّف ذلك العنواف 

                                                           

وأنا يف البداية أذكر مناقشات مرفوضة قد زبطر إذل الذىن وأردىا مث أذكر اؼبناقشة الصحيحة. الشيخ  ((ٔ
 االستاذ.
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موضوٌع  -الذي ىو مثل عنواف )ال يدخل علي أحد إال أصدقائي(  -الوجودي 
 ػبصوص الصديق اؼبعلـو أنّو صديق.

األلفاظ  فإنّو ال يريد أف يّدعي ذلك بل يعًتؼ ويقوؿ إفّ  -ويذا مر وٌ  ُيضاً:
موضوعة للمعاين الواقعّية ولكنو يريد أف يقوؿ إّف نفس الرخصة يفهم منها العرؼ 
أهنا غَت ثابتة إاّل ؼبا أحرز انطباؽ ذلك العنواف الوجودي عليو رغم أّف ذلك العنواف 

 الوجودي موضوٌع لواقع ذلك اؼبعنوف.

اؼبقتضي واؼبانع, دبعٌت أّف قد زبّيل أّف ما ذكره مبٍّت على قاعدة  -المهاقشة الثالثة:
قوؿ اؼبوذل )ال يدخل علي أحد( ىو مقتٍض لعدـ جواز دخوؿ أّي شخص عليو 
ألنو قاؿ )ال يدخل علّي أحد( فهذا مقتٍض غبرمة دخوؿ أّي شخص, ولكن يوجد 
مانع يبنع من تأثَت ىذا اؼبقتضي وىو الصداقة, فإذا جاء شخٌص ونشّك ىل ىو 

إف  اؼبقتضي لعدـ جواز دخولو ثابٌت واؼبقتضي ىو أنّو ال صديق للموذل أو ال فنقوؿ 
مشكوٌؾ  -أعٍت الصداقة  -هبوز دخوؿ أّي شخص واؼبانع من تأثَت ىذا اؼبقتضي 

والعقبلء عند إحراز اؼبقتضي والشك بوجود اؼبانع من تأثَت اؼبقتضي يتمّسكوف 
 باؼبقتضي وىنا أيضاً كذلك. 

القاعدة, وىي قاعدة مرفوضة ولو من جهة أنّو  إذف ما أفاده)قده( يبتٍت على ىذه
 دل يثبت بناء عقبلئّي واضح عليها, فلم يثبت انعقاد السَتة عليها.

أنا ال أدعي ذلك بل أّدعي أّف العرؼ يفهم  -ويمكم ُف يجيب ويقوؿ:
خصوصّية للرخصة الثابتة للعنواف الوجودي أهنا ال تثبت إاّل ؼبا أحرز أنو مصداٌؽ 

 بقطع النظر عن قاعدة اؼبقتضي واؼبانع. ف الوجوديلذلك العنوا
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إّف ما ذكرتو يرد يف غَت الرخصة أيضاً, دبعٌت أنّو لو فرض أنّو  -المهاقشة الراَعة:
يوجد لدينا حكمًا إلزامّيًا وقد عّلق على عنواٍف وجودّي واستثٍت من الرخصة بأف 

خٌص ونشّك أنّو ) لِيدُخل علّي كّل شخٍص إال عدّوي ( وجاء ش -قيل ىكذا:
عدّو اؼبوذل أو ال فهنا العرؼ أيضاً ال يقوؿ بأّف ىذه اغبرمة تثبت يف حّقو ألنّو ليس 
بثابٍت أّف ىذا عدّوه, ففي مثل ىذه اغبالة ال تكوف اغبرمة ثابتة فبل وبـر إدخاؿ 
ىذا الشخص على اؼبوذل بل يتمّسك بالرخصة إذ دل يثبت أنو عدّوه, نعم قد وبتاط 

قضية ثانية أّما بقطع النظر عن االحتياط فوجيٌو بأف نقوؿ إف  ىذا دل  ولكن ىذه
وبرز كونو عدّو فاؼبنع ليس بثابٍت لو وبالتارل تثبت لو الرخصة. إذف قد يقاؿ يف رّد 
الشيخ النائيٍت)قده( إّف ما ذكرتو ينتقض بكّل حكٍم تعّلق بعنواٍف وجودّي وال ىبتص 

ّمة, فما ذكرتو ال ىبتص بباب الرخصة الثابتة بباب الرخصة فإّف ىذه قضّية عا
للعنواف الوجودي بل حىت لو فرض وجود حكم إلزامّي ثبت لعنواٍف وجودي فاألمر  

 .-يعٍت أف  ذلك اغبكم الزامي ال يثبت بل يثبت عكسو وىو الرخصة  -كذلك 

أنا ال أقبل بذلك فأنا أّدعي أّف الرخصة ؽبا  -ويمكم ُف يجيب ويقوؿ:
, فأّدعي أّف العرؼ يفهم من الرخصة خبصوصها الثابتة لعنواٍف وجودّي خصوصّية

ىذا اؼبعٌت أّما اغبكم اإللزامي الثابت لعنواٍف وجودّي فبل يفهم منو العرؼ ىذا 
 اؼبعٌت.

عهدت ىذا الدعوى عليو. إذف صبيع ىذه الردود على الشيخ النائيٍت)قده(  -ُقوؿ:
 قابلة للمناقشة من قبلو.
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كبن نسّلم ما ذكره يف مساحٍة كبَتة ونتوافق  -المهاقشة ُف يقاؿ: والصَّيح وي
معو ولكن الطريق ـبتلٌف, فهو أراد أف يسلك طريقًا وكبن سلكنا طريقًا آخر, فإنو 
سلك طريقو اػباص أعٍت أّف العرؼ يفهم من نفس الرخصة أهنا ـبّتصة دبا أحرز فيو 

نتيجة يبكن أف تثبت بطريٍق آخر إّف ىذه ال -ذلك العنواف الوجودي, وكبن نقوؿ:
غَت مسألة الفهم العريف, أما ما ىو الطريق اآلخر؟ سيايت بيانو. ولكٍت أريد اآلف أف 

إنّو يف أغلب موارد الرخصة اؼبعّلقة على العنواف  -أبُت روح مناقشيت فأقوؿ:
نسّلم هبذه النتيجة ولكن يوجد عندنا طريق آخر غَت  -% ٜٓكنسبة  -الوجودي 

% ال يوجد عندنا ذلك الطريق اآلخر ولكن نقوؿ ٓٔلطريق, نعم ىي دبقدارىذا ا
للشيخ النائيٍت)قده( إّف ىذا اؼبقدار حيث إنّو قليل فبل يبكن أف يشّكل عنواف سَتٍة 
من قبل العرؼ والعقبلء على ىذه القاعدة فإف القاعدة ربتاج إذل مصاديق بارزة  

اآلخر فمن أين ربرز وجود سَتة عقبلئّية كثَتة وأغلب اؼبصاديق يوجد فيها الطريق 
عرفّية على أّف الرخصة اؼبعّلقة على عنواٍف وجودّي تقتضي عدـ ثبوهتا إال إذا أحرز 

 ذلك العنواف الوجودي؟!!

ما تفصيل المهاقشة وهقوؿ: إذا رجعنا إذل األمثلة اليت ذكرهتا قبد أنّو يوجد  -ُو
وىو ما إذا كاف لدينا ماء نشك أنّو   -ة طريق آخر يف أكثرىا, فاؼبثاؿ األّوؿ للثمر 

السابقة ؾبهولة فبل يبكن جرياف  توال والقتو قباسة جزمًا وكانت حالكّر أو 
نقوؿ لو كبن نسّلم أّف العرؼ يف مثل  -االستصحاب ىنا فهو قاؿ نطّبق قاعدتنا 

وال أعلم ىل أّف العرؼ لو قابلية يف أف  -ىذه اغبالة يبٍت على عدـ العاصمّية 
يتدّخل ويقوؿ ىكذا أو ال؟!! ولنسلم أف  العرؼ اؼبتشّرعي واغبس اؼبتشرعي يقتضي 

ولكن نقوؿ لعّل ىذا ألجل وجود طريٍق آخر وذلك بأف يقاؿ  -التنجس والنجاسة 
إّف دليل االنفعاؿ مرّكب من جزأين من مبلقاة اؼباء للنجاسة ومن أنّو ليس بكّر, 
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َرٌز بالوجداف واعبزء الثاين ثابٌت باالستصحاب إّما واعبزء األّوؿ الذي ىو اؼببلقاة ؿبُ 
ألّف ىذا اؼباء ليس بكّر سابقًا ألّف اؼباء حينما يصَت كراً فهو عادًة يصَت كراً تدرهباً 
فهو يف بداية أمره قليل وبعد ذلك نشك ىل صار كرًا أو ال فنستصحب عدـ 

ىي العدـ النعيت وبذلك  ابقةالكريّة, وىذا ىو استصحاب العدـ النعيت فاغبالة الس
موضوع النجاسة من عدـ الكريّة زائدًا اؼببلقاة فاؼببلقاة تثبت بالوجداف وعدـ  إلتأـ

 الكريّة تثبت باالستصحاب فنحكم باالنفعاؿ.

 لنفًتض ماًء ـبلوقاً الساعة وليست لو حالة سابقة حىت هبذا الشكل. -:وإذا قلتَ 

لك؟!! فإنّو البد وأف تكوف الشواىد  أين ىذا اؼباء حىت ذبعلو شاىداً  -نقوؿ:
لعّل العرؼ يبٍت على أنّو ليس بكرٍّ من باب  -مقبولة. ولو فرضنا أنو موجود فنقوؿ:

استصحاب العدـ األزرل ألّف ذات اؼباء دل تكن ذات اؼباء موجودة سابقاً وال وصف  
كرّيتو وبعد أف وجد يشك ىل تبّدؿ عدـ الكريّة إذل وصف الكريّة أو ال 

ستصحب العدـ السابق قبل وجود ىذا اؼباء, فلعل العرؼ يعيش يف مرتكزاتو ويف فن
إّما  -ذىنو ىذا اؼبعٌت فحكم باالنفعاؿ نتيجة إحراز أحد اعبزأين باالستصحاب 

 .-استصحاب العدـ النعيت أو استصحاب العدـ االزرل 

 أنا ال أبٍت على حجّية االستصحاب يف األعداـ األزلية. -:وإذا قلتَ 

ال يبكن أف كبّكم ىذه اؼبباين على ىذه الشواىد اليت نريد أف نستشهد  -:قلتُ 
هبا, وكبن نقوؿ لعّل العرؼ ضّد مبانيك وىو ال يقبلها, فإذا سلمنا أّف العرؼ يف 
ىذا اؼبثاؿ يبٍت على التنّجس فنقوؿ لعّل العرؼ يبٍت على التنّجس من ىذا الطريق 

بعنواهنا إذا ُعّلقت على عنواٍف وجودّي فبل تثبت  الذي بيّناه ال من باب أّف الرخصة
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تلك الرخصة لدى العرؼ إاّل إذا أحرز ذلك العنواف الوجودي. إذف اؼبثاؿ األّوؿ 
 باطل.

ما َالهسبة إلي المثاؿ الثاني: يعٍت ال هبوز النظر  -فنحن نوافقو يف النتيجة  -ُو
ىت تعلم أنّو حراـ(, وال هبوز تطبيق قاعدة )كّل شيء لك حبلؿ ح -وما شاكلو 

أشّك ىل  ولكن يبكن أف يقاؿ إنّو يوجد أصٌل موضوعّي ينّقح اؼبوضوع, فإذا كنتُ 
أسبكن أف أشَت إليها وأقوؿ ىذه اؼبرأة دل تكن زوجيت فحينئٍذ ىذه اؼبرأة زوجيت أو ال 

جزمًا قبل عشر سنوات مثبًل فالعدـ النعيت ثابت يف حّقها واآلف أشك ىل ىي 
فأستصحب العدـ النعيت. إذف يوجد أصٌل موضوعّي وبرز أهنا ليست  زوجيت أو ال

زوجيت, وعلى ىذا األساس لعّل عدـ ثبوت الرخصة ال من باب الظهور العريف 
الذي اّدعاه الشيخ النائيٍت)قده( بل من باب ىذا األصل اؼبوضوعي الذي يعيش يف 

ؼبصطلحة فهم وبكموف أذىاف العرؼ وإف كانوا ال يتمّكنوف من إبرازه باأللفاظ ا
 ذلك ألجل ىذه النكتة اػباّصة هبذا اؼبورد.

أشك ىل ىي أخيت أو عميت أو خاليت أو ال فهنا ال يبكن جرياف  وأما إذا كنتُ 
استصحاب العدـ النعيت إذ ال توجد حالة سابقة متيقنة بعد وجودىا حبيث أشَت 

ىذا ليس لو معٌت فإهنا لو  إليها وأقوؿ ىذه اؼبرأة بعَد والدهتا دل تكن عّميت فإّف 
كانت عّميت فهي عميت منذ أف انعقدت نطفتها وإف دل تكن عميت فهي كذلك 
منذ أف انعقدت نطفتها فبل يوجد زماٌف يتيّقٌن فيو بثبوت ىذا العنواف أو عدمو 
حبيث نشَت إليو حىت هبري استصحاب العدـ النعيت, إنّو يف مثل ذلك يبكن 

فأقوؿ إنّو قبل وجود ىذه اؼبرأة دل تكن ذاهتا موجودة وال  الذىاب إذل ما قبل الوجود
وصف كوهنا عّمة وبعد ذلك وجدت ذاهتا ولكن أشك ىل أّف وصف عدـ كوهنا 
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دىا إذل ما زاؿ أو دل يزؿ فأستصحب العدـ األزرل لوصف العّمة الثابت قبل وجو 
 -النظر  يعٍت وبذلك كبرز موضوع عدـ جواز -ـ اؼبوضوع أبعد الوجود وبذلك يلت

ألّف موضوع عدـ جواز النظر ىو اؼبرأة غَت العّمة واػبالة والزوجة... فهذه امرأة 
بالوجداف وأما اعبزء الثاين الذي ىو غَت العّمة واػبالة ثابٌت باستصحاب العدـ 
األزرل, ولعّل العرؼ يبٍت على ذلك من ىذا الباب فيعيش يف ذىنو ىذا العدـ 

 األزرل.

إيّن ال أبٍت على حجّية االستصحاب يف األعداـ  -ائيهي)قدو(:ولو قاؿ الشيخ اله
 األزلّية فيبطل ىذا االحتماؿ.

ال معٌت ألف ربّمل مبانيك على الواقع, فيحتمل أّف الناس يعيش يف  -وهقوؿ لى:
أذىاهنم استصحاب العدـ األزرل, وىذا االحتماؿ ثابت, وماداـ ثابتًا فبل يبكن أف 

اشئة من تلك القاعدة اليت ادعيتها بل لعّلها ثبتت من ىذا تقوؿ إّف حرمة النظر ن
 .(ٔ)الطريق, وىذا من موارد قاعدة ) إذا جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ(

ما َالهسبة إلي المثاؿ الثالث: فنحن نقوؿ لو كبن نقوؿ ال هبوز أيضًا ألف  -ُو
قبل يـو مثبلً ىذا الطعاـ يبكن أف نشَت إليو ونقوؿ ىذا الطعاـ دل يكن رل جزمًا 

فقبل أف أشًتيو ىذا جزمًا دل يكن مارل وىكذا لو كاف يرجع إذل شخٍص آخر فهو 
قبل فًتة دل يأذف رل جزمًا فيوجد زماف سابق يبكن اف نشَت إليو وقبـز يف ذلك 
الزماف أف ىذا دل يكن مارل ودل أكن مأذونًا فيو ودل يكن ىناؾ وجو أحلو ا رل 

                                                           

وسيأيت أنا ال نتمسك بقاعدة )إذا جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ( بعرضها العريض واطبلقها الوسيع  ((ٔ
 تّص دبوارد وأحدىا ىذا اؼبورد. الشيخ االستاذ.بل ىب
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قبل  -عيت ببل حاجة إذل الذىاب إذل حالة االزؿ فأستصحب ذلك العدـ الن
فهذا االستصحاب وبرز لنا ذلك فلعل العرؼ من ىذه الناحية يصَت إذل  -الوجود 

 ىذه النتيجة وليس ألجل القاعدة اليت ذكرىا.

ّما المثاؿ الراَع: فهنا كبكم بأهنا ال تتحّيض إذل السّتُت بل تتحيض إذل  -ُو
ذا اغبكم ال ألجل الظهور الذي سبّسك بو ىو)قده( اػبمسُت ولكن وبتمل أّف ى

بل ألجل وجود أصٍل آخر, وليس ىو استصحاب العدـ النعيت ألنّو ال يبكن أف 
نقوؿ إف  ىذه اؼبرأة قبل ثبلثُت سنة كانت ليست قرشية حتمًا بل ىي حينما 
انعقدت نطفتها فهي إّما انعقدت قرشّية أو ليست قرشّية فاالستصحاب العدـ 

ذي يبكن إجراؤه ىو استصحاب العدـ األزرل. فإذف يبكن إجراء استصحاب ال
العدـ األزرل لوصف القرشّية وبذلك تثبت النتيجة اليت أرادىا الشيخ النائيٍت)قده( 

 ولكن من خبلؿ االستصحاب ال من خبلؿ ما اّدعاه.

ابت ىذا مضافًا إذل أّف ىذا اؼبثاؿ لعّل يوجد فيو أشكاؿ آخر, فإّف اغبكم الث
للقرشّية ىل ىو الرخصة يف التحّيض واغبكم على الدـ الواقع بُت اػبمسُت والستُت 

 بكونو حيضاً وتطبيق عنواف اغبيض عليو أو ىي ملزمة بذلك؟

ىي ملزمة, فاغبكم يدور بُت إلزامُت ال أهنا مرّخصة بذلك, فلو   -يمكم ُف يقاؿ:
اغبيض على الدـ بل ىي كانت قرشية حتماً فهي ليست مرّخصة يف تطبيق أحكاـ 

أما إذا كانت  -يعٍت ال هبوز ؽبا اؼبخالفة  -ملزمة على تطبيق أحكاـ اغبيض عليو 
مرّخصة فيمكنها أف تقوؿ )أنا ال أحكم بكونو حيضًا وسوؼ أدخل اؼبساجد 
وأمس كتابة اؼبصحف وغَت ذلك(, ولكن ال أحتمل أّف فقيها يقوؿ بأهّنا مرّخصة. 
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كمُت إلزاميُت واالستشهاد هبذا اؼبثاؿ من قبلو)قده( ليس يف إذف الدوراف ىو بُت ح
 ؿبّلو.

يعٍت ما إذا قيل لنا أعِط ىذا اؼباؿ إذل  -نعم يبقى ما ذكره وجيهاً بالنسبة إذل اؼبثاؿ 
فهنا قاؿ)قده( ال هبوز االعطاء  -الفقراء وشككت يف شخٍص أنّو فقَت أو ال 

اٍف وجودّي ال تثبت إال إذا أحرز ذلك للمشكوؾ من باب أّف الرخصة الثابتة لعنو 
العنواف الوجودّي, وكبن ال نتمّكن أف نقابلو ونقوؿ لو لعل العرؼ استند إذل 
استصحاب العدـ النعيت أو العدـ األزرل فإنّو ضّدنا أو ال هبري باعتبار أنّو ال يوجد 

كبّل بل اغبالة   زماٌف سابٌق بعد انعقاد النطفة نشَت إليو ونقوؿ ىذا كاف غنيًّا جزماً,
األوذل لكّل إنساف ىي الفقر فإّف الغٌت صفٌة طارئٌة عليو بعد ذلك أّما من بداية أمره 
حُت الوالدة فهو يولد وىو فقَت فإذا اردنا أف نستصحب فماذا نستصحب؟! إنا 
سوؼ نستصحب الفقر وتصَت النتيجة ىي جواز االعطاء ال عدـ جوازه. وىكذا 

لعدـ األزرل فإذا أردنا أف قبريو فنقوؿ إف  ىذا دل يكن فقَتاً بالنسبة إذل استصحاب ا
قبل انعقاد النطفة فنستصحب ذلك فإف ىذا االستصحاب ال هبري إذ ىو قد 
انتقض جزمًا إذ ىو حينما ولد فهو فقَت, فهو قبل انعقاد النطفة دل يكن فقَتًا من 

ن باب أنّو فقَت اآلف جزماً باب السالبة بانتفاء اؼبوضوع وبعد أف ولد يصَت فقَتًا م
 فاستصحاب عدـ الفقر بنحو العدـ النعيت أو األزرل ال هبرياف.

إّف ىذا ىو اؼبثاؿ الوحيد الذي يبكن أف يتمّسك بو الشيخ النائيٍت)قده(, ولكّنو 
مثاٌؿ واحد, وإذا أراد أف يضّم إليو مثااًل ثانياً وثالثاً فقوؿ إف  ىذا العدد قليٌل وبو ال 

أف نثبت فهمًا عرفيًا وسَتًة عرفّيًة, بل اؼبناسب يف ىذا اؼبثاؿ أف نقوؿ إف يبكن 
الرخصة ثبتت لعنواف الفقَت وىذا حيث دل يثبت أنّو فقَت فبل هبوز التمّسك 
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سوؼ يصَت  -بالرخصة ألنّو سبّسك بالعاـ يف الشبهة اؼبوضوعّية, أو بتعبٍَت آخر:
ضوعو, فإذف ال ؿبرز لكوف ىذا فقَتاً اغبكم مثبتًا ؼبوضوعو واغبكم ال يثبت مو 

 فالرخصة ال تثبت لو ألّف ثبوت اغبكم فرع ثبوت اؼبوضوع. وعليو فماذا نصنع معو؟

نذىب إذل األصوؿ والقواعد, أّما الشيخ النائيٍت)قده( فيطّبق قاعدتو فيقوؿ إّف 
أما  الرخصة الثابتة لعنواٍف وجودّي ال تثبت إال إذا أحرز ذلك العنواف الوجودي,

كبن فحيث دل تثبت عندنا ىذه القاعدة فنقوؿ إف  الرخصة ال يبكن إثباهتا اآلف ألّف 
حظ ماذا تقتضي القواعد واألصوؿ يف يثبت موضوعو فحينئٍذ البد وأف نلاغبكم ال 

وقد تقتضي االشتغاؿ فنأخذ  -أي الرباءة  -حقو, فهي قد تقتضي جوزا االعطاء 
عد ال أف نقوؿ لو بضرٍس قاطع سوؼ ال نعطيك حبسب ما تقتضيو االصوؿ والقوا

أو نقوؿ لو بضرٍس قاطع سوؼ نعطيك بل اؼبهّم واؼبناسب ىو التمّسك باألصوؿ 
والقواعد اليت قد تقتضي جواز االعطاء وقد تقتضي العدـ  خبلفًا للشيخ 

 النائيٍت)قده( الذي قاؿ بأنّو ال نعطيو بضرٍس قاطع.
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 القاعدة الخامسة

 

 لتظبٗب إىل احلشاًحشوٛ ا

أّف فعل اغبراـ ؿبّرـٌ كشرب اؼباء اؼبتنّجس والتسبيب إليو  (ٔ)ذكر السيد اػبوئي)قده(
سّبب إذل ذلك ؿبرـّ أيضاً فأنا كما وبـر علّي أف أشرب اؼباء اؼبتنّجس وبـر علّي أف أُ 

 وىو ال يعلم بذلك. لشربوبأف أدفع اؼباء اؼبتنّجس إذل ضيٍف 

صحيٌح أف أشربو أنا حراـ ولكن ؼباذا وبـر تقديبو إذل الغَت فما  -وإذا سألهاو وقلها:
إين كعرٍؼ أفهم من نفس )ال تشرب النجس( أنّو ال تشربو  -ىو الدليل؟ يقوؿ:

أنت وال تسّبب إذل شربو بتقديبو إذل جاىل. وإذا قبلنا هبذا اؼبطلب فهذا معناه أف  
ـٌ كمباشرة اغبرا  ـ.حرمة التسبيب إذل اغبراـ حرا

وىو أّف اعباىل تارًة يفًتض أنّو  -وقبل ُف نذكر  ليلى علي ذلك نقّدـ توضيَّاً:
, -من دوف أف يلـز ؿبذور التصويب  -ال حكم يف حّقو وإمبا ىبتّص اغبكم بالعادل 

وأخرى نفًتض أّف اغبكم ال ىبتّص بالعادل بل يعّم العادل واعباىل واقعاً, ومثاؿ 
هولة فإّف من جهل أّف عباءتو متنّجسة فالروايات قد األّوؿ الصبلة يف النجاسة اجمل

                                                           

 , ط قديبة,ٖٖٖ, صٕقى, اػبوئي, جالتنقيح يف شرح العروة الوث أكثر من موضع منها: يفذكر ذلك  ((ٔ
.ويف موسوعة السيد ٚٔٔ, صٔويف ؿباضرات يف الفقو اعبعفري, اػبوئي, ج , ط جديدة.ٕٚٚ, صٕج

 .٘ٛٔ, صٖ٘اػبوئي)مصباح الفقاىة(, اػبوئي, تسلسل

http://ar.lib.eshia.ir/10009/2/277/الارتكاز
http://ar.lib.eshia.ir/10009/2/277/الارتكاز
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دّلت على أنّو إذا التفت بعد الصبلة فصبلتو صحيحة فالعلم بالنجاسة أخذ يف 
موضوع بطبلف الصبلة فتبطل الصبلة إذا كاف ىناؾ علٌم بنجاسة الثوب فاغبكم 

ألحكاـ بالبطبلف ىبتّص بالعادل بالنجاسة وال يلـز ؿبذور التصويب واختصاص ا
بالعاؼبُت ألنّو ىنا العلم دبوضوٍع قد أخذ موضوعًا غبكٍم آخر فالعلم بالنجاسة أخذ 
موضوعًا للحكم ببطبلف الصبلة فالصبلة باطلة إذا علم بنجاسة الثوب وىذا ليس 

 فيو ؿبذور التصويب واختصاص األحكاـ بالعاؼبُت.

التسبيب إليو ؿبّرماً, فلو ضنا أّف اغبكم من ىذا القبيل فحينئٍذ ال يكوف ًت فاوإذا 
يكوف فيو جاء ضيٌف واراد الصبلة فقّدمُت لو ثوباً متنّجساً فهذا ال ؿبذور فيو إذ ال 

 للحراـ والباطل ألّف صبلتو ستكوف صحيحة, وىذا خارٌج عن ؿبّل الكبلـ. تسبيبٌ 

وإمبا الكبلـ يف أف أقدـ لو عصَتًا متنّجسًا وحرمة العصَت اؼبتنّجس دل يؤخذ يف 
موضوعها العلم خببلؼ بطبلف الصبلة  فاغبرمة ثابتة واقعاً, نعم ال يوجد تنّجز 
ماداـ الشخص جاىبًل  ال أنو ال حرمة يف حّقو. فهنا ىل التسبيب إذل اغبراـ حراـ 

 أو ال؟ 

 -قاؿ السيد الخوئي)قدو( ال يجوز الْسبيب إلي الَّراـ لوجوٍو ثالثة:

( فل ,الفهم العريف -:(ٔ)الوجى األّوؿ و قيل لشخٍص )ال يدخل علّي أحد ىذا اليـو
فكما ال هبوز ؽبذا الشخص أف يدخل كذلك ال هبوز لو أف يسّبب الدخوؿ 

العرؼ يفهم من )ال تشرب النجس( مثبًل يعٍت ال  -لشخٍص آخر. وبكلمة أخرى:
                                                           

 , ط جديدة.ٕٚٚ, صٕ, ط قديبة , جٖٖٖ, صٕالتنقيح يف شرح العروة الوثقى, اػبوئي, ج ((ٔ
 .ٚٔٔص, ٔوأيضاً ؿباضرات يف الفقو اعبعفري, اػبوئي, ج

http://ar.lib.eshia.ir/10009/2/277/الارتكاز
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تشربو مباشرًة وال تشربو بنحو التسبيب, فانتساب الشرب إليك مباشرًة بأف تشربو 
أي االهباد التسبييب واالهباد  -تسبيباً بأف تقدمو اآلخر يفهم العرؼ حرمتو أنت أو 
 .-اؼبباشري 

إّف ىذا اإلنساف الذي هبهل أّف ىذا ؿبرـّ ومتنّجس دل ترتفع  -:(ٔ)الوجى الثاني
اغبرمة عنو واقعًا فإف حديث الرفع يرفع التنّجز وال يرفع اغبكم من األساس إذ لو  

لـز من ذلك اختصاص األحكاـ بالعاؼبُت وىذا باطل ألنّو كاف يرفعو من االساس 
تصويب فهو يرفع التنّجز فاغبرمة واؼببغوضّية موجودة والغرض اؼبولوّي موجوٌد وأنت 
بتقديبك الطعاـ اؼبتنّجس إذل اعباىل تكوف قد فّوت غرض اؼبوذل وتفويت غرض 

 اؼبوذل قبيٌح عقبلً وؿبّرـٌ شرعاً.

قد ورد يف بعض الروايات أنّو البّد من إعبلـ اؼبشًتي يف بيع  إنّو -:(ٕ)الوجى الثالث
يهى لمم  -حيث ورد يف الرواية: -كالدىن اؼبتنّجس   -الطعاـ اؼبتنّجس  )َعى َو

الباب وعلى منوالو أحاديث أخرى هبذا اؼبضموف يف  ,(ٖ)ا ْراو ليسْصبح َى(
ـٌ,  , فقوؿ اإلماـ عليو السبلـ )وبينو ؼبن اشًتاه( نستفيد ونفس منو أّف التسبيب حرا

 فإذا دل يبُّت صار تسبيباً.

ولكنو)قده( ذكره بنحو اؼبؤيد ألجل أنّو قد يقوؿ قائل إّف ىذه قضّية خاّصة باؼبورد 
ـٌ  -وال يبكن أف نستفيد منها ىذا العنواف العاـ  وىو أّف التسبيب إذل اغبراـ حرا

 .-بشكلو  الكّلي 
                                                           

 .٘ٛٔ, صٖ٘موسوعة السيد اػبوئي) مصباح الفقاىة(, اػبوئي, تسلسل ((ٔ
 وىذا قد ذكره بنحو اؼبؤيد. ((ٕ
 , آؿ البيت.ٗ, حٙ, ابواب ما يكتسب بو, بٜٛ, صٚٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/17/98/جرذ
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 -وويى: 

ىو)قده( استشهد دبثاؿ )ال يدخل علّي  -ّوؿ وهقوؿ:ُما َالهسبة إلي الوجى األ
أحد( وىذا اؼبثاؿ لو خصوصّية فالعرؼ يفهم يف ىذا اؼبثاؿ أّف اؼبوذل متعٌب ىذا 
اليـو وال يريد أف يدخل عليو أحد باؼبباشرة أو بالتسبيب, ولو غَتنا اؼبثاؿ دبثاٍؿ آخر  

نو أنّو ال تشرب باؼبباشرة وال كما لو قيل )ال تشرب النجس( فبل نسّلم أّف اؼبفهـو م
تسّبب فإّف ىذا ليس واضحًا ألّف )ال تشرب( على َمن نطّبقو؟ فهل نطّبقو على 
اؼبسّبب ونقوؿ لو )ال تشرب(؟! والذي يتبلءـ مع مقصوده ىو ىذا, وىذا خبلؼ 
الوجداف فإف اؼبسّبب ال ينسب إليو الشرب عرفًا فبل يقاؿ لو شربت أو ال تشرب 

ال يقاؿ أنّو شرب كما ال يقاؿ لو ال تشرب فإّف ذلك ليس لو معٌٍت  فهو بتسبيبو
 حىت بنحو اجملازيّة.

وىذا  -وإذا أراد أف يطّبقو على اؼبباشر يعٍت أّف اؼبباشر يقاؿ لو عرفًا )ال تشرب( 
أوجو من األّوؿ وإف كاف األنسب ؼبقصوده ىو األّوؿ ألّف الذي يبارس الشرب 

فجوابو واضح فإّف )ال تشرب( ناظر إذل  -بِّب إذل شربو نقوؿ لو ال تشرب ماداـ سُ 
العادل الذي يريد أف يعصي أّما الذي فرض أنّو ليس بعادٍل وال عصياف يف حّقو فبل 
يكوف مشمواًل خبطاب )ال تشرب( فإّف اؼبستفاد من )ال تشرب( العصياف للشرب 

 عصياف يف حّقو.والعصاف للشرب إمّبا يصدؽ يف حّق العادل وأّما اعباىل فبل 

إين ال أطّبقو على اؼبسّبب وال أطبقو  -وال يبقي للسيد الخوئي)قدو( ُف يقوؿ:
وىو أنّو يُفَهم من  -ولعل ىذا ىو مقصوده  -على اؼبباشر وإمبا يوجد شّق ثالث 

 )ال تشرب( أّف الشرب مبغوٌض مباشرًة وتسبيباً.



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٖٕٚ
 

 كبرز من اػبارج ىذا يفهم يف بعض النواىي اليت -ويذا وجيى ولكم نقوؿ:
مبغوضيتها اؼبطلقة كالدماء ولعّلو يلحق هبا الزنا وما شاكل ذلك, فهذه األمور اليت 
تُعَلم مبغوضيتها اؼبطلقة فالتسبيب إليها يكوف مبغوضًا كاؼبباشرة, أّما اليت ال يُعَلم 

 من اػبارج مبغوضيتها اؼبطلقة كاؼباء اؼبتنّجس فبل يأيت فيو ىذا الكبلـ.

ّما م أنّا نسلم بأّف التسبيب إذل فعل اؼببغوض  -ا ُوا و وي الوجى الثاني ويرّ و:ُو

يكن منّجزًا فقبحو وحرمتو أّوؿ الكبلـ اؼبنّجز ىو قبيٌح, أّما إذا دل  اؼبنّجز وارـّ
أّف الشخص إذا كاف جاىبًل بكوف ىذا قبسًا فنفس اعبهل ُيضِعُف من  لحاظب

ل من درجتو وكاف اؼببلؾ باقيًا على حالو لكاف درجة اؼببلؾ إذ لو دل ُيضِعف ويقلّ 
اؼبناسب حالة الشك أف هبعل اؼبوذل على اؼبكلف أصالة االحتياط ال أصالة 
الطهارة, فيظهر أّف الغرض ينقص حُت اعبهل, وعلى ىذا األساس تفويت مثل ىذا 
الغرض الذي ىو ليس دبنّجز والذي يرجع بالتارل إذل نقصاٍف يف درجة الغرض دل 

 يثبت أنّو قبيٌح وإمّبا القبيح ىو تفويت الغرض الكامل.

ما ما ُوا و وي الوجى الثالث: ـّ  -ُو فهو موارد خاّصة واػبروج منها بقانوٍف عا
شيٌء مشكٌل, فنحن نريد أف نستفيد أّف التسبيب إذل اغبراـ على إطبلقو وبعرضو 

ـٌ, وكبن نقوؿ: هبذا فالروايات إنّو يف خصوص باب األكل ال بأس  -العريض حرا
تفيد التعميم, أما يف غَت باب األكل فالتسبيب إذل اغبراـ حراـ شيٌء مشكٌل 

 واستفادتو من الروايات شيٌء مشكل.
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 القاعدة السا سة

 

 لمششنٛ التفصٗن  قاطع

 -واؼبقصود من ىذه القاعدة يتضح من خبلؿ ىذين اؼبثالُت:

ال ِذيَم َآَمُهوا ِإَذا ُقْمُْْب ِإَلي الص اَلِة يَا َُيػ َها ﴿ -قولو تعاذل: -المثاؿ األّوؿ:
وَاْغِسُلوا ُوُجوَيُكْب َوَُْيِدَيُكْب ِإَلي اْلَمَراِوِق َواْمَسَُّوا َُِرُ وِسُكْب َوَُْرُجَلُكْب ِإَلي 

اَ  ََُحٌد اْلَكْعبَػْيِم َوِإْف ُكْهُْْب ُجهًُبا وَاط ه ُروا َوِإْف ُكْهُْْب َمْرَضي َُْو َعَلي َسَفٍر َُْو جَ 
, (ٔ)﴾ِمْهُكْب ِمَم اْلَغاِئِط َُْو اَلَمْسُُْب الهَِّساَ  وَػَلْب َتِجُدوا َماً  وَػَْػَيم ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا

للماء إذا أراد الصبلة تكوف وظيفتو الوضوء  (ٕ)فاآلية الكريبة دّلت على أّف الواجد
 وأما الفاقد فيتيّمم.

 -كما لو كاف مريضًا   -فاقد للماء ربّمل اؼبشّقة والكبلـ وقع يف أنّو لو فرض أف ال
فتوضأ فهل كبكم بصّحة وضوئو أو ال؟ ىنا كبكم ببطبلنو ألّف اآلية قد دّلت على 

                                                           

 .ٙسورة النساء, االية ((ٔ
وال ينبغي أف نفسر الواجد دبن يكوف اؼباء عنده بل اؼبقصود ىو اؼبعٌت االعم أي دبعٌت القدرة فلو كاف  ((ٕ

اؼباء موجودًا عنده ولكن يوجد شخص يبنعو منو فبل يكوف واجدًا لو حينئٍذ وىذه قرينة خارجية, وتوجد 
أّف اؼبقصود ىو ذلك فاؼبريض يتيمم ببل قرينة داخلية يف اآلية الكريبة وىي ذكر اؼبرض فإف اؼبرض قرينة على 

عل من قسم غَت الواجد وما ذاؾ إال دليبًل على أّف إشكاؿ رغم أف اؼباء موجود عنده ولكن مع ذلك هبُ 
 اؼبقصود ىو غَت القادر. الشيخ االستاذ.
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أّف وظيفة الفاقد ىي التيّمم فلو كاف يصّح منو الوضوء فهذا معناه أنو واجٌد للماء 
 .ؼ يلـز أنو واجٌد وغَت واجٍد لووسو 

ْعبيٍر آخر: ف يكوف اغبكم مشًتٌؾ يف الفاقد, فالفاقد يثبت يف حّقو يلـز أ -َو
التيمم كما يثبت يف حّقو الوضوء أيضًا فكبلنبا جائز, واآلية الكريبة حينما فصّلت 

احتماؿ االشًتاؾ يف  -أي يزيل ويعدـ  -فنفس التفصيل بُت الواجد والفاقد يقطع 
ّحة التيمم, اغبكم حبيث يكوف حكمك أيّها اؼبكّلف ىو صّحة الوضوء وص

كما أّف احتماؿ , ضوء والتيّمم سوؼ يندفع بالتفصيلفاحتماؿ التخيَت بُت الو 
اجتماعهما معًا منفّي أيضاً, فنفس التفصيل ينفي االشًتاؾ يف اغبكم بنحو التخيَت 

 واالشًتاؾ بنحو اعبمع واالجتماع.

 ؟!(ٔ)اً كيف ذكر الفقهاء يف بعض اؼبوارد أنّو يتوضأ ويتيّمم مع  -قاؿ:وقد يُ 

إّف ىذا من حيث اغبكم الظاىري ال من حيث اغبكم الواقعي, فواقعاً  -والجواب:
بالتيّمم  الوضوء أوىو ؿبكوـٌ بأحد اغبكمُت ولكن ال ندري ىل ىذا ؿبكوـٌ ب

فنقوؿ فليجمع بينهما حىت وبرز أنّو قد أتى بالوظيفة الواقعّية ال أنو واقعًا ؿبكوـٌ 
  ف التفصيل قاطٌع للشركة.بالوضوء والتيّمم ,كبّل فإ

ـُ َكَما  ﴿ -قولو تعاذل: -المثاؿ الثاني: يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ُكَِْب َعَلْيُكُب الصَِّيا
( َُي اًما َمْعُدوَ اٍت َوَمْم َكاَف 2ُٖٔكَِْب َعَلي ال ِذيَم ِمْم قَػْبِلُكْب َلَعل ُكْب تَػْػ ُقوَف )

ـُ ِمْهُكْب َمرِيًضا َُْو َعَلي سَ  َفٍر َوِعد ٌة ِمْم َُي اـٍ َُُخَر َوَعَلي ال ِذيَم يُِطيُقونَُى ِوْديٌَة طََعا
                                                           

ألة , مسٔ. السيد اػبميٍت, ربرير الوسيلة, ج٘ٓٔوٗٓٔ, مسألةٔالسيد اػبوئي, منهاج الصاغبُت, ج ((ٔ
 .٘ٔٔو ٔٔٔ, مسألة ٔ. الشيخ إسحاؽ الفياض, منهاج الصاغبُت, جٜو ٚوٗ
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, فاآلية دّلت على أّف اؼبريض واؼبسافر عليهما القضاء, وأما الذين (ٔ)﴾ِمْسِكيمٍ 
إذا فرض  -يطيقونو أي الذين يتحملونو بصعوبة ومشّقة فحكمهم الفدية, والسؤاؿ:

د أف يصـو قضاًء يف الشتاء فهل كبكم بصّحة صومو أو ال؟ إنّو أّف الشيٌخ الكبَت أرا
ال يصّح فإّف التفصيل بُت اؼبسافر واؼبريض من جانب وبُت الشيخ الكبَت من 

حو التخيَت أو بنأي يزيل احتماؿ االشًتاؾ  -ًتاؾ جانٍب آخر يقطع احتماؿ االش
 . واألمثلة من ىذا القبيل كثَتة.-بنحو اعبمع 

 

 لقاعدةمدرؾ يذو ا

والعرؼ ببابك فإنّو يفهم ىذا اؼبعٌت غايتو  ,اف مدرؾ ىذه القاعدة ىو الفهم العريف
ال يتمّكن أف يعرّب هبذه األلفاظ وقد ال يلتفت إذل ىذا اؼبطلب نتيجة أنّو دل يتوّجو 

إف  الظهور العريف ظاىٌر يف ىذا اؼبعٌت,  -إليو ولكن لو توّجو إليو آلمن بو. أو نقوؿ:
يُفص ل بُت قسمُت فالظاىر عرفًا أهنما ال يشًتكاف يف اغبكم بنحو التخيَت فحينما 

وال بنحو اعبمع فيدخل ربت باب حجّية الظهور, فالقاعدة مستندىا الفهم العريف 
 وىو حّجة من باب حجّية الظهور.

 

 

 
                                                           

 .ٗٛٔ, ٖٛٔسورة البقرة, اآلية  ((ٔ
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 القاعدة الساَعة

 

 وٍاطبات احلهي ٔاملٕضٕع

 -والكبلـ يقع يف جهات:

 ا ىي مناسبات اغبكم واؼبوضوع؟م -الجهة األولي:

إف  اؼبصطلح اؼبذكور ال قبد لو تداواًل واستعمااًل يف كلمات القدماء بل حىت ما 
بعدىم وإمبا ىو مصطلح جديد ولكن روحو ردبا تعيش يف أذىاف اؼبتقّدمُت وىم 
يتمّسكوف هبذه القاعدة يف التعّدي أو يف التخصيص وإف كانوا ال يستعينوف 

ننا سوؼ نبُّت أّف مناسبات اغبكم واؼبوضع قضّية عرفّية مركوزة يف أذىاف بألفاظها أل
العرؼ والقضايا اؼبركوزة يف أذىاف العرؼ ليست متجّددة وإمبا ىي موجودة بوجود 

 العرؼ.

ىو أنّو عادًة توجد عبلقة وارتباط  -مث اف اؼبقصود من مناسبات اغبكم واؼبوضوع:
ظر العرؼ, فا عّز وجّل حينما خلق اإلنساف خاص بُت اغبكم وبُت اؼبوضوع يف ن

خلق ىذا اؼبعٌت يف ذىنو ولنسّمها باؼبعلومات األولّية يف الذىن البشري وأحدىا ىذا 
االرتباط بُت اغبكم واؼبوضوع, وىذا االرتباط اؼبركوز يف ذىن العرؼ يبكن اف 

 لتضييقو.  نستعُت بو لتوسعة اؼبوضوع أو لتضييقو أحياناً أو لتوسعة اغبكم أو



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٕٕٗ
 

 فإذف مناسبات اغبكم واؼبوضوع يستعاف هبا يف جانب اؼبوضوع ويف جانب اغبكم.

وردبا يكوف اؼبوضوع واحداً ولكن بلحاظ ىذا اغبكم يتوّسع اؼبوضوع وبلحاظ ذلك 
اغبكم يتضّيق اؼبوضوع وكّل ىذا ألجل أّف العرؼ يرى ذلك, فمثبًل لو قيل )اغسل 

ؿ( فهنا اؼبوضوع الذي هبب غسلو ىو الثوب والنجاسة ثوبك إذا اصابو الدـ أو البو 
اليت فرضت ىي قباسة الدـ أو البوؿ ولكن يأيت العرؼ ويقوؿ إف  الثوب ليست لو 
خصوصّية فإنّا نطلق الثوب على ىذا الثوب الذي نلبسو ولكن العباءة ىي أيضاً  

ه من باب أنّو , يعٍت أّف االماـ عليو السبلـ ذكر كذلك فذكر الثوب من باب اؼبثاؿ
و ذكره ابتداًء من باب اؼبثاؿ فيحمل العرؼ ذلك مورد السؤاؿ مثبًل أو من باب أنّ 

ال على اؼبوضوعّية والنكتة اػباّصة فيوسع الثوب إذل العباءة واعبّبة مثبلً  على اؼبثاؿ
وردبا أكثر من ذلك, ىذه توسعة ناشئة من اؼبناسبة اػباّصة بُت )اغسل( الذي ىو 

 اؼبوضوع فإّف اؼبناسب للغسل ىو غسل كّل قطعة قماش أصابتها اغبكم وبُت
 النجاسة من دوف خصوصّية للثوب.

ذكورة ىي البوؿ أو الدـ مثبًل وىو وىكذا يوّسع من ناحية النجاسة فالنجاسة اؼب
يوسع إذل كّل قباسة وال يقتصر على البوؿ أو على الدـ, نعم لو ذكر عددًا معيناً 

البوؿ مرّتُت( فهنا ماداـ قد ذكر قيد )مرّتُت( فقد يقتصر  وقيل )أغسل ثوبك من
على البوؿ وال يتعّدى إذل باقي النجاسات, فهذه كلها يف اغبقيقة ال تدّؿ عليها آية 

 أو رواية وإمبا كّلها قضايا عرفّية.

إذا كانت كّل ىذه قضايا عرفّية فليستنبط الناس أحكامهم  -وقد يقوؿ قائل:
 إذل دراسة وحبث؟لوحدىم وال كبتاج 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٖٕٗ
 

فإّف عملّية االستنباط ليست موقوفو فقط وفقط على مسألة  -وجواَى واضح:
ثوٍب ونتعّدى منو إذل كّل قطعة قماش فاؼبشكلة ليست ىذه فقط بل تعاؿ وأثبت 
سند الرواية وأنّو تاـ أو ليس بتاـ وىل يتمكن اإلنساف العامي من إثبات ذلك؟! بل 

ج إذل أف تُرت ب وينّبو عليها, وعلى ىذا األساس ىذه قضايا حىّت األمور العرفّية ربتا 
عرفّية ولكن ربتاج إذل تنبيٍو ولذلك دبجرد أف ننّبو اإلنساف ونقوؿ لو ىل ىذه 

 القضّية زبتّص بالثوب أو تعّم العباءة فيقوؿ ىي تعّمها أيضاً.

إذل  إذف ىذه توسعة صارت لكلمة )الثوب(, وردبا صارت توسعة من قباسة البوؿ
قباسٍة أخرى أيضاً, ولكن من حيث العدد فالعرؼ ال يتعّدى الحتماؿ اػبصوصّية 

 من بُت النجاسات.

وردبا يكوف األمر بالعكس فيضّيق اؼبوضوع فتقوؿ لشخٍص )أكـر أىل ىذه البلدة( 
ولكن لو فرض أّف شخصًا من أىلها كاف ليس متديّنًا وظاؼبًا فهل يشملو ىذا 

و وىذا زبصيٌص عريفٌّ ألّف اإلكراـ ال يليق هبذا اإلنساف, فإّف اغبكم؟ إنّو ال يشمل
 اؼبقصود من )أكـر أىل ىذه البلدة( يعٍت الناس العادّيُت. 

 إذف مناسبات اغبكم واؼبوضوع قد تضّيق اؼبوضوع وقد توسعو.

وخذ مثااًل للحكم كما لو قلنا )اغسل ثوبك( فإف  )اغسل( دل يقّيد الغسل بأف 
اؼبطلق ففي مثل ىذه اغبالة ىل نتعّدى إذل غسلو بسائر اؼبائعات كاؼباء  يكوف باؼباء

اؼبضاؼ سبّسكًا باإلطبلؽ باعتبار أّف اؼبتكلم قاؿ )اغسل(؟ ىنا قد يتدّخل العرؼ 
ويقوؿ كبّل فإف )اغسل( يعٍت باؼباء اؼبطلق, وذلك من باب أّف العرؼ يفهم أّف 

 غسلو باؼباء اؼبضاؼ سوؼ تشتد قذارتو. اؼبطلوب يف الغسل ىو إزالة القذارة وعند 
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إذف وبصل تضييٌق للحكم فالغسل البّد أف يكوف باؼباء اؼبطلق. وقد يعرّب شخٌص 
 باالنصراؼ فيقوؿ إف  اؼبنصرؼ ىو الغسل باؼباء اؼبطلق.

ولكن نقوؿ إف  منشأ ىذا االنصراؼ ىو ىذه اؼبناسبة وىو أّف اؽبدؼ من الغسل 
 ذارة وغسلو باؼبائعات اؼبضافة يوجب شّدة قذارتو.ىو التنظيف وإزالة الق

وخذ مثااًل آخر للموضوع الواحد الذي ىبتلف باختبلؼ اغبكم فيتضّيق ويتوّسع 
باختبلؼ اغبكم فمثبًل عندنا يف باب االعتكاؼ رواية دّلت على أّف اؼبعتكف ال 

ف وال )المعْكف ال يشّب الطيب وال يْلّذذ َالريَّا -يبيع وال يشًتي ونّصها:
, فالرواية قالت )ال يبيع وال يشًتي( والسؤاؿ ىو (ٔ)يماري وال يشْري وال يبيع(

إذا فرض أنّو ال يريد أف يتصّدى للبيع والشراء بنفسو ولكنو أرسل شخصًا ليشًتي 
لو فطورًا مث جاءت يف ذىنو شبهة وىي أّف اؼبعتكف ال يبيع وال يشًتي وحينما 

شًتيت فحينئٍذ ال هبوز رل ذلك فإذا فهم الفقيو أرسلت وكيبًل فكأين أنا لذي ا
ىكذا فردبا سوؼ يفيت ويقوؿ: ال هبوز للمعتكف أف يوكل شخصًا لشراء شيٍء لو  

 كالفطور أو السحور, ألّف ىذا اؼبعتكف سوؼ يصَت مشًتياً.

إّف اؼبقصود ىو أّف يتصّدى للبيع والشراء ألّف  -لكّنو يبكن يف اؼبقابل أف يقاؿ:
لبيع والشراء ال يناسب اؼبعتكف, وعلى ىذا األساس قد يتوّقف العرؼ التصّدي ل

 يف التعّدي إذل الوكالة وىبّصصو خبصوص البيع والشراء لنفس اؼبعتكف.

ولكن لو فرض أّف شخصاً نذر وقاؿ ) علّي أف ال أبيع سياريت وال أشًتي سيارة( 
ي لو سيّارة أو يبيعها فهل ولكّنو احتاج يف يوـٍ إذل سّيارة فأوكل شخصًا بأف يشًت 

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٓٔ, ابواب االعتكاؼ, بٖ٘٘, صٓٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/553/يتلذذ
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ىذا جائز أو ال؟ إّف ىذا ليس جبائٍز ألنك نذرت ذلك فيعّم اغبكم حىت حالة 
 الوكالة.

إذف ىنا يوجد موضوع واحد وىو البيع والشراء ولكنو بلحاظ حالة االعتكاؼ قد 
نقوؿ بأّف الوكالة جائزة ولكن بلحاظ ما لو كنت ناذرًا فنقوؿ ال هبوز فنوّسع من 

 ضوع ونقوؿ إنّو يشمل حالة الوكالة. إذف اؼبوضوع الواحد ىبتلف سعة وضيقاً اؼبو 

 باختبلؼ األحكاـ.

, وردبا لنحوإذف مناسبات اغبكم واؼبوضوع يبكن أف تؤثر أثرىا توسعًة وضيقًا هبذا ا
ال ترتضي بعض األمثلة وتناقش فيها ولكن ىذا ليس دبهم فإنك توافقٍت على أصل 

 جهات البحث ربت ىذا العنواف.الفكرة. ىذه جهة من 

 ما ىو مدرؾ حجّية مناسبات اغبكم واؼبوضوع؟ -الجهة الثانية:

 -:يبكن أف يستدّؿ على ذلك بوجهُت -والجواب:

إّف الكبلـ بعد انضماـ فكرة مناسبات  -الظهور العريف, فيقاؿ: -الوجى األّوؿ:
يف األخّص وتشملو اغبكم واؼبوضوع إليو يصَت ظاىرًا يف األعم أو يصَت ظاىرًا 

آنذاؾ حجّية الظهور العريف, فحينما نقوؿ )اغسل ثوبك( يدّؿ على أنّو ال 
خصوصّية للثوب بل يشمل حىت  العباءة فإّف ىذا معناه وجود ظهوٍر عريّف يف ىذه 

 السعة, وماداـ ىناؾ ظهوٌر عريّف فحينئٍذ يكوف ىذا حّجة ككلّ ظهوٍر عريّف.

حيث إنّو إنساف عريّف فهو يتكّلم وفق األساليب  إّف اؼبتكلم -الوجى الثاني:
أي االستعانة يف التوسعة والتضييق من خبلؿ  -العرفّية, وىذا أسلوب عريّف 
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فاؼبتكلم حينما يتكّلم ىو يأخذ ىذا األسلوب العريف  -مناسبات اغبكم واؼبوضوع 
مناسبات  فيتكلم وفقو وكأنو يصرّح ويقوؿ إين أتكلم على وفق قانوفبنظر اغبسباف 

 اغبكم واؼبوضوع, وحينئٍذ نُلزِمو بكّل ما تقتضيو ىذه اؼبناسبات من توسعٍة وتضييق.

وىذا الطريق غَت ذاؾ الطريق, فذاؾ سبّسٌك بالظهور, أّما ىذا فهو طريق )الزموىم 
األساليب  فقدبا الزموا بو أنفسهم( فاؼبتكّلم ىو الذي ألـز نفسو بأف يتكّلم على و 

 ـ ااورة.العاّمة يف مقا

ويبكن أف أبُّت شيئًا آخر وال أدري ىل نعرّب عنو بالوجو ثالث أو  -الوجى الثالث:
إذا دل نأخذ بفكرة مناسبات اغبكم واؼبوضوع فسوؼ  -فنقوؿنعرب عنو بتعبٍَت آخر 

يلـز اػبروج بفقٍو وبأفكار جديدٍة ال يلتـز هبا أحد, فمثبًل حينما يتكلم اإلماـ عليو 
رارة ويقوؿ لو )اغسل ثوبك( فاغبكم ىبتّص بثوب زرارة فكيف تعّممو السبلـ مع ز 

إذل األثواب األخرى غَت ثوب زرارة؟!! إف  ىذا فقو جديد ونتائج ال يقبلها العرؼ, 
دبناسبات اغبكم  وحيث إّف ىذا الـز باطل فعلى ىذا األساس البد وأف نأخذ

 واؼبوضوع.

ا إلثبات مناسبات ذين استندنا إليهمبالنسبة إذل الوجهُت الل -:يذا وقد يقاؿ
 اذل وجهُت.يرجعاف إذل وجٍو واحٍد وليس بأهنما  -اغبكم واؼبوضوع

أّف الظهور إمبا يأخذ بو العرؼ والعقبلء من باب أنّو أسلوب من أساليب  -َبياف:
ااورة, فمن أساليب ااورة الصريح ومن أساليبها الظهور, فالظهور إذف يؤخذ بو 

أسلوٌب من أساليب ااورة, وعلى ىذا األساس ال يوجد عندنا إلثبات دبا أنو 
أي  -حّجية مناسبات اغبكم واؼبوضوع وجهاف ودليبلف بل نبا  واحد فإّف األّوؿ 
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فإنو أسلوب من  -أي أسلوب ااورة  -ترجع حّجيتو إذل الثاين  -الظهور 
ات حجّية مناسبات اغبكم أساليب ااورة وعليو فبل يوجد وجهاف يف اؼبقاـ إلثب

 واؼبوضوع.

ٌّ إذا فرض أّف أسلوب ااورة ينحصر بالظهور فيقاؿ  -:قلتُ  إّف ىذا اإلشكاؿ تا
إف  مناسبات اغبكم واؼبوضوع حيث توّلد ظهورًا واؼبفرض أّف الظهور ىو أسلوب 
من أساليب ااورة فتثبت مناسبات اغبكم واؼبوضوع  فيعود مدرؾ حجّية مناسبات 
اغبكم واؼبوضوع إذل وجٍو واحٍد وليس إذل وجهُت, ولكن ىذا يتّم إذا قلنا بأّف 
أسلوب ااورة ينحصر بالظهور, ولكن يف مقامنا كبن نريد أف نّدعي ونقوؿ إنّو إّما 
أف ترجع مناسبات اغبكم واؼبوضوع إذل الظهور فإف رجعت إليو كاف مدرؾ حجيتها 

قلنا ىي ليست مصداقًا للظهور فآنذاؾ يأيت الوجو ىو حجّية الظهور, وإذا تنزّلنا و 
الثاين ونقوؿ ال أقل ىي أسلوٌب من أساليب ااورة وإف دل تكن ظهورًا ومادامت 

 أسلوباً من أساليب ااورة فحينئٍذ سوؼ تكوف حّجة.

ىذا جّيٌد ولكن يبقى سؤاؿ وىو أّف الظهور يبكن أثبات حجّيتو  -:إف قلتَ 
سَتة عليو, فإّف سَتة العقبلء والعرؼ جرت على األخذ بالظهور باعتبار انعقاد ال

وحيث ال ردع فيثبت اإلمضاء, ولكن كيف نثبت حجية مناسبات اغبكم واؼبوضوع 
 بناًء على عدـ إرجاعها إذل الظهور؟

كلمة ُخرى: أنت تريد أف تقوؿ ىي أسلوٌب من أساليب ااورة فإّف ىذا ال  -َو
ات اغبكم واؼبوضوع فتبقى أنت حباجة إذل دليٍل إلثبات يكفي إلثبات حجّية مناسب

 كفي إلثبات اغبجّية.تهنا وسيلة من وسائل ااورة ال حّجيتها فمجّرد كو 
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نعم كبتاج إذل ما يثبت اغبجّية وكبن دل نذكره من باب وضوح اؼبطلب,  -:قلتُ 
ساليب واؼبقصود ىو التمّسك بالسَتة فإهّنا جرت على األخذ بكّل أسلوٍب من أ

ااورة أعّم من كونو ظهوراً أو غَت ظهور, فما داـ ىو أسلوب من أساليب ااورة 
ونسّميو ميثاقًا اجتماعيًا إف  -والتـز اإلنساف أف يتحاور على طبقو بااللتزاـ النوعي 

فالسَتة منعقدة على األخذ بو والتمّسك بو, فاؼبدرؾ للحجّية ىو  -صّح التعبَت 
السَتة منعقدة على األخذ بالظهور والتمّسك بو من باب أنّو  السَتة, فكما أفّ 

أسلوب من أساليب ااورة كذلك ىي منعقدة على األخذ دبناسبات اغبكم 
 واؼبوضوع من باب أنّو أسلوب من أساليب ااورة وإف دل يكن ظهوراً.

 الفرؽ بُت مناسبات اغبكم واؼبوضوع وفكرة القياس. -الثالثة: الجهة

ب إلغاء خصوصّية إّف فكرة مناسبات اغبكم واؼبوضوع ىي توج -ؿ قائل:قد يقو 
ك مم َُواؿ ما ال يؤكل لَّمى( -فالرواية اليت تقوؿ: اؼبورد أحياناً,  (ٔ))اغسل ثَو

موردىا ىو الثوب ولكن نتعّدى إذل غَته من خبلؿ مناسبات اغبكم واؼبوضوع, 
فأصحاب القياس يتعّدوف من  وىذا التعّدي شبيٌو بتعّدي البعض من خبلؿ القياس,

مورد النّص إذل مورٍد آخر وأنتم تتعّدوف كذلك فكيف تقولوف إّف التعّدي الناشئ 
من القياس مرفوٌض بينما التعّدي اغباصل دبناسبات اغبكم واؼبوضوع ليس دبرفوض؟ 
إّف ىذا شيٌء مرفوٌض, ففكرة القياس إذف موجودٌة عند اإلمامية ولكن ألبسوىا ثوباً 

ن وىو ثوب مناسبات اغبكم واؼبوضوع أو تنقيح ؼبناط أو ما شاكل ذلك م آخر
 ـبتلفة فلماذا ُتشِكلوف علينا؟ بَتاتتعابَت, فالروح واحدة والتع

                                                           

 .ٖ, حٚ٘, صٖاف, فروع الكايف, جرواية عبد ا بن سن ((ٔ
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 -أو باألحرى تنقيح اؼبناط  -إنّو يف فكرة مناسبات اغبكم واؼبوضوع  -والجواب:
 -الشموؿ لغَت الثوب كبن نتعّدى ألجل الظهور, فيتكّوف للدليل ظهوٌر يف السعة و 

فالتمّسك سبّسٌك بالظهور والدليل ىو الظهور, وأنتم وكبن نرى  -أعٍت مثل العباءة 
من قاؿ إّف  -صبيعًا حجّية الظهور والظهور دليل أمضاه الشرع وقبل بو, ولو قيل:

ألنّو قد انعقدت عليو سَتة العرؼ والعقبلء وىذه السَتة  -الشارع قبل بو؟ قلنا:
ة بل ىي موجودة جزمًا يف عصر النيب صلى ا عليو وآلو باتفاٍؽ منّا ليست جديد

ومنهم ودل يردع اؼبعصـو عن التمّسك بو فتثبت حجّيتو كدليٍل شرعّي أمضاه 
الشارع, فالتمّسك إذف دبناسبات اغبكم واؼبوضوع يعود إذل التمسك بالظهور 

 والظهور دليٌل يقبلو اعبميع.

س فإنّو ال يتمّسك بالظهور وإمبا يأيت الفقيو إذل الرواية مثبلً واما يف تطبيق فكرة القيا
ويقوؿ إف  الرواية أثبتت الربا يف اغبنطة أو الشعَت وما ىي العلة؟ فيذىب ويبحث 
عن العلة, فهو يريد أف يتوّصل إذل علل األحكاـ فينفي أف تكوف العلة ىي ألجل  

يقوؿ )بل ألجل أنّو مكيبًل( وإذا كاف كونو مطعوماً أو مأكواًل مثبًل أو غَت ذلك مث 
ألجل كونو مكيبًل فيتعّدى حينئٍذ إذل كّل مكيٍل ويقوؿ يتحّقق فيو الربا, ومن 
الواضح إّف كوف النكتة ىي كونو مكيبًل ليست من مصاديق الظهور فإف ىذا ليس 

ومن ظهور لفٍظ وال ظهور حاؿ, وال يوجد عنده قطٌع بذلك بل وبصل عنده ظنٌّ, 
 و يتّسمك بالظن والظن ال يغٍت عن اغبّق شيئاً.ى مث

إذف الفارؽ بُت مورد القياس وبُت مورد مناسبات اغبكم واؼبوضوع واضٌح جدًا , 
فإنو يف مورد القياس ال يوجد ظهور وال يوجد قطع بالعلة بل أقصى ما ىناؾ يوجد 

تريد أف تتعّدى  ظّن وكبلنا مّتفقوف على أّف ىذا الظن ال يغٍت عن اغبّق شيئاً, فأنت
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من مورد النّص إذل غَته من خبلؿ الظن, وىذا خببلفو يف مناسبات اغبكم 
 واؼبوضوع فإنّا نتمّسك بالظهور وىو حّجة عندنا وعندكم وعند الشرع اؼبقّدس.

ىناؾ فرٌؽ بُت تنقيح اؼبناط وزبريج اؼبناط, فالذي عندىم ىو  -وإف  ئت قلت:
ألّف اؼبناطات والعلل ال يعرفها إال ا عز وجّل زبريج اؼبناط وىذا ما نرفضو كبن 

إذ غاية ما ىنا ىو الظن, وىذا خببلفو يف  اً واؼبعصـو عليو السبلـ فالتعّدي ليس فبكن
واّدعاء أّف النكتة  -كخصوصية الثوب   -تنقيح اؼبناط أي يف إلغاء خصوصية اؼبورد 

نكتة عرفّية يتوّلد من  ليست ىي كونو ثوبًا وإمبا النكتة ىي كونو ملبوسًا وىذه
خبلؽبا ظهوٌر, فهم يفهموف وكبن نفهم من خبلؿ كلمة )الثوب( يف النص مطلق 
اؼبلبوس أعم من كونو ثوبًا أو عباءة, وىذا ليس زبرهبًا للمناط وإمبا ىو تنقيٌح 

يعٍت بتعبٍَت آخر هتذيب وسبييز للمناط ال أننا نريد أف نستخرجو بل ىو  -للمناط 
رؽ بُت اؼبوردين واضحاً . وعلى ىذا صار الف -ا ىو واضح مبليس خبفّي وإ

 واإلشكاؿ قد ارتفع.

ىناؾ مصطلحات أربعة يبكن  -ههي حديثها عم يذو القاعدة نقوؿ:ن وقبل ُف
أف نقوؿ ىي من باب الًتادؼ فهي متعّددة لفظًا ولكن اؼبعٌت واحد, وىي عبارة 

ُو إلغا  الخصوصّية, ُو  مهاسبات الَّكب والموضوع, ُو تهقيح المهاط,)عن 
فهذه اؼبصطلحات متقاربة أو أف اؼبقصود منها واحد,  (الَّمل علي المثالية

فحينما نقوؿ إف  خصوصية الثوب ملغّية, أو نقوؿ إّف الثوب ؿبموٌؿ على اؼبثالّية, أو 
نقوؿ إّف مناسبات اغبكم واؼبوضوع تقتضي عدـ اػبصوصّية للثوب والشموؿ لكّل 

وؿ إنّو بتنقيح اؼبناط عرفًا يثبت أف اؼبوضوع لوجوب الغسل ىو ملبوس, أو نق
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اؼبلبوس ال خصوص الثوب, فاؼبقصود يف اعبميع واحد والعطف فيما بينها عطٌف 
 تفسَتي.

إّف التعبَت بكوف ىذه ألفاظ مًتادفة فيو تسامٌح يف التعبَت,  -ولكهي ُقوؿ:
وإف كاف ال يوجد بينها ترادؼ واؼبقصود وىو أهّنا يف مورد اجتماعها تكوف مرادفة 

باؼبعٌت الدّقي إذ أف  مناسبات اغبكم واؼبوضوع تارًة تنتج السعة وأخرى تنتج الضيق 
بينما ضبل اؼبورد على اؼبثالّية أو إلغاء اػبصوصّية مثبًل فهو ينتج التوسعة وال ينتج 

رد االجتماع الضيق. إذف من ىذه الناحية ال يوجد ترادؼ باؼبعٌت الدقيق لكّنو يف مو 
 نقوؿ بأنّو يوجد ترادؼ. -يعٍت إذا كانت نتيجتهن التوسعة كّلهن  -
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 القاعدة الثامهة

 

ّٖٛ  الفحٕٝ ٔاألٔلٕ

 -والكبلـ يقع ضمن نقاط:

 .مضموف القاعدة -الهقطة األولي:

القاعدة ىو أّف اغبكم يًتتب أحيانًا على عنواٍف وباألولويّة العرفّية ىذه اؼبقصود من 
 (ٔ)﴾َواَل تَػُقْل َلُهَما ُُؼٍّ ﴿ -لقطعية يلـز ثبوتو يف اؼبورد الثاين, من قبيل قولو تعاذل:ا

فإّف ما هنُِي عنو ىو التأّفف ولكن العرؼ يفهم من حرمة التأفف حرمة الضرب 
حو األولوية القطعّية, إّف ىذا يعرّب عنو بالفحوى فيقاؿ إف  اغبكم حبرمة التأّفف نب

على حرمة الضرب. وواضح أّف اؼبقصود من  -يعٍت باألولوية  -يدّؿ بالفحوى 
األولوية ىنا ىو األولويّة القطعّية ولكن ليست القطعية عقبًل بل يكفي أف تكوف 

 قطعّية بالنظر العريف.

وألفت النظر أيضا إذل أنّو قد أختلف معك يف الصغرى وأنّو يف ىذا اؼبورد ىل 
اختبلؼ صغروي, ولكن إذا وجد ذلك كما يف توجد أولوية قطعية أو ال ولكن ىذا 

النهي عن التأّفف فإنك توافقٍت على أّف ربرًن التأّفف يدّؿ باألولويّة القطعّية على 

                                                           

 .ٖٕسورة األسراء, آية ((ٔ
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حرمة الضرب فتثبت آنذاؾ اغبرمة للضرب أيضاً, وأّما األولوية الظنّية فهي يف 
 اغبقيقة سبّسٌك بالظن والظن ال يغٍت عن اغبّق شيئاً.

ختبلؼ الصغروي ما دّؿ على اف الصائم إذا أتى أىلو يف هنار الصـو ومن أمثلة اال
مضافًا إذل القضاء فلو فرضنا أنو أتى غَت أىلو بالزنا مثبلً  (ٔ)وجبت عليو الكفارة

فهل يثبت اغبكم باألولويّة القطعّية أيضًا أو ال؟ إّف ىذا قد يكوف مورد اختبلٍؼ 
طعّية العرفّية كما ىو ليس ببعيد وأنا أنكر بيننا فقد تّدعي أنت وجود األولويّة الق

 ذلك.

ومن أمثلة ذلك ما إذا أتى أىلو من دوف أف ينوي الصـو فؤلجل أنّو دل ينِو الصـو 
عليو القضاء والكفارة ولكّنو إذا أتى أىلو وىو دل ينِو الصـو فهل يشملو دليل 

جد أولويّة قطعّية أو )الصائم إذا أتى أىلو وجبت عليو الكّفارة( أو ال يشملو وىل تو 
 ال؟ إّف ىذا اختبلؼ صغروي.

وكيفما كاف إذا سّبت الصغرى وكانت ىناؾ أولويّة قطعّية فهذا اؼبورد يعرّب عنو 
 بالفحوى واألولويّة.

 مدرؾ القاعدة. -الهقطة الثانية:

ؼباذا يثبت اغبكم يف اؼبورد الثاين؟ فإّف ؾبّرد عنواف األولويّة أو الفحوى ال يكفي 
 بات اغبجّية, فمجرد األلفاظ ال تكوف مدركاً للحجّية فما ىو مدرؾ حّجيتها ؟إلث

 -يف ىذا اجملاؿ يبكن أف نذكر وجوىاً ثبلثة:
                                                           

 .ٗ, حٔٛ, صٖاالستبصار, ج ((ٔ
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إنّو بسبب األولويّة القطعّية يصَت  -فكرة الظهور, بأف نقوؿ: -الوجى األّوؿ:
بب ضّم األولويّة فبس (َفبَل تَػُقْل ؽَبَُما ُأؼٍّ )الكبلـ ظاىرًا يف األوسع, فحينما يقاؿ 

القطعّية يكوف الكبلـ ظاىراً يف األوسع وكأنّو قد قيل )وال تقل ؽبما أّؼ وال تنهرنبا 
وال تضرهبما وال تطردنبا من البيت وغَت ذلك( فالكبلـ يصَت ظاىرًا بنفسو يف 

 السعة فيشملو آنذاؾ دليل حجّية الظهور.

ال كبتاج إذل فكرة الظهور فلو  التمّسك بفكرة القطع بأف يقاؿ كبن -الوجى الثاني:
أّنك أنكرت الظهور وقلت إّف الكبلـ ال يصَت ظاىراً يف األوسع فنقوؿ أوليس لك 
قطٌع بثبوت حرمة الضرب بسبب حرمة التأفف؟ إنو إذا فرض حصوؿ القطع فنضّم  
كربى حجّية القطع, وحيث إّف كّل قطٍع حّجة فحينئٍذ يثبت اغبكم حبرمة الضرب 

قطٍع لنا باغبرمة اؼبذكورة نتيجة القطع حبرمة التأّفف, فضّم القطع  من باب حصوؿ
إّف القطع  باألولوية إذل دليل حرمة التأّفف وبصل لنا قطٌع حبرمة الضرب وحيثُ 

 حّجة فسوؼ يثبت اغبكم الثاين.

أف يقاؿ إّف ىذا ىو أحد أساليب ااورة فإّف من أحد أساليبها  -الوجى الثالث:
إلنساف الفرد األخفى واألدىن ومن خبلؿ بياف الفرد االدىن أنت تعرؼ ىو أف يبُّت ا

)إذا جاءؾ الضيف الفاسق  -حكم الفرد غَت األدىن, فأحيانًا قد يقوؿ العرؼ:
الفاجر أكرمو( يعٍت فضبًل عّما إذا كاف عاؼبًا تقّياً, فهو يبُّت الفرد األخّس واألدىن, 

ّف كّل متكّلٍم ملتـز بأساليب ااورة وىذا أسلوب من أساليب ااورة, وحيث إ
 فحينئٍذ تثبت اغبجّية.
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أي اإللزاـ  -وقد قلنا سابقًا أّف ىذا اؼبقدار ال يكفي إلثبات حجّية ىذا األسلوب 
إاّل إذا ضممنا السَتة بأف نقوؿ إّف السَتة جارية على اإللزاـ  -بأساليب ااورة 

تكّلمت بكبلـٍ وكاف أسلوب ااورة  بأّي أسلوب من أساليب ااورة, فأنت إذا
يقتضي شيئًا معّينًا كما يف اؼبثاؿ الذي أشرنا إليو فالسَتة جرت على أنك تُلَزـ 
بذلك وإذا أنكرت وقلت إّف مقصودي ىو الفاجر الفاسق وليس ذاؾ فنقوؿ لك 
ـٌ دبا يدّؿ عليو  اسكت فإّف كبلمك ىذا يدّؿ على الشموؿ وىذا معناه أنّو يوجد إلزا

 أسلوب ااورة.

 , فكما أهنا تستعمل هبذاخراٍف أُ إّف كلمة الفحوى قد تستعمل دبع -الهقطة الثالثة:
دّؿ بالفحوى على حرمة تفيقاؿ إّف حرمة التأّفف  -لويّة أي دبعٌت األو  -عٌت اؼب

, كذلك قد تطلق -ويقصد من الفحوى األولوية العرفّية القطعّية  -الضرب 
كبلـ, فالكبلـ إذا كاف يدّؿ على معًٌت معُّت فقد نقوؿ إّف الفحوى على مدلوؿ ال

فحوى ىذا الكبلـ الوجوب مثبلً أي إّف ىذا ىو معٌت الكبلـ ومدلولو, فتصَت كلمة 
 معٌت.كلمة الفحوى مرادفة لكلمة مدلوؿ و 

ض أّف إنساناً ًت فاويوجد استعماٌؿ ثالث لكلمة الفحوى ىو الظهور اغبارل, فلو 
ؾبلس تعزية أو ػبدمة زوار اإلماـ اغبسُت  هن باب أنو يوجد عندفتح باب داره م

عليو السبلـ فهل هبوز للشخص الوارد أف يذىب إذل اػببلء ليقضي اغباجة أو 
يتوضأ من صنبور اؼباء أو يبسح باؼبنديل اؼبعّلق أو يلزمو أف يكسب اإلجازة من 

لذلك واغباؿ أنّو ال صاحب الدار؟ وإذا قلت ال يلـز أخذ اإلذف فما ىو اؼبستند 
 هبوز التصّرؼ يف أمواؿ اآلخرين إاّل بالرضا وطيب النفس منهم؟ 
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إّف فتح الباب يدّؿ بالفحوى على أنّو ال ؿبذور يف االستفادة من ىذه  -وهقوؿ:
األمور, ماذا يقصد من باب الفحوى ىنا؟ إنّو ظاىر اغباؿ, يعٍت أّف ظاىر 

بل هبذه التصرفات ببل مانع. وقد ال يوجد الشخص حينما فتح باب داره ىو أنّو يق
ىذا الظهور اغبارل يف بعض التصرّفات األخرى كفتح الثبلجة مثبًل وغَت ذلك بل 

 يوجد يف اغبدود اليت يكوف فيها ظهوٌر للحاؿ وىذا ىبتلف من شخٍص إذل آخر.

وعرفنا أيضًا النكتة يف جواز ىذه التصرّفات من باب التمّسك بالظهور والظهور 
ّجة ببل فرؽ بُت أف يكوف ظهور لفٍظ أو ظهور حاٍؿ. وعلى ىذا األساس صارت  ح

 كلمة الفحوى مشًتؾ لفظّي ألنو يوجد لفٌظ واحد مع معاٍف متعّددة.
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 القاعدة الْاسعة

 

 ناُ َلباُلٕ 

إف  ىذه القاعدة دل قبد ؽبا أثرًا يف كلمات اؼبتقّدمُت وإمبا جاءت يف كلمات 
تعّددة كما سوؼ نوّضح, لو سّبت فيمكن االستفادة منها يف ؾباالت ماؼبتأخرين, و 

 -قع يف نقاط:والكبلـ ي

 مضموف القاعدة ومجاالتها. -الهقطة األولي:

ىو أّف القضّية إذا كانت ؿبّل ابتبلء فنفس كوهنا ؿبّل  القاعدةىذه واؼبقصود من 
ياف ؾباالت ابتبلء قد يساعد على استكشاؼ حكمها, ويّتضح ذلك من خبلؿ ب

تطبيقها, وأنا أذكر بعض اجملاالت, وبالتأمل ومراجعة اؼبسائل الفقهية قد كبصل 
 على أكثر منها, فإنا ال أذكر ىذه اجملاالت من باب اغبصر بل من باب األمثلة.

لو فرض وجود نّص يدّؿ على حكٍم كالوجوب ولكن الوجوب  -المجاؿ األّوؿ:
 -ال يلتـز بو:

وَِإَذا قَػَرَُْت اْلُقْرَآَف وَاْسَِْعْذ َِالل ِى ِمَم الش ْيطَاِف ﴿ -ذل:قولو تعا -مم قبيل:
, فإنو دبقتضى القواعد األصولية إف  كلمة )فاستعذ( ىي أمٌر واألمر (ٔ)﴾الر ِجيبِ 

                                                           

 .ٜٛسورة النحل, اآلية ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/278/فَاسْتَعِذْ
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يبكن  نعمظاىر يف الوجوب فيلـز أف كبكم بالوجوب, ولكن ىل نفيت بالوجوب؟ 
إّف ىذه  -جود النّص وذلك بأف نقوؿ:أف كبمل اآلية على االستحباب رغم و 

اؼبسألة ابتبلئية واؼبسألة االبتبلئية يلـز أف يكوف حكمها واضحًا وإذا رجعنا إذل  
كلمات الفقهاء وجدنا أّف كلمتهم قد اتفقت على عدـ الوجوب وال وبتمل آنذاؾ 
أّف اغبكم الثابت واقعًا ىو الوجوب وكانو اختفى عليهم وصاروا بأصبعهم على 

ستحباب فإّف ىذا خلف ابتبلئية اؼبسالة وكوف حكمها واضحاً, فبل يبكن أف اال
ىبفى ىذا اغبكم على الفقهاء وىذا يدّؿ على أّف ىذا اغبكم ىو حكم استحبايب. 
إذف كبن خالفنا الظهور ألجل ما أشرنا إليو إذ لو كاف الوجوب ثابتًا بعد فرض 

شهور ىو العكس فيدّؿ ذلك على أّف ابتبلئية اؼبسألة لباف واشتهر واغباؿ أّف اؼب
 األمر يف اآلية ال يراد منو الوجوب.

َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُف وَاْسَِْمُعوا َلُى َوَُْنِصُْوا َلَعل ُكْب ﴿ -قولو تعاذل: -ومم قبيل:
, فهل اآلية تدّؿ على وجوب االنصات واالستماع إذل القرآف الكرًن (ٔ)﴾تُػْرَحُموفَ 

؟ إنّا لو خلينا كبن واآلية اؼبباركة ظاىرىا ذلك, ولكن -ـ اؽبتك من دوف أف يلز  -
ىذه اؼبسالة ابتبلئية فيلـز أف يكوف حكمها واضحًا والفقهاء دل يقولوا بوجوب 
االستماع واالنصات وماداـ دل يقولوا بذلك فيظهر أّف الوجوب ليس ىو اغبكم 

ىم إليو يدّؿ على أّف الشرعي وإال لكاف واضحًا ولصار الفقهاء إليو فعدـ مصَت 

                                                           

 ٕٗٓةياألعراؼ, اآلسورة  ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/176/وَأَنصِتُواْ
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اغبكم الواضح ىو عدـ الوجوب, وعلى ىذا األساس تكوف اآلية الكريبة ناظرة إذل 
 .(ٔ)االستحباب

باب االحراـ فإنو يف باب االحراـ توجد بعض الروايات تبُّت كيفية  -ومم قبيل:
 فهل الغسل (ٕ)االحراـ وأحد ىذه الكيفيات اليت تبينها ىو االغتساؿ قبل االحراـ

واجب أوال؟ فلو خلينا كبن والرواية يبكن أف يقاؿ بالوجوب ألف الرواية قالت 
اغتسل ولكن نقوؿ ىو مستحب وليس بواجب من باب أّف ىذه مسألة ابتبلئية 
فلو كاف الوجوب ىو اغبكم الشرعي الصادر من ا عز وجل فبلزمو أف يشتهر 

ـ الوجوب, إذف ىذا ؿبموؿ وينعكس على الفقهاء واغباؿ أف اؼبعروؼ بينهم ىو عد
 على االستحباب واألمثلة من ىذا القبيل كثَتة.

ما لو فرض عدـ وجود نّص يف اؼبسألة ورغم عدـ وجوده نريد  -المجاؿ الثاني:
أف نثبت اغبكم هبذه القاعدة, وذلك بأف يقاؿ مثبًل يف مسألة اإلجارة فإذا شككنا 

لطرؽ إلثبات اللزـو ىو أف نّدعي أف عقد اإلجارة الـز أو ليس ببلـز فمن أحد ا
أّف مسألة اإلجارة ابتبلئية فيلـز أف يكوف اغبكم فيها ويف تفاصيلها األساسية 

                                                           

﴿َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُف فَاْسَتِمُعوا لَُو  -إّف اآلية الكريبة قالت: -ومن باب الكبلـ هبر الكبلـ نقوؿ: ((ٔ
َوأَْنِصُتوا﴾ فما معٌت االستماع واالنصات فهل يكفي أف أسكت ولكّن ذىٍت يف مكاٍف آخر؟ كبّل بل معٌت 

وىذا ال تلتـز بو حىت أنت فضبًل عن الفقهاء, وىل وبتمل االستماع واالنصات ىو أف أوّجو ذىٍت إذل اآلية 
أنّو إذا جاء شخص وقراء القرآف يلـز علينا أف قبعل أذىاننا معو إذا أمكننا فهل ىذا واجب؟!! إّف ىذا غَت 
ؿبتمل, وىذه قرينة ثانية على أف ىذا اغبكم استحبايب بقطع النظر عن قاعدة )لو كاف لباف(. الشيخ 

 االستاذ.

. ومن ال وبضره الفقيو, ٙو ٘و ٖو ٕ, حٕٖٛ. وص٘, حٕٖٚ, صٗأنظر: الفروع من الكايف, ج ((ٕ
 .ٜو ٛ, حٖٙ, ص٘. وهتذيب االحكاـ, جٕٗٗ٘, حٖٔٔ, وصٖٕٗ٘, حٖٓٔ, صٕج
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واضحاً واليت منها كوف اإلجارة عقٌد الزـٌ أو ىو عقٌد جائز, فحينئٍذ نقوؿ حيث إّف 
يف فهذا يدّؿ على أف اغبكم اؼبنعكس من قبل الشرع  (ٔ)الفقهاء قد أفتوا باللزـو

ىذه اؼبسألة والواضح ىو اللزـو إذ أّف ىذه مسألة ابتبلئية فيلـز أف يكوف حكمها 
واضحًا وال وبتمل أّف ذلك اغبكم الواضح قد خفي على كّل الفقهاء أو اؼبعروؼ 

للحكم  -ىو اللزـو اؼبعروؼ بُت الفقهاء  -بينهم, فحينئٍذ يكفينا ىذا اغبكم 
 اص.بلزـو اإلجارة رغم عدـ وجود نصٍّ خ

ما يخطر إلي الذيم  ي : وىو أّف الفقهاء إذا كانوا يقولوف بلزـو اإلجارة   -وَر
 كفانا إذف إصباعهم وعدـ اػببلؼ بينهم.

كبن حبسب ما ىو اؼبفروض ال نقوؿ حبّجية االصباعات وعدـ  -والجواب:
يعٍت اؼبدرسة اؼبشهورة  -اػببلؼ, وإمبا ىذا يوّجو إذل مثل الشيخ األنصاري)قده( 

, أما كبن فبل نرى قيمًة كاملًة ؽبذه -يت ترى حجية االصباعات وعدـ اػببلؼ ال
 االصباعات اؼبنقولة وعدـ اػببلؼ فنحتاج من ىنا وىناؾ إذل دليٍل حىت نصل إليو.

وىو النيابة يف الرمي, يعٍت يف باب رمي اعبمرات يـو العاشر  -ويهاؾ مثاؿ ثاٍف:
لئلنساف الصحيح أو ال ذبوز؟ فما الدليل فهل نتمكن أف نقوؿ ذبوز النيابة حىت 

ستدّؿ بأّف ظاىر على أنو يلـز أف يذىب اؼبكلف بنفسة وال ذبوز لو النيابة؟ قد يُ 
( أو )هبب عليك الرمي( فظاىره  األمر ىو لزـو اؼبباشرة فإذا خوطبنا بلساف )إرـِ

 اؼبباشرة, وىذا ال بأس بو.

                                                           

, ٕ. السيد اػبميٍت, ربرير الوسيلة, جٖٙٛاؼبعامبلت, مسألة  ٔالسيد اػبوئي, منهاج الصاغبُت, ج ((ٔ
 .ٖٛ٘اؼبعامبلت, مسألة  ٔالفياض, منهاج الصاغبُت, ج . الشيخ إسحاؽٜمسألة 
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إّف مسألة الرمي ابتبلئية  -ف نقوؿ:ولكن يبكن أف نذكر دليبًل آخر لذلك وذلك بأ
فلو كاف ذبوز الوكالة والنيابة لكّل إنساٍف الشتهر ذلك والـز ذلك أّف كثَتًا من 
الناس يوّكلوف غَتىم للرمي وال يذىبوف بأنفسهم واغباؿ أنّا قبد أف  القضية على 

ن وىذا يدؿ العكس سباماً فإّف الكثرة الكاثرة تذىب للرمي وال يبقى إاّل من ال يتمكّ 
 على أّف اؼبباشرة قضّية الزمة. وىكذا كبصل على أمثلة أخرى بالتأّمل.

)الهاس و  )مم حاز ملك(باب الِسََت, فهناؾ ِسََت كثَتة مثل  -المجاؿ الثالث:
, فهذه ِسََت )مم ُتلف ماؿ الغير وهو لى ضامم(و  مسلطوف علي ُموالهب(

لو كاف اغبكم يف باب اغبيازة مثبًل ىو عقبلئّية موجودٌة يف اػبارج فنقوؿ آنذاؾ 
عدـ اؼبلكية وأّف اغبيازة ال توجب اؼبلكية للـز أف يكوف ىذا اغبكم مشتهرًا باعتبار 
أّف اغبيازة مسألة ابتبلئية فيلـز أف يكوف حكمها واضحًا واغباؿ أنّو ال يوجد ما 

لكية شرعاً يدّؿ على أهنا ليست موجبة للملكّية وىذا يدّؿ على أهنا موجبة للم
تكوف ىذه السَتة فبضاة وإال الشتهر العكس واغباؿ أنّو دل يشتهر  من مثوفبضاة, و 

 العكس.

إذف يف باب السَت نستفيد إلمضائها من ىذه القاعدة, وإال إذا دل تكن اؼبسألة 
ابتبلئية يف باب السَتة ومن دوف إدخاؿ ىذه القاعدة فبل يبكن استفادة االمضاء, 

فبل يبكن استفادة االمضاء  معينة السَتة يف مساحٍة ضيقٍة ويف زاويةٍ يعٍت إذا كانت 
وإمبا نستفيد االمضاء فيما إذا كانت اؼبسألة ابتبلئية وعاّمة فنقوؿ حينئٍذ يلـز منها, 

يلـز أف يتدّخل الشرع لبياف اغبكم وحيث دل  من مثأف يكوف حكمها وضاحًا و 
ذلك اغبكم الواضح ىو ما عليو السَتة  ينعكس ما يغاير ما عليو السَتة فيثبت أفّ 

 وأّف السَتة فبضاة.
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بالتأمل يبكن أف كبصل و  نا,نحصر دبا ذكر تاؾ ؾباالت أخرى ؽبذه القاعدة ال وىن
 على ؾباالٍت أخرى.

 .القاعدةيذو مدرؾ  -الهقطة الثانية:

 القاعدة ىو القطع أو االطمئناف, فإذا غبظ الفقيو مسألة االستعاذةىذه إّف مدرؾ 
قبل قراءة القرآف وقاؿ إّف ىذه مسألة مشهورة وابتبلئّية فلو كاف هبب االستعاذة 
الشتهر ىذا اغبكم واغباؿ أف  اؼبشهور بُت الفقهاء ىو عدـ الوجوب, إنّو آنذاؾ 

أي  -يفيت بعدـ الوجوب  من مثو  ,يتوّلد لديو اطمئناٌف أو قطٌع بعدـ الوجوب
ية تعود إذل ىذا االطمئناف و القطع, فاغبجّ ألجل ىذا االطمئناف أ -باالستحباب 

 أو القطع وإال فهذه القاعدة ال قيمة ؽبا لوال حصوؿ االطمئناف أو اليقُت للفقيو.

 الفرؽ َيم يذو القاعدة وقاعدة )عدـ الدليل  ليل العدـ(. -الهقطة الثالثة:

يل على ىناؾ قاعدة قد تكوف متداولو على السنة بعض القدماء تقوؿ إف  عدـ الدل
, -أي ىو دليل على عدـ الوجوب أو اغبرمة  -الوجوب أو اغبرمة ىو دليٌل العدـ 

والفارؽ بُت قاعدتنا وبُت ىذه القاعدة واضٌح فإّف ىذه القاعدة تعبٌَت آخر عن 
أصل الرباءة ولكن بلساٍف آخر فَتاد أف يقاؿ ذبري الرباءة عن الوجوب إذ ال دليل 

عن عدـ الوجوب إذ لو كاف الوجوب ثابتًا حّقاً عليو ونفس عدـ الدليل يكشف 
 لورد وثبت بدليٍل وحيث ال دليل عليو فيكشف عن عدـ الوجوب.

, فمثبلً نثبت وجوب اؼبباشرة  وأين ىذا من قاعدتنا اليت قد نثبت هبا الوجوب واللزـو
يف الرمي وال ذبوز النيابة ألّف ىذه مسألة ابتبلئية فيلـز أف يكوف حكمها واضحاً 
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فلو كاف ذبوز النيابة حىت للقادر ألشتهر واغباؿ أّف اؼبعروؼ بُت الفقهاء العكس إال 
 يف حاؿ الضرورة. فقاعدتنا قد تكوف مثبتة للوجوب ال للرباءة.

إذف ال ربط إلحدى القاعدتُت بالثانية, نعم قد تّتفق النتائج أحيانًا ولكّن ىذا ال 
 يعٍت أهّنما قاعدة واحدة.

 االرتكاز المْوارثو الفرؽ َيم يذو القاعدة  -:الهقطة الراَعة

ىناؾ قاعدة ثانية قد يستعاف هبا يف بعض اؼبوارد, فمثبًل يف باب الوضوء والصبلة 
والغسل والصـو االعتكاؼ وغَت ذلك ما الدليل على أّف ىذه األمور عبادة؟ فكيف 

برواية تدّؿ على نثبت أّف الوضوء مثبًل يلـز فيو قصد القربة فإنو من الصعب اجمليء 
ذلك, ولكن تستطيع أف نقوؿ بأنو ال يلـز قصد القربة؟! أنك ال تستطيع ذلك, 
فإذف كيف نصنع؟ إف  إحدى الطرؽ إلثبات لزـو قصد القربة ىي التمّسك بفكرة 

بقطع النظر  -االرتكاز اؼبتوارث فنقوؿ إف  اؼبرتكز يف أذىاف اؼبتشّرعة أعٍت  الفقهاء 
أّف الوضوء قريّب, ومن أين جاء ىذا االرتكاز؟  -ات أو غَت ذلك مراجعة الروايعن 

إنّو جاء من اعبيل السابق مث من األسبق منو... إذل أف نصل إذل زمن اؼبعصـو 
فبلبد وأهنم تلّقوا ىذا الوضوح يف اعتبار العباديّة يف الوضوء من معدف العصمة 

 يو وفيما شاكلو.والطهارة وبذلك نثبت أنّو عبادة ويلـز قصد القربة ف

فهذا االرتكاز اؼبتوارث يثبت لنا اعتبار قصد القربة يف مثل الوضوء وما شاكلو, وىو 
 شيء آخر يباين قاعدة )لو كاف ثابتاً الشتهر وباف(.

نعم قد تّتفق النتيجة إاّل أف الطريق ـبتلٌف فإذا أريد تطبيق قاعدتنا يف الوضوء مثبلً 
ئية فيلـز أف يكوف حكمها من حيث القربة واضحاً إّف مسألة الوضوء ابتبل -فيقاؿ:
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فلو كاف ذلك اغبكم الواضح ىو عدـ الوجوب لكاف ىو اؼبشهور واغباؿ أّف 
اؼبشهور ىو العكس, إنّو يبكن أف نطبق ىذه القاعدة يف مسألة نّية الوضوء ولكن 

كوف   إمكاف تطبيقها ال يعٍت أهنا عُت ذلك الطريق فإّف ذلك الطريق ال يأخذ عنصر
اؼبسألة ابتبلئية وال عنصر كوف اؼبسألة االبتبلئية فيلـز أف يكوف حكمها واضحًا بل 

 -ىو يف صدد مطلٍب آخر فهو يقوؿ يوجد ارتكاٌز ثابٌت جزمًا يف أذىاف اؼبتشرعة 
فمن أين نشأ ىذا االرتكاز فإنّو ال يبكن أف يوجد اؼبعلوؿ ببل  -أعٍت الفقهاء 

 ٍء آخر. فإذف الفرؽ بُت القاعدتُت واضح.عّلة؟!! إنّو ينطلق من شي

فاالرتكاز اؼبتشّرعي  -ويهبغي الْفرقة َيم االرتكاز المْشرعي واالرتكاز العقالئي:
ناظٌر إذل اؼبتشرعة فقط دبا ىم متشّرعة فنقوؿ إّف اؼبرتكز يف أذىاهنم اعتبار النّية يف 

ال دبا  -دبا ىم عقبلء الوضوء, وال يصّح أف نقوؿ يف أذىاف العقبلء فإّف العقبلء 
ال ربط ؽبم بالوضوء ونّيتو, فارتكاز اؼبتشّرعة يكوف يف القضايا  -ىم متشرعة 

الشرعّية, بينما ارتكاز العقبلء يكوف يف القضايا العقبلئّية من قبيل )من حاز ملك( 
فإّف ىذه قضّية مرتكزة يف أذىاف العقبلء, ونقوؿ إّف ىذا االرتكاز ليس جديدًا بل 

لعاقل والعقبلء, وحيث قد سكت الشارع عن ىذا االرتكاز لجوٌد مع خلقة مو  ىو
الذي وبتمل أّف العقبلء يطبقونو يف يـو من األياـ يف اجملاؿ الشرعي ويستفيدوا منو 

 حكماً فبلبد وأف يردع عنو وعدـ الردع يدّؿ على اإلمضاء.
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 ةلقاعدة العا ر ا

 

ّٗٛ العشف  وشدع

اس دبا ؽبم من فهٍم وانطباعاٍت وارتكازاٍت وعادات, الن ملعرؼ ىاؼبقصود من ا
غايتو قد يفًتض أّف ىذا الفهم واالنطباع يكوف ثابتًا بلحاظ صبيع الناس فيعرّب عنو 
بالعرؼ العاـ, وقد يكوف ثابتًا يف مساحٍة ضّيقة فيعرّب عنو بالعرؼ اػباص, والعرؼ 

 يو يف بعض اؼبوارد األخرى.هبوز الرجوع إليو يف بعض اؼبوارد وال هبوز الرجوع إل

 -ونذكر أّوالً اؼبوارد اليت هبوز فيها الرجوع إذل العرؼ:

, فاأللفاظ الواردة يف النصوص الشرعّية تَّديد مفاييب األلفاظ -المور  األّوؿ:
هبوز الرجوع يف ربديد معانيها إذل العرؼ, الف الدليل على مرجعّية العرؼ يف ىذا 

يوجد عنده تعّهٌد يف أنّو يتكّلم وفق اؼبعاين اؼبتداولة  اجملاؿ ىو أّف كّل متكّلمٍ 
واؼبفهومة عرفًا والثابتة عند العرؼ, فعلى ىذا األساس إذا تكّلم عريفٌّ بكبلـٍ فحتما 
ىو يقصد من ألفاظو تلك اؼبعاين اؼبتداولة عرفًا ؽبذه األلفاظ, وقد انعقدت السَتة 

متكلم يُلَزـ باؼبعاين اؼبتداولة عرفاً يعٍت اف السَتة جرت على أّف كّل  -على ذلك 
 .-زاـ ىو ما أشرنا إليو من التعّهد النوعي للتلك األلفاظ وسبب ىذا اال

ولكن ينبغي اإلشارة  إذل أنّو بالنسبة إذل النصوص الصادرة من الشرع اؼبقّدس البد 
 وأف ربمل على اؼبعاين اؼبوجودة يف عصر الصدور وليس على اؼبعاين اؼبوجودة يف
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عصرنا, والوجو واضٌح فإّف اؼبتكّلم هبذه النصوص ملتزـٌ بأنّو يتكلم هبذه األلفاظ 
وفق معانيها الثابتة يف عصره وليس وفق اؼبعاين الثابتة بعد ألف سنة مثبًل أو أكثر, 

 وىذا مطلٌب ينبغي أف يكوف واضحاً.

 عصر فاظ يفلوىو من أين كبرز معاين ىذه اال -ومم يها يهفْح مجاؿ لإل كاؿ:
صدور النّص فإّف اؼبعاين اليت نعرفها كبن ىي اؼبعاين اؼبتداولة يف زماننا, فهذا اللفظ 
يف زماننا يعطي ىذا اؼبعٌت ومن قاؿ إنّو يف الزماف السابق كاف يعطي نفس ىذا 

داـ اؼبدار على اؼبعٌت الثابت يف عصر الصدور فتتوّلد آنذاؾ مشكلة  اؼبعٌت؟! وما
اؼبعاين الثابتة ؽبذه األلفاظ يف عصر الصدور وأهّنا معاٍف يف  وىي أنّو كيف نشّخص

 عصر الصدور؟

إّف ىذا  -بأنّا نتمّسك بأصالة عدـ النقل, يعٍت أف نقوؿ: -ويمكم الجواب:
اؼبعٌت يف زماننا ثابت جزمًا ؽبذا اللفظ فلو كاف ىناؾ معًٌت آخر لو غَت ىذا اؼبعٌت 

 وبقاء اؼبعٌت السابق وعدـ حصوؿ النقل فبلزمو حصوؿ النقل واألصل وحدة اؼبعٌت
والتغَّت. إذف بضم أصالة عدـ النقل يندفع ىذا اإلشكاؿ ويثبت اؼبطلوب, وىذا ما 

 قرأناه يف اؼبعادل.

من أين لك ىذا األصل؟  -ولكن هبذا اؼبقدار دل ينحّل اإلشكاؿ إذ نسأؿ ونقوؿ:
إّف روايات  -:قد يتمّسك لو بدليل االستصحاب وذلك بأف يقاؿ -والجواب:

)ال تنقض اليقُت بالشك( وىذا مطلٌق يعٍت ىو دل يقّيد  -االستصحاب قالت:
)ال  -اليقُت بكونو يقينًا سابقًا فنتمّسك باإلطبلؽ فيصَت اؼبعٌت والتقدير ىكذا:

تنقض اليقُت سواء اليقُت سابقًا والشك ال حقًا أو كاف اليقُت االف والشك فيما 
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شك يف اؼبستقبل(, فاغبديث إذف مطلٌق فنتمّسك بإطبلقو. مضى أو اليقُت اآلف وال
 وىل ىذا تاـ أو ال ؟

إنّو قد يشّكك يف ثبوت ىذا االطبلؽ, ولكن كبن لسنا يف ىذا  -والجواب:
الصدد ولنفًتض أّف االطبلؽ ثابٌت ولكن نقوؿ إّف غاية ما يثبتو االستصحاب 

آلف ىو نفس اؼبعٌت الذي كاف وعدـ نقض اليقُت بالشك ىو أّف ىذا اؼبعٌت الثابت ا
ثابتاً يف عصر صدور النّص, ولكّن ىذا ال يوصلنا إذل مطلوبنا فإنّا نريد أف نثبت أّف 
صيغة )اِفعل( قد استعملت يف الوجوب واالستصحاب ال يقوؿ ىي قد استعملت 
فيو بل ىو يقوؿ إّف اؼبعٌت الثابت اآلف كاف ثابتًا سابقًا أّما أهنا قد استعملت يف 

واالستصحاب ال يثبت اللواـز العاديّة فهو  -أو عادي  -لوجوب فهذا الزـٌ عقلّي ا
 أصٌل مثبت.

 -واألوجى الْمّسك إلثباتها َالوجوو الْالية:

سَتة اؼبتشّرعة من أصحاب األئمة عليهم السبلـ, فإف أصحاب  -الوجى األّوؿ:
من النيب صلى ا اإلماـ اؽبادي والعسكري عليهما السبلـ وصلتهم روايات كثَتة 

عليو وآلو ومن األئمة السابقُت عليهم السبلـ والفًتة دل تكن قصَتة إذ كانت ثبلثة 
قروف تقريبًا واحتماؿ التغَّت يف اؼبعاين يف ىذه الفًتة وجيو وىؤالء األصحاب كانوا 
يأخذوف هبذه النصوص ومن دوف أصالة عدـ النقل ال يبكن االستفادة من ىذه 

ىذه النصوص قد صدرت وأريد منها اؼبعاين الثابتة يف عصر الصدور النصوص فإّف 
فلو دل يبكن إثبات معاين عصر الصدور بأصالة عدـ النقل فحينئٍذ سوؼ ال هبوز 
التمّسك هبا بل يلـز طرحها واغباؿ أهّنم كانوا يأخذوف هبا ويتربّكوف هبا واألئمة 
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ة بنفسها تكوف دليبًل على عليهم السبلـ حّثوىم على ذلك. إذف سَتة اؼبتشّرع
 اؼبطلوب.

سَتة العقبلء, فإّف الناس يف كّل زماٍف يشًتوف الكتب القديبة  -الوجى الثاني:
فنشًتي اؼبعّلقات العشر ونشًتي تاريخ الطربي وابن األثَت وغَتىا ونطالعها, وحينئٍذ 

ىذه  لو فرض أّف اؼبعاين الثابتة اآلف ال يبكن ضبل النّص عليها فشراء -نقوؿ:
ض ًت فاالكتب وطبعها وقراءهتا يصَت لغواً إذ أّنك تريد أف تعرؼ مقصود اؼبتكّلم فلو 

 أّف اؼبعاين اليت يقصدىا يف عصر النّص ال تعرفها فالشراء والقراءة ؽبا يكوف لغواً. 

إذف البد وأف تكوف أصالة عدـ النقل مقبولة وثابتة وصحيحة حىت نستفيد من ىذه 
ه السَتة ال تنفعنا لوحدىا بل حيث وبتمل أهّنا تتسّرب إذل الكتب. وحيث إّف ىذ

النصوص الشرعّية يف يـو من األياـ فعلى األماـ أف يردع عنها من باب اغبذر 
 اؼبسبق فسكوتو يدّؿ على أنّو يرضى هبا.

)إني تارؾ ويكب الثقليم...ما إف تمسكْب  -حديث الثقلُت: -الوجى الثالث:
, حيث أمرنا النيب صلى ا عليو وآلو بالتمّسك (ٔ)ًا(َهما لم تظّلوا َعدي َُد

بالكتاب والسّنة وكيف نتمّسك هبما إذا دل تكن أصالة عدـ النقل حّجة؟ إذ كبن 
ال نعرؼ اؼبعاين للكتاب والسّنة بقطع النظر عن أصالة عدـ النقل!! فحينئٍذ البد 

صالة عدـ النقل حىت وأف يكوف ىذا األمر بالتمّسك دااًل بااللتزاـ على حجّية أ
 يبكن التمّسك بالكتاب والسنة.

                                                           

 .ٜٕٗ, صٔاصوؿ الكايف, ج ((ٔ
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إذا دل نبٍت على أصالة عدـ النقل فسوؼ يلـز سّد باب االجتهاد  -الوجى الراَع:
ألّف اجملتهد يريد أف يستنبط من النّص, والنص البّد وأف يفهمو اجملتهد, وإمبا يفهمو 

النقل ؽبذه اؼبعاين اليت  من طريق اؼبعاين اؼبوجودة اآلف, والبد من ضّم أصالة عدـ
يفهمها فلو دل تكن أصالة عدـ النقل حّجة ال يبكن ضّمها إذل ىذه اؼبعاين وبالتارل 

 ال يبكن أف هبتهد ويتوّصل إذل ما تدّؿ عليو النصوص.

 -ويهاؾ َعض األمور المرتبطة َهذا الموضوع نشير إليها كما يلي:

روايات االستصحاب إلثبات أصالة ذكرنا أنّو قد يتمّسك بإطبلؽ  -األمر األّوؿ:
عدـ النقل, وكبن أشكلنا وقلنا لو كاف اإلطبلؽ ثابتًا فبل يبكن التمّسك بو من 
باب أنّو يلـز ؿبذور األصل اؼبثبت, باعتبار أّف االستصحاب يثبت وحدة اؼبعٌت 

ذا اؼبوضوع لو اللفظ وأّف اؼبعٌت واحٌد ودل يتغَّت أّما أّف ىذا اللفظ قد استعمل يف ى
اؼبعٌت الواحد فهذا ال يثبتو االستصحاب إاّل بضّم مبلزمة عقلية أو عرفّية عاديّة, 

 هي غَت شرعّية فيلـز ؿبذور األصل اؼبثبت.ف ومن مث

إّف ىذا وجيٌو إذا أجرينا االستصحاب يف اؼبعٌت اؼبوضوع لو وذلك بأف  -:إف قلتَ 
مثبلً ىو الوجوب بقرينة التبادر  نقوؿ إف  اؼبعٌت اؼبوضوع لو يف زماننا لصيغة )اِفعل(

نثبت أّف ىذا اؼبعٌت اؼبوضوع ىو  -أي االستصحاب القهقرائي  -وباالستصحاب 
يف زماف النيب صلى ا عليو وآلو فاؼبعٌت  -وىو الوجوب  -نفس اؼبعٌت اؼبوضوع لو 

ي اؼبوضوع لو واحد, إنّو بناًء على ىذا يلـز ؿبذور األصل اؼبثبت فإّف األثر الشرع
 مًتّتب على االستعماؿ يف ىذا اؼبعٌت الواحد ال على نفس وحدة اؼبعٌت.
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ولكن لِػػػَم ال قبري االستصحاب يف اؼبعٌت اؼبستعمل فيو دوف اؼبعٌت اؼبوضوع لو 
إّف صيغة )اِفعل( تستعمل يف زماننا يف الوجوب وباالستصحاب  -وذلك بأف نقوؿ:

, فعلى ىذا األساس ثبت اؼبعٌت يثبت أهّنا تستعمل يف الوجوب سابقًا أيضاً 
 ال يلـز ؿبذور األصل اؼبثبت.من مث و  ,اؼبستعمل فيو من خبلؿ االستصحاب

إّف غاية ما يثبتو االستصحاب ىو أّف اؼبعٌت اؼبستعمل فيو يف ِكبل الزمانُت  -:قلتُ 
واحٌد أّما أّف اؼبعصـو عليو السبلـ أراد ىذا اؼبعٌت اؼبستعمل فيو الواحد فهذا ال 

بت إاّل بضم اؼببلزمة, واألثر ليس مًتتّبًا على وحدة اؼبعٌت اؼبستعمل فيو بل على يث
إرادة اؼبتكّلم الذي صدر منو النّص الشرعي على إرادة ىذا اؼبعٌت اؼبستعمل فيو 
الواحد, وكونو أراد ىذا اؼبعٌت اؼبستعمل فيو ليس أثرًا شرعّيًا لوحدة اؼبعٌت اؼبستعمل 

اؼببلزمة غَت الشرعّية فعاد اذور كما ىو. إذف ؿبذور أصل فيو وإمبا ىو ثابٌت ب
 اؼبثبت ال مناص عنو.

ذكرنا فيما سبق أنّا نرجع إذل العرؼ يف ربديد مفاىيم األلفاظ, وما  -األمر الثاني:
ىو الدليل على أنّو هبوز الرجوع إذل العرؼ وأنو حّجة يف ىذا اجملاؿ؟ لعّلو سبّسكنا 

قوؿ:واآلف اسْدر بالسَتة,  إّف اؼبناسب التمّسك بفكرة الظهور اغبارل وذلك  -ؾ ُو
بأف يقاؿ إّف ظاىر حاؿ كّل متكلٍم أنّو قصد من اللفظ الصادر منو ما ىو اؼبفهـو 
واؼبتداوؿ بُت الناس والعرؼ, والظهور اغبارل حّجة كالظهور اللفظي من دوف فرٍؽ 

 بينهما.

تندىا كما اتضح األمور األربعة اليت إّف أصالة عدـ النقل اليت مس -األمر الثالث:
أشرنا إليها, فنحن نتمّسك هبا إذا دل يُلح من القرائن تغَّت اؼبعٌت, أّما إذا كانت 
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ىناؾ بعض اؼبؤشرات اليت تساعد على وجود تغَّتٍ يف اؼبعٌت فبل يبكن التمّسك 
ّي حىت بأصالة عدـ النقل فإّف الوجوه األربعة اليت ذكرناىا ليست ذات إطبلٍؽ لفظ

نتمّسك بو بعرضو العريض وإمبا ىي تثبت حجّية أصالة عدـ النقل يف اعبملة, 
وماداـ ال يوجد إطبلؽ لفظّي فالقدر اؼبتيّقن منها ىو ما إذا دل تكن ىناؾ قرائن 
تساعد على حصوؿ التغَّت وإال فسوؼ ال نتمّسك بأصالة عدـ النقل بعد فرض 

ة الظن يف زماننا قد يفهم منو شيٌء يف عدـ وجود اإلطبلؽ اللفظي, فمثبًل كلم
% ولكن بعض ٓٓٔ% مقابل العلم الذي ىو بنسبةٓٚمقابل العلم كػػنسبة

االستعماالت القرآنية أو غَت القرآنية قد تساعد على أّف الظن يستعمل دبعٌت العلم, 
 (ٔ)﴾ُهْب ِإلَْيِى رَاِجُعوفَ ال ِذيَم َيظُه وَف َُنػ ُهْب ُماَلُقو َرِِّهْب َوَُنػ  ﴿ -من قبيل قولو تعاذل:

فهذه صفٌة للمؤمنُت وال معٌت للظن دبعناه اؼبعروؼ وإمبا اؼبقصود من الظن ىنا ىو 
فهذه صفة لغَت  (ٕ)﴾َوظَه وا َما َلُهْب ِمْم َمَِّيصٍ ﴿ -العلم, أو من قبيل قولو تعاذل:

وجّل  ا عزّ ال مفّر من ويعلموف أنّو اؼبؤمنُت يعٍت أنّو بعد ذلك سوؼ يّتضح ؽبم 
ؽبم بل أحيط هبم وىنا من الوجيو أف يكوف اؼبقصود من كلمة )يظنوف( دبعٌت 

 يعلموف.

ىكذا كلمة الشّك فإنو لو رجعنا إذل كلمات اللغويُت فإهنم يفّسروف الشّك وال 
ىبصصونو حبالة تساوي الطرفُت, ومن ىنا يقاؿ إّف روايات االستصحاب يستفاد 

ىت يف موارد الظن بالبقاء أو عدـ البقاء وال يتوّقف على منها جرياف االستصحاب ح
الشّك دبعٌت التساوي بُت الطرفُت فإنّو وإف كانت الروايات قالت )ال تنقض اليقُت 
بالشك( ولكن اؼبقصود من الشك ىو غَت العلم فيصدؽ على الظّن اؼبصطلح 

                                                           

 .ٙٗسورة البقرة, اآلية  ((ٔ
 .ٛٗسورة فصلت, اآلية  ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/7/يَظُنُّونَ
http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/482/وَظَنُّوا
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ذا اؿ, وعلى ىعندنا اليـو وعلى الشك فبل نتمّسك بأصالة عدـ النقل يف ىذا اجمل
 .خراؼبنواؿ لعّلو توجد أمثلة أُ 

إّف الرجوع إذل العرؼ تارًة يكوف لتحديد اؼبدلوؿ اؼبطابقي للفظ  -األمر الراَع:
وىذا ىو الطابع العاـ يف الرجوع إذل العرؼ فصيغة )اِفعل( مثبًل يفهم منها العرؼ 

خرى نرجع إليو ال الوجوب فَتجع إليو يف ذلك والوجوب يكوف مدلواًل مطابقياً, وأ
لتحديد اؼبدلوؿ اؼبطابقي بل لتحديد اؼبقصود أعّم من كونو مدلواًل مطابقّيًا أو غَت 
مطابقّي من قبيل كلمة الثوب الواردة يف النصوص فلو قاؿ النص )اغسل ثوبك من 
ابواؿ ما ال يؤكل غبمو( فإّف العرؼ يفهم من الثوب عمـو اؼبلبوس وإف كاف ىذا 

ابقّيًا للفظ الثوب يف اللغة فالثوب يف اللغة ليس ىو كّل ملبوٍس ليس مدلواًل مط
فالعباءة ال تسّمى ثوبًا ولكن العرؼ ىنا ؼبناسبات اغبكم واؼبوضوع يفهم أّف 

 اؼبقصود منها ذلك.

أنّو وبـر على ارِـ طبسة من أفراد  (ٔ)وىكذا بالنسبة إذل باب اإلحراـ فإنّو ورد
والورس واؼبسك والعنرب, وليس من البعيد أنا لو رجعنا  الطيب وىي الزعفراف والعود

إذل العرؼ فإنّو يقوؿ إفِّ األمر ال ىبتّص هبذا ففي زماننا قد حصلت عطور أحسن 
من ىذه اػبمسة وليس من البعيد أّف ىذه اػبمسة ذكرت من باب اؼبثالّية لؤلفراد 

فًتٍة زمنيٍة أخرى فحينئٍذ تكوف  البارزة يف تلك الفًتة الزمنّية فلو ظهرت أفراٌد ثانية يف
مشمولًة للنّص والعرؼ يقوؿ إّف اؼبقصود ىو ىذا, وىذا رجوٌع إذل العرؼ ليس 

 تحديد اؼبدلوؿ الذي ىو أوسع منو.لتحديد اؼبدلوؿ اؼبطابقي بل ل

                                                           

 .ٚ, حٜٚٔ, صٕستبصار, الطوسي, جاال (ٔ)
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وإذا دل تقبل هبذا اؼبثاؿ فسوؼ مبثل دبثاٍؿ آخر وىو يف باب السبق والرماية فقد 
ؿ على أف السبق يكوف بالسهم والقوس أو بالسيف أو باػبيل, تد (ٔ)وردت روايات

وىذه األمور ليست موجودة يف زماننا وىل ربتمل أّف قضية السبق والرماية قد 
مضت وانتهت؟!! كبّل ال وبتمل ذلك فإّف قضّية التدريب على الوسائل اغبربية 

من باب كوهنا مطلوٌب, فعلى ىذا األساس يبكن أف يقاؿ إف  ىذه األشياء ذكرت 
ىي األفراد البارزة يف تلك الفًتة وأّما يف زماننا فبلبد وأف يكوف السبق يف الوسائل 
اغبالّية كالدبّابات وما شاكل ذلك, وىذا رجوٌع إذل العرؼ ولكن ال لتحديد 

 اؼبدلوؿ اؼبطابقي.

يوجد كبلـ لصاحب اغبدائق)قده( يف حدائقو يظهر منو عدـ  -األمر الخامس:
جعّية العرؼ وقد ذكر ىذا يف مسألة أّف ارِـ إذا قتل ضبامًة يف اغبّل فقد قبوؿ مر 

أّف عليو شاة, وقد وقع كبلـٌ بُت الفقهاء بأنّو ماذا يقصد من  (ٕ)دّلت الرواية
اؼباء, أو أّف اؼبقصود ىو ما   (ٗ)ويعبّ  (ٖ)اغبمامة فهل اؼبقصود منها ما كاف لو ىدير

 وؿ ما كاف يوجد فيو أحد ىذين األمرين؟ كاف ؽبا طوٌؽ يف عنقها, أو نق

كبن نًتؾ ما ذىب إليو  -ويف ىذا اجملاؿ ذكر صاحب اؼبدارؾ)قده( كبلمًا فقاؿ:
أىل اللغة ونذىب إذل العرؼ فما صدؽ عليو أنّو ضبامة فنأخذ بو وإذا دل يصدؽ 

 عليو فنًتكو, فرجع إذل العرؼ يف ىذه اؼبسألة.

                                                           

 . ٗٔ, حٖٔ, حٓ٘, ص٘أصوؿ الكايف, ج (ٔ)
 .ٖٖٕ٘, حٕٛ٘, ص ٕ( من ال وبضره الفقيو, ج(ٕ

 اؽبدير عبارة عن ترجيع الصوت بنحٍو متواصل. (ٖ)
 يعب اؼباء أي يشربو دبنقاره من دوف فواصل خببلؼ الدجاجة مثبلً فإهنا تشرب اؼباء مع الفواصل. (ٗ)
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 -ى:وعلق صاحب الَّدائق وقاؿ ير  علي

إّف العرؼ قد ىبتلف باختبلؼ األقاليم فقد يقوؿ بعضهم أّف ىذا ضبامة  -ُواًل:
وأّما البعض اآلخر فيقوؿ ىذا ليس حبمامة وال يبكن أف كبّوؿ أحكاـ الشارع اليت 

 ىي منضبطة على العرؼ الذي ىو ـبتلٌف وغَت منضبط فبل نرجع إذل العرؼ.

مّتفٌق ولكن مع ذلك ال نرجع إليو ألّف اؼبدار  لو تنزّلنا وافًتضنا أّف العرؼ -ثانياً:
على عرؼ عصر األئمة عليهم السبلـ وليس على عرفنا يف ىذا الزماف, وحينئٍذ إف 

 عرفنا عرفهم أخذنا بو وإف دل نعرفو فبلبد وأف نأخذ باالحتياط.

ه يف واؼبهّم ما ذكره يف الرّد األّوؿ فإنّو ذكر أّف العرؼ ال نرجع إليو, وىو وإْف ذكر 
ىذا اؼبورد ولكن يبكن أف نقوؿ إف  ىذا كبلـ سّياؿ منو)قده( يسري يف صبيع اؼبوارد. 
فصاحب اؼبدارؾ)قده( قاؿ نرجع إذل العرؼ إف دل يظهر من أىل اللغة ما ىبالف 

وقاؿ ) -ذلك, وىو قاؿ ال نرجع إذل العرؼ, ونّص عبارة صاحب اغبدائق)قده(:
القواعد وجوب الَّمل علي المعهي سبطى وي المدارؾ...والذي تقْضيى 

ويى ُواًل...العرؼ ال انضباط  -..ُقوؿ:.(ٔ)العروي إف لب يثبت اللغوي
لى...ولكّل إقليب عرٌؼ يعمل ُيلى عليى...واألحكاـ الشرعّية ُموٌر مضبوطة 
معّيهة ال تغّير ويها...وثانيًا إّف المسْفا  مم األخبار...ُنّى يجب الرجوع وي كّل 
حكب حكب إلي عروهب عليهب السالـ وما ور  عههب عليهب السالـ وإْف ثبت 

 .(ٕ)ؾ  ي ...وإال وجب الوقوؼ علي ساحل االحْياط (يها

                                                           

 إف دل يثبت اللغوي على اػببلؼ.أي  ((ٔ
 .ٜٕٔ, ص٘ٔاغبدائق الناظرة, البحراين, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/10013/15/219/سبطه
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فإنو ذكر أف البلـز الرجوع إذل  -ونعّلق ُّواًل علي ما ذكرو وي الجواب الثاني:
عرؼ األئمة عليهم السبلـ دوف عرفنا السائد ىذا اليـو حىت على فرض اتفاؽ عرفنا 

اد من األخبار ىو أنّو وقد عرّب)قده( بأّف اؼبستفاد من األخبار ذلك يعٍت أّف اؼبستف
يلـز الرجوع إذل عرفهم, وال أدري ىل يوجد خرٌب يدّؿ على أّف الواجب ىو الرجوع 
إذل عرفهم؟! إيّن أستبعد ذلك, ولكن على أي حاؿ إيّن ال أجـز بعدـ وجود خرٍب 
يدّؿ على ذلك فإّف صاحب اغبدائق)قده( لو اطبلع واسع يف باب األخبار, ولكن 

 فليذكر لنا خرباً أو خربين على األقل, وىذه قضية ليست مهمة. لو كاف يوجد خرب

كبن نسّلم ىذه اؼبقالة ولكن للنكتة اليت أشرنا إليها  -:ولكم الذي نريد ُف نقولى
 -وىي أّف االنساف العريف حينما يتكّلم فهو يتكّلم وفق اؼبفاىيم اؼبألوفة يف عصره 

مألوفة بعد فًتة زمنّية طويلة, ال اؼبفاىيم اليت تكوف  -أي عصر صدور النص 
 وىو)قده( كاف بإمكانو أف يستعُت هبذه النكتة وال وبتاج إذل الرجوع إذل األخبار. 

يبكن أف نثبت أّف ىذا اؼبعٌت اؼبوجود اآلف ىو الثابت يف عصر  -ولكم نقوؿ:
النّص بعد تسليمنا بأّف اؼبدار على اؼبعٌت الثابت يف عصر صدور النّص وذلك من 

 ضّم أصالة عدـ النقل اليت أثبتناىا بوجوٍه أربعٍة كما تقّدـ. خبلؿ

ما ما ذكرو وي جواَى األّوؿ فلو   ,خبلفاً للعرؼمن أّف أحكاـ الشرع منضبطة  - ُو
 .-كاف اؼبدار على العرؼ يف تعيُت اؼبعاين يلـز تغَّت أحكاـ الشرع 

فاغبكم  إف اختبلؼ العرؼ ال يوجب اختبلؼ اغبكم الشرعي, -وير  عليى: 
الشرعي يبقى واحدًا غايتو يكوف التغَت ال يف نفس اؼبعٌت وإمبا يف تطبيقات ذلك 
اؼبعٌت الواحد, كما ىو اغباؿ يف باب الربا فقد دّؿ النّص على أّف كّل مكيل أو 
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موزوف إذا بيع دبثلو بزيادٍة ربّقق الربا, إّف ىذا مفهوـٌ واحٌد منضبٌط وقد يكوف 
اٍف من اؼبكيل واؼبوزوف فيتحّقق فيو الربا بينما يف مكاٍف أو الشيء يف زماٍف أو مك

زماٍف آخر ليس كذلك فبل يتحّقق فيو الربا, وىكذا البيض فإنّو قد يباع يف مكاٍف 
بالوزف ويباع يف مكاف آخر بالعدد, فكلٌّ يتبع زمانو ومكانو, وىذا ال يعٍت أّف 

وأّف اؼبدار يف ربّقق الربا  اغبكم الشرعي قد اختلف بل ىو باٍؽ كما ىو منضبطاً 
على أف يكوف العوضاف من اؼبكيل أو اؼبوزوف مع الزيادة, إّف ىذا اغبكم قد بقي 
على حالو ولكنو قد تكوف اؼبصاديق يف ىذا الزماف مصاديقًا لو ويف زماٍف آخر ال 
تكوف مصاديقًا لو, إّف ىذا اختبلؼ يف اؼبصداؽ ويف التطبيق للمعٌت الواحد وليس 

 بلفاً يف نفس اؼبعٌت الواحد.اخت

ةٍ ﴿ -وىكذا قولو تعاذل: فإنو حكٌم واحٌد  (ٔ)﴾َوَُِعد وا َلُهْب َما اْسَْطَْعُْْب ِمْم قُػو 
منضبٌط, فإعداد القّوة يف ذلك الزمن كاف من خبلؿ إعداد السيوؼ والدروع واػبيل 

بّابات وغَت والسهاـ وما شاكل ذلك أّما يف زماننا فيكوف من خبلؿ الطائرات والد
ذلك وىذا ال يعٍت أّف ذلك اؼبعٌت للحكم اإلؽبي قد اختلف ودل ينضبط بل يبقى 

 واحداً وإمبا اختلف اؼبصداؽ والتطبيق.

وىكذا بالنسبة إذل اؼبعاشرة باؼبعروؼ بالنسبة إذل الزوجة حيث قاؿ تعاذل 
ة باؼبعروؼ يف ذلك يعٍت دبا ىو اؼبتعارؼ, واؼبعاشر  (ٕ)﴾َوَعاِ ُروُيم  َِاْلَمْعُروؼِ ﴿

الزمن ىو أف يهيئ ؽبا غرفًة يف البيت ويشًتي ؽبا ثوبًا أو ثوبُت يف السنة أّما اآلف 

                                                           

 .ٓٙسورة االنفاؿ, االية  ((ٔ
 .ٜٔسورة النساء, االية  ((ٕ
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فاؼبعاشرة باؼبعروؼ قد اختلفت فقد ربتاج إذل بيٍت أو شّقة وىكذا اؼببلبس, إّف 
 ىذا ىو اختبلؼ يف اؼبصداؽ أيضاً.

الصلة بأف تذىب إذل  ومن أمثلة ذلك أيضًا صلة الرحم, ففي ذلك الزماف كانت
بيت الرحم )االقارب( أّما اآلف فصارت أسهل وذلك بأف تّتصل هبم تلفونياً, وىذا 
األمر ىبتلف حبسب درجة القرابة فأبن العّم أو اػباؿ قد وبتاج إذل االتصاؿ بو مرًّة 
واحدًة يف الشهر أّما الوالداف فقد ال يكوف االتصاؿ التلفوين كافيًا بل البد من 

هتم. وىذا كّلو اختبلٌؼ يف التطبيقات وليس اختبلفًا يف نفس ذلك اؼبفهـو زيار 
 الواحد, فاؼبفهـو الواحد يبقى واحداً ومنضبطاً فبل يلـز ما ذكره)قده(.

هذا ط الثاَت َالمْغير: َو ألّف من أحد اإلشكاالت اليت تورد  -تهَّّل مشكلة َر
ولكن العادل يف تطّور  (ٔ)ديافعلى اإلسبلـ ىو أنكم تقولوف إّف اإلسبلـ خامت األ

دائماً, فأواًل كنّا كبارب بالسيف واآلف كبارب بشكٍل آخر, والزوجة كانت تسكن 
يف غرفة واآلف تسكن يف شّقة مثبًل, فيكف نفًتض أّف الدين الواحد ال يتغَّت ويبقى 

ثابت, رغم حصوؿ ىذه التطّوراٍت الكثَتٍة؟ وىذا ما يعرّب عنو بإشكاؿ ربط اؼبتغَّت بال
فكيف نربط بينهما؟ إنّو ال يبكن ذلك, فيلـز أف يتغَّت الدين وفقًا لتغَّتات الزمن, 

 فبل يبكن أف نقوؿ إّف دين اإلسبلـ ىو خامت األدياف؟

صحيٌح أّف أحكاـ اإلسبلـ ثابتة وحبللو حبلؿ إذل يـو القيامة وحرامو  -والجواب:
د قابلة لبلختبلؼ حسب حراـ إذل يـو القيامة ولكن تطبيقات اغبكم الواح

                                                           

د أما االف فنريد االشارة بع يل يف الفوائد اليت سنذكرىا فيماوسوؼ نتعّرض إذل ىذا االشكاؿ بالتفص ((ٔ
 إليو فقط.
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ال يتغَّت وىو باٍؽ إذل  (وأعدوا ؽبم ما استطعتم من قوة)اختبلؼ الزمن, فقولو تعاذل 
يـو القيامة, وىو قانوٌف ربتاج إليو البشرية إذل يـو القيامة ال يتغَّت ولكن تطبيقات 

زمن فإذا   ىذا القانوف تتغَّت, فاإلسبلـ دل يقل )أعدوا ؽبم سيفاً ودرعاً وفرساً( يف كل
كاف يقوؿ ىكذا فاإلشكاؿ يكوف وارداً صحيحًا إذ أّف ىذا اغبكم الثابت ال يلتئم 

وعاشروىن ), وقاؿ (وأعّدوا ؽبم ما استطعتم من قّوة)مع التغَّت الزمٍت ولكنو قاؿ 
, وقاؿ )كّل مكيل أو موزوف إذا بيع دبثلو مع زيادة وبصل الربا(, إنّو هبذا (باؼبعروؼ

 أف يساير اإلسبلـ تغَّتات الزمن.  االعتبار يبكن

إذف نقوؿ لصاحب اغبدائق)قده( إّف التغَّت ىو يف التطبيقات ال يف نفس اغبكم 
الشرعي حىت يلـز عدـ انضباط األحكاـ الشرعّية, وهبذا تنحّل مشكلة ربط اؼبتغَّت 

 بالثابت.

 ربديد اؼبصداؽ. ىو ذي يُرجع فيو إذل العرؼال -:المور  الثاني

ؼ بُت األعبلـ أّف العرؼ ليس حّجة يف باب تشخيص اؼبصداؽ وإمبا ىو اؼبعرو 
حّجة يف ربديد مفاىيم األلفاظ, فالدـ مثبًل يرجع يف ربديده إذل العرؼ أّما بعد أف 
حّدده العرؼ وقاؿ ىو عبارة عن السائل األضبر الذي ىبرج من البدف فبل نرجع إليو 

ل يكفينا الدّقة, فلو فرض أنو يف اؼبخترب يف ربديد اؼبصداؽ بعد أف حّدد اؼبفهـو ب
كاف ىذا دمًا حقيقًة كفى وإف دل يعّده العرؼ دماً, وىذا مطلٌب ينبغي أف يكوف 

 واضحاً.

ؼباذا ال نرجع إذل العرؼ يف ربديد اؼبصداؽ ونقتصر يف  -ولكم قد تسأؿ وتقوؿ:
 الرجوع إليو يف ربديد اؼبفاىيم فما ىي النكتة؟
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دليل على جواز الرجوع إليو يف ربديد اؼبصداؽ فعدـ الدليل ىو  إنّو ال -والجواب:
الدليل على العدـ, يعٍت بالنسبة إذل ربديد اؼبفاىيم يوجد دليٌل ىو أّف ظاىر حاؿ 
اؼبتكّلم أنّو يتكّلم وفق اؼبعاين اؼبتداولة يف زمانو والظهور حّجة فنرجع يف ربديد 

ىو ظهور اغباؿ, أّما اؼبصداؽ فبل يوجد اؼبفاىيم إذل العرؼ من ىذا الباب فالدليل 
دليٌل على أّف نرجع فيو إذل العرؼ ويكوف ىو حّجة يف ربديد اؼبصداؽ وماداـ  

لعرؼ اكذلك فاؼبدار يكوف على الدّقة فما ُعّد دمًا بالدّقة فهو دـٌ وإف دل يعّده 
دوف  دماً, ولذلك اؼبعروؼ بُت األعبلـ أّف العرؼ حّجة يف ربديد مفاىيم األلفاظ

 مصاديقها.

ىو أنّو يوجد مورداف يبكن الرجوع فيهما إذل العرؼ  -ُف ُقولى: ولكم الذي ُريد
 -يف ربديد اؼبصداؽ:

ما إذا أعطى الشارع قانونًا عامًا وسكت عن تطبيقو فإف نفس  -المور  األّوؿ:
السكوت عن تطبيقو يعٍت اإلحالة على العرؼ وىذا ما قد يعرّب عنو باإلطبلؽ 

ي, يعٍت سكوت الشارع عّمن يُرَجع إليو وعن ربديد اؼبصاديق واؼبفروض أنو اؼبقام
يف مقاـ البياف يفهم منو أنّو وبيل على العرؼ, وأمثلة ذلك ما أشرنا إليو قبل قليل  

فإنو ترؾ ربديد اؼبصداؽ ودل  (وأعدوا ؽبم ما استطعتم من قّوة)  -كػػػػقولو تعاذل:
ىذا أو ذاؾ فسكوتو معناه أّف األمر لكم فما  يقل إف  مصداؽ )ما استطعتم( ىو

وعاشروىن ) -ربّددونو أنتم أنّو قّوة مناسبة يؤخذ بو, وىكذا الكبلـ يف قولو تعاذل:
فإنو سكت عن مصداؽ اؼبعروؼ ودل يبُت ما ىو ودل يقل )وذلك باف  (باؼبعروؼ

فما يراه العرؼ هتيء ؽبا غرفة أو بيتًا أو سيارًة( وىذا معناه أنّو أحاؿ على العرؼ 
معاشرًة باؼبعروؼ فاؼبدار عليو, إّف ىذا رجوٌع إذل العرؼ أيضًا يف اؼبصداؽ, ولكن 
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ىذا ال ؿبذور فيو ألجل اإلطبلؽ اؼبقامي الذي أشرنا إليو, وىذه نكتة ظريفة هبدر 
 االلتفات إليها.

ترؾ األمر بغسل الثوب إذا أصابو بوؿ أو قباسة فإّف الشرع قد  -ومم يذا القبيل:
)اغسل ثوبك من أبواؿ ما ال يؤكل غبمو(, أما كيف  -طريقة الغسل وإمبا قاؿ:

يكوف الغسل فإنّو تركو؟ وىذا معناه أنّو ترؾ األمر إذل العرؼ وأنّو ما يعّد بنظر 
العرؼ غسبًل فحينئٍذ يكوف كافيًا وما ال يعّد فبل يكفي, ومن ىنا ذكر الفقهاء أّف 

س أو أف تدخلو يف النهر وزبرجو ال يكفي إذ ىذا ال صب اؼباء على الثوب اؼبتنجّ 
يصدؽ عليو أنّو غسل عند العرؼ وإمبا يصدؽ عليو إّما صب اؼباء أو إدخاؿ الثوب 
يف اؼباء وأّما كونو غسبًل فبل. والبد من إعماؿ عنايٍة كأف تفركو أو شيٍء آخر حىت 

 يصدؽ عليو غسبًل.

الغساالت اغبديثة, فقد يكثر السؤاؿ  وعلى ىذا األساس يقع الكبلـ بالنسبة إذل
وأنّو ىل يكفي الغسل فيها أو ال؟ ويف اغبقيقة توجد مشكلتاف يف مسألة الغساالت 
اغبديثة, اؼبشكلة األوذل ىي أنّو ىل يصدؽ الغسل أو ال يصدؽ؟ واعبواب واضح 
فإّف اؼبفروض أف ىذه اآللة تتحرؾ حركة جّيدة يبنًة ويسرًة فالغسل يصدؽ بالنظر 
العريف, فهذا اؼبقدار كاٍؼ وال يلـز أف يكوف ىناؾ عصٌر أو فرٌؾ باليد فإّف ىذه 
ليست مأخوذة بالنظر العريف بل اؼبهم وجود عنايٍة حىت ال يصدؽ الصّب والعناية 

 إّما أف تكوف بالفرؾ من خبلؿ اليد أو من خبلؿ دوراف الغسالة. 

ىبرج أيضًا فبل مشكلة من ىذه اؼباء ىنا قلنا إّف الغسل موقوٌؼ على خروج وإذا 
 الناحية. 
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وتوجد مشكلة ثانية وىي أّف ىذه الغسالة حينما تتحرؾ سوؼ يصيب اؼباء 
األطراؼ العليا منها وحينما تصّب اؼباء ثانيًا فسوؼ ال ينصّب على صبيع تلك 
األطراؼ اليت أصابتها النجاسة وتبقى بعض األطراؼ يشّك ىل أصاهبا اؼباء اعبديد 

فيجري استصحاب بقاء قباسة تلك األطراؼ, إنّو قد يتوّقف من ىذه أو ال 
 الناحية.

حيث توجد عندنا يف باب  (ٔ)ويبكن التغلب على ىذه الناحية أيضًا بروايات اؼبرَكن
الغسل روايات يف ذلك فالراوي يسأؿ اإلماـ عن غسل اؼبرٍكن فيقوؿ لو اإلماـ 

ومن الواضح أنّو حينما غسلو يف  -وؿ إذا كاف من الب -)ضعو واغسلو فيو مرّتُت( 
اؼبرّة الثانية ىل يلـز أف يوصل اؼباء إذل صبيع أجزاء اؼبركن ويطّهره ؟ كبّل ال يوجد ىذا 
االحتماؿ وىذا معناه أّف ما وبصل بسبب الُغَسالة األوذل ال يؤثر. فإذف نقوؿ إف  

. والذي أريد أف حوض الغسالة ال ىبتلف عن اؼبِرَكن من ىذه الناحية فبل مشكلة
أقولو ىو أّف الشرع أمر بالغسل وترؾ ربديده وىذا معناه أنّو ربويٌل على العرؼ فما 

 يراه العرؼ غسبلً يكوف كافياً وما ال يراه غسبلً فبل يكوف كافياً.

وىو باب اػبمس فهل بداية السنة من حُت التكّسب أو من  -ويهاؾ مثاؿ آخر:
بعد االلتفات إذل أنّو ال  -ذا وماذا يصنع الفقيو حُت حصوؿ الربح فاؼبدار على ما

)كّل ما ُوا  توجد عندنا رواية يف ىذا اجملاؿ فالروايات قليلة واؼبهم الذي عندنا ىو 
 ؟- (ٕ)الهاس مم قليٍل ُو كثيٍر وفيى الخمس(

                                                           

 وىو كالطست يف زماننا. ((ٔ
 .ٙ, حٖٓ٘, ص ٜوسائل الشيعة, ج ((ٕ
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إّف سكوت الشرع عن ربديد بداية السنة  -يمكم وي يذا المجاؿ ُف يقاؿ:
العرؼ والعرؼ يرى أّف من كاف يتكّسب فبداية سنتو من حُت معناه أنو حوالة على 

شروعو يف التكّسب وأما إذا كاف غَت متكّسٍب فمن حُت حصوؿ الفائدة, فتحديد 
بداية  السنة اػبمسّية هبذا الشكل ال توجد فيو رواية وإمبا نرجع إذل العرؼ يف 

 الذي أشرنا إليو. النحوربديدىا ب

يف ربديد اؼبصداؽ وإمبا يُرجع إليو يف موردين األوؿ ما إذا  إذف العرؼ ال يُرَجع إليو
صّب الشرع اغبكم على عنواٍف كّلٍي وكاف بياف ذلك العنواف شيئًا ضرورياً 
والزماً والشارع ترؾ ربديده فًَتُؾ التحديد معناه التحويل على العرؼ وقد ذكرنا 

 بعض األمثلة على ذلك.

ض ًت فاما إذا  ىو رؼ مرجعًا يف ربديد اؼبصداؽالذي يكوف فيو الع :المور  الثاني
, ومن األمثلة على ذلك الدـ, فإنّو قد  أّف ربديد اؼبصداؽ يرجع إذل ربديد اؼبفهـو
يفًتض خروج القيح من جسم اإلنساف وكاف ماّدًة ليست ضبراء وإمبا ىي قريبة من 

يقوؿ ىذا  الصفرة, ففي مثل ىذه اغبالة يقوؿ العرؼ ىذا ليس بدـ ولكّن اؼبخترب
دـ ولكن اللوف ـبتلف, ففي مثل ىذه اغبالة ماذا نصنع؟ ىل نًتؾ النظر العريف 
باعتبار أّف العرؼ ليس مرجعاً يف ربديد اؼبصداؽ أو نأخذ بالنظر العريف ولكن يبقى 
اإلشكاؿ العلمي وىو أنّو كيف ترجع إذل العرؼ يف ربديد اؼبصداؽ واغباؿ أّف 

اؼبفهـو دوف اؼبصداؽ؟ وىكذا الكبلـ بالنسبة إذل الدـ العرؼ نرجع إليو يف ربديد 
حيث نسب إذل الشيخ الطوسي أو غَته أنو ال  -القليل الذي ال يُدَرؾ بالطرؼ 

فهل يبكن الرجوع فيو إذل العرؼ ونقوؿ ىو ال ينّجس أو نقوؿ ىو  -ينّجس اؼباء 
 ينّجس فإّف العرؼ يُرَجع إليو يف ربديد اؼبفهـو دوف اؼبصداؽ. 
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 ىذين اؼبثالُت اؼبتقدمُت وغَتنبا ردبا يقاؿ يبكن الرجوع إذل العرؼ بأحد بيانات يف
  -ثبلثة:

إّف العرؼ يأخذ يف مفهـو الدـ قيداً خاّصاً وىو أف يكوف  -نقوؿ: -البياف األّوؿ:
أضبر وأف يُدَرؾ بالطرؼ, فإذا صار األمر كذلك فالعود إذل العرؼ يكوف من العود 

فهـو وال بأس بذلك حينئٍذ. وليس من البعيد أّف الدـ مأخوٌذ إليو يف ربديد اؼب
بالنظر العريف أنّو أضبر فإذا دل يكن أضبر فهو ليس بدـٍ والرجوع إذل العرؼ يف ربديد 

 اؼبفهـو شيٌء جائٌز وال بأس بو فتنحّل اؼبشكلة آنذاؾ.

ذا شيء حيث إّف العرؼ ال يرى الدـ األصفر دمًا وى -أف نقوؿ: -البياف الثاني:
ولكن ىذا يصبح دبثابة  ,واضح يف األذىاف العرفّية وإف كاف ىو ـبطئًا يف ذلك

القرينة اؼبّتصلة بدليل قباسة الدـ, فعلى ىذا األساس ال ينعقد إطبلٌؽ يف دليل 
ألجل وجود ىذه القرينة اؼبّتصلة.  -أي حىت دـ اؼبخترب  -قباسة الدـ لكّل دـٍ 

ما سبق واضٌح, فإنّو فيما سبق تكوف اغبمرة جزء من والفارؽ بُت ىذا البياف وبُت 
, أّما ىنا يبقى مفهـو الدـ على سعتو ولكن توجد قرينة مّتصلة سبنع من  اؼبفهـو

 األخذ بإطبلقو.

ماداـ العرؼ يعترب يف الدـ اغبمرة فسكوت الشرع عن  -أف نقوؿ: -البياف الثالث:
إاّل  كاف من اؼبناسب أف يردعو. رّد العرؼ يستفاد منو إمضاء ىذا النظر العريف و 

إذف رجعنا إذل العرؼ يف ربديد اؼبصداؽ لكن دل نرجع إليو يف ربديد اؼبصداؽ 
ابتداًء بل رجعنا إليو إّما بعد ربويل ذلك إذل كونو رجوعًا يف اؼبفهـو كما ىو 
مقتضى البياف األوؿ, أو من باب القرينة اؼبّتصلة كما ىو مقتضى البياف الثاين, أو 
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ن باب أف سكوت الشرع ىو إمضاء ؼبا عليو النظر العريف كما ىو مقتضى البياف م
 الثالث.

 الذي يرجع فيو إذل العرؼ الشروط الضمنّية. -:المور  الثالث

فيجوز الرجوع إذل العرؼ لتحديد الشرط الضمٍت, من قبيل ما إذا اشًتى شخٌص 
نّو يوجد شرٌط ضمٍتٌّ بُت شيئًا مث ظهر فيو عيٌب فإّف لو خيار العيب باعتبار أ

بسليٍم فلي اغبّق يف  اؼبتبايعُت على أين أشًتي منك الشيء الصحيح فإذا كاف ليس
, فنرجع إذل العرؼ من باب أنّو يرى ربّقق الشرط -حظ وجدانك يلو  -إرجاعو 

الضمٍت يف ىذا اؼبورد وحينئٍذ يثبت اػبيار, ولذلك ال كبتاج يف خيار العيب وخيار 
وايٍة بل تكفينا فكرة الشرط الضمٍت, ودور العرؼ ليس دور اؼبثبت الغش إذل ر 

للخيار بل إف  مدرؾ ثبوت اػبيار ىو الشرع فإّف الشرع قاؿ )كّل من اشًتط شرطاً 
فلو خيار زبّلف الشرط( فيأيت العرؼ ويقوؿ ىنا يوجد شرٌط, فهو ينّقح صغرى 

يف تأسيس اغبكم الشرعي  ربّقق الشرط ووجو اغبجية ىو ىذا, فنحن ال نرجع إليو
وإثباتو وإمبا اغبكم الشرعي قد ثبت بدليلو بل نرجع إليو يف تنقيح الصغرى وأنّو 
يوجد شرط ضمٍت. وىكذا لو فرض أّف البائع تأخر يف تسليم السلعة أو فرض أّف 
اؼبشًتي دل يدفع الثمن فللطرؼ اآلخر خيار زبّلف الشرط والعرؼ ينّقح الشرط 

نئٍذ ثبوت اػبيار بدليلو اػباص الداؿ على أنّو إذا زبلف الشرط الضمٍت ويبقى حي
 ثبت اػبيار.

وىناؾ بعض األمثلة النافعة يف ىذا اجملاؿ من قبيل خدمة الزوجة يف البيت فهي ال 
هبب عليها اػبدمة يف البيت كما يقوؿ الفقهاء ومدرؾ ذلك ىو عدـ الدليل على 

وجد شرط ضمٍّت ولو يف بعض ذلك, ولكن يف نفس الوقت يبكن أف نقوؿ ي
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اجملتمعات. ونفس الكبلـ بالنسبة إذل حضانة الطفل فإنّو ال هبب عليها أف ترضعو  
كما ال هبب عليها أف تستيقظ يف الليل لرعايتو, ولكن يف اؼبقابل يبكن أف يقاؿ 

 يوجد شرط ضمٍّت لذلك, فهنا يبكن االستفادة من فكرة الشرط الضمٍت. 

صبلة االستيجارية, فأحيانًا قد يدفع شخص مبلغًا من اؼباؿ ال -ومم ُمثلة ذلك:
أو صبلتُت ويأخذ  ةً فيصلي صبلًة واحد ,إذل آخر ألداء الصبلة فيأخذىا منو

الباقي فهل هبوز ذلك؟ نعم فاف الوارد يف يف اؼباؿ مثبلً مث يؤجر شخصاً آخر  نصف
 .(ٔ)رسائل الفقهاء جواز ذلك

 -ناحيْيم:ذلك مم  يعلولكم يمكم اإل كاؿ 

إّف الشخص الدافع للماؿ ال يبعد أّف مقصوده ىو أّف ىذا اؼباؿ يأخذه  -األولي:
من يصّلي ال أنو يصلي صبلتُت مثبًل ويأخذ نصف اؼببلغ مثبًل مث يستأجر آخر 
بالباقي, فلو كنت أنت الدافع للماؿ عن والدؾ مثبًل فهل ترضى بذلك؟ فإذا قلنا 

ال يذكر وىو أّف من يصّلي ىو الذي يأخذ اؼباؿ  اً عرفيّ  اً ضمني اً إّف ىناؾ شرط
فحينئٍذ ال هبوز ىذا الشيء, وىذه قضية ينبغي االلتفات إليها, وىذه اؼبسألة دل 

نا فهم ناظروف إذل العمل أّي عمٍل كاف ولكن يف الصبلة ؤ يشر إليها فقها
 االستيجارية قد يّتبع البعض ىذه الطريقة فبل أقل كوهنا مع اإلشكاؿ.

أين قد استأجرتك أنت أليّن أعرؼ أّف صبلتك وطهارتك جّيدة ومن قاؿ  -ثانية:ال
إين أرضى بإهبارؾ لشخٍص آخر؟! فاؼبباشرة شرٌط ضمٍّت ولكنها ال تذكر ألجل 

 وضوح اؼبطلب.
                                                           

 . ٛٗٗاؼبعامبلت, مسألة ٔالسيد اػبوئي, منهاج الصاغبُت, ج ((ٔ
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عدـ اخراج اؼبستأجر من الدار أو اّل إذا انتهت السنة,  -ومم األمثلة ُيضاً:
حدة مث هبّدد يف سنٍة ثانية, فقد يوجد يف بعض فعادة يستأجر اؼبكاف لسنة وا

األعراؼ والبلداف ولو بسبب القانوف الذي وضعتو الدولة وبسبب وضعو من قبلها 
صار عرفاً متعارفاً ويشّكل شرطاً ضمنياً فحينئٍذ ال هبوز لصاحب اؼبكاف إخراج ىذا 

ضمٍت ولو  الشخص يف هناية السنة بل البد وأف هبّدد معو اإلجارة إذ يوجد شرط
 بسبب قانوف الدولة الذي أصبح دبرور الزمن عرفاً وشرطاً ضمنياً.

ضَبل الزوجة, فهل يلـز أف ترضى الزوجة باغبمل؟  -ومم جملة األمثلة ُيضاً:
ىل هبوز ؽبا استعماؿ موانع اغبمل فإف  الزوج ال يتأثر يف استمتاعاتو  -وبتعبَت آخر:

 راص؟ ولكنها سبتنع عن اغبمل عن طريق األق

نعم هبوز ؽبا ذلك لعدـ الدليل على أنّو هبب عليها اغبمل, فالزوجة  -والجواب:
ال حّق عليها من قبل زوجها إاّل يف مطلبُت االستمتاع واػبروج من بيتو أاّل بإذنو 
ولذلك يذكر الفقهاء أنو هبوز للمرأة تناوؿ أقراص منع اغبمل دوف اطبلع الزوج. 

ـّ وصحيح ولكن ليس  من البعيد أنو يوجد اشًتاط ضمٍت من البداية على وىذا تا
ضمٍت ليس ىكذا اغبمل باؼبقدار اؼبتعارؼ أما أنو يف كّل سنٍة فمثل اشًتاط 

حّق االمتناع يف اعبملة, وىذه قضية علمية ينبغي االلتفات إليها  اهلدبوجوٍد, ف
 فليس ؽبا االمتناع الكّلي.

ال  -زوجها, فهل هبب عليها أف تتّجمل قضية ذبمُّل اؼبرأة ل -ومم جملة األمثلة:
 ؟ -أف تصنع اؼبنّفرات 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٕٚٛ
 

ال هبب عليها أف تصنع ذلك لعدـ الدليل فنجري أصل الرباءة إذ  -والجواب:
اغبّق الذي ثبت بالروايات ىو االستمتاع وعدـ جواز اػبروج من البيت إال بإذنو أّما 

 ما زاد على ذلك فبل دليل عليو. 

إنو يف األياـ األوذل من الزواج يوجد شرط ضمٍت يف أف  -ولكم يمكم ُف يقاؿ:
تصنع الزوجة بعض األمور, وردبا يوجد يف بعض األعراؼ أنّو أكثر من مّدة أياـ 

 الزواج األوذل.

ىو أّف الزوج لو حّق االستمتاع بزوجتو, فلو فرض أّف الزوجة   -ومم جملة األمثلة:
اؿ الزوج لزوجتو تعارل إذل غرفيت لكي كانت يف غرفٍة وكاف الزوج يف غرفٍة أخرى فق

 نقضي الوطر فهل هبب عليها االستجابة لذلك يف تعيُت اؼبكاف؟ 

ال دليل شرعاً على لزـو االستجابة للزوج يف تعيُت اؼبكاف, نعم يلزمها  -الجواب:و 
أف تستجيب أما يف تعيُت اؼبكاف فبل إذ ال دليل على وجوبو فيجري بلحاظو أصل 

اللهم إذا ربوؿ ىذا إذل شرٍط ضمٍّت وىو أنو مىت ما قاؿ الزوج شيئاً الرباءة, إال 
فبلبد وأف تستجيب الزوجة لذلك, أّما إذا دل يتحّوؿ إذل الشرط الضمٍت ففي مثل 
ذلك ال هبب عليها االستجابة. ىذه بعض األمثلة يف ىذا اجملاؿ, وعلى ىذا اؼبنواؿ 

 خر.يبكن ربصيل أمثلة أُ 

ىو أّف فكرة االشًتاط الضمٍت من خبلؿ العرؼ فكرة  -ى:والذي ُريد اف ُقول
نستفيد منها يف ؾباالٍت ـبتلفة, نعم قد لبتلف يف ربديد دائرة الشرط الضمٍت سعًة 
وضيقًا وجودًا وعدمًا ولكن ىذه قضّية ثانية, ولكن لو فرض أنو ربقق الشرط 
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ثابتًا من دوف  الضمٍت من خبلؿ العرؼ فحينئٍذ يكوف العرؼ مرجعًا ويكوف الشرط
 خبلؼ.

 .ربديد اؼبداليل االلتزامّية -المور  الراَع:

واؼبقصود ىو أّف الدليل قد يدّؿ على حكٍم ولذلك اغبكم مدلوٌؿ التزامي عريف فإذا 
ثبت ذلك فنأخذ بذلك اؼبدلوؿ االلتزامي العريف. من قبيل الدليل الداؿ على طهارة 

 انقبلبو خبّلً.اػبمر باالنقبلب فيصَت حبلالً وطاىراً ب

أو اآلنية اليت ربتوي اػبمر كانت متنّجسة وعاء لو قاؿ قائل أوليس ال -والسؤاؿ:
والدليل قد دّؿ على أّف اػبمر يطهر لكن تبقى  -بناًء على قباسة اػبمر  -

النجاسة من ناحية اآلنية فاهنا كانت قبسة, فزالت النجاسة الذاتّية للخمر بعد 
 ؟!!وعاءة بسبب قباسة اآلنية أو الربولو وحدثت قباسة عرضيّ 

ىناؾ داللة التزامّية عرفّية, يعٍت أّف العرؼ يفهم أّف الشرع  -ونَّم نجيب ونقوؿ:
حينما يقوؿ )اػبمر قد طهر( فبلزمو أّف اآلنية تطهر بالتبع, وىذا مدلوٌؿ التزاميٌّ 

عبث, فالعرؼ عريّف إذ لو دل تطهر بالتبع فما الفائدة من ىذه الطهارة؟ إنّو يلـز ال
يفهم من نفس دليل طهارة اػبمر باالنقبلب طهارة اآلنية أيضًا بسبب االنقبلب, 

 وىذا اؼبدلوؿ االلتزامي حّجة فنأخذ بو.

جواز االستجمار باألحجار, فلو طّهر موضع الغائط باألحجار فإنّو  -قبيل:ومم 
الذرات  حينما يبلمس الثوب ىذه من مث ,سوؼ تبقى ذرّات النجاسة يف اؼبوضع

برطوبة فهل تقبل بأّف نقوؿ إنّو قد تنّجس؟ كبّل ال نقبل ذلك. فإذف يوجد ىنا 
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مدلوؿ التزامي عريّف. وتوجد شواىد أخرى كثَتة على ذلك. إذف يف ىذا اؼبورد نرجع 
 إذل العرؼ.

 مدرؾ حجّية المداليل االلْزامية

األلفاظ فإّف  اىيمإّف اؼبدرؾ ىو نفس مدرؾ اغبجّية يف مرجعّية العرؼ لتحديد مف
اؼبدرؾ كاف ىو الظهور اغبارل يف أّف االنساف يتكّلم على طبق ما يفهمو عاّمة الناس 
وىنا نذكر نفس ىذا الكبلـ ولكن مع إضافٍة فنقوؿ ىناؾ ظهوٌر حارّل لكّل إنساف 

 عرفّية والظهور حّجة. لوالتيف أنو يتكّلم ويريد ما يفهمو الناس دبا لو من مد

  باب العادات والسَت -مس:المور  الخا

دبعٌت أّف العرؼ قد تكوف لو عادة وسَتة على قضية معّينة فإذا كانت ىذه العادة 
والسَتة يف زماف اؼبعصـو وسكت عليو السبلـ عن ذلك ثبتت حّجية ىذه العادة 
والسَتة من باب داللة التقرير فسكوتو يدّؿ على إمضاء ىذه العادة. فمثبًل األخذ 

ألخذ خبرب الثقة و )كّل من حاز ملك( وما شاكل ذلك فإّف ىذه بالظهور وا
عادات وسَت كانت موجودة يف زمن اؼبعصـو عليو السبلـ فماداـ قد سكت عنها 

 فهذا يدّؿ على االمضاء, وىذا شيٌء واضح.

 حجّية العرؼ وي يذا المور  مدرؾ 

صّح التعبَت  إف -وىو أّف العرؼ يُوِجد صغرى دليل االمضاء  -والجواب واضح :
, يعٍت بالعرؼ تتحّقق عادٌة وسلوٌؾ, فدور العرؼ دور اّقق للعادة والسلوؾ -

وسكوت اإلماـ الكاشف عن االمضاء ىو اغبّجة, فاغبجّية تعود إذل إمضاء 
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اؼبعصـو اؼبستكشف من سكوتو أما دور العرؼ فهو دور اؼبنّقح للعمل الذي يُراد 
دور اّقق للعادة والسَتة ال أكثر واغبّجة ىو استكشاؼ إمضائو, فدور العرؼ ىو 

االمضاء فيؤخذ حينئٍذ بالعرؼ يف ىذا اؼبورد. كما ىو اغباؿ يف الشرط الضمٍت فهو 
أو اؼبسلموف  -من باب أنّو وبّقق صغرى الشرط واغبجّية تعود إذل دليل )اؼبؤمنوف 

ة والعادة واغبّجية عند شروطهم( فهنا أيضاً كذلك, فدور العرؼ دور اّقق للسَت  -
تعود لئلمضاء اؼبستكشف من السكوت. ىذه طبسة موارد يرجع فيها إذل العرؼ. 
وينبغي أّف ننّبو إذل أّف ىذه اؼبوارد اليت ذكرناىا دل نذكرىا من باب اغبصر إذ لعلو 
بالتتبع والتأمل يبكن العثور على موارد أكثر, ويصعب على الفقيو أف وبصر الرجوع 

 يف ىذه اؼبوارد فقط.إذل العرؼ 

وألفت النظر أيضاً إذل أّف اؼبقصود من العرؼ الذي ىو حّجة ونرجع إليو ىو العرؼ 
العاـ دوف اػباص, فهناؾ عرٌؼ للنحاة وىناؾ عرٌؼ للمناطقة فإّف ىذه األعراؼ 
اػباّصة ال نرجع إليها وإمبا نرجع إذل االعراؼ العاّمة, والنكتة يف ذلك ىي أف 

ا يتكّلم فهو ال يتكّلم دبا ىو منطقّي أو أصورل وإمبا يتكّلم دبا ىو اؼبتكّلم حينم
إنساٌف ومصداٌؽ من العرؼ العاـ فيتكّلم على وفق األساليب واألدوات العامة عند 
العرؼ, فاؼبدار على العرؼ العاـ دوف اػباص. نعم إذا كاف اؼبتكّلم منطقيًا أو 

 ّية فيؤخذ بعرفو وىذه قضية خاصة.أصولياً فردبا تتغّلب عليو النزعة االصطبلح

ىو أّف بعض اؼبدف أو العشائر ؽبا مصطلحاهتا وعاداهتا اػباّصة  -ومم يذا القبيل:
فيلـز األخذ باؼبفهـو على طبق ما ىو متداوؿ عندىم, ويًتتب على ىذا أنّو لو 
جاءتنا وصّية مثبًل فينبغي أف نفهمها على طبق ما ىو موجوٌد عند تلك العشَتة 

ظاىر حالو أنّو يتكّلم على طبق ما ىو متداوؿ يف ؿبيطو وال أُلزِمو دبا تقتضيو  ألفّ 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٜٕٔ
 

أعرافنا كبن عاّمة الناس, ولذلك البد وأف نسأؿ أحد أفراد تلك العشَتة أو أحد 
أوالده حىت نفهم مقصوده فنحّدد الداللة على طبق ما ىو متداوؿ عندىم فنسَت 

هم كبلـ ىذا االنساف وىو يتكّلم على وفق ألننا نريد ف ,اػباصّ  العرؼ على طبق
 ما ىو متداوؿ عندىم. 

إذف البد وأف مبّيز بُت األلفاظ الواردة يف النصوص الشرعّية فنرجع فيها إذل العرؼ 
فنرجع فيها إذل عرفهم,  عتياديُتالعاـ, وبُت األلفاظ الواردة يف وصايا الناس اال

 وىذه نكتة ينبغي االلتفات إليها.

نظر أيضًا إذل أنو يوجد فرٌؽ بُت العرؼ وبُت السَتة, فالسَتة سبّثل عمبلً ونلفت ال
وسلوكًا خاّصًا فالسلوؾ والعمل يعرّب عنو بالسَتة كاألخذ بالظهور أو األخذ خبرب 
الثقة, وأّما العرؼ الذي نرجع إليو فَتاد بو ما ىو أوسع من ذلك, فالسَتة ىي أحد 

ؽ العرؼ بالسَتة, فقد يكوف األخذ مصاديق العرؼ ولكن ال ينحصر مصدا
بالعرؼ ليس من مصاديق السَتة كما ذكرنا يف بعض األمثلة اؼبتقّدمة فمثبًل قلنا إنّو 
يوجد مدلوؿ التزامّي عريف لدليل طهارة اػبمر إذا انقلب إذل خّل فإّف ىذا ليس 

ف العرؼ مصداقاً للسَتة وإمبا ىو مصداؽ لفهٍم عريّف خاّص وقد ال نسمّيو سَتًة, إذ
 شيٌء أوسع من السَتة والسَتة حّصة خاّصة من العرؼ.

 الموار  الْي ال يجوز ويها الرجوع الي العرؼ

فقد اتضحت من خبلؿ ما  -وأّما اؼبوارد اليت ال هبوز فيها الرجوع إذل العرؼ:
  -ذكرناه, ولكن نشَت إذل تلك اؼبوارد لوجود بعض النكات:
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حّدد اؼبفهـو ففي مقاـ  العرؼ أو الشرع قد ما إذا فرض أفّ  -المور  األّوؿ:
ال نرجع إذل العرؼ, من قبيل أّف اآلية  -بعد التحديد العريف أو الشرعي تطبيقو 

يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ِإَذا ُقْمُْْب ِإَلي الص اَلِة وَاْغِسُلوا ﴿ -الكريبة قالت:
وسطى, فلو فرض أنّو كانت توجد , والوجو ما دارت عليو اإلهباـ وال(ٔ)﴾ُوُجوَيُكبْ 

نقطة صغَتة كرأس اإلبرة على الوجو من الصبغ أو الصمغ اؼبانع من وصوؿ اؼباء 
فلعّل العرؼ يف ىذه اغبالة يقوؿ إنّو َغَسل وجهو دبقدار ما دارت عليو االهباـ 
والوسطى, ولكن الّدّقة تقوؿ ىو دل يغسلو إذ ىو َغَسلو إاّل دبقدار رأس إبرة, فهنا 

ل نرجع إذل العرؼ؟ كبّل ال نرجع إليو فإنّو ال دليل على الرجوع إذل العرؼ يف ى
 ربديد اؼبصداؽ.

كتحديٍد للمفهـو   -ض أّف العرؼ قاؿ إيّن أفهم من األمر بغسل الوجو ًت فاأجل لو 
يعٍت غسل عاّمة الوجو وال يضّر إذا بقي مقداٍر صغٍَت  -وليس كتحديٍد للمصداؽ 

فهذا رجوٌع إليو يف ربديد اؼبفهـو وىو عن ؿبّل   نحوهـو هبذا المنو فإذا حّدد اؼبف
ض أنّو قاؿ )إّف غسل الوجو يعٍت كامل الوجو وإذا ًت فاكبلمنا, إمبا كبلمنا فيما إذا 

 - أرى أنا العرؼ -بقي منو شيء يسَت فهذا ليس غسبًل لكامل الوجو ولو قلُت 
فإذا قاؿ ىكذا فبل نرجع إليو  إّف ىذا غسٌل لكامل الوجو فهذا إطبلٌؽ مساؿبي(,

يف ربديد اؼبصداؽ ألنك قلت إف اؼبفهـو ىو غسل كامل الوجو وىذا ليس غسبًل 
 لكامل الوجو.

ض ًت فاوىكذا يف مسألة ربديد مقدار الكّر وأنو سبعة وعشرين شرباً مثبًل, ولكن لو 
ٍذ؟ كبّل أنّو كاف سبعة وعشرين شربًا إاّل مقدار شعرٍة فهل نرجع إذل العرؼ حينئ

                                                           

 .ٙسورة اؼبائدة, اآلية  ((ٔ
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بعدما فرض أّف العرؼ وافق وقاؿ إف  اؼبدار على سبعة وعشرين شرباً بالشرب اؼبتعارفة 
وىنا قد فرضنا أنّو دل يكن سبعة وعشرين كاملة بالشرب اؼبتعارفة بل ىو أقل دبقدار 
شعرة أو شعرتُت فهنا يكوف رجوعًا إليو يف اؼبصداؽ وال دليل على حجّية الرجوع 

 صداؽ.إلية يف باب اؼب

 باب العػادات والسَت. -المور  الثاني:

فإنا وإف ذكرنا سابقًا بأنّا نرجع إذل العرؼ يف ىذا اجملاؿ ولكن اشًتطنا إمضاء 
الشرع لتلك العادة والسَتة بأف تكوف العادة أو السَتة حاصلة يف زماف اؼبعصـو 

نا أهّنا سَتة عليو السبلـ حىت يكوف سكوتو كاشفًا عن االمضاء, وأّما إذا احتمال
فبل هبوز الرجوع إليها  -ويكفينا االحتماؿ  -جديدة حدثت بعد زماف اؼبعصـو 

والتمّسك هبا, والنكتة واضحة حيث إّف السَتة دبا ىي سَتة ليست حّجة وإمبا 
 اغبجّية تعود إذل اإلمضاء وشرط اإلمضاء ىو اؼبعاصرة لعهد اؼبعصـو عليو السبلـ.

يبكن أف نستند إذل السَتة على معاملة األطفاؿ فإنّو ال ويًتّتب على ىذا أنّو ال 
 يصح بيع الصيب لعدـ الدليل على صّحة بيعو.

 إّف السَتة موجودٌة اآلف على معاملة الصيب. -:وإذا قلتَ 

من اتمل إّف ىذه السَتة حدثت بعد عهد اؼبعصـو وال قبـز بأهّنا حادثة  -:قلتُ 
 يف زمانو.

ع اؼبعاطايت يف مقابل البيع اللفظي فبل يبكن إثبات حّجيتو وىكذا بالنسبة إذل البي
بالسَتة إذ من قاؿ إّف البيوع اليت كانت يف عهد اؼبعصـو كانت ذبري باؼبعاطاة, نعم 
إذا أثبت  بالقرائن ذلك وحّصلت اعبـز واالطمئناف فبل مشكلة ولكن إذا دل وبصل 
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معهودة يف زمن اؼبعصـو فيشكل عندنا اطمئناف أو جـز بأّف اؼبعاطاة كانت قضّية 
 حينئٍذ االستناد إلثبات مشروعيتها بالتمّسك بالسَتة على اؼبعامبلت اؼبعاطاتّية.

وىي أّف كّل سَتة وبتمل أهنا ذبّددت بعد  -بغي االلْفات إليها:هويذو قضّية ي
 عهد اؼبعصـو ال هبوز التمّسك هبا إلثبات الشرعّية, أّما أْف تتمّسك هبا ال إلثبات

الشرعية فقد تقدـ أنّو جائز, يعٍت نتمّسك هبا إلثبات الشرط الضمٍت فهي سَتة قد 
حدثت بعد عهد اؼبعصـو ونريد التمّسك هبا إلثبات الشرط الضمٍت فهذا تنقيٌح 
لصغرى الشرط الضمٍت وال مشكلة فيو كما إذا فرضنا أنّو صار عرٌؼ عند أىل 

 هبوز لصاحب اؼبلك أف ىبرجو من دوف التجارة بأّف الشخص إذا استأجر اّل فبل
رضا من أستأجره ولو بسبب قانوف الدولة الذي صار عرفًا وصار شرطًا ضمنّياً, 
فهذا نرجع إليو رغم أنّو حصل بعد زمن اؼبعصـو وال مشكلة فيو وذلك ألنّو ينّقح 

 لنا صغرى الشرط الضمٍت .
ت من خبلؽبا رضا الشارع إمبا كبلمنا ىو يف السَتة واألعراؼ اليت نريد أف نثب

.  وإمضائو وىذا ال يصّح إاّل إذا جزمنا بأهنا كانت ثابتة يف عهد اؼبعصـو

بعض اؼبوضوعات اػباصة, فإنو ال هبوز إثبات حاؿ اؼبوضوع من  -المور  الثالث:
 خبلؿ نظر العرؼ.

م يضة اليت تؤخذ من اؼبرأة وتلّقح حبيمن الرجل مث توضع بعد ذلك يف رحمن قبيل البُ 
ا لو كاف ض أف  كبلمنا ىذا دل يكن بُت الزوجُت أمّ ًت اؼبرأة فلمن يكوف الطفل؟ واؼبف

يضة بعد التلقيح يف رحم الزوجة فبل إشكاؿ يف أف ىذا بُت الزوجُت ووضعت البُ 
يضة , ولكن كبلمنا فيما إذا وضعت البُ الطفل ىو ؽبما وىذا خارج عن ؿبّل الكبلـ
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يضة دل تكن منها و يف رحم نفس الزوجة ولكن البُ ى أاؼبلّقحة يف رحم امرأة أخر 
 إف  االـ ىي ىذه أو تلك. -ب شخص ويقوؿ:يفاألـ من ىي؟ قد هب

إّف كبلمك ال عربة بو فإّف ىذا تشخيُص موضوٍع خارجّي ويف  -وهقوؿ لى:
 تشخيص اؼبوضوع اػبارجي ال يرجع إذل العرؼ.

هـو فتقوؿ قد ورد عندنا يف نعم بإمكانك أف ذبعل العرؼ مرجعًا يف تعيُت اؼبف
القرآف الكرًن كلمة األـ ورُّتب اغبكم على ىذا العنواف يف النصوص الشرعّية فنرجع 
إذل العرؼ يف ربديد عنواف األـ فهل األـ ىي من ولدت الطفل من رضبها أو من  
كاف الطفل جزءًا منها؟ فإذا قاؿ العرؼ ىي من ولدتو فهذا ال بأس بو فإنّو رجوٌع 

أي اليت وضعت ىذه  -ن ولدتو يف اؼبفهـو ونقوؿ آنذاؾ إّف ىذا الطفل ؼبإليو 
وإف دل تكن منها ولكن بالتارل ىي اليت ولدتو, فنرجع إذل  -يضة يف رضبها البُ 

كبكم بأّف األـ ىي ىذه اؼبرأة, ولكن ىذا صار  من مثو  ,العرؼ يف ربديد اؼبفهـو
 بل لتحديد اؼبفهـو وىو ال بأس بو.رجوعاً إذل العرؼ ال لتحديد اؼبوضوع اػبارجي 

وعلى ىذا اؼبنواؿ توجد أمثلة كثَتة من قبيل أف يضع شخص أمواالً يف البنك هبدؼ 
ولكن نفًتض أّف ىذه األمواؿ دل  -ودل يضعها بداعي األرباح  -اإليداع واغبفظ 

تكن ملكًا لو بل ىي وديعة عنده من قبل شخٍص آخر وعندما وضعها األّوؿ يف 
 فقد وضعها باظبو والبنك أعطى فوائد فالفوائد تكوف ألي منهما؟ البنك 

 دبا أيّن عرٌؼ فأقوؿ إف  األنسب أف تكوف ؽبذا أو لذاؾ. -قد يقوؿ  خص:

إّف العرؼ ال نرجع إليو ىنا, فإف نظره ىنا ال دليل على حّجيتو.  -وهقوؿ لى:
كوف وحكومياً, فإف كاف وواضح أنّو يف ىذا اؼبورد تارًة يكوف البنك أىليًا وأخرى ي
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حكومّيًا فمالو ؾبهوؿ اؼبالك وؾبهوؿ اؼبالك يصَت ملكًا ألّي شخٍص يضع يده 
عليو, ولكن اغباكم الشرعي ال يتمّكن أف يقوؿ بذلك بل يقوؿ البد من إجازة 

وىي واردة  – بدليٍل على ذلك فقد تكوف ىناؾ رواية ٍتاغباكم الشرعي, وال تطالب
لكن حىت لو دل يكن ىناؾ دليل نقوؿ يعترب إذف اغباكم و  -يف ؾبهوؿ اؼبالك 

الشرعي غبفظ النظاـ, واغباكم الشرعي يقوؿ يف مثل ىذه اغبالة أنّو يلـز العمل 
حسب القانوف الذي وضعو البنك حىت كبفظ النظاـ, فإذا كاف قانوف البنك يقوؿ 

واقعًا أو ليس دبالٍك  )أنا أعطي الفائدة ؼبن ُسّجل اؼباؿ اؼبودع باظبو أّما أنّو مالك
واقعًا فبل ربط رل بذلك( واغباكم الشرعي قد يبضي ىذا اؼبقدار وبو ينحّل النزاع. 

 فنأخذ بنظره ىنا من باب حّل اػبصومة.

ضنا أنّو كاف أىليًا فهو يستطيع أّف يقوؿ )أنا أعطيو ألّي واحٍد منهما( ًت فاوإذا 
ىو الفيصل الواقعي ال أنّو ألجل  ونأخذ بنظره من باب أنّو الصاحب الشرعي فنظره

 أف ال تقع خصومة.

واؼبقصود أنّو يف مثل ىذه األمور ال نرجع إذل العرؼ لعدـ الدليل على مرجعّيتو يف 
 ىذه األمور كما أوضحنا.

وىذه اؼبوارد اليت ذكرناىا ىي ال من باب اغبصر بل من باب اؼبثاؿ ولعلو بالتأمل 
 يف باب عدـ الرجوع اذل العرؼ. خرد أُ سَت الفقهي يُعَثر على موار وبال
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 ةالقاعدة الَّا ية عشر 

 

 ل دلٗن العىًٕحزف املتعم

 -وىي أنّو ىل اؼبناسب التعبَت باؼبتعل ق  -ويف البداية نلفت النظر إذل قضّية جانبية:
 ؟ -أي بكسر البلـ  -أو باؼبتعلِّق  -بفتح البلـ 

ما يقاؿ: وىذا غلٌط شائع, فمثبًل قولو تعاذل اؼبناسب ىو بالكسر دوف الفتح  -َر
فلماذا ىو طهوٌر؟ ىل ىو طهوٌر للمبلبس , (ٔ)﴾َوَُنْػَزْلَها ِمَم الس َماِ  َماً  َطُهورًا﴿

ىل ىو متعلِّق  -أي األرض أو اؼببلبس  -أو لئلنساف أو لؤلرض؟ فهذا اذوؼ 
 (زَْلَنا ِمَن الس َماِء َماًء َطُهورًاَوأَنػْ )قالت اآلية الكريبة  إذأو متعل ق؟ إنّو متعلٌِّق بالطهور 

 متعلٌِّق بطهور. –وىو )لكم(  -فاعبار واجملرور 

إنّو البد من التفصيل بُت اؼبوارد, ففي بعض  -ولكم وي المقاَل يمكم ُف يقاؿ:
اؼبناسب  خرا اؼبورد, ويف بعض اؼبوارد األُ اؼبوارد اؼبناسب أف يعرّب باؼبتعلِّق كما يف ىذ

فمتعّلق التحرًن ما ىو؟  ,(ٕ)﴾ُحرَِّمْت َعَلْيُكْب ُُم َهاُتُكبْ اؼبتعل ق من قبيل ﴿أف يعرّب ب
فهو ليس  -إنّو إّما النظر أو النكاح أو ما شاكل ذلك والنظر والنكاح ليس متعلِّقاً 

وإمبا ىو متعل ق التحرًن, فالتحرًن البد وأف يقع على  -جارًا وؾبرورًا وليس ظرؼ 

                                                           

 .ٛٗسورة الفرقاف, اآلية  ((ٔ
 .ٖٕسورة النساء, اآلية  ((ٕ
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تعل ق التحرًن وليس متعلِّقو. إذف ردبا يفّصل هبذا التفصيل وىذه فعٍل, فُحِذَؼ م
 قضّية جانبية ليست مهّمة.

ض أنّو دل يكن ىناؾ ًت فاوالبد من االلتفات أيضًا إذل أّف ىذه القاعدة تتّم فيما إذا 
 فأستبعد أهنم يقولوف يف مثل ىذا ض وجود أثٍر ظاىر يف البُتِّ ًت فاأثٌر ظاىر, أّما إذا 

, مثل اؼبو  فإف  (ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُم َهاُتُكمْ )رد من أّف حذؼ اؼبتعّلق يدّؿ على العمـو
األثر الظاىر مثبًل ىو نكاح األّمهات أو ما يرتبط بذلك ففي مثل ىذه اغبالة ال 

.  نقوؿ إّف حذؼ اؼبتعّلق يدّؿ على العمـو

لقاعدة باؼبورد الذي ىو إنّو من اؼبناسب أف لبصِّص ىذه ا -والذي ُريد ُف ُقولى:
ال يوجد فيو أثٌر ظاىر, وأما إذا كاف يوجد أثر ظاىر فمن البعيد أف يكوف حذؼ 

.  اؼبتعلق داالً على العمـو

 رؽ َيم اإلطالؽ وحذؼ المْعلقالف

بُت باب اإلطبلؽ وبُت باب حذؼ اؼبتعلق يدّؿ على العمـو فإنّو يف  رؽ االوؿ:الف
يف  ىو القيد وبذلك صار اؼبطلق ظاىراً  اإلطبلؽ يوجد حذؼ أيضًا واذوؼ

رؽ بُت قاعدة حذؼ اؼبتعّلق يدّؿ على العمـو وقاعدة اإلطبلؽ, اإلطبلؽ, واما الف
أو أّف اؼبطلق ظاىٌر يف اإلطبلؽ بعد االلتفات إذل أنّو يف كليهما يوجد حذؼ؟ فإنّو 

يتّم  يف قاعدة حذؼ اؼبتعّلق يوجد ؿبذوٌؼ جزمًا ومن دوف افًتاض اذوؼ ال
فإنو من دوف تقدير فعٍل من  (ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُم َهاُتُكمْ )الكبلـ, فمثبًل قولو تعاذل 

األفعاؿ فسوؼ يكوف الكبلـ ناقصًا ألّف العُت ال تقبل نسبة التحرًن إليها 
فاألحكاـ تتعّلق باألفعاؿ دوف األعياف, فبلبد إذف من وجود ؿبذوٍؼ. وىذا خببلفو 
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م وجود ؿبذوٍؼ فيحتمل وجوده ووبتمل عدمو كفإنّو ليس من اغب يف باب اإلطبلؽ
 إذ لو أريد اإلطبلؽ فبل يوجد آنذاؾ ؿبذوٌؼ, ولكن ىذا فارٌؽ جانيب.

وىو أنّو يف باب اإلطبلؽ يكوف القيد على تقدير وجوده مقّيداً  -رؽ الثاني:الف
قبة( قيد اإليباف لو للمفهـو ومنّوعًا لو ومقّسمًا لو إذل قسمُت فحينما يقاؿ )أعتق ر 

ض وجوده ىو يكوف مقّيدًا ؼبفهـو الرقبة ومقّسمًا ؽبا إذل رقبة مؤمنة ورقبة غَت ًت فا
مؤمنة, وىذا خببلفو يف اؼبقّدر واذوؼ يف قاعدة حذؼ اؼبتعّلق فإنّو ال يقّيد 

, ففي مثاؿ  يس معٌت لو قّدرنا كلمة النكاح فل (ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُم َهاُتُكمْ )اؼبفهـو
ذلك أّف معٌت األـ قد تقّسم إذل قسمُت بل تبقى كلمة األـ على حاؽبا وإمبا اغبرمة 

ال أّف األمهات تنّوعت  -أي بوصف النكاح  -تصَت متعّلقة بالوصف اؼبذكور 
يف باب قاعدة حذؼ اؼبتعلق  -أو الشيء اذوؼ  -وتقّيدت, فالوصف اذوؼ 
 لو خببلفو يف باب اإلطبلؽ. ال ينوّع اؼبفهـو وال يكوف قيداً 

وىو أنّو يف باب االطبلؽ ننظر إذل حيثيٍة تغاير  -رؽ الثالث ويو األساسي:الف
اغبيثية اؼبلحوظة يف قاعدة حذؼ اؼبتعّلق, فاؼبلحوظ يف باب االطبلؽ ىو أّف 
اؼبفهـو يدّؿ على الطبيعة وحيث دل يقّيد فذلك يدّؿ على إرادة الطبيعة بعرضها 

ىو معٌت االطبلؽ فاغبيثية اؼبلحوظة ىي حيثية إطبلؽ اؼبفهـو  العريض الذي
اؼبذكور, وىذا خببلفو يف قاعدة حذؼ اؼبتعلق فإنّا ال نتمّسك  باإلطبلؽونتمّسك 

حبيثية إطبلؽ اؼبفهـو بل نتمّسك حبيثية اغبذؼ ونقوؿ إف  حذؼ اؼبتعّلق ىو بنفسو 
 َت النكتة اؼبلحوظة ىناؾ.يدّؿ عرفاً على التعميم, فالنكتة اؼبلحوظة ىنا غ
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عد يذا نذكر َعض األمثلة لهذو القاعدة:  -َو

يف مسألة اؼبقبوض  (ٔ)ما ذكره الشيخ األعظم)قده( يف اؼبكاسب -ومم ُمثلْها:
بالعقد الفاسد فإنّو ذكر أنّو تًتتب على قبض الشيء بالعقد الفاسد آثار واألثر 

فورًا وال هبوز التواين, فلو اشًتيت كتاباً الثاين ىو أنّو يلـز رّد اؼبقبوض إذل صاحبو 
وتبُّت أف البيع فاسد عبهالة الثمن مثبًل فلو اطلعت على ذلك فيلـز إرجاع الكتاب 
فورًا إذا دل يلـز اغبرج وال هبوز اإلمساؾ, وذلك ألّف اإلمساؾ ولو لدقائق ىو كبٌو 

ألحٍد ُف  يَّل )ال -من التصّرؼ وقد جاء يف اغبديث من الناحية اؼبقّدسة أنّو:
 .(ٕ)َإذنى( َغيريْصّرؼ وي ماؿ غيرو 

وإذا شكّك شخٌص يف كوف اإلمساؾ تصرفًا فبإمكاننا أف نتمّسك  -ثب قاؿ:
, ومقصوده ىو أّف (ٖ))ال يَّّل ماؿ امرئ مسلٍب إال َطيبة نفٍس مهى( -حبديث:

وبّل اؼباؿ اؼبتعلق الواقعي للِحّل ىنا ؿبذوؼ فلم يقل ال وبّل التصرؼ وإمبا قاؿ ال 
وحذؼ اؼبتعّلق يدّؿ على العمـو فيدخل بذلك اإلمساؾ ويكوف ؿبّرمًا دبقتضى 

 القاعدة.

 -إذف من شبرات ىذه القاعدة ىو إمكاف االستدالؿ هبذا اغبديث, قاؿ)قده(:
, (ٗ))حيث يدّؿ علي تَّريب جميع األوعاؿ المْعّلقة َى الْي مهها كونى وي يدو(

                                                           

 .ٕٓٓ, صٖج ((ٔ
 .ٙ, باب االنفاؿ, حٔٗ٘, صٜوسائل الشيعية, ج ((ٕ
 .ٖ, حٕٓٔ, ص٘وسائل الشيعة, ج ((ٖ
 .ٕٓٓ, صٖكتاب اؼبكاسب, االنصاري, ج ((ٗ

http://ar.lib.eshia.ir/10141/3/200/الأفعال
http://ar.lib.eshia.ir/10141/3/200/الأفعال
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ذل التمّسك بقاعدة حذؼ اؼبتعّلق يدّؿ على العمـو وىو وإف دل يِشر بصراحٍة إ
 ولكنو يقصد ىذا حتماً.

ـَ َعَلْيُكْب َصْيُد اْلبَػرِّ َما ُ ْمُْْب ُحُرًما﴿ -قولو تعاذل: -ومم ُمثلْها: , فإنّو (ٔ)﴾َوُحرِّ
يبكن أف نستفيد من ىذه اآلية الكريبة حرمة البيع واألكل واإلمساؾ وغَت ذلك, 

 .(ٕ)أنّو حىت اإلمساؾ يكوف ؿبّرماً  ولذلك قاؿ الفقهاء

و )طهور(  (ٖ)﴾َوَُنْػَزْلَها ِمَم الس َماِ  َماً  َطُهورًا﴿ -قولو تعاذل: -:اومم ُمثلْه
حذؼ متعّلقو فيثبت حبذؼ اؼبتعّلق أّف اؼباء اؼبضاؼ قابٌل للتطهَت, وال تقل إنّو ال 

وىو ىذه اآلية  دليل على مطّهريتو فنستصحب بقاء قباستو, بل الدليل موجودٌ 
. إذف توجد شبرات كثَتة ؽبذه  الكريبة بعد ضّم قاعدة حذؼ اؼبتعّلق يدّؿ على العمـو

 القاعدة.

 ويل يذو القاعدة حّجة و ليل ُو ال؟

 اؼبعروؼ بُت أىل الببلغة ذلك, وبالتارل تسرب ذلك إذل الفقهاء. -والجواب:

                                                           

 .ٜٙسورة اؼبائدة, اآلية ( (ٔ
لو ذىبُت إذل مّكة فأحرمُت فهل علّي أف أطلق الطيور اؼبوجودة يف  -يقوؿ قائل: ردبا -فائدة علمّية:( (ٕ

إّف ىذا خرج بالدليل, والدليل ىو السَتة القطعّية فإّف اؼبسلمُت يسافروف ووبرموف ودل  -بييت؟ واعبواب:
 =بييت, وىذه سَتة ة يفالطيور اؼبوجود نسمع أّف أحداً منهم يوصي بأنّو دبجرد أف أحـر فعليكم إطبلؽ ىذه

قطعية فتكوف ـبّصصة إلطبلؽ ىذه اآلية الكريبة. ولكن إذا كاف معو صيٌد فاآلية الكريبة تكوف شاملة لو. =
 إذف من باب حذؼ اؼبتعلق يدّؿ على العمـو نتمّسك باآلية الكريبة. الشيخ االستاذ.

 .ٛٗسورة الفرقاف, اآلية  ((ٖ
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إنّو يوجد ؿبذوٌؼ جزماً وال  -ولكن يبكن التأمل يف ذلك بالبياف التارل حيث يقاؿ:
شك يف ذلك, واألمر ال يدور بُت اغبذؼ وعدـ اغبذؼ بل يدور بُت تقدير ذلك 
اذوؼ فهل نقّدر لفظًا وسيعًا شامبًل للجميع أو نقّدر لفظًا ليس بالوسيع, 
فاللفظ اؼبقّدر واحٌد وليس ألفاظًا متعّددة وىذا الواحد يدور أمره بُت السعة وبُت 

مثبًل )ال وبّل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو( لكن ىل نقّدر كلمة الضيق, ف
أو نقّدر   -وإذا كانت ىناؾ كلمة أوسع منها فنقّدرىا  -)تصّرؼ( اليت ىي وسيعة 

كلمة ثانية ولكنها أضيق وىي )إتبلؼ( مثبًل فبل وبّل إتبلؼ ماؿ امرئ, فاؼبقدر 
 سعة والضيق وال مثبت لكوهنا وسيعة.إذف ىو كلمة واحدة إاّل أف أمرىا يدور بُت ال

اللهم إاّل أف يّدعى أّف العرؼ يفهم من عدـ ذكر اؼبتعّلق أّف مقصود اؼبتكّلم من 
اؼبقّدر ىو الوسيع, فنفس اغبذؼ يصَت قرينًة عرفّيًة على إرادة اللفظ باؼبعٌت الوسيع, 

 وىذا أّوؿ الكبلـ فإنّو دل يثبت أّف العرؼ يرى ذلك.

 (ٔ)ؾ طريٌق آخر إلثبات السعة وذلك بأف قبري مقّدمات اغبكمةىنا -:إف قلتَ 
يف موردنا, واؼبقصود ىو أنو إف دل تكن بنفسها فربوحها ولو ببعض االصبلحات 
والتغيَتات, ففي باب اإلطبلؽ كنّا نقوؿ إّف عدـ ذكر القيد قرينة على إرادة 

إّف   -رادة اؼبعٌت الوسيع االطبلؽ فلنقل ىنا أيضًا أّف عدـ ذكر اؼبتعّلق قرينة على إ
فنتمّسك حينئذ بروح مقّدمات  -ىذا إّما ىو روح مقّدمات اغبكمة أو ما يقارهبا 

 اغبكمة يف اؼبقاـ لنثبت إرادة السعة.

                                                           

اف يكوف اؼبتكلم يف مقاـ  -ٕاف ال يوجد مانع يبنع اؼبتكلم عن بياف سباـ مراده. -ٔ: )واؼبقدمات ىي ((ٔ
اف ال يكوف شبة قدر متيقن يف مقاـ التخاطب(  -ٗاف ال ينصب اؼبتكلم قرينة على التقييد.  -ٖالبياف.

 .ٖٛٚ, ص ٕاؼبعجم االصورل, ؿبمد صنقور, ج
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إّف الفارؽ واضٌح, فإنّو يف باب اإلطبلؽ يوجد ما يدّؿ على اؼبعٌت اؼبطلق  -:قلتُ 
( الرقبة تدّؿ على الطبيعة, فيوجد وىو اللفظ الداؿ على الطبيعة, ففي )أعتق رقبة

داّؿ على الطبيعة غَت اؼبقّيدة وماداـ يوجد ما يدّؿ عليها يكوف إرادة غَت ذلك ىو 
الذي وبتاج إذل بياٍف فإّف إرادة اإلطبلؽ ال وبتاج إذل بياٍف زائد باعتبار أنّو بُّت لفظاً 

ذكر ما يدّؿ على اؼبعٌت يدّؿ على اؼبفهـو الوسيع, وىذا خببلفو يف مقامنا فإنّو دل ي
يعٍت من جانب ما يدّؿ  -الوسيع فهناؾ حذٌؼ من ىذا اعبانب ومن ذاؾ اعبانب 

فبل يوجد لفظ يدّؿ على اؼبفهـو  -على السعة ومن جانب ما يدّؿ على الضيق 
 الوسيع حىت قبري ذلك البياف اؼبذكور يف باب اإلطبلؽ ومقّدمات اغبكمة.

بث بو يف مقامنا, وليس لك من طريٍق إاّل أف تتشبث إذف ذلك البياف ال يبكن التش
صحيٌح كبن كبتاج إذل مقّدر إّما وسيع وإّما ضيق  -دبا أشرنا إليو وىو أف تقوؿ:

ولكن العرؼ يرى أّف نفس عدـ ذكر اؼبقّدر قرينة على إرادة اؼبقّدر الوسيع. وىذا 
ل يف التمّسك شيٌء يصعب القوؿ بو إذ من أين لك ذلك؟!! فلذلك يبكن أف يتأمّ 

 هبذه القاعدة.
 ال نستفيد منو؟ من مثو  ,الكبلـ ؾبمبلً  َتإنّو بناًء على ىذا سوؼ يص -:إف قلتَ 

ض ًت فاإّف اإلصباؿ يصَت بلحاظ اؼبقدار الزائد على القدر اؼبتيّقن, فلو  -والجواب:
اؼبتيّقن   فنأخذ بو من قبيل )ال وبّل ماؿ امرٍئ( فإّف القّدروجود قدر متيّقن يف البُتِّ 

ىو اإلتبلؼ واإلعداـ وإذا كاف يوجد أضيق منو فنأخذ بو ويصَت مرادًا وأما ما زاد 
 عليو فيشك يف إرادتو فبل يكوف ىناؾ دليل على إرادتو.

 فحينئٍذ نقوؿ إف تشّكل علٌم ض أنّو دل يكن ىناؾ قدر متيّقن يف البُتِّ ًت فاوأّما إذا 
ثبلثة وكاف كّل واحٍد منهم قاببًل للتنجيز  إصبارلٌّ بأف دار األمر بُت معنيُت أو
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فيحصل علم إصبارّل بثبوت حكٍم يلـز امتثالو ولكنو مرّدٌد بُت ىذا أو ىذا أو ذاؾ 
 فيلـز االحتياط تطبيقاً لقاعدة منجزّية العلم االصبارل.

ض أنّو دل يكن بعض ىذه األطراؼ قاببًل للتنجيز فحينئٍذ يسقط عن ًت فاوأما إذا 
 ,قدر متيّقن يف البُتِّ يوجد وال يبكن التّمسك بو ويكوف ال شيء ماداـ ال االعتبار 

ض عدـ تكّوف علم اًت فافنقوؿ إف  ىذا الكبلـ ؾبمٌل ال يصلح التمّسك بو بعد 
 .إصبارّل يف البُتِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٖ٘ٓ
 

 

 ةالقاعدة الثانية عشر 

 

 تشك االطتفصاه دلٗن العىًٕ

ئل يسأؿ أحيانًا عن شيٍء وحينما هبيبو القاعدة ىو أّف الساىذه اؼبقصود من و 
اإلماـ عليو السبلـ ال يفّصل بُت حاالت ذلك الشيء وعدـ استفصاؿ اإلماـ يدّؿ 

 على أّف ىذا اغبكم يعّم صبيع حاالت ذلك الشيء.

)سألت َُا عبد اهلل عليى السالـ عم  -رواية ؿبمد بن مسلم قاؿ: -مم قبيل:
ة وي عدتها, قاؿ: , إف (ٔ)يفّرؽ َيههما وال تَّّل لى َُداً( -رجٍل تزوج المُر

اإلماـ عليو السبلـ دل يستفصل بُت أف يكوف الزواج يف عّدة طبلٍؽ أو وفاٍة أو وطئ 
.  شبهٍة أو غَت ذلك وعدـ استفصالو يدّؿ على العمـو

)سالْى عم الْيّمب,  -صحيحة الكاىلي الواردة يف التيّمم ونّصها: -ومم قبيل:
ي البساط ومسح َها وجهى ثب مسح كّفيى إحدايما وضرب َيدو عل -قاؿ:

, إنو عليو السبلـ دل يستفصل عن كوف التيّمم الذي يريده (ٕ)علي ظهر األخرى(
السائل ىو التيّمم بدؿ الوضوء أو التيمم بدؿ الغسل فعدـ استفصالو يدّؿ على أّف 

 ما ذكره عليو السبلـ يعّم االثنُت معاً, وىذا مطلب واضح.

                                                           

 , آؿ البيت.ٕٕ, حٚٔ, ابواب ما وبـر باؼبصاىرة, بٚ٘ٗ, صٕٓوساؿ الشيعة , العاملي, ج ((ٔ
 , آؿ البيت.1, حٔٔ, ابواب التيمم, بٖٛ٘, صٖوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/20/457/تنقضي
http://ar.lib.eshia.ir/11025/3/358/البساط
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ما ىو الفارؽ بُت فكرة اإلطبلؽ وبُت فكرة عدـ  -:لذي ُيطرح يهاوالسؤاؿ ا
االستفصاؿ؟ يعٍت مىت نتمّسك باإلطبلؽ ومىت نتمّسك بعدـ االستفصاؿ؟ أو 

حكمنا فلماذا  ,نبا من باب اإلطبلؽ ُتالروايت ُتباألحرى ؼباذا ال نقوؿ إف  ىات
 ؟ينهماب فما ىو اؼبيزاف للتفرقة ,بأهنما من باب عدـ االستفصاؿ

ىنا ال يبكن تطبيق فكرة اإلطبلؽ ألنك إذا أردت تطبيقها ففي  -والجواب:
)سألت أبا عبد ا عن رجل تزوج اؼبرأة يف عدهتا(  -الرواية األوذل مثبًل انك تقوؿ:

صحيح أهنا مطلقة ولكن ماذا  -فنقوؿ إف  كلمة )عّدة( مطلقة, وأجيبك وأقوؿ:
السائل وكبلـ السائل ليس حبجة وإطبلقو ليس ينفعٍت فإّف ىذا إطبلٌؽ يف كبلـ 

حبجة أيضاً, فكّل ما يقولو السائل ليس حّجة حىت حيثية اإلطبلؽ يف كبلمو وأنا 
أريد أطبلقًا يكوف حّجًة فبلبّد وأف تقوؿ إّف اإلماـ عليو السبلـ حينما أجاب دل 

كذا وإف كانت يُفّصل بُت فردي العّدة ودل يقل إْف كانت العّدة من الوفاة فاغبكم  
غَتىا فاغبكم كذا فعادة اغبجّية إذل عدـ استفصاؿ اإلماـ ووجود اإلطبلؽ يف كبلـ 

 السائل دل ينفع شيئاً فبل معٌت ألف نطبق فكرة اإلطبلؽ.

)سألتو عن التيمم( فالتيّمم مطلٌق لكن ال  -وتعاؿ إذل الرواية الثانية حيث قالت:
لو فهو ال ينفعنا ما دل نضّم أّف  ةوىو ال حّجي ٌؽ يف كبلـ السائلفائدة فيو فإنّو إطبل

اإلماـ يف مقاـ اعبواب حينما بُّت كيفية التيّمم دل يفّصل بُت فردي التيّمم وكونو 
 بدالً عن الوضوء أو الغسل.

نعم يكوف اؼبورد من اإلطبلؽ لو كانت الفقرة واردة يف كبلـ اإلماـ عليو السبلـ,  
)من تزّوج امرأًة يف عّدهتا فُػرِّؽ  -الرواية كاف ىكذا: ضنا أّف التعبَت يفًت فاكما لو 

بينهما( ىنا نتمّسك باإلطبلؽ ألّف كبلـ اإلماـ عليو السبلـ يشتمل على اإلطبلؽ 
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وال معٌت لتطبيق فكرة ترؾ االستفصاؿ فنقوؿ إف  اإلماـ أطلق ودل يقّيد دبا إذا كانت 
 العّدة عّدة كذا.

لكلمة اليت كّنا نريد التمّسك بإطبلقها واردة يف  إنّو مىت ما كانت ا -والخالصة:
كبلـ السائل فهذا مورد ترؾ االستفصاؿ, ومىت ما كانت واردة يف كبلـ اإلماـ فهذا 
مورد التمّسك باإلطبلؽ, ويف موارد السؤاؿ واعبواب عادًة يكوف اؼبورد من ترؾ 

ـ السائل وىي ال االستفصاؿ ألّف الكلمة اليت نريد التمّسك بإطبلقها واردة يف كبل
 عربة هبا فبل معٌت لتطبيق فكرة اإلطبلؽ بل نطّبق فكرة ترؾ االستفصاؿ.

ولكن أحيانًا قد نتساىل ونقوؿ )إّف الرواية األوذل دّلت بإطبلقها على عدـ الفرؽ 
بُت أفراد العّدة( وىذا ليس فّنيًا بل اؼبناسب أف نقوؿ )إهّنا بًتؾ االستفصاؿ دّلت 

 عبميع أفراد العّدة( ولكن قد ربصل الغفلة أو التسامح يف التعبَت.على عمـو اغبكم 
 

يم عدـ الفصل  الفرؽ َيم ترؾ االسْفصاؿ َو

إف  عدـ الفصل يستعمل عادًة فيما إذا فرض أّف الرواية وردت يف مورٍد والفقهاء 
يعّمموف حكمها للمورد اآلخر حيث دل يفّصلوا بُت اؼبوردين كالعيوب اػبمسة أو 

ة للمرأة فإنّو إّما أف تكوف طبستها توجب الفسخ أو طبستها ال توجبو أّما أّف الست
اثنُت منها يوجباف الفسخ وثبلثة ال توجبو فبل يوجد من يقوؿ بذلك, فإذا دّلت 
رواية واردة يف اثنُت أهنما يوجباف الفسخ فبضّم عدـ الفصل القطعي يعّم اغبكم 

 دـ الفصل يعٍت أف  الفقهاء دل يفّصلوا.بقّية األفراد, وىذا ما يعرّب عنو بع
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أّما عدـ االستفصاؿ فبل ربط لو بالفقهاء وإمبا نقوؿ إف  اإلماـ دل يستفصل من 
 السائل ودل يقل لو ىل تسألٍت عن الزواج يف عّدة الوفاة أو الزواج يف عّدٍة أخرى؟

 
 الثمرة العملّية مم الْفريق َيم اإلطالؽ ووكرة ترؾ االسْفصاؿ

أريد الفارؽ النظري فإنّو قد تبُّت وىو أّف ترؾ االستفصاؿ يفًتض فيو أّف اللفظة وال 
اؼبطلقة واردة يف كبلـ السائل دوف كبلـ اإلماـ فهناؾ سؤاٌؿ وجواٌب والكلمة اؼبطلقة 
تأيت يف كبلـ السائل, بينما مورد اإلطبلؽ ىو ما إذا فرض أّف الكلمة اؼبطلقة 

لسبلـ, وىذا فارٌؽ نظريٌّ وىناؾ عدة فوارؽ عملية جاءت يف كبلـ اإلماـ عليو ا
 -نوضحها من خبلؿ اؼبثاؿ التارل:

)سألت أبا عبد ا عن رجل يتزوج اؼبرأة يف  -فخذ الرواية األوذل اليت جاء فيها:
عدهتا, قاؿ يفرؽ بينهما وال ربّل لو أبداً( فإنّو بًتؾ االستفصاؿ بُت عّدة الوفاة 

.والعّدة األخرى استنتجن  ا العمـو

لو فرض أّف شخصًا تزّوج امرأة يف عدهتا بزواٍج  -ولكن ىناؾ شيئًا آخر فنقوؿ:
كما لو عقدا بلغٍة أخرى وكّنا نشًتط اللغة العربية ونبا هبهبلف   ,بعض شرائطول اقدف

فهل الرواية تشمل ىذا  -يعٍت أنّو تزّوجها بعقٍد فاسٍد  -أنو فاقٌد لبعض الشرائط 
 فهل ربـر عليو مؤبداً دبقتضى ىذه الرواية أو ال؟ -الرواية  كبن وىذه -أو ال 

نعم فإّف اإلماـ عليو السبلـ دل يستفصل بُت أف يكوف الزواج  -قد يقوؿ قائل:
جامعًا للشرائط من غَت جهة الوقوع يف العّدة أو ال فعدـ استفصالو يدّؿ على 

.  العمـو
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االستفصاؿ إذ لعّل اإلماـ  ال يبكن ىنا تطبيق فكرة ترؾ -ولكم يمكم ُف يقاؿ:
عليو السبلـ فهم من كبلـ السائل أّف سؤالو عن الزواج اعبامع للشرائط عدى ىذا 

 الشرط فبل يبكن التمّسك بفكرة ترؾ االستفصاؿ, وىذه نكتة ظريفة.
فإذف يبكن أف ال نستفيد العمـو من ترؾ االستفصاؿ يف بعض اؼبوارد فيما إذا 

السبلـ قد فهم من سؤاؿ السائل حيثّيًة معّينًة وىي حيثية  احتملنا أّف اإلماـ عليو 
 وقوعو يف العّدة. اللشرائط ما عد اً العقد جامعكوف 

 
  وع تويب

إذا فتحت ىذا الباب فحينئٍذ سوؼ يلـز ؿبذور أكرب, فبلزمو  -وال تشكل وتقوؿ:
حالة العلم  أيضاً أف ال نعّمم غبالة العلم واعبهل فنقوؿ لعّل اإلماـ عليو السبلـ فهم

غبالة اعبهل؟ وىكذا ال يبكن التعميم لعّدة الوفاة وعّدة اغبكم فقط فكيف نعّمم 
الطبلؽ وعّدة النكاح اؼبنقطع إذ لعل اإلماـ عليو السبلـ فهم من العّدة خصوص 

يعٍت  -عّدة الوفاة مثبًل والطبلؽ دوف عّدة النكاح اؼبنقطع, فإذا صار األمر ىكذا 
 فكرة ترؾ االستفصاؿ سوؼ يعسر التمّسك هبا.ف -ؾبّرد احتماالت 

ألة جامعّية العقد للشرائط ما ىذا قياٌس وإشكاٌؿ مع الفارؽ, فإنّو يف مس -:قلتُ 
الوقوع يف العّدة قضّية لو كنّا كبن اؼبسؤولوف بدؿ اإلماـ عليو السبلـ لكاف  اعد

صوده ىو أنّو ينصرؼ ذىننا إذل ذلك أيضًا فهو سألٍت عن ىذه اغبيثية يعٍت أّف مق
تزوجها مع كامل الشروط إاّل ىذا الشرط, وىذا انصراٌؼ عريفٌّ بدرجٍة وجيهٍة فهو 
احتماٌؿ وجيٌو, وىذا خببلفو يف مورد النقض فإنّو ال معٌت للتفرقة بُت أف يكوف 
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الشخص عاؼبا أو جاىبًل وكوف العّدة عّدة وفاة أو نكاح منقطع فإنّو ال موجب 
 ت من باب االنصراؼ أو من باب غَت ذلك.لتعُّت أحد االحتماال

إذف كبن نقوؿ ىذا الكبلـ يف اؼبوارد اليت يكوف من الوجيو احتماؿ ىذا الفهم 
على أّي احتماٍؿ كيفما اتفق بل خصوص ما إذا كاف  ووال نطّبقفقط, اػباص 

 االحتماؿ وجيهًا بدرجٍة عرفّية, وىذه نكتة ظريفة ينبغي االلتفات إليها, فإنو بناءً 
 على ىذا ال يبكن التمّسك بفكرة ترؾ االستفصاؿ يف ىذا اؼبورد.

)من تزوج امرأة يف عدهتا  -بينما لو كاف يوجد إطبلٌؽ بأف قاؿ اإلماـ عليو السبلـ:
إنّو ال مانع من التمّسك باالطبلؽ ألّف )تزّوج(  -فُػّرؽ بينهما(, فقد يقوؿ قائل:

 صادٌؽ ودعوى االنصراؼ ال أجد ؽبا مربراً.

ىذا كبلـٌ وجيٌو لو كاف ىناؾ إطبلٌؽ أّما إذا كاف ىناؾ ترؾ االستفصاؿ فنحن و 
نقوؿ إّف االماـ دل يستفصل ألنّو فهم من ىذا السؤاؿ النكاح الواجد للشرائط 

 فكيف تستفيد العمـو من ترؾ االستفصاؿ!!

ثاؿ ولكّن ىو أّنك قد ال توافقٍت على ىذا اؼب -والمهّب الذي ُريد ُف ُقولى:
, واؼبهم أين أريد أف أقوؿ ىو أنّو يف فكرة ترؾ االستفصاؿ إمبا خرافقٍت يف أمثلة أُ تو 

ضنا أنّنا دل كبتمل أّف عدـ استفصاؿ اإلماـ نشأ من فهمو ًت فانُثبت العمـو فيما إذا 
للحالة اؼبعّينة, بينما يف اإلطبلؽ ال يأيت ىذا الكبلـ بل يوجد لفٌظ موضوٌع للطبيعي 

. ىذه نكتٌة فارقٌة بُت اؼبوردين وىي نكتٌة وفارٌؽ مهّم ينبغي فنتمّسك بإطبلقو
 االلتفات إليو.
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 مايي الهسبة َيم ترؾ االسْفصاؿ واالطالؽ

ىل يبكن أف هبتمع ترؾ االستفصاؿ واإلطبلؽ يف مورٍد  -ويهاؾ سؤاؿ آخر ويو:
ن واحٍد أو أّف بينمها تباين من حيث اؼبورد, فهل النسبة ىي العمـو واػبصوص م

 وجو أو ىي التباين؟

ما يقاؿ: إّف النسبة بينهما ىي نسبة عموـٌ وخصوٌص من وجو, فإنّو قد يتحّقق  -َر
ترؾ االستفصاؿ ببل إطبلٍؽ كما يف مورد الروايتُت السابقتُت فإنّو ال يبكن تطبيق 
اإلطبلؽ وىو مورد ترؾ االستفصاؿ, وقد يكوف األمر بالعكس كما لو فرض أّف 

)الزواج يف العّدة موجٌب للتفريق( فإنو ىنا ال يبكن  -سبلـ قاؿ:اإلماـ عليو ال
 التمّسك بفكرة ترؾ االستفصاؿ بل ىو من مورد اإلطبلؽ كما ىو واضح.

 -وردبا هبتمعاف كما لو فرض أنّو سئل اإلماـ عليو السبلـ عن عّدة اؼبطّلقة فقيل لو:
ك بًتؾ االستفصاؿ كما ء( فهنا يبكن التمسّ قرو ثبلثة  -عّدة اؼبطلقة؟ فقاؿ: )ما

يبّكن التمّسك باإلطبلؽ, أّما أنّو يبكن التمّسك بًتؾ االستفصاؿ فواضٌح حيث إّف 
 ,السائل سأؿ واإلماـ أجاب من دوف تفصيٍل, وأما أنّو يبكن التمّسك باالطبلؽ

أّف اإلماـ كّرر كلمة اؼبطّلقة وقاؿ )عّدة اؼبطلقة( فماداـ قد كّررىا ودل يقل  لحاظفب
ثة اقراء( من دوف أف يكّررىا فيصَت مورد ترؾ االستفصاؿ, أّما إذا كّرر وقاؿ )ثبل

)عّدة اؼبطلقة ثبلثة أقراء( فهذا يكوف سبّسكًا باإلطبلؽ, فإذف اجتمعا فيمكن ىذا 
  ويبكن ذاؾ.

 وإمبا قلت )ردبا وبتمل أّف النسبة عمـو من وجٍو ( ودل اجـز بذلك ؟
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يقة دل هبتمعا يف مورٍد واحٍد وإمبا نبا يف موردين نبا يف اغبق -إذ قد يقوؿ قائل:
  ولكن أحدنبا يف جوار الثاين فبل أقبل هبذا اؼبثاؿ وما شاكلو.

فإف رفضت فحينئِذ تكوف النسبة بينهما ىي التباين من حيث اؼبورد, وإف قبلت 
 فيصَت اؼبورد من العمـو واػبصوص من وجو.

 حذؼ المْعّلق الفارؽ َيم قاعدة ترؾ االسْفصاؿ وقاعدة

إف يف قاعدة حذؼ اؼبتعّلق يوجد حذٌؼ جزمًا ولكن اذوؼ مرّدٌد بُت أف يكوف 
, فاغبذؼ  وسيعًا وبُت أف يكوف ضّيقًا ونفس اغبذؼ يراد جعلو دليبًل على العمـو
دليٌل على العمـو وأّف الكلمة اذوفة اؼبقّدرة ىي الدالّة على اؼبعٌت الواسع العاـ, 

دة ترؾ االستفصاؿ يراد أف يقاؿ حيث إنو عليو السبلـ دل يفّصل يف بينما يف قاع
مقاـ اعبواب فاغبيثية اؼبلحوظة ىي حيثية عدـ االستفصاؿ فعدـ االستفصاؿ ظاىر 
عرفًا يف عمـو اغبكم, فالداؿ على العمـو ىو عدـ االستفصاؿ بينما الداؿ على 

ؿ يف إحدى القاعدتُت ىو العمـو يف حذؼ اؼبتعّلق ىو نفس حذؼ اؼبتعّلق, فالدا
اغبذؼ بينما الداؿ يف القاعدة الثانية ىو عدـ االستفصاؿ, فالنكتة اؼبوجبة للعمـو 

 ـبتلفة.

 الدليل علي حجية قاعدة ترؾ االسْفصاؿ  ليل العمـو 

إف  العرؼ يرى وجود ظهوٍر يف العمـو ويفهم العمـو ويرى داللًة فيو وىو مرجٌع يف 
ر, فهو يرى أنو يوجد ظهوٌر يف العمـو وحيث أّف كّل ظهوٍر ربديد الداللة والظهو 

حّجة فتثبت حّجية القاعدة من باب وجود ظهوٍر يف العمـو وكّل ظهور حّجة. وال 
تقل إف  العرؼ يرى العمـو فؤلجل ىذا كبن كبكم باغبجّية وأّف ترؾ االستفصاؿ 
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العرؼ بل يرجع فيها اذل دليل العمـو فإّف ىذا ليس من اؼبوارد اليت يرجع فيها إذل 
 حجية الظهور.

الذي أجريناه يف باب  نحوكبن قبري مقّدمات اغبكمة بال -ُو قل َصيغة ُخرى:
اإلطبلؽ مع تغيٍَت لبعض اؼبفردات, ففي باب اؼبطلق كّنا نقوؿ لو كاف اؼبتكّلم يريد 

مفهومها اؼبقّيد لقّيد وحيث دل يقّيد فيدّؿ ذلك على أنو يريد من لفظ )رقبة( مثبًل 
 الوسيع, إّف نفس ىذه الطريقة نطّبقها يف اؼبقاـ فنقوؿ لو كاف مراد اإلماـ عليو

ئل عن الزواج يف العّدة فحينما حكم بأهّنا ربـر مؤبداً لو كاف يريد حينما سُ  السبلـ
خصوص ما لو عقد عليها يف عّدة الوفاة الستفصل وقاؿ إف كاف مقصودؾ يف 

, وىذا  عّدة الوفاة فتحـر وإال فبل وحيث دل يستفصل فمقصوده إذف ىو العمـو
 إجراٌء ؼبقّدمات اغبكمة أيضاً مع تغيٍَت يف بعض اؼبفردات أو من دوف تغيَت.

إذف من حّقك أف تقوؿ إّف العرؼ يرى الظهور يف العمـو وكّل ظهور حّجة وىذا 
ذبري رجوٌع إذل العرؼ يف ربديد أصل الظهور والداللة وكّل ظهور حّجة, وإما أف 

 مقّدمات اغبكمة.
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 ةة عشر لثالقاعدة الثا

 

 دٔساُ األحهاً وذاس األمساٞ ٔالعٍأَٖ

شكاؿ يف أّف أحكاـ الشارع تدور مدار اؼبصاحل واؼبفاسد فإنّنا لبالف األشاعرة إال 
, وكبن نقوؿ من البلـز ذلك فإف ثبوت  حيث قالوا بأّف ذلك ليس من البلـز

ة اغبكيم  وىو قبيٌح...وغَت سدٍة يتناىف مع حكماألحكاـ ببل مصلحٍة وال مف
 . ذلك

الذي نقوؿ فيو أّف األحكاـ ناشئة من مصاحل ومفاسد نقوؿ  ونفسولكن يف الوقت 
كبن لسنا مكّلفُت بتحصيل تلك اؼبصاحل وبًتؾ تلك اؼبفاسد فإهّنا دل تؤخذ يف 

رؾ اؼبفسدة متعّلقات األحكاـ, فالشارع دل يقل حّصل اؼبصلحة الفبلنّية أو أت
 ,اؽب أنا ال أعرؼ تلك اؼبصاحل حىت أسَت وراءىا وأمتثل ونفسالفبلنّية, ويف الوقت 

 ,اويننة فعلينا أف ندور مدار تلك العمعينّ  اوينوإمبا الشارع صّب األحكاـ على عن
 -اّصةخ اوينأي عن -فقاؿ مثبًل )ذبب الزكاة على الغبلت األربع وعلى كذا وكذا( 

, وال معٌت ألف نقوؿ يف زماننا أف  الرز مثبلً أصبح كاغبنطة ناوينالعفندور مدار تلك 
 .ا ذبب الزكاة يف اغبنطة ذبب فيوفيثبت لو حكم اغبنطة فكم

وىكذا قد ورد يف الرواية حيث ورد فيها أّف ا تعاذل شرّع أصل الزكاة والنيب صلى 
اـ الصادؽ عليو السبلـ ا عليو وآلو وضعها يف أصناٍؼ تسعٍة, فالسائل يسأؿ اإلم
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)قلت لك  ّرع الرسوؿ الزكاة ويقوؿ عندنا رزٌّ كثَت فإجابة اإلماـ عليو السبلـ 
 .(ٔ)وي تسعة ُ ياٍ  وليس مهها الرز(

وليس عليك أف  اوينحكاـ تدور مدار األظباء والعنإذف ىذا يدّؿ على أف األ
تؤخذ بنحو اؼبوضوعّية وىو تذىب إذل ما وراء العناوين واألظباء, وىذه األظباء مرًّة 

 الغالب ومرّة تؤخذ بنحو الطريقّية.

 -فلو أمثلة متعّددة نأخذ بعضها: -ُّما ما يؤخذ َهَّو الطريقية:

َْبَػي َم َلُكُب اْلَخْيُط اأْلََْػَيُض ِمَم ﴿ -قولو تعاذل: -مم قبيل: وَُكُلوا َواْ َرَُوا َحْ ي يَػ
فهنا وقع الكبلـ يف أنّو ىل التبُّت أخذ بنحو  ,ٕ﴾اْلَخْيِط اأْلَْسَوِ  ِمَم اْلَفْجرِ 

 الطريقّية أو بنحو اؼبوضوعّية؟ 

 -أي فًتة طلوع الفجر  -واؼبقصود من الطريقية يعٍت أنو كمشٍَت إذل الفًتة اؼبعيّنة 
وليس التبُّت بعنوانو ىو لو اؼبوضوعّية, وتظهر الثمرة يف الليارل اؼبقمرة ففيها ال يبكن 

ر القمر منتشٌر يف السماء فالتبُّت سوؼ يتأخر عّما عليو يف األياـ غَت التبُّت ألّف نو 
اؼبقمرة, يعٍت يف األياـ غَت اؼبقمرة كالليلة العاشرة مثبًل إذا كاف التبُّت يصَت يف 
الساعة اػبامسة فنرى عمود الصبح قد ظهر أّما يف الليارل اؼبقمرة فؤلجل نور القمر 

                                                           

ن ايب عبد ا عليو السبلـ قاؿ: ) ظبعتو يقوؿ: وضع رسوؿ ا )ص( مضموف رواية صبيل بن دراج ع ((ٔ
الزكاة على تسعة أشياء, وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذىب واغبنطة والشعَت والتمر والزبيب واالبل 

عليو  والبقر والغنم, فقاؿ لو الطيار وانا حاضر: اف عندنا حبًا كثَتًا يقاؿ لو االرز, فقاؿ لو ابو عبد ا
)صلى ا عليو والو( عفا السبلـ: وعندنا حب كثَت, قاؿ فعليو شيء؟ قاؿ: ال قد اعلمتك اف رسوؿ ا 

 .ٓٔ, ح٘, صٗذلك( هتذيب االحكاـ, ج ىعما سو 
 .ٚٛٔسورة البقرة, اآلية  ((ٕ



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٖٙٔ
 

تراه العُت بل وبصل بعد ربع ساعٍة مثبًل, فإذا حىت ال يبكن أف وبصل ىذا التبُّت 
ضبلنا التبُّت على التبُّت الفعلي اؼبوضوعي دوف الطريقي ففي الليارل اؼبقمرة يتأّخر 
الفجر إذل اػبامسة والربع مثبًل, بينما إذا كاف مأخوذًا بنحو الطريقية فهو يبقى يف 

دقيقٍة واحدة مثبًل ال أف يكوف الساعة اػبامسة وإذا كاف ىناؾ فرٌؽ فالرؽ يكوف ب
 بربع ساعة.

ىنا يبكن أف يقاؿ من اؼبناسب أف يكوف التبُّت مأخوذًا بنحو الطريقّية دوف 
ألّف كبلمنا اآلف ليس  -اؼبوضوعية, والوجو يف ذلك بعض األمور نذكر واحداً منها 

يف اغبقيقة على  وىو أّف نفس ماّدة التبُّت تستبطن الطريقية, يعٍت أف  اؼبدار -فقهياً 
ما يُػَتبَػُت  فنفس ماّدة التبُت ؽبا خصوصّية فحينما أقوؿ لك )تَبُّت أو افحص أو 
احبث( فكّل ىذه تستبطن الطريقية وليس اؼبدار على التبُّت بذاتو, فماّدة التبُّت ىي 
بنفسها تستبطن الطريقّية فهذه قرينة على كوف ىذا العنواف أخذ بنحو الطريقية, 

حيث ذىبا إذل  (ٖ)والسيد اػبميٍت)قده( (ٕ)يف صبلتو (ٔ)لشيخ اؽبمداين)قده(خبلفًا ل
  .يف الليارل اؼبقمرة كما أوضحناه أّف اؼبدار على التبُّت الفعلي وتظهر الثمرة

                                                           

اتو كتاب الشيخ رضا بن ؿبمد ىادي اؽبمداين النجفي, فقيو ومرجع للتقليد يف زمانو, ومن ابرز مصنف ((ٔ
 ىػ(ٕٕٖٔمصباح الفقيو, تويف سنة )

قاؿ يف كتاب الصبلة )يف باب اؼبواقيت( يف التنبيو الثاين ىكذا: مقتضى ظاىر الكتاب والسنة وكذا  ((ٕ
فتاوى األصحاب, اعتبار اعًتاض الفجر وتبيّنو يف االفق بالفعل, فبل يكفي مع القمر لو أثّر يف تأّخر تبُّت 

ألفق, وال يقاس ذلك بالغيم وكبوه فإّف ضوء القمر مانع عن ربقق البياض, مادل يقهره البياض اؼبعًتض يف ا
 .ٕ٘, صٕضوء والغيم مانع عن الرؤية, ال عن التحقق( اقق اؽبمداين, مصباح الفقيو, ج

 رسالة يف تعيُت الفجر يف الليارل اؼبقمرة. ((ٖ
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)كّل  ي   -موثّقة عّمار عن أيب عبد ا عليو السبلـ يف حديث: -ومم قبيل:
, (ٔ)وما لب تعلب وليس عليك( نظيف حْي تعلب ُنى قذر وإذا علمت وقد قذر

فهل العلم ىنا مأخوذ بنحو الطريقّية أو بنحو اؼبوضوعّية؟ فإف قلنا بأنّو مأخوذ بنحو 
س وأخذت أساوره مث قبال أعلم اآلف أّف ىذا الشيء دـ الطريقّية فلو فرض أين 

ئٍذ تبُّت رل أنو قبس فبناًء على الطريقية وبناًء على كوف اؼبتنّجس ينّجس يلـز حين
تطهَت كّل األشياء اليت المستها ألنّو قبس واقعًا ولكٍت دل أكن أعلم بنجاستو, أّما 

 .مبا يصَت قبساً من حُت العلم بوبناًء على اؼبوضوعّية فهو ليس بنجٍس وإ

إذل القوؿ باؼبوضوعّية حيث قاؿ إذا دل تعلم أّف  (ٕ)وقد ذىب صاحب اغبدائق)قده(
زمو أنّو إذا ساورتو مث اتضح بعد ذلك فهل أحكم ىذا دـٌ فهو طاىٌر واقهًا وال
إف كاف على يدي دـ بالفعل فسوؼ تكوف قبسة  -بنجاسة يدي أو ال؟ واعبواب:

أليّن علمت أّف ىذا دـٌ, وأما إذا دل يوجد عليها دـ بالفعل فتكوف طاىرة وكذلك 
س, ونص ثويب ألنّو يف تلك الفًتة صحيٌح أنّو كاف دمًا ولكنو ليس بنجٍس فبل هبنّ 

)إّف ظاير الخبر المذكور ُنى ال تثبت الهجاسة لأل يا  وال  -عبارتو ىكذا:
د قتْصف َها إال َالهظر إلي علب المكلف لقولى عليى السالـ "وإذا علمت و

قذر" َمعهي ُنى ليس الْهجيس عبارة عّما ال قْى عيم الهجاسة واقعًا خاصة َل 

                                                           

  , آؿ البيت.ٗ, حٖٚ, ابواب النجاسات, بٚٙٗ, صٖوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
الشيخ يوسف بن أضبد بن إبراىيم البحراين الدرازي, فقيو وؿبدث ويعد من ابرز واخر العلماء اؼبدافعُت  ((ٕ

طاىرة", تويف سنة عن اؼبدرسة االخبارية, ومن ابرز مصنفاتو كتابو "اغبدئق الناضرة يف أحكاـ العًتة ال
 ىػ(. ٙٛٔٔ)

http://ar.lib.eshia.ir/11025/3/467/نظيف
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قد أخذ العلم بنحو اؼبوضوعّية دوف  إذف ىو .(ٔ)ما كاف كذلك وعلب َى المكلف(
 الطريقية.

وواضٌح أنّو تذكر عدة قرائن يف رّد ما ذكره)قده( من صبلتها أّف اإلماـ عليو السبلـ 
يعٍت أنّو قذر واقعاً وىذا معناه أّف  ,(ٕ))كّل  ي  نظيف حْي تعلب ُنى قذر(يقوؿ 

و معاملة الطاىر إذل أف النجاسة الواقعّية ثابتة يف فًتة عدـ علمك ولكن تتعامل مع
تعلم أنّو قبس واقعاً, فنفس ىذه الرواية يفهم منها أّف اؼبدار يف النجاسة على الواقع 
ومن دوف علمك فأنت تتعامل معو معاملة الطاىر وىذا ما يعرّب عنو بالطهارة 

دمت ال تعلم فلك اف تتعامل معو معاملة الطاىر ال أنّو طاىر  الظاىرية, يعٍت ما
كما يقوؿ صاحب اغبدائق)قده(. مضافًا إذل أّف الزمو أّف الدـ قبٌس يف حّق   واقعاً 

ن اؼبرتكزات عوىذا بعيٌد  -غَت العادل  -لشاؾ العادل بو وليس بنجٍس يف حّق ا
 اؼبتشرعّية.

ما ا ْبى الوقت  -روايات الديكة, حيث تقوؿ الرواية الشريفة: -ومم قبيل: )َر
رؼ يذو الطيور الْي تكوف عهدكب َالعراؽ يقاؿ تع -عليها وي يـو الغيب, وقاؿ:

ت وقد زالت  -لها الديكة وقلت نعب, قاؿ: إذا ارتفعت ُصواتها وتجاَو
, إنو عليو السبلـ أخذ عنواف ارتفاع أصوات الديكة (ٖ)الشمس ُو قاؿ وصلِّ(

إما للزواؿ أو للفجر وىذه الرواية قد أخذتو للزواؿ يف  -وجعلو دليبلً لدخوؿ الوقت 
, فهنا أخذ ىذا العنواف أيضًا بنحو الطريقّية جزماً, والقرينة على ذلك -ـو الغيم ي

                                                           

 .ٖٙٔ, صٔاغبدائق الناظرة, البحراين, ج ((ٔ
 .ٜٔٔ, حٕٗٛ, صٔهتذيب االحكاـ, ج ((ٕ
 , آؿ البيت.٘, حٗٔبواب اؼبواقيت, ب, أٚٔ, صٗوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/10013/1/136/تتصف
http://ar.lib.eshia.ir/11025/4/171/وتجاوبت
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ىي أنّو لو دل يكن عندنا ديك فهل معٌت ذلك أنو سوؼ ال يدخل الوقت؟!! 
 فواضٌح أّف ىذا العنواف قد أخذ بنحو اؼبشَتية إذل تلك الفًتة الزمنّية ؼبعيّنة.

, فإف الو  -ومم يذا القبيل: أّف صبلة القصر على  (ٔ)ارد يف الرواياتمسَتة يـو
شبانية فراسخ أو مسَتة يـو وليلية, فمسَتة يـو وليلة أخذ من باب الطريقّية إلحراز 

 أنّو قد ربّقق مقدار اؼبسافة الشرعّية وىي شبانية فراسخ.

 تَّديد الموقف العملي وي حالة الشك 

أو بنحو الطريقية فبل يبعد أف  فإذا شّككنا أّف ىذا العنواف قد أخذ بنحو اؼبوضوعّية
األصل األورل يقتضي اؼبوضوعّية وأّما الطريقّية فهي اليت ربتاج إذل القرائن واؼبثبتات. 

 وذلك الف الغالب ىو كوف العنواف مأخوذاً بنحو اؼبوضوعّية.

اف األصل ىنا دبعٌت الظهور, يعٍت أّف الظاىر االبتدائي لكّل  -:ويمكم اف نقوؿ
يف موضوع اغبكم لدى العرؼ ىو أنّو مأخوذ بنحو اؼبوضوعّية إال إذا عنواٍف يؤخذ 

الح من القرائن أنّو مأخوٌذ بنحو الطريقية كما يف األمثلة السابقة فإنّا ذكرنا قرائن 
 على إثبات الطريقّية.

ىل اؼبدار يف العنواف اؼبأخوذ بنحو اؼبوضوعّية على وجوده  -وقد تسأؿ وتقوؿ:
حينما أخذ العنواف وقيل )الدـ  -ده العلمي؟ وبتعبَت آخر:الواقعي أو على وجو 

قبس( وظاىره الدـ دبا ىو دـ لو اؼبوضوعّية فهل اؼبقصود ىو الدـ اؼبعلـو أنّو دـ أو 
 اؼبقصود ىو الدـ الواقعي قبس وىكذا يف كّل األمثلة األخرى؟

                                                           

 .ٖٗٓٔ, حٓ٘ٗ, وصٖٖٓٔ, حٜٗٗ, ص ٔمن ال وبضره الفقيو, الشيخ الصدوؽ, ج ((ٔ
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مي, ىو أّف اؼبدار واألصل على الوجود الواقعي دوف الوجود العل -والجواب:
واؼبستند ىو الظهور أيضًا فإّف اغبكم قد انصّب على عنواف الدـ ودل يؤخذ قيد 

 العلم فلم يُػَقل )الدـ اؼبعلـو أنّو دـ قبس(. 

أف تكوف مأخوذًة بنحو اؼبوضوعّية واؼبدار أيضاً على وجودىا اوين اؼبدار يف العن إذف
.  الواقعي دوف الوجود اؼبعلـو

 الهدؼ مم يذا الْقسيب

واألظباء( ناظرة  اوينلعنلذي نريد أف نقولو ىو أّف قاعدة )األحكاـ تدور مدار اإّف ا
 اوينإذل ما كاف من القبيل الثاين دوف ما كاف من القبيل األّوؿ, يعٍت أّف العن

اؼبأخوذة بنحو اؼبوضوعّية دوف الطريقية ىي اليت يأيت فيها كبلمنا وىو أّف األحكاـ 
اؼبأخوذة بنحو  اوينوعدما, أّما بالنسبة إذل العنًا تدور مدار ىذه العناوين وجود

ألّف  اوينالطريقّية فبل تأيت تلك القاعدة يف حّقها وال تدور األحكاـ مدار تلك العن
 .ليست ؽبا خصوصّية بل ىي قد أخذت بنحو الطريقّية اوينتلك العن

 الثمرات العملّية المْرتّبة علي يذا البَّث

تبة على ىذا البحث كثَتة جدًا نذكر من باب اؼبثاؿ باب اف الثمرات العملية  اؼبًت 
قاؿ الفقهاء إذا صار الكلب اؼبّيت ملحًا فهل هبوز أكل ىذا اؼبلح  إذاالستحالة 

وىل ىو طاىر أوال؟ وإذا قلت ىو طاىر فعليك أف تأيت بالدليل فإنو ال توجد آية 
 أو رواية تدّؿ على ذلك, فإذف من أين ىذا اغبكم؟
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نقوؿ إف  النجاسة منصّبة على عنواف الكلب وىذا ليس بكلٍب بل ىو  -والجواب:
ملٌح فموضوع النجاسة قد زاؿ ودليل النجاسة ال يبكن تطبيقو ىنا فنحكم 

 بالطهارة.

 كيف نثبت طهارة ىذا اؼبلح؟  -وقد تقوؿ:

إذا كانت عندنا روايات تقوؿ إّف اؼبلح طاىٌر وهبوز أكلو فنتمّسك  -:قلتُ 
كفينا اؼبؤونة, وأما إذا دل توجد ىكذا روايات فيوجد عندنا أصل الطهارة بإطبلقها وت

 وأصل اغبّلّية فأصل اغبّلية يثبت حّلية األكل وأصل الطهارة يثبت طهارتو.

ؼباذا ال قبري االستصحاب فنقوؿ إنّو كاف قبسًا واآلف نشك  -وقد يقاؿ:
 فنستصحب النجاسة؟

يف باب االستصحاب البد من وحدة إّف االستصحاب ال هبري ألنّو  -:قلتُ 
غَت الكلب إذ اؼبلح دل يكن قبساً  -دوف الدّقي  -اؼبوضوع واؼبلح بالنظر العريف 

سابقًا حىت تستصحب النجاسة وإمبا الذي كاف قبسًا ىو عنواف الكلب وىو اآلف 
ليس دبوجوٍد فبل هبري االستصحاب لتغَّت اؼبوضوع, فنثبت الطهارة إّما بالدليل 

 هادي إّف كاف وىكذا اغبّلية وإال فباألصل.االجت

إنّو طاىر  -خبار البوؿ, فهل ىو طاىر أو قبس؟ واعبواب: -ومم ُمثلة ذلك:
والنكتة ىو أّف الدليل قد دّؿ على أّف البوؿ قبٌس وىذا خباٌر والبخار دل يدّؿ الدليل 

 ارة.على قباستو فنتمّسك آنذاؾ بالدليل االجتهادي إف وجد وإال فبأصل الطه



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٕٕٖ
 

صحيٌح أّف البخار هبري فيو أصل الطهارة ولكن ىذا خبار البوؿ  -وقد تقوؿ:
وليس خبارًا وحده فلو كاف خبارًا فقط فبل بأس ولكن ىذا خبار البوؿ فحينئٍذ كيف 

 ربكم بطهارتو؟

إّف الذي دّؿ الدليل على قباستو ىو البوؿ أّما خبار البوؿ فلم يدّؿ الدليل  -:قلتُ 
 تمّسك بأصل الطهارة.على قباستو فن

ضنا أننا أردنا أف نغلي شيئًا قبسًا كالدـ ًت فاوعلى ىذا األساس يّتضح أيضًا ما لو 
إنّو طاىر ألّف النجس ىو الدـ وىذا  -فبخاره ىل يكوف طاىراً أو قبساً؟ واعبواب:

 خباٌر أو خبار الدـ وخبار الدـ ليس دماً.

قوؿ: صبعناه وبعد صبعو ربّوؿ إذل اؼباّدة لو فرض أّف ىذا البخار  -ُجل اسْدرؾ ُو
 السابقة فهل كبكم بنجاستو أو ال؟ 

النجاسات  اوينإذا صدؽ عليو أنو دـ أو بوؿ أو غَت ذلك من عن -والجواب:
فحينئٍذ وبكم بنجاستو ألّف نفس دليل قباسة البوؿ أو الدـ يشملو, وأّما إذا دل 

ا إذا شّككنا فيكفي الشك يصدؽ عليو أنّو بوؿ أو دـ فبل وبكم بنجاستو, وأمّ 
فنحكم بطهارتو آنذاؾ سبّسكًا بأصل الطهارة, واالستصحاب ال هبري ألنّا نشك 
أنّو دـ أو ليس بدـٍ أو ىو بوٌؿ أو ليس ببوٍؿ فنحن ال ربرز بقاء اؼبوضوع فبل هبري 

 .(ٔ)االستصحاب
                                                           

حينما تطبخ اؼبرأة يف شهر رمضاف وتفتح غطاء القدر فهل ىذا البخار مفطر أو ال؟  -فائدة جانبية : ((ٔ
والغبار وىذا ليس غباراً وال  -على كبلـ  -كبّل, ألّف الذي يفطر ىو األكل والشرب والدخاف   -اعبواب:

دخانًا وال أكبًل وال شربًا فبل يشملو دليل اؼبفطريّة, فمقتضى الصناعة ىو اعبواز إاّل إذا أردت االحتياط 
 =ولكن ىذا شيئاً آخر, إاّل اللهم أف يرى الفقيو إنو دبناسبات اغبكم واؼبوضوع أو تنقيح اؼبناط أو اعبـز
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ما ىو العصَت العنيب إذا غلى فإنو وبـر وقد وبكم بنجاستو, ف -ومم ُمثلة ذلك:
لو كانت ىناؾ روايات خاّصة يف  -حكم الزبيب والكشمش والتمر؟ واعبواب:

الكشمش فنأخذ هبا ولكن لو كّنا كبن والروايات األصيلة اليت وردت يف العنب 
فنقوؿ ال مشكلة يف الزبيب والكشمش والتمر وذلك من ناحيتُت من ناحية أّف 

على أّف عصَت العنب إذا غلى حـر  الزبيب عنواٌف غَت عنواف العنب والدليل قد دؿّ 
, ومن ناحية أخرى نقوؿ لو سّلمنا أف العنب والزبيب اوينواألحكاـ تدور مدار العن

واحٌد غايتو أف  العنب فيو رطوبة والزبيب ليس فيو رطوبة ولكن نقوؿ إّف مصّب 
ار اغبكم ىو عصَت العنب والعصَت معناه السائل اؼبعتصر فإف  ىذا إذا غلى على الن

حـر إاّل أف يذىب ثلثاه, أّما الزبيب فليس فيو عصَت وعند نقعو يف اؼباء ال يسّمى 
عصر زبيٍب وإذا ظّبي بو فهذا فيو مساؿبة, فعلى ىذا األساس الزبيب أو الكشمش 

 قبعلو يف األمراؽ ال مشكلة فيو.

ويقوؿ كبن نعطي عملة اػبمسة  الربا, فقد يسأؿ سائل -ومم ُمثلة ذلك:
ىو  -ن ألفًا مقابل خردة طبسة وعشرين وزيادة فهل ىذا ربا أو ال؟ نقوؿ:والعشري

ليس بربا ألّف عنواف الربا انصب على بيع اؼبكيل واؼبوزوف أو القرض  وىنا ال يوجد 
قرض كما ال يوجد مكيل أو موزوف بل ىي معدود فبل مشكلة يف الزيادة ماداـ 

ن ألفًا وأنت تعطيٍت بعد عّدة أياـ حااّلً حباؿ, نعم لو اعطيتك عملة طبسة وعشري

                                                                                                                                                      

و غَت ذلك إّف روايات الدخاف تشملو فصحيٌح أّف الدخاف غَت البخار من حيث بعدـ اػبصوصّية أ=
االسم لكن ال خصوصّية لو عرفاً, فمن جـز بعدـ اػبصوصّية فالكبلـ يكوف صحيحاً, وأّما من دل هبـز 

 بعدـ اػبصوصية فبل مشكلة يف البخار. الشيخ االستاذ.
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مع زيادة فهذا قد تكوف فيو شبة الربا إذ قد يقاؿ ىذا قرٌض, أّما لو كاف حااّلً حباؿٍّ 
 واؼبفروض أنّو معدوٌد فبل مشكلة من ىذه الناحية.

اؼباّدة الصفراء اليت زبرج من الدّمل فهل ىي قبسة أو طاىرة؟  -ومم ُمثلة ذلك:
رة, والدليل ىو أّف الدـ ىو الذي يكوف قبسًا وىذا ال يصدؽ إهنا طاى -واعبواب:

فحينئٍذ كبكم بطهارتو ألصل  -ويكفينا الشك  -عليو عنواف الدـ وال أقل نشك 
 الطهارة.

إنّو قد ىبرج من اؼبخرجُت بعض السوائل ولكنها ليست منّياً وال  -ومم ُمثلة ذلك:
بالطهارة ألّف  اكبكم عليه -اب:بواًل  ففي مثل ىذه اغبالة ما ىو اغبكم؟ واعبو 

الدليل قد دّؿ على أّف البوؿ واؼبٍت قبس وىذه السوائل قبـز بأهّنا ليست بواًل وال 
منّياً, فصحيٌح أنّو توجد روايات يف ذلك ولكن بقطع النظر عنها يبكن اغبكم 

 .(ٔ)بوالً وال منّياً  تليس ابالطهارة لو جزمنا بأهنّ 

ف يتزّوج الولد أخت زوجة األب أو ال؟ نعم هبوز ىل هبوز أ -ومم ُمثلة ذلك:
ذلك فالذي دّؿ الدليل على ربريبو ىو عنواف زوجة األب وىذه ليس زوجة األب 

 بل أختها فيشملها دليل جواز الزواج بأّي امرأة.
وىكذا بالنسبة إذل بنت الزوجة اؼبدخوؿ هبا فهي حراـ على زوج أّمها ولكن ىل 

 نعم هبوز ذلك. هبوز لولده أف يتزّوجها؟

                                                           

 -غبقنة فاؼباء الذي ىبرج ىل ىو طاىر أو قبس؟ واعبواب:أحيانًا يستعمل اإلنساف ا -فائدة جانبية: ((ٔ
إف دل تكن فيو عُت النجاسة فهو طاىر, وىل هبوز الوضوء بو أو ال؟ نعم هبوز الوضوء بو...وىكذا. الشيخ 

 االستاذ.
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أخذ اغبيمن من رجٍل غَت الزوج ووضعو يف رحكم امرأة فهل  -ومم ُمثلة ذلك:
ىذا فيو كشٌف  -؟ وقد تقوؿ:-بقطع النظر عن الروايات  -هبوز ذلك أو ال 

ىي النطفة وتضعها يف رضبها أو أّف زوجها يفعل  إّما أف تأخذ -فأقوؿ:للعورة, 
إنّو ال إشكاؿ فيو ألنّو ال ينطبق  -واب:ذلك فهل ىذا فيو إشكاؿ أو ال؟ واعب

 اّرمة. اوينعنواف الزنا أو غَت ذلك من العن

ت الباكر تأخذ حيمن رجٍل وتضعو يف رضبها فهل ىذا بنضنا أّف الًت فاوىكذا لو 
 جائز أو ليس جبائز؟ 

الثانويّة  اوينإنّو جائز وال مشكلة فيو, نعم قد وبـر ذلك من باب العن -واعبواب:
 كن كبلمنا ىو أّف مقتضى األصل األّورل والعنواف األّورل ىو اعبواز.ول
 

 َقي ُمراف تْمة لهذو القاعدة

ينبغي التفرقة بُت االستحالة يف باب األعياف النجسة وبُت  -األمر األّوؿ:
اؼبتنّجسات فهي مطّهرة يف األعياف النجسة وليست مطّهرة يف اؼبتنّجسات, إلف  

األعياف النجسة عندنا عشرة وما عداىا يكوف طاىراً فإذا زاؿ  الوجو يف ذلك ىو أفّ 
عنواف عُت النجس حصلت بذلك الطهارة, كعنواف الكلب مثبًل فهو موضوٌع 
للنجاسة فإذا زاؿ وتبّدؿ إذل اؼبلح فهذا عنواٌف آخر دل يصّب عليو اغبكم بالنجاسة 

 فنحكم آنذاؾ بالطهارة.
ض أنّو ربّوؿ إذل إنساٍف فهذا من ًت فاقبٌس فإذا  وىكذا بالنسبة إذل اؼبٍّت, فاؼبٍتّ 

اؼبناسب أف يكوف طاىرًا ألّف عنواف اؼبٍّت ىو النجس دوف عنواف اإلنساف. وىكذا 
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بالنسبة إذل العذرة إذا صارت دوداً. إذف حيث إنّو يف األعياف النجسة انصبت 
 النجاسة على العنواف فبزواؿ ذلك العنواف كبكم بالطهارة.

 األعياف اؼبتنّجسة كما لو فرض أّف اغبليب قد تنّجس وبعدما تنّجس صنعناه وأّما يف
جبنًا فهل يصدؽ عليو أنو حليب اآلف أو ال؟ نعم العنواف قد تبدّؿ وإذا تبدّؿ 

 العنواف ىل وبكم بالطهارة آنذاؾ أو ال؟ كبّل ال وبكم بالطهارة.

 الفارؽ َيم األعياف الهجسة والمْهّجسات

اف النجسة اغبكم منصّب على العنواف فبزواؿ العنواف يزوؿ اغبكم, أما إنّو يف األعي
يف اؼبتنّجسات فمصّب النجاسة ليس ىو العنواف وإمبا ىو اعبسم, وبتعبٍَت آخر 
حينما يتنّجس اغبليب فالذي ضبل النجاسة ليست حيثية اغبليب وإمبا اعبسم ىو 

أّما حيثية اغبليب فليست ؿببلً  ,اعبسمّية وتنّجس فالتنجس يكوف ثابتًا غبيثيالذي 
للنجاسة والعرؼ ببابك, ولذلك نشعر بأّف ىذا اغبليب إذا حّولناه إذل شيٍء آخر 
نرى النجاسة باقية وىذا دليل كاشف على أّف ؿبّل النجاسة ىو حيثية اعبسمّية ال 
حيثية اغبليب واعبسم نفس اعبسم وإمبا اليت تغَتت ىي أوصافو الشخصّية, ىذه 

 كتة الفارقة بُت اؼبوردين فالتفت إذل ىذا الفارؽ.ىي الن
فحينئٍذ يصَت  -أي زاؿ أصل اؼبادة  -نعم لو فرض أّف أصل اعبسم قد زاؿ أيضًا 

شيئًا آخر وقد زالت النجاسة عنو فيحكم بطهارتو, كاػبشب إذا كاف متنّجساً 
ا إذا أحرؽ فإف اػبشب لو حّولناه إذل صورٍة أخرى فاعبسم باٍؽ أمّ  -فصار رمادًا 

 -فالرماد جسم آخر غَت ذلك اعبسم اآلخر بالنظر العريف من حيث اعبسمّية 
خببلؼ اغبليب إذا صار جبنًا فإّف العنواف قد تغَّت وأما اعبسم فهو باٍؽ, أما يف 

 اػبشب إذا صار رماداً فانا حكمنا بالطهارة ألّف العنواف قد زاؿ.
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دور مدار العناوين واألظباء ومستندنا يف كبن وإف جعلنا األحكاـ ت -األمر الثاني:
ذلك ىو الظهور العريف لكن أحيانًا تقـو بعض القرائن على أّف العنواف حبّده ال 

يعٍت أّف القرينة مرّة توّسع من العنواف  -مدخلّية لو إّما موّسعًة أو مضّيقًة أو مغايرًة 
صّب اغبكم على شيٍء فتجعل اؼبوضوع أوسع من العنواف ومرّة تضّيقو ومرّة ذبعل م

فاؼبرجع آنذاؾ إذل القرائن وكبن حينما اّدعينا أّف األحكاـ تدور  -آخر غَت العنواف 
نقصد من ذلك ما إذا قطعنا النظر عن القرائن وإال فمع القرائن نتبع  ناوينمدار الع

ّل القرينة اػباّصة حينئٍذ وىذا ال ؿبذور فيو فإّف مستندنا ؽبذه القاعدة ىو الظهور وك
 -ظهور ىو حّجة إال إذا قامت القرينة على اػببلؼ ونذكر بعض األمثلة للقرائن:

 -األمر بغسل الثوب إذا أصابو البوؿ كما قالت الرواية: -ومم ُمثلة ذلك:
)اغسل ثوبك من أبواؿ ما ال يؤكل غبمو(, فهنا وجوب الغسل انصّب على عنواف 

باب اؼبثالّية وال خصوصّية لو  الثوب ولكّن العرؼ يقوؿ إّف الثوب قد ذكر من
فالعباءة واعببة أيضاً كذلك, فعنواف الثوب العريف ليس ىو اؼبقصود وإمبا اؼبقصود ىو 

وكم ىي حدود التوسعة؟ فهذا ليس دبهّم وإمبا اؼبهم  -كّل قماٍش أو كّل ملبوٍس 
 .-ىو أنّا دل نتقّيد بعنواف الثوب بل توّسعنا إذل غَته أيضاً 

يَا ﴿ -مسألة وجوب الوضوء والتيمم فإف اآلية الكريبة قالت: -ك:ومم ُمثلة ذل
َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ِإَذا ُقْمُْْب ِإَلي الص اَلِة وَاْغِسُلوا ُوُجوَيُكْب َوَُْيِدَيُكْب ِإَلي اْلَمَراِوِق 

هًُبا وَاط ه ُروا َوِإْف ُكْهُْْب َواْمَسَُّوا َُِرُ وِسُكْب َوَُْرُجَلُكْب ِإَلي اْلَكْعبَػْيِم َوِإْف ُكْهُْْب جُ 
َمْرَضي َُْو َعَلي َسَفٍر َُْو َجاَ  ََُحٌد ِمْهُكْب ِمَم اْلغَاِئِط َُْو اَلَمْسُُْب الهَِّساَ  وَػَلْب 

, فالعنواف الذي أخذتو ىو )فلم ذبدوا( وما (ٔ)﴾َتِجُدوا َماً  وَػَْػَيم ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا
                                                           

 .ٙسورة اؼبائدة, اآلية  ((ٔ
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إنّو إذا أردنا أف نتساير مع اللفظ يعٍت أّف اؼباء مفقوٌد, اؼبقصود من عدـ الوجداف؟ 
من ذكر  -ولكن نوّسع ونقوؿ إف  اؼبقصود من عدـ الوجداف ىو عدـ القدرة لقرائن 

فالعنواف سوؼ يّتسع بسبب ىذه القرينة وال يكوف اؼبدار على  -اؼبريض وغَت ذلك 
 عنواف عدـ الوجداف.

َوِإْف ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى ) -اآلية الكريبة: اؼبريض حيث قالت -:ومم ُمثلة ذلك
ضنا أنّو ًت فافاآلية الكريبة جّوزت للمريض التيمم ولكن ىل كّل مريٍض؟ فلو  (َسَفرٍ 

مريٌض ولكن ال يضرّه اؼباء فهل كبكم بأنّو هبوز لو التيمم؟ كبّل, وإمبا اؼبقصود من 
الوضوء, فهنا ُضّيق عنواف  اؼبريض ىو اؼبريض الذي ال يتمّكن بسبب مرضو من

 اؼبريض ال أنّو أخذنا بو على سعتو.

صحيحة معاوية بن عّمار الواردة يف ارِـ حيث وبـر عليو  -ومم ُمثلة ذلك:
عة ُ يا  المسك  -الطيب حيث قالت: )وإنّما يَّـر عليك مم الطيب َُر

 اوينرـّ ىو أربعة عن, فهنا الرواية قد دّلت على أّف ا(ٔ)والعهبر والورس والزعفراف(
أرقى وأحسن وىل ربتمل أّف ارـّ ىو خصوص  نحوٍ ويف زماننا ىذا وجدت عطور ب

, فإف ىذه تلك األربعة دوف ىذه العطور وأّف تلك األربعة ؽبا خصوصّية؟ كبّل 
إذل الروائح اليت كانت بالدرجة العالية بلحاظ تلك الفًتة  يلثتماألربعة كبملها على ال

كّل ما كاف عطرًا ورائحًة طّيبة بدرجٍة عاليٍة يكوف ؿبّرماً, فاؼبدار يكوف الزمنّية, ف
 على كّل عطٍر بدرجة عالية.

                                                           

 , آؿ البيت.ٛ, حٛٔ, ابواب تروؾ االحراـ, بٗٗٗ, صٕٔة, العاملي, جوسائل الشيع ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/12/444/يتلذذ
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)ال سبق إاّل وي خّف ُو حاوٍر ُو  -قولو عليو السبلـ: -ومم يذا القبيل:
, وىل نقتصر على ىذه العناوين أو نقوؿ إنّو يف تلك الفًتة الزمنّية كانت (ٔ)نصل(

ل اؼبهّمة اليت أّكد عليها الشرع واآلف ال كبتمل أّف يكوف اؼبدار ىذه ىي الوسائ
 عليها فإنّو ال وبتمل ذلك.

 إّف اإلسبلـ ال يريد ىذا وال ذاؾ. -وقد يقوؿ قائل:

إف  ىذا غَت صحيح إذ معٌت ذلك أّف اإلسبلـ ال يشّجع على اؼبسابقة يف  -:قلتُ 
عداء وىذا غَت ؿبتمل, فإذف ربمل سوؼ يسيطر علينا األ من مثو  ,تعّلم ىذه الفنوف

 ىذه األشياء على اؼبثالّية على تلك الفًتة الزمنّية.

يَا ِنَساَ  اله ِبيِّ َلْسُْم  َكَأَحٍد ِمَم الهَِّساِ  ِإِف  ﴿ -اآلية الكريبة: -ومم يذا القبيل:
َرٌض َوقُػْلَم قَػْواًل اتػ َقْيُْم  َواَل َتْخَضْعَم َِاْلَقْوِؿ وَػَيْطَمَع ال ِذي ِوي قَػْلِبِى مَ 

َفبَل زَبَْضْعَن بِاْلَقْوِؿ فَػَيْطَمَع ), فهنا الذي أخذ يف اآلية الكريبة ىو عنواف (ٕ)﴾َمْعُرووًا
يعٍت ال تفعلن ذلك خوؼ إثارة الشهوة لدى الرجاؿ, ولكن  (ال ِذي يف قَػْلِبِو َمَرضٌ 

زبضع بالقوؿ ولكن  ىل ىبتّص ىذا باػبضوع بالقوؿ فلو فرضنا أهّنا ال -السؤاؿ:
تعمل شيئًا آخر يوجب أف يطمع الذي يف قلبو مرض فهل ىذا مشموٌؿ أو ال؟ 

نعم إنو مشموؿ, ولذلك يبكن أف نقوؿ كّل ما يثَت شهوة الرجل ال  -واعبواب:
هبوز للنساء فعلو حىت العطر ومستند ىذا اغبكم ىو ىذه اآلية الكريبة, يعٍت أف  

رينة أّف العرؼ ال يرى خصوصّية للخضوع بالقوؿ فنتجاوز ىذا العنواف وّسعنا منو بق
 ىذا العنواف إذل كّل ما يوجب طمع الذي يف قلبو مرض.

                                                           

 , آؿ البيت.ٕ, حٚٔ, أحكاـ الدواب يف السفر وغَته, بٖٜٗ, صٔٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
 .ٕٖسورة االحزاب, اآلية  ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/11/493/قوسه
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)إف ُ ّد الهاس عذاًَا يـو   -اغبديث الشريف الذي يقوؿ: -ومم يذا القبيل:
 , إف  ىذا اغبديث أذا(ٔ)ُقر نطفْى وي رحٍب يَّـر عليى( -رجاًل  -القيامة رجٌل 

حظ مدلولو اؼبطابقي من دوف أف نتصرؼ وفق القرائن فإف  اؼبستفاد منو نل اردنا أف
ـٌ فاذا أخذ شخص نطفتو   -أي اغبيمن  -ىو أّف إقرار النطفة يف رحم األجنبّية حرا

ـٌ, وبناًء على ىذا  ووضعها يف رحم امرأة أجنبية فهذا أشد الناس عذابًا وىو حرا
 عي حراـ.التفسَت فسوؼ يثبت أف  التلقيح الصنا

نعم إذا دل يصدؽ عنواف النطفة كما إذا فرض أّف التلقيح حصل يف اػبارج وبعد 
ذلك وضعت البويضة اؼبخّصبة يف رحم اؼبرأة األجنبية ىذا ال يصدؽ عليو أنو أقّر 

يضة اؼبخّصبة وىي ال يصدؽ عليها وإمبا يصدؽ أنّو أقر البُ  -غبيمن يعٍت ا -نطفتو 
 عنواف النطفة.

اػبارج مث نضع ىناؾ فرٌؽ بُت أف يصَت التلقيح يف  -ي يذا نفّصل ونقوؿ:عل وبها ً 
يضة اؼبخّصبة يف رحم امرأة أجنبية فهذا ال يصدؽ اغبديث عليو, وبُت ما إذا البُ 
يضة بو خارجاً يف رحم اؼبرأة من دوف تلقيح البُ  ض أف  النطفة وضعت ابتداءً ًت فا

 .النحويفّرؽ هبذا  مهبعضيشملو اغبديث فبل هبوز, فلعّل  فهذا

إّف ىذا اغبديث أجنيب عن كّل ىذا اؼبعٌت بل ىو كناية  -ولكم يمكم ُف يقاؿ:
عن الزىن فهو يريد أف وبرـّ الزىن فػأشّد الناس عذابًا ىو الزاين ولكن عرّب عن الزاين 
هبذا التعبَت ألف الزاين عادًة يضع نطفتو يف رحم الغَت, فهو ال يقصد ىذا العنواف دبا 

عنواٌف مغاير لعنواف إقرار  ا, ألف الزنابل يقصد الشيء اؼبغاير وىو الزن ىو عنواف

                                                           

, بٖٛٔ, صٕٓوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ  , آؿ البيت.ٔ, حٙ, ابواب النكاح اـر
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النطفة يف رحم الغَت, وعلى ىذا األساس لبرج عن ىذا العنواف وال نتقّيد بو خبلفاً 
 لذلك لرأي الفقهي الذي أشرنا إليو.

من أخذ  , وحينئٍذ ال مانعإنّو كناية عن الزنا -والهْيجة َهاً  علي يذا نقوؿ:
 اغبيمن ووضعو يف رحم امرأة أجنبية دبقتضى اغبديث.

إذا أردنا اف نتوّقف ونستشكل فذلك من جهاٍت أخرى ال تستند إذل ىذا  نعم
اغبديث, فقل مثبًل ىناؾ ارتكاٌز متشّرعي على أّف عملّية التناسل البد وأف تصَت 

ف ىذا العمل من خبلؿ زوجُت ال من خبلؿ وضع حيمن الرجل يف رحم اؼبرأة فإ
واذا رفضنا ىذا االرتكاز أيضا يبقى جائزاً . و االرتكاز اؼبتشّرعي أشّد الرفضيرفض

 .على أصل الرباءة

ألّف ىذا يستوجب فتح أبواب  ,قد أتوّقف من الفتوى باعبواز بصفيت فقيهاً نعم 
واسعة قد ال وبمد عقباىا, فعلى ىذا األساس نقوؿ األحوط وجوبًا عدـ اعبواز. 

من األمثلة اليت وإف انصب اغبكم يف الرواية على العنواف ولكن اؼبقصود عنواف وىذا 
 مغاير. 

( ِإال  1َٕوال ِذيَم ُيْب لُِفُروِجِهْب َحاِوظُوَف )﴿ -قولو تعاذل: -ومم يذا القبيل:
ُر َمُلوِميَم ) ِم اَْػَْػَغي َورَاَ  ( َومَ َٖٓعَلي َُْزَواِجِهْب َُْو َما َمَلَكْت َُْيَمانُػُهْب وَِإنػ ُهْب َغيػْ

َوال ِذيَن ) -, فاآلية الكريبة وصفت اؼبؤمنُت وقالت:(ٔ)﴾َذِلَك وَُأولَِئَك ُيُب اْلَعاُ وفَ 
على وجوب سًت العورة ألنّو يوجد  بعضٌ فقد يستدّؿ هبا  (ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوفَ 

                                                           

 .ٖٔ, اآليةؼبعارجسورة ا ((ٔ
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 -الزوج والزوجة يعٍت غَت  -يف الفقو كبلـ يف أنّو ىل هبب سًت العورة عن األجنيب 
 أو ال.

 ؟ل يمكم ُف نسوؽ يذا كدليٍل ُو الوه

َوال ِذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم ) -إف  ىذا دليل ألّف اآلية الكريبة قالت: -قد يقاؿ:
يعٍت وىم لفروجهم حافظوف عن نظر األجنيب فهذا متعّلٌق ؿبذوٌؼ يدّؿ  (َحاِفظُوفَ 

, أو أف  ىذا أثٌر ظاىٌر, فحين ئٍذ اآلية الكريبة تدّؿ على وجوب سًت على العمـو
 العورة عن األجنيب.

ظناىا وحدىا ال نستفيد منها الوجوب ألهنا تلتئم مع إّف اآلية الكريبة إذا غب -قلها:
الرجحاف واالستحباب أيضا فلعّل ىذه صفة ليست الزمة بل راجحة, ولكن حينما 

,  (ُىُم اْلَعاُدوفَ َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك َفُأولَِئَك ) -قالت: فهذه نستفيد منها اللزـو
 .-يعٍت متجاوز على الشرع-هو عاٍد يعٍت أّف الذي يتجاوز ىذه األمور اليت بّيناىا ف

فهي كناية  يبكن أف يقاؿ إف  اآلية الكريبة أجنبّية عن ىذا اؼبطلب سباماً  -الجواب:
واحد, فهذا العنواف قد  يعٍت ال يتصّرؼ يف فرجها إاّل زوج اعن حفظ الفرج من الزن

 استعمل ولكّن اؼبقصود ليس معناه اؼبطابقي بل اؼبعٌت الكنائي.
وعلى ىذا األساس ال يبكن التمّسك هبذه اآلية الكريبة وال باغبديث إلثبات 

 وجوب التسًت.

ما يقوؿ قائل: إف  ما ذكرتو من أّف  -ولكم مم َاب الكالـ يجّر الكالـ َر
الكناية  -أي اآلية الكريبة  -والثاين  اؿ الكناية عن الزناألوّ اغبديث اؼبقصود من 

لطيٌف ولكن ؾبّرد اللطافة ال تصلح سندًا علمّيًا فكيف أيضاً, ىذا شيء عن الزىن 
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تثبت أّف اؼبقصود ىو ىذا وعلى ىذا األساس نتساير مع العنواف اؼبغاير ال مع 
نا أّف العنواف اؼبغاير ىو اؼبقصود العنواف اؼبذكور يف اآلية أو الرواية ألّنك دل تثبت ل

حتمًا وإمبا ىذا الذي ذكرتو ىو ؾبّرد احتماٌؿ لطيٌف وىو ال ينفع يف باب القضايا 
 العلمّية ؟

إّف ىذا االحتماؿ الذي ذكرناه ماداـ وجيهًا عرفًا فبل يعود للكبلـ  -:والجواب
اؼبطابقي فيعود الكبلـ  ظهوٌر يف إرادة اؼبعٌت اؼبطابقي, فبل يبكن أف نتساير مع اؼبعٌت

 من ىذه الناحية. -أي اآلية والرواية  -ؾبمبلً 

إذف ثبت أنّو ال يبكن أف يستدّؿ هبذه اآلية على وجوب السًت وبتلك الرواية على 
حرمة التلقيح الصناعي ماداـ كّل واحٍد من االحتمالُت وجيٌو حبدٍّ واحٍد, فحينئذ 

 يصَت إصباٌؿ يف النّص.
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 ةعشر  راَعةة الالقاعد

 

 إرا داٞ االحتىاه بطن االطتذاله

ىذه القاعدة من القواعد اليت تداوؽبا لساف أىل العلم وليس ؽبا مدرؾ من آية أو 
بعرضها  اأف نقبلهأكيد إّف ىذه القاعدة ال يبكن رواية فهل ىي مقبولة او ال؟ بالت

ومرفوضة يف  العريض كما ال يبكن أف نقوؿ ىي مرفوضة بل ىي مقبولة يف ؾباؿٍ 
 آخر. 

ىو ما إذا فرض أّف االحتماؿ جاءنا  -ُما المجاؿ الذي تكوف ويى مرووضة:
وكاف موجودًا يف مقابل حّجة شرعّية فهذا االحتماؿ اؼبخالف ال يقف أماـ اغبجة 
الشرعّية وال يبكن تطبيق ىذه القاعدة ألنّو توجد حّجة شرعّية, كما ىو اغباؿ يف 

ـ إذا كاف ظاىراً يف معًٌت معُّت فيوجد حتمًا احتماٌؿ ـبالٌف باب الظهور فإف الكبل
وإال صار اؼبورد من الصريح والنّص دوف الظاىر فبلـز الظاىر وجود احتماٍؿ ـبالٍف 

 ولكن ىذا االحتماؿ ال يُعار لو أنبّية لوجود حّجة شرعّية وىو الظهور.

يء قبس أو أف  الوقت ومن ىذا القبيل ما إذا جاءنا خرب الثقة وشهد أف ىذا الش
قد دخل أو شهد بأنّو رأى اؽببلؿ وغَت ذلك فهنا يوجد احتماٌؿ ـبالٌف ففي رؤية 
اؽببلؿ نقوؿ وبتمل أنّو مشتبو برؤية اؽببلؿ فهذا االحتماؿ موجوٌد وإال غبصل لنا 

 القطع, ولكن ىذا االحتماؿ ال يضّر باالستدالؿ. 
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يما إذا فرض أّف االحتماؿ كاف يف مقابل إذف ننتهي إذل أّف ىذه القاعدة مرفوضة ف
 اغبّجة الشرعّية.

ما المجاؿ الذي تكوف ويى مقبولة: فهو متعّدد, ومن صبلة موارد قبوؿ ىذه  -ُو
ض أّف اؼبورد كاف حباجة إذل ربصيل القطع كما ىو اغباؿ يف باب ًت فاالقاعدة ما إذا 

جزمًا ولكنها ليست حّجة السَتة فالسَتة على حجّية خرب الثقة مثبًل فهي منعقدة 
يلـز أف كبّصل  نحوٍ إال أف يثبت اإلمضاء واإلمضاء يستفاد من عدـ الردع ولكن ب

 القطع باإلمضاء وليس الظّن باإلمضاء.

ما يقاؿ: إنّو يوجد ما يردع عن ىذه السَتة وىو مثل رواية مسعدة بن صدقة  -وَر
ـٌ َعيهى )كّل  يٍ  لك حالؿ حْ -عن أيب عبد ا عليو السبلـ: ي تعرؼ ُنّى حرا

وْدعى مم ِقَبل نفسك وذلك مثل الثوب يكوف عليك قد ا ْريْى ويو سرقة 
ة تَّْك ويي د َاع نفسى ُو خدع وبيع والمملوؾ عهدؾ لعّلى حّر ق قهرًا ُو امُر

ُخْك ُو رضيعْك واأل يا  كّلها يكذا حْي يْبّيم لك غير ذلك ُو تقـو َى 
 .(ٔ)البيهة(

يبكن التمّسك هبا يف عّدة ؾباالت فيمكن أف نستشهد هبا على  إّف ىذه الرواية
)كّل شيء ىو لك حبلؿ حىت تعرؼ أنو حراـ(,  -قاعدة اغبّلية حيث قالت:

)أو تقـو  -ويبكن أف نستشهد هبا على حّجية البّينة ألف اإلماـ عليو السبلـ قاؿ:
)أو تقـو بو  -لسبلـ:بو البّينة(, ويبكن أف نستشهد هبا يف موردنا فإّف قولو عليو 

البّينة( يدّؿ على أّف اغبجّية تعود إذل البّينة أما خرب الثقة الواحد فليس حبّجة فتكوف 
السَتة العقبلئية على األخذ خبرب الثقة مردوعة هبذه الرواية ألّف ىذه الرواية جعلت 

                                                           

 , آؿ البيت.ٗ, حٗ, ابواب ما يكتسب بو, بٜٛ, صٚٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
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قة هبدي وإال إذا كاف خرب الث -يعٍت أف  خرب الثقة ال هبدي  -اؼبدار على البّينة 
ألنّو عندما قاؿ  اف,لكاف من اؼبناسب أف يقوؿ )الثقة( وال يقوؿ )البينة( ألهنا اثن

االماـ اثنُت يعٍت أف  الواحد ال يكفي فتكوف ىذه الرواية رادعة عن السَتة, وعلى 
 ىذا األساس ال يبكن التمّسك بالسَتة الحتماؿ أف  ىذه الرواية رادعة عنها.

 -وقد يجاب َجواَيم:

إّف الراوي ؽبذه الرواية ىو مسعدة بن صدقة وىو دل يوثق, فتكوف الرواية  -األّوؿ:
غَت ثابتة, ومعو ال يوجد ردٌع عن ىذه السَتة, فاذا كاف رواهتا ثقاة فنقوؿ نعم يوجد 

فحينئٍذ دل يثبت  -ولو واحدا منهم  -ض أف رواهتا دل يوثقوا ًت فاردع, أما إذا 
 ردع غَت ثابت.صدور ىذه الرواية ويكوف ال

صحيح أّف الراوي ليس بثقة ولكن وبتمل بدرجٍة وجيهة أّف ىذه الرواية  -وويى:
 صادرة من اؼبعصـو حقاً. 

كلمة ُخرى: حينما نقوؿ إّف الراوي ليس بثقة فهل تكوف الرواية كاذبة حتماً؟   -َو
كبّل, بل وبتمل أهنا صادقة ولكن ىذا االحتماؿ ال يبكن أف تبٍت عليو شرعا 

علمياً أيضاً ال أنّو ال وبتمل صدورىا. إذف فاحتماؿ صدورىا الزاؿ موجوداً إذ غَت و 
الثقة ليس معناه أنو يكذب دائمًا وما داـ احتماؿ الصدور موجودًا فاحتماؿ الردع 
عن السَتة موجود أيضاً, ومع احتماؿ الردع فبل يكوف عندنا قطع باإلمضاء وإذا 

ذف اتضح أنّو حىت لو دل يكن مسعدة بن صدقة جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ. إ
ثقة فاحتماؿ الصدور موجوٌد ويكوف احتماؿ الردع موجودًا فالسَتة ال يبكن 

 امضاءىا.
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إذف يف كّل مورٍد كبتاج فيو إذل قطٍع ال يضّر ضعف الرواية ألّف ضعف السند ليس 
 معناه عدـ احتماؿ الصدور.

يث قاؿ إف البّينة ليس معناىا شهادة ما أفاده السيد اػبوئي)قده( ح -الثاني:
, كما تقوؿ إين على بّينة من أمري, فإذف (ٔ)شخصُت, بل دبعٌت ما يستبُت بو األمر

بعد انعقاد السَتة  -البينة ما يّتضح ويستبُت بو األمر, وخرب الثقة الواحد مصداٌؽ 
الثقة ألف خرب ؼبا يستبُت بو األمر, فحينئٍذ تكوف الرواية غَت رادعة عن خرب  -عليو 

الثقة من مصاديق ما يستبُت بو األمر, وإمبا تكوف رادعة لو فّسرنا البّينة بشهادة 
 العدلُت.

إنو من البعيد أّف كلمة البينة دل وبصل فيها نقٌل يف معناىا  -وقد يهاقش َما يلي:
إذل زماف اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ حىت بقي اؼبعٌت اللغوي على ما ىو عليو رغم 

ستعماؿ كلمة البّينة الكثَت يف لساف الروايات دبعٌت الشاىدين العادلُت, فالقوؿ بأّف  ا
 كلمة البينة يف روايتنا باقية على معناىا اللغوي بعيٌد جداً. 

بل ذلك ليس ببعيٍد الحتماؿ أهنا  -ولو ُجاب السيد الخوئي)قدو( وقاؿ:
 الزالت باقية على معناىا اللغوي.

لكن كما وبتمل ىذا وبتمل أيضًا أهنا استعملت دبعٌت ىذا صحيح و  -وهقوؿ:
الشاىدين العادلُت غبصوؿ النقل ؽبا, فإّف ىذا االحتماؿ موجود حىت لو دل قبـز 
بذلك, ولذا ال يصّح نفي االحتماؿ وإف صح نفي اعبـز بالنقل, وعليو فاذا كاف 

ؼ تكوف الرواية وبتمل أف كلمة البّينة قد نقلت إذل اؼبعٌت االصطبلحي اعبديد فسو 

                                                           

 .ٖٚٔ, كتاب الطهارة, صٔالتنقيح, ج ((ٔ
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رادعة عن السَتة وبالتارل تكوف ىذه السَتة مردوع عنها وتتّم قاعدة )إذا جاء 
االحتماؿ بطل االستدالؿ(, فالسَتة ال يبكن أف يستدّؿ هبا على حّجية خرب الثقة 
الحتماؿ وجود الرادع عنها اؼبتمثل برواية مسعدة بن صدقة حيث كبتمل أّف كلمة 

 اؼبعٌت اعبديد.البّينة قد نقلت إذل 

ما إذا فرض أّف روايًة دّلت على حكٍم معُّت وكاف غرضنا ال يرتبط  -المور  الثاني:
هبذا اغبكم بل على الزمو وأردنا استنتاج اؼببلـز من اغبكم الذي دّلت عليو الرواية, 
ففي مثل ىذه اغبالة إذا وجد االحتماؿ قد يؤثر على اؼببلزمة اليت يراد منها 

 االستكشاؼ. 

 -ونذكر َعض األمثلة لْوضيح ذلك:

توجد عندنا روايات تنهى عن سؤر اليهودي أو النصراين من قبيل  -المثاؿ األّوؿ:
)سألت َُا عبد اهلل عليى السالـ عم سؤر  -صحيحة سعيد األعرج قاؿ:
, إهنا دلت على حكٍم وىو عدـ جواز تناوؿ (ٔ)ال( -اليهو ي والهصراني, وقاؿ:

راين, وباؼببلزمة نستكشف أنّو قبٌس إذ لو دل يكن قبسًا فلماذا سؤر اليهودي والنص
هنى اإلماـ عن سؤره؟! إّف النهي عن سؤره يدّؿ بااللتزاـ على قباستو ومن مث يثبت 

 اؼبطلوب وىو قباسة الكتايب.

إّف النهي عن السؤر لعّلو ال من باب النجاسة بل من  -ولكم يمكم ُف يقاؿ:
فيو حزازة ال ألجل  -حّد نفسو  أي ىو يف –ٌر باب أّف السؤر دبا ىو سؤ 

النجاسة, ىذا احتماؿ وجيو, من قبيل كراىة سؤر اغبائض واعبنب فإّف ذلك ال من 

                                                           

 , آؿ البيت.ٕ, حٗٔ, ابواب النجاسات, بٕٔٗ, صٖوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/3/421/الأعرج
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باب أّف اغبائض أو اعبنب قبس بل من باب أنو ماداـ الشخص جنبًا فنفس سؤره 
اس يصَت مكروىًا وفيو حزازة, فشرعًا كبتمل أّف سؤر بعض اغبيوانات أو بعض الن

فيو حزازة يف حّد نفسو لنكتٍة يعلمها ا عّز وجّل ال للنجاسة, وىذا االحتماؿ 
موجوٌد وماداـ موجودًا فبل يبكن التمّسك هبذه الرواية إلثبات قباسة اليهودي 

 والنصراين.

قد يستدّؿ على حّجية خرب الثقة بصحيحة حفص بن البخًتي  -المثاؿ الثاني:
وؿ إّني لب )الرجل يشْري األمة مم رجٍل ويق -ـ:عن أيب عبد ا عليو السبل

قد يستّدؿ هبا  , فهذه الرواية(ٔ)َى وال َأس ُف يأتيها( تَ إف وثق -ُطأيا, وقاؿ:
بو فبل بأس أف  تَ )إف وثق -إلماـ عليو السبلـ قاؿ:على حّجية خرب الثقة فإّف ا

 خرب الثقة. يأتيها( يعٍت إف كاف ثقًة فبل بأس, والزمو أهنا تدّؿ على حجّية

وبتمل أّف حّجية األخذ بكبلـ البائع الثقة ال ألجل حّجية خرب  -ونَّم نقوؿ:
الثقة بل ألجل أنّو إخباُر صاحِب اليد, فصاحب اليد مىت ما أخرب يكوف إخباره 
حّجة من باب أنّو صاحب يد, غايتو أّف الرواية دّلت على أنّو مضافًا إذل كونو 

وىذا االحتماؿ موجود, وعليو فبل يبكن أف صاحب يد يشًتط أف يكوف ثقة 
 نستكشف من ىذه الرواية أّف خرب الثقة حّجة.

إذا كاف ذلك من جهة أنو صاحب يد فبل يشًتط يف حّجية قوؿ  -:إف قلتَ 
صاحب اليد أف يكوف ثقًة!! إذف اعتبار أف يكوف ثقة ال من باب أنّو صاحب يد 

 بل من باب أّف خرب الثقة حّجة بنفسو.

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٙ, ابواب نكاح العبيد واالماء, بٜٛ, صٕٔلعاملي, جوسائل الشيعة, ا ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/21/89/أطأها
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من أين لك أّف قوؿ صاحب اليد حّجة وإف دل يكن ثقة؟ إّنك البّد وأف  -:قلتُ 
تستدؿ بفتوى الفقهاء, ومن الواضح أْف رُبمِّل فتوى الفقهاء على الرواية وتفهم 
الرواية من خبلؿ فتواىم ليس بصحيح, بل لعّل الرواية تريد أف تبُّت مطلبًا على 

كذلك, وىو احتماؿ وجيٌو. إذف ىذه خبلؼ ما عليو فتوى الفقهاء وروايتنا ىذه  
الرواية ال يبكن أف نستدّؿ هبا على حجّية خرب الثقة الحتماؿ أّف اإلماـ عليو 
السبلـ حينما قاؿ )إف وثقت بو( ال من باب أّف خرب الثقة دبا ىو خرب ثقة حّجة 
بل من باب كونو صاحب يد انضم  إذل كونو ثقة, وإذا جاء االحتماؿ بطل 

 االستدالؿ.

 -صحيحة معاوية بن وىب عن أيب عبد ا عليو السبلـ قاؿ: -المثاؿ الثالث:
ُّما السمم والعسل ويؤخذ  -)جرذ مات وي زيت ُو سمم ُو عسل, وقاؿ:

 -, إهنا قالت:(ٔ)الجرذ وما حولى والزيت يبيعى ويبّيهى لمم ا ْراو ليسْصبح َى(
د يقاؿ ىي تدّؿ باؼببلزمة على )والزيت يبيعو ويبيّنو ؼبن اشًتاه ليستصبح بو(, وق

حجّية إخبار ذي اليد, والبد وأف يكوف اؼبقصود باؼببلزمة أنّو يلـز على اؼبشًتي أف 
يقبل وإال فوجوب البياف من قبل البائع مع عدـ لزـو اؼبشًتي لغٌو وال فائدة يف 

 اإلخبار اؼبذكور.

فهذا يعٍت أنّو هبب قبوؿ )يبيّنو ؼبن اشًتاه(  -إذف حينما يقوؿ اإلماـ عليو السبلـ:
فهذه الرواية يستدّؿ هبا على حّجية إخبار  -وىو البائع  -قوؿ صاحب اليد 

 صاحب اليد فإذا أخرب بشيٍء فإخباره يكوف حّجة.

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٖٗ, ابواب االطعمة ارمة, بٜٗٔ, صٕٗوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
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ما يبرز احْماٌؿ ويو ُف يقاؿ: إّف صاحب اليد ال حّجية إلخباره دبا  -ولكم َر
ي سوؼ يطّبق حتماً ىو صاحب يد, ولكن ىنا لو اخرب صاحب اليد فاؼبشًت 

وبشكٍل قهرّي بقطع النظر عن مسألة حجّية إخبار صاحب اليد, وذلك باعتبار 
أنّو ىبرب عن شيٍء ىو على خبلؼ مصلحتو, من قبيل ما إذا قاؿ )ىذا الزيت 
رديء( فهنا وبصل للمشًتي االطمئناف بذلك حبساب االحتماؿ, وحينئٍذ يقاؿ 

ينفذ اؼبشًتي ما أخرب بو البائع ال من باب  عند إخبار البائع بأّف ىذا قبس سوؼ
حجّية إخبار البائع وأنو صاحب يد بل من باب حصوؿ االطمئناف لو حبساب 

 االحتماؿ. 

وىذا االحتماؿ موجوٌد ومعو كيف تستنتج من اؼببلزمة حجّية إخبار صاحب اليد؟! 
ه أمثلة فاؼببلزمة ليست موجودة, وعليو فإذا جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ. ىذ

 ثبلثة وعلى منوؽبا الكثَت.

ض أنّو ًت فاو  ,ض أننا أردنا التمّسك بظهور آية أو روايةًت فاما إذا  -المور  الثالث:
أُبرَِز احتماٌؿ يف مقابل الظهور حبيث يزعزع الظهور, فهنا اؼبورد يصَت مصداقاً 

 ساس.للمجمل فيكوف االحتماؿ مبطبلً لبلستدالؿ بالظهور لزواؿ الظهور من األ

إذف ينبغي التفرقة بُت ىذا اؼبورد وبُت اؼبورد الذي قلنا فيو أنّو ترفض فيو قاعدة إذا 
جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ, فهناؾ قلنا ترفض القاعدة فيما إذا فرض أّف 
االحتماؿ ال يزعزع الظهور ألنّو دائمًا يوجد احتماٌؿ يف مقابل الظهور إذ لو دل 

ار اؼبورد من النّص والصريح وال يصَت ظهوراً, فدائماً يوجد االحتماؿ اؼبخالف ص
يوجد احتماٌؿ مقابٌل للظهور, ولكن ىذا االحتماؿ اؼبقابل على كبوين مرّة ال يزعزع 
الظهور وىو ما ذكرناه سابقًا وقلنا أنّو ال تشملو قاعدة إذا جاء االحتماؿ بطل 
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لظهور من األساس وعليو االستدالؿ, أّما ىنا فنحن نفًتض أّف االحتماؿ يزعزع ا
ففي مثل ىذه اغبالة ال يبكن التمّسك بالظهور من باب السالبة بانتفاء اؼبوضوع 

 -ألنّو ال يوجد ظهوٌر حينئٍذ, ونذكر بعض األمثلة لذلك:

, إّف ىذه (ٔ)﴾َوال ِذيَم ُيْب ِلُفُروِجِهْب َحاِوظُوفَ ﴿ -قولو تعاذل: -المثاؿ األّوؿ:
 -هبا على وجوب سًت الفرج, يعٍت يلـز على كّل إنساٍف  اآلية الكريبة قد يستدؿّ 

 أف يسًت فرجو. -غَت الزوجُت 

( أي َوال ِذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوفَ وقد يقاؿ بادئ ذي بدء إف  ىذا صحيح ألّف )
 عن نظر اآلخرين وىذا ىو عبارة عن التسًّت.

على اللزـو بل ىو مدٌح يعٍت ىو نعم لك أف تقوؿ إف  ىذا التعبَت ليست فيو داللة 
 بياٌف لصفات اؼبؤمنُت اؼبمدوحة فأقصى ما يدّؿ عليو ؿببوبّية ىذه الصفة.

ِإال  َعَلي َُْزَواِجِهْب ُْو َما ﴿ -قلنا إنّو عند قراءة ذيل اآلية الكريبة الذي يقوؿ: ولكم
ُر َمُلوِميمَ  َْػَغي َورَاَ  َذِلَك وَُأولَِئَك ُيُب َوَمِم اَػْ  (ٙ) َمَلَكْت َُْيَمانُػُهْب وَِإنػ ُهْب َغيػْ

. (ٕ)﴾اْلَعاُ وفَ   نفهم اللزـو

 

 ىل ىذه اآلية الكريبة تدّؿ على لزـو سًت العورة أو ال؟  -والكالـ:

 نعم ىي تدّؿ على ذلك. -قد يقاؿ:
                                                           

 .٘سورة اؼبؤمنُت, اآلية  ((ٔ
 .ٚسورة اؼبؤمنُت, اآلية  ((ٕ
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لعّل اؼبقصود ىو الكناية عن عدـ الزنا, يعٍت أف  اؼبؤمن  -ولكم وي المقاَل نقوؿ:
فرجو إاّل مع الزوج أو مع الزوجة, وىذا معًٌت ؿبتمٌل, ووجيٌو إّف ىذا ال يزين ووبفظ 

, فعلى -يعٍت يف وجوب التسًت  -االحتماؿ يزعزع أصل الظهور فيما أراده الفقهاء 
ىذا األساس ال يبكن أف نتمّسك بالظهور لزواؿ الظهور من األساس بعد أف أبرزنا 

وىنا يصّح أف نقوؿ إذا جاء االحتماؿ احتماؿ كوف اؼبقصود ىو الكناية عن الزنا, 
بطل االستدالؿ, وؼباذا يبطلو؟ ألّف اؼبطلوب ىو الظهور وال ظهور إذ بواسطة 

 االحتماؿ يبطل الظهور.

اؼبرأة اؼبطلقة طبلقًا رجعيًا ىل ىي زوجة أو حبكم الزوجة؟ ال  -المثاؿ الثاني:
ها وىذا معناه أهنا إشكاؿ أهنا ليست بائنة ولذلك هبب على الزوج االنفاؽ علي

ليست أجنبية بالكامل إذ لو كانت أجنبيًة بالكامل وتوجد بينونة فبل هبب اإلنفاؽ 
عليها, بل قاؿ الفقهاء إف  اثار الزوجية تًتّتب, بل يبكنها التزّين للرجل كما ورد يف 

 حيث ذكرت )فلتشّوفو( وىذا يدؿ على أهنا ليست بائنة, إمبا الكبلـ أهّنا (ٔ)الرواية
 زوجة حقيًقة أو حبكم الزوجة؟

وتظهر الثمرة فيما إذا قلنا ىي زوجة حقيقًة فجميع آثار الزوجية سوؼ تًتّتب ببل 
حاجة إذل دليل خاص, أما إذا قلنا ىي حبكم الزوجة فاآلثار تًتتب دبقدار ما دّؿ 

ا ضنا أف شخصاً اّدعى أنو يوجد عندنا إطبلؽ يدّؿ على أهنًت فاعليو الدليل. نعم لو 
حبكم الزوجة من ناحية صبيع اآلثار فيعود ىذا البحث عقيًما وببل فائدة, فإذف 

                                                           

اشارة اذل ذلك عدة روايات منها: رواية زرارة عن أيب عبد ا عليو السبلـ قاؿ: )اؼبطلقة تكتحل  ((ٔ
وزبتضب وتلبس ما شاءت من الثياب ألف ا عزوجل يقوؿ" لعل ا وبدث بعد ذلك أمرا" لعلها اف تقع 

 .ٖ٘, حٖٔٔ, صٛيف نفسو فَتاجعها(. التهذيب, ج
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ض أنّو دل يدّؿ دليل على أّف اؼبطلقة الرجعّية ًت فايصَت ىذا النزاع ذا فائدة فيما إذا 
 تًتتب عليها صبيع آثار الزوجية.

لك بالرواية حقيقًة وسبّسك لذ وقد تكرر من السيد اػبوئي)قده( يف كلماتو أهنا زوجةٌ 
, بتقريب أّف قولو عليو (ٔ))إذا مضت ُقراؤيا وقد َانت مهى( -اليت تقوؿ:

)إذا مضت أقراءىا فقد بانت منو( يعٍت أّواًل كانت ىي زوجة واآلف  -السبلـ:
 .(ٕ)انقطعت الزوجّية وزالت, فانقطاع الزوجية يكوف إذا انتهت العّدة

)فقد بانت منو( ال يريد منو أنّو  -:إّف قولو عليو السبلـ -ولكم يمكم ُف يقاؿ:
انقطعت الزوجّية وإمبا اؼبقصود ىو أنّو ال يتمّكن من الرجوع إليها, أي زاؿ عنو حّق 
الرجوع, فحّق الرجوع موجوٌد مادامت العّدة موجود فإذا انتهت العّدة زاؿ حّق 

ـز بو, ومعو بتعبَت )بانت منو(, وىذا احتماٌؿ وجيٌو وال نريد اف قب والرجوع وعرّب عن
يتزعزع أصل الظهور فبل نتمّكن أف نقوؿ ؽبا ظهور يف أّف اؼبقصود أنّو بانت وزاؿ 

 أصل الزوجية عند انقضاء العّدة بل تعود الرواية ؾبملة ومرّددة بُت اؼبعنيُت.

ما استدؿ بو السيد اػبوئي)قده( أيضًا على وجوب سًت اؼبرأة  -المثاؿ الثالث:
ىذا من  -اؼبرأة ىل هبوز ؽبا إبراز وجهها أو كفيها أو ال  لوجهها, فإنّو يرى أفّ 

؟ ومن ناحيٍة أخرى ىل هبوز للرجل أف ينظر إذل ذلك أو ال؟ وىو)قده(  -ناحيتها 
كأنو يبيل إذل لزـو ذلك وكاف يستدّؿ عليو ولكن دل يفِت بذلك وترؾ اجملاؿ يف 

ولعّلو دل يفِت بذلك إّما اؼبسألة مفتوحًا حىت يبكن الرجوع يف اؼبسألة إذل الغَت, 
ألجل أّف األّدلة اليت استند إليها بَعُد ال يركن قلبو إليها ركونا تاّمًا فهو ركوٌف علميٌّ 

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٔ, ابواب أقساـ الطبلؽ, بٗٓٔ, صٕٕ, جوسائل الشيعة, العاملي ((ٔ
 .ٖٕٔ, صٜ, ط جديدة , جٖٔٗ, صٛالتنقيح يف شرح العروة الوثقى, اػبوئي, ج ((ٕ
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وليس ركونًا وجدانيًا أو ألجل أنّو دبا أّف ىذه مسألة ابتبلئية ومهّمة فأراد أف يًتؾ 
 اجملاؿ فيها.

و والكفُت صحيحة الصّفار وأحد الروايات اليت استدّؿ هبا على وجوب سًت الوج
)كْبت إلي الفقيى  -اليت يذكرىا أصحاب اغبديث يف كتاب الشهادات ونّصها:

ة ليس لها َمَّـر يل يجوز لى  عليى السالـ وي رجل ُرا  ُف يشهد علي امُر
ُف يشهد عليها مم ورا  السْر ويسمع كالمها إذا  هد رجالف عدالف ُنها 

كالمها ُو ال تجوز لى الشها ة عليها حْي والنة َهت والف الْي تشهدؾ ويذا  
 .(ٕ)وتظهر للشهو ( (ٔ)تْهّقب -تبرز ويثبْها َعيهها؟ ووّقع عليى السالـ:

وىذه الرواية قد رواىا الشيخ الصدوؽ)قده(, واؼبقصود من لفظ )الفقيو ( الوارد يف 
 -الرواية ىو اإلماـ العسكري عليو السبلـ ألّف الشيخ الصدوؽ)قده( صرّح وقاؿ:

)وكْب مَّمد َم الَّسم الصفار إلي َُي مَّمد الَّسم َم علي عليهما 
 .(ٖ))يذا الْوقيع عهدي َخطى عليى السالـ( -السالـ( ثب وي الههاية قاؿ:

                                                           

 وتبقى العيناف بارزة. -إما كّلو أو القسم الغالب منو   -والنقب ىو أف تسًت أنفها  ((ٔ
 , آؿ البيت.ٕ, حٖٗات, ب, ابواب الشهادٔٓٗ, صٕٚوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ
 .ٓٗ, صٖمن ال وبضره الفقيو, ج ((ٖ
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على أّف سًت الوجو الزـٌ على اؼبرأة إذ لو دل  (ٔ)وقد استدؿ هبا السيد اػبوئي)قده(
ا بالتنّقب بل يقوؿ )زبرج أمامو يلـز سًته كاف من اؼبناسب لئلماـ أف ال وبكم عليه

 وتربز قرص وجهها(, اللهم إال أف تقوؿ إّف اإلماـ صنع ذلك من باب حياء اؼبرأة.

إف ظاىر كبلـ اإلماـ كلما يتحّدث ويبُّت حكماً ىو أنو يبُّت  -ُجاب)قدو( وقاؿ:
ال  حكمًا شرعيًا ال أنّو يبُت قضايا ترتبط باغبياء دوف األحكاـ الشرعّية فإّف ىذا

معٌت لو وىو خبلؼ الظاىر. فإذف يفهم من الرواية أنو هبب على اؼبرأة أف تسًت 
 .وجهها كامبلً 

إذا كاف يلـز ذلك كيف قاؿ اإلماـ )تتنقب( والـز التنّقب بروز مقداٍر  -ولو قيل:
 ىذا دبقدار الضرورة ألجل الشهادة. -من الوجو فعادت اؼبشكلة؟ قاؿ)قده(:

ّدعي أّف اإلماـ عليو السبلـ يبُّت حكمًا شرعيًا ال أنّو يبُّت إنّو يبكن أف ن -وويى:
حكمًا يرتبط باغبياء والّعفة فإّف ىذا خبلؼ ظاىر اإلماـ عليو السبلـ كما 
قاؿ)قده( وأّف اغبكم الشرعي يف باب الشهادة ىو أّف اؼبرأة تتنّقب إذا أريد الشهادة 

بناًء على أنو  -أف تربز كامل وجهها  عليها, ولكن ؼباذا تتنّقب واغباؿ أنّو هبوز ؽبا
؟ ذلك من باب رفع اغبرج عن اؼبرأة, فاإلماـ عليو السبلـ ألجل أف -هبوز اإلبراز 

ال يلـز اغبرج على اؼبرأة رغم أنو هبوز ؽبا اإلبراز فحينئذ قاؿ )تتنقب(, فإذف األمر 
غبرج عن بالتّنقب ىو بياٌف غبكٍم شرعّي نشأ ىذا اغبكم الشرعي من باب رفع ا

اؼبرأة فإهنا قد تستحي من إبراز كامل ووجهها, نظَت ذلك بالنسبة إذل البكر حيث 
                                                           

وقد ذكر قائبًل: )واؼبتحصل من صبيع ما تقدـ: أنو ال ؾباؿ الستثناء الوجو, والكفُت من حرمة النظر  ((ٔ
, ٕٖاذل األجنبية فإنو ال دليل على ذلك بل الدليل على خبلفو كما عرفت( أُنظر: موسوعة السيد اػبوئي

 .ٜٗ, كتاب النكاح, ص ٔ شرح العروة الوثقى, جاؼبباين يف
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, إف ىذا االحتماؿ موجود ومعو ال يصَت ظهوٌر للرواية (ٔ))سكوتها إقراريا(ورد أّف 
يف حرمة إبراز اؼبرأة لوجهها بل تعود ؾبملًة من ىذه الناحية وتلتئم مع كبل 

 االحتمالُت.

ىناؾ موارد تقبل فيها ىذه القاعدة وىناؾ موارد ترفض  -كّل يذا:  والخالصة مم
فيها, لكٍت أَُأّكد بأف األمثلة اليت ذكرهتا للقبوؿ دل أذكرىا من باب اغبصر بل من 

 باب اؼبثاؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 , آؿ البيت.ٖ, ح٘, ابواب عقد النكاح, بٕ٘ٚ, صٕٓوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
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 ةعشر  خامسةالقاعدة ال

 

 هىٛدٔساُ احلهي وذاس العمٛ دُٔ احل

دوراف اغبكم مدار العّلة دوف قاعدة لم من القواعد اؼبتداولة على ألسنة أىل الع
اغبكمة, واؼبقصود من العّلة ىنا ليس معناىا الفلسفي اليت ىي عبارة عن اؼبرّكب من 
اؼبقتضي والشرط وعدـ اؼبانع, كما أنّو ليس اؼبقصود ىو اؼببلؾ دبعٌت اؼبصلحة 

 أّنو ال قدرة واؼبفسدة, فإنّا وإف كنّا نعتقد أّف األحكاـ تابعة للمصاحل واؼبفاسد إاّل 
لنا على التعّرؼ على تلك اؼببلكات, وإمّبا اؼبقصود من العّلة تلك النكتة اليت يشَت 
إليها النّص بنفسو, فالنص أحيانًا يشَت إذل نكتة اغبكم ولكن تلك النكتة تارًة 
نفهم أهّنا ال زبّتص باؼبورد اليت ذكرت فيو وأّف اغبكم يدور مدارىا فنصطلح كبن 

لنكتة بالعّلة, بينما يف مورد آخر تذكر النكتة من قبل الشرع أيضاً ولكن على تلك ا
ال نفهم منها األعم من موردىا أو أّف اغبكم يدور مدارىا فنصطلح عليو باغبكمة, 

 -ولتوضيح اغباؿ نذكر بعض األمثلة للعّلة وبعض األمثلة للحكمة:

 -ومم ُمثلة العّلة ما يلي:

)وإف  -ة الواردة يف االستصحاب فإنّو جاء فيها:صحيحة زرار  -المثاؿ األّوؿ:
يت  ظههُت ُنى قد ُصاَى ولب اتيقم ذلك وهظرت ولب َُر  يئًا ثب صّليت وُر

ألنك كهت  -لب ذلك؟ قاؿ: -تغسلى وال تعيد الصالة, قلت: -ويى؟ قاؿ:
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علي يقيٍم مم طهارتك ثب  ككت وليس يهبغي لك ُف تهقض اليقيم َالشك 
نا وي الصالة؟ قاؿ: إف -اَدًا... قلت: ي ُو يْى وي ثَو ... إف لب تشك ثب -ُر

يْى رطبًا قطعت الصالة وغسلْى ثب َهيت علي الصالة ألنك ال تدري لعّلى  ُر
, إهنا ذكرت نكتًة يف (ٔ) ي  ُُوِقَع عليك وليس يهبغي ُف تهقض اليقيم َالشك(

مث شككت )ألنك كنت على يقُت من طهارتك  فقرتُت, ففي الفقرة األوذل قالت:
)ألنك ال تدري  فليس ينبغي لك أف تنقض اليقُت بالشك( ويف الفقرة الثانية قالت:

لعلو شيء أوقع عليك فليس ينبغي أف تنقض اليقُت بالشك(, إنّو يستفاد منها 
ألّف االماـ عليو  -وىو باب الطهارة والنجاسة  -قاعدة عاّمة ال زبتّص باؼبورد 

ف تنقض اليقُت بالشك أبداً( خصوصًا أف كلمة )فليس لك أ السبلـ عّلل وقاؿ:
)أبداً( تؤّكد ىذه القضّية, إّف ىذا يفهم منو عدـ االختصاص هبذا اؼبورد, بل يفهم 
منو أّف ىذا اغبكم سّياٌؿ حىت لغَت موارد الطهارة والنجاسة كالعدالة, كما إذا كنت 

و ال؟ فحينئٍذ متيقنًا أّف فبلنًا عادؿ وبعد ذلك شككت ىل سقط عن العدالة أ
ال  -أي ىذا االستصحاب  -دبقتضى الرواية يبٌت على اغبالة السابقة. إذف اغبكم 

ىبتّص باؼبورد بل يعّم سائر اؼبوارد األخرى. فإذا فهمنا عدـ اػبصوصّية ؽبذا اؼبورد 
وأّف ىذا تعليٌل سّياؿ لسائر اؼبوارد ويبكن تطبيقو يف سائر اؼبوارد فهذا يعرّب عنو 

 بالعّلة.

)ال َأس َالصالة  -صحيحة اغبليب عن أيب عبد ا عليو السبلـ: -المثاؿ الثاني:
 , إّف قولو عليو السبلـ:(ٕ)ويما كاف مم صوؼ الميْة اف الصوؼ ليس ويى روٌح(

                                                           

 .ٖٖ٘ٔ, رقم اغبديث ٕٕٗ, صٔهتذيب االحكاـ, الطوسي, ج ((ٔ
 , آؿ البيت.ٔ, حٛٙ, أبواب النجاسات, بٖٔ٘, صٖوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/10083/1/422/أصابها
http://ar.lib.eshia.ir/11025/3/513/روح
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)إف الصوؼ ليس فيو روح( وإف كاف وارداً يف الصوؼ ولكن يبكن أف نفهم منو أف  
ة للصوؼ, فنعرّب عن ذلك بالعّلة. وإذا كّل ما ليس لو روٌح ىو كذلك وال خصوصيّ 

فهذا  -دبا أننا عرفيوف  -دل نفهم ذلك فنعرّب باغبكمة,  وحيث إننا نفهم ذلك 
يكوف مثااًل للعّلة, وعلى ىذا األساس نتعّدى من الصوؼ إذل سائر أجزاء اؼبيتة اليت 

 ال ربّلها اغبياة.

عة قد  -السالـ: )قاؿ َُو جعفر عليى -صحيحة زرارة: -المثاؿ الثالث: َُر
يجب عليهب الْماـ وي سفٍر كانوا ُو حضر المكاري والكرّي والراعي 

, إنّو عليو السبلـ أوجب التماـ على أربعة حىت يف (ٔ)واال ْقاف ألنى عملهب(
السفر مث قاؿ بعد ذلك )ألنّو عملهم(, إّف ىذا يفهم منو أّف كّل من كاف السفر 

ّص ىذا اغبكم باؼبورد, فالطبيب أو اؼبعّلم أو عمبًل لو فحكمو ىو ىذا وال ىبت
اػبطيب الذي يذىب كّل يـو من بلده إذل بلٍد آخر حبيث يصدؽ عليو أنّو عملو 
فحينئٍذ يتّم, نعم بأٍي مقداٍر يصدؽ أنّو عملو السفر؟ تلك قضّية عرفّية, أّما 

رى اليت الشرعّية فهي الكربى وىي أنّو إذا صدؽ أّف عملو السفر فيتم, وما الصغ
ىي أنو ىل يصدؽ أّف عملو السفر أو ال يصدؽ فهذه قضّية عرفية, وحينما يدخل 
الفقيو فيها فهو يدخل دبا ىو عريّف ال دبا ىو فقيو, فمثبًل إذا فرض أّف الشخص  

يومًا أو عشرة أياـ يف الشهر فحينئٍذ يصدؽ عرفًا أف عملو يف  ينكاف يسافر عشر 
ك كتسعة أو شبانية اياـ فهذا اؼبقدار ؿبّل شّك السفر, أّما لو كاف أقل من ذل

فيحتاط , أّما إذا كاف دبقدار طبسة أو ستة أياـ فهذا ال يصدؽ عليو أف عملو يف 
 السفر جزماً فيصلي قصراً.

                                                           

 , آؿ البيت.ٕ, حٔٔ, صبلة اؼبسافر, ب٘ٛٗ, صٛوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/8/485/أربعة
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ما ُمثلة الَّكمة وهي:  -ُو

ـُ َكَما  يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ُكَِْب َعَلْيُكُب الصِّيَ ﴿ -قولو تعاذل : -المثاؿ األّوؿ: ا
 -, وؼباذا كتب الصياـ؟ واعبواب:(ٔ)﴾ُكَِْب َعَلي ال ِذيَم ِمْم قَػْبِلُكْب َلَعل ُكْب تَػْػ ُقوفَ 

لعلكم تّتقوف, وكيف نفّسر ىذا؟ إنّو حينما يصـو اإلنساف يف الصيف مثبًل فسوؼ 
يتحّمل اعبوع والعطش فيضبط إرادتو, فحفظ نفسو من اؼبفطرات يقّوي اإلرادة 

ولعّلو سوؼ ربصل عنده تقوى آنذاؾ, وىذا ال يبكن أف نفهم منو العّلة وإاّل عنده 
. إذف ىذه النكتة ال إذا فهمت العّلة منو فإّف الزمو أنّو لو كاف معصوماً  يلزمو الصـو

لكن ال بنحٍو  ىي التقوى, قد ذكرت من باب اغبكمة, يعٍت أّف اؼبصلحة يف الصـو
 غبكمة.يدور اغبكم معها فيعرّب عنها با

َ ْهُر رََمَضاَف ال ِذي ُُْنِزَؿ ِويِى اْلُقْرَآُف ُيًدى ﴿ -قولو تعاذل: -المثاؿ الثاني:
لِله اِس َوََػيػَِّهاٍت ِمَم اْلُهَدى َواْلُفْرقَاِف َوَمْم َ ِهَد ِمْهُكُب الش ْهَر وَػْلَيُصْمُى َوَمْم َكاَف 

ـٍ  َُُخَر يُرِيُد الل ُى َُِكُب اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد َُِكُب  َمرِيًضا َُْو َعَلي َسَفٍر َوِعد ٌة ِمْم َُي ا
 (يُرِيُد الل ُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ), والشاىد ىو قولو تعاذل (ٕ)﴾اْلُعْسرَ 

فهنا لو فرض أّف شخصًا قاؿ أنا ال أتأذى يف السفر فيوجد حينئٍذ يسٌر وال يوجد 
هبوز لو الصـو أو هبب عليو؟ كبّل, ألّف الذي ذكر يف قولو  عسر فهل نقوؿ ىنا

ليس اؼبقصود منو بياف دوراف  (يُرِيُد الل ُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ) تعاذل
اغبكم مدار ذلك وإمبا نكتة التشريع ىي أّف غالب الناس يصعب عليهم الصـو يف 

العزيبة شرّع اإلفطار لنكتة العسر النوعي, وىذا ال السفر, فا عّز وجّل من باب 
                                                           

 .ٖٛٔالبقرة, اآليةسورة  ((ٔ
 .٘ٛٔسورة البقرة, اآلية ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/28/تَتَّقُونَ
http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/28/شَهْرُ
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, وّأال  , كبّل ال هبوز الصـو يفهم منو أنّو إذا دل يوجد عسر فيجوز حينئٍذ الصـو
)ُولئك العصاة ُولئك العصاة  -سوؼ ينطبق قوؿ الرسوؿ صلى ا عليو وآلو:

 .(ٔ)وإنّا لهعروهب ونعرؼ آَائهب ويب العصاة إلي يـو القيامة(

كيف نثبت أّف ىذا عّلة يدور اغبكم مداره وذاؾ حكمة ال   -:أؿ سؤااًل ويوونس
 يدور اغبكم مداره؟

إذا ثبت أنّو عّلو فيدور اغبكم مداره وإذا ثبت  -وال يصّح لك ُف تجيب وتقوؿ:
 أنّو حكمة فبل يدور اغبكم مداره.

ة ىذا ليس بصحيٍح فنحن نصطلح على ما يدور مداره اغبكم بأنو علّ  -:قلتُ 
وذاؾ نصطلح بأنّو حكمة فإّف ىذا اصطبلٌح منّا, أّما كيف نفهم أّف ىذا عّلة وذاؾ 

 حكمة؟ 

 -الطريق إذل ذلك ىو: -الجواب:

الظهور, فنرجع إذل ظهور الكبلـ, فقد وبّدد ظهور الكبلـ أّف ىذا عّلة  -:ُّوالً 
رارة يدور اغبكم مداره أو ليس كذلك, فالظهور ىو األساس, فمثبًل يف صحيحة ز 

)ألنك كنت( فالبلـ ىنا واضحة يف التعليل وعدـ االختصاص  -اؼبتقّدمة  قالت:
باؼبورد, وإال إذا كاف خاّصًا باؼبورد فبل يعرّبوف هبذا التعبَت فإنّو ال معٌت لذلك, 

 فالظهور العريف ىو بنفسو وبّدد لنا أف ىذا عّلة أو ليس بعّلة.

                                                           

 .ٖ٘ٗ, صٔمن ال وبضره الفقيو, ج ((ٔ
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مسألة االفطار يف السفر أو التقصَت فاآلية االرتكاز اؼبتشرعي, فمثبًل يف  -ثانياً:
وكبن كبمل ذلك على اغبكمة, وذلك  (يُرِيُد الل ُو ِبُكُم اْلُيْسرَ ) -الكريبة قالت:

لوجود ارتكاٍز متشّرعّي تلقيناه يدًا بيد وىو أّف اؼبسافر يلزمو القصر واإلفطار يف 
 ًمة وال يبُّت عّلًة.السفر, فؤلجل ىذا االرتكاز كبمل النّص على أنّو يبُّت حك

إذف إّما أف نستند إذل الظهور, وإذا كاف يف الظهور إصباؿ فنستند إذل االرتكازات 
 اؼبوجودة عندنا يف ىذا اجملاؿ, وىذا شيء واضح.

إذا دل يكن ىناؾ ارتكاز وشككنا يف أّف ىذا عّلة أو أنّو  -وقد تسأؿ وتقوؿ:
 فنبٍت على ماذا؟ -عاً يعٍت كاف التعبَت يلتئم مع االثنُت م -حكمة 

 -ويها ُمور ثالثة:

إذا شككنا يف أّف ىذا الذي ذكر كنكتٍة يف النّص ىل ىو عّلة او  -األمر األّوؿ:
إّف أمكن من خبلؿ الظهور تشخيص  -أنو حكمة فماذا نصنع؟ وبكلمة أخرى:

أو  أنو عّلة أو أنو حكمة فبل إشكاؿ, وأّما إذا كاف ىناؾ ترّدٌد وال نعرؼ أنّو عّلة
حكمة فاؼبناسب اغبكم على كونو حكمة وليس بعلة, يعٍت ال يثبت دوراف اغبكم 
مدار ىذه النكتة, والوجو يف ذلك ىو أنّو إذا فرض وجود إطبلٍؽ لدليل اغبكم 
وكاف مقرونًا هبذه النكتة اليت ىي مرّددة بُت العّلة حىت تقّيد اغبكم أو حكمة حىت 

يعود التمّسك باإلطبلؽ ببل مانٍع, فتلك النكتة  ال تقيده فإنّو يف مثل ىذه اغبالة
حيث إهّنا مرّددة ال تصلح أف تكوف مقّيدة لئلطبلؽ فيبقى اإلطبلؽ على حالو 
ونأخذ بو, وىذا نتيجتو نتيجة اغبكمة فإنو يف باب اغبكمة نأخذ بإطبلؽ اغبكم 

 وال نعَت أنبيًة إذل النكتة اؼبذكورة.
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وجود إطبلؽ يف دليل اغبكم فنأخذ بو, ولكن لو ض ًت فاىذا وجيٌو إذا  -:إف قلتَ 
  فماذا نصنع؟ض أنّو ال يوجد إطبلٌؽ يف البُتِّ ًت فا

إذا دل يكن ىناؾ إطبلؽ لدليل اغبكم فبل معٌت لطرح ىذا التساؤؿ, وإمبا  -:قلتُ 
يكوف لو معٌت إذا فرض وجود إطبلٍؽ حىت بناًء على العّلية يتقّيد االطبلؽ وبناًء 

 يتقّيد اإلطبلؽ. على اغبكمة ال
إذف الثمرة ال تظهر إاّل إذا فرض وجود إطبلؽ, أّما عند عدـ وجود اإلطبلؽ فبل 

 شبرة للبحث عن أّف ىذه النكتة عّلة أو حكمة.

العّدة, فاؼبرأة إذا طّلقت فعليها العّدة, فلو فرض أنّو دل زبتلط اؼبياه   -ومثاؿ ذلك:
اختبلط للمياه, فقد يقوؿ قائل إنّو ماداـ كما إذا جامعها األّوؿ من دوف إنزاٍؿ فبل 

ال يوجد اختبلٌط للمياه فهل ىناؾ حاجة إذل العّدة أو ال؟ وىكذا لو كانت اؼبرأة 
 عاقراً فإنّو ال معٌت الختبلط اؼبياه, أو فرض أنّو قُِلَع رضبها.

وألفت النظر إذل أّف مسالة اختبلط اؼبياه دل تِأت يف الروايات ولكن ىذه أشبو 
نكتة اؼبستنبطة من قبلنا, ولكن ألجل أّف يتّم ىذا اؼبثاؿ نفًتض اآلف أنا شككنا بال

أّف مسألة اختبلط اؼبياه ىل ىي عّلة أو حكمة فاؼبناسب ىو أننا نأخذ بإطبلؽ ما 
دّؿ على أّف اؼبرأة اؼبطلقة يلـز أف تعتّد إذ ال مقّيد لو, وىذا خببلؼ ما لو فرض أّف 

فإنو سوؼ يقيد اإلطبلؽ حبالة ما إذا لـز اختبلط اؼبياه, فإذا  اختبلط اؼبياه كاف عّلةً 
فرض أنّو دل يُنزِؿ وإمبا يوجد إدخاٌؿ ببل إنزاؿ فبل اختبلط للمياه, فبل حاجة إذل 

 العّدة, فيصَت تقييٌد حينئٍذ.
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ما الفرؽ بُت ىذه القاعدة وبُت قاعدة  -قد يسأؿ سائل ويقوؿ: -األمر الثاني:
  -و ما يعرّب عنو بإلغاء اػبصوّصية أو مناسبات اغبكم واؼبوضوع أ -تنقيح اؼبناط 

بعد االلتفات إذل أّف مناسبات اغبكم واؼبوضوع قد توّسع وقد تضّيق كما ىو اغباؿ 
يف باب العّلة واغبكمة فإّف العّلة توّسع من ناحيٍة وتضّيق من ناحيٍة أخرى, فما ىو 

 الفرؽ بُت قاعدتنا وبُت تلك القاعدة؟

إّف االشًتاؾ يف النتيجة ال يكفي وحده إلثبات الوحدة ماداـ الطريق  -جواب:وال
ـبتلفاً, ومقامنا من ىذا القبيل فإنّو يف مسألة تنقيح اؼبناط ننظر إذل كلمة الثوب 

)اغسل ثوبك من أبواؿ ما ال يؤكل غبمو( ونقوؿ إف  الثوب ال خصوصّية  -مثبًل يف:
ىذا اغبكم كّل ملبوٍس فإّف ىذا ىو اؼبرتكز يف  لو عرفًا بل من اؼبناسب أف يعمّ 

أذىاف العقبلء أو ما يعرّب عنو بإلغاء اػبصوصّية, فالعمـو نثبتو من خبلؿ ضّم الفهم 
العريف ؼبورد اغبكم من دوف النظر إذل نكتٍة ذكرت يف النّص, فالعمـو واػبصوص ال 

كبن وما ذكر يف  نستفيده من النكتة بل نستفيده بقطع النظر عنها, يعٍت نبقى
النّص وىو عنواف الثوب فنقوؿ نستفيد العمـو لكّل ملبوٍس بعد إدخاؿ فكرة 

 مناسبات اغبكم واؼبوضوع وما شاكل ذلك, أّما النّص فلم يذكر نكتًة.

وىذا خببلفو يف قاعدتنا فإنو ننظر يف إثبات التعميم أو التخصيص إذل النكتة اليت 
يستفاد منها العّلّية أو اغبكمة حبسب الظهور  ذكرىا النّص وأّف تلك النكتة ىل

 والفهم العريف.
إذف الطريق إلثبات التعميم والتخصيص ـبتلٌف وليس واحداً, ووحدة النتيجة ال 
يعٍت وحدة القاعدة, بل اؼبهّم يف وحدة القاعدة ىو وحدة النتيجة ووحدة الطريق, 

 أّما إذا اختلف الطريق فبل ؿبذور يف التعّدد آنذاؾ.
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أي من دوف الـٍ  -إّف النّص أحيانًا ال يذكر النكتة بعنواف العّلّية  -األمر الثالث:
 -ولكن رغم ذلك قد نفهم العّلية من دوف وجود البلـ: -فبل يقوؿ )ألّنك( 

الرجل يشك َعدما يْوضأ,  -)قلت لى: -موثقة بكَت بن أعُت: -من قبيل:
ٍت أّف اإلماـ عليو السبلـ , يع(ٔ)يو حيم يْوضأ ُذكر مهى حيم يشك( -قاؿ:

يعٍت )ال يعتٍت لشّكو فإنو حُت يتوضأ أذكر  -ذكر اعبواب والنكتة يف عبارٍة واحدٍة 
إنّو ىنا دل يذكر فقرة )ىو حُت يتوضأ أذكر منو حُت يشك(  -منو حُت يشك( 

 بلساف التعليل ولكن رغم ذلك قد يستفاد منها العّلّية وأف عّلة اغبكم ىو ىذا.

تًتّتب ىذه النتيجة وىي أنّو  -وىذا من باب الكبلـ هبّر الكبلـ  -عّلًة  وإذا كاف
يعٍت حُت يتوضأ دل يكن أذكر منو حُت  -يف اؼبوارد اليت ال توجد فيها أذكرية 

ض أين قد لبست ًت فافبلزمو أنو ال هبوز تطبيق ىذه القاعدة, كما لو  -يشك 
وبعد أف أهنيت الوضوء شككت  خاسبًا وحينما شرعت يف الوضوء كاف ذىٍت شارداً 

ىل أوصلت اؼباء ربت اػبامت أو ال؟ فهنا إذا قلنا بأف  ىذا عّلة فبلزمو أنّو البد وأف 
فلة التاّمة, وإمبا ال يعتٍت لشّكو ألنّو قبل الصبلة ال يصدؽ أنو أذكر إذ هبـز بالغ

عند تفتًا ملض أنّو دل يكن ذىنو شاردًا وإمبا كاف ذىنو ًت فافيما لو  ويعتٍت لشك
الوضوء جزماً أو احتماالً, أّما إذا كاف جازماً بأّف ذىنو كاف خارج الوضوء فبل ذبري 

 ىذه القاعدة.

                                                           

 , آؿ البيت.ٚ, حٕٗ, الوضوء, بٔٚٗ, صٔملي, جوسائل الشيعة, العا ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/1/471/الرجل
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والسيد الشهيد على أّف شرط جرياف قاعدة الفراغ  (ٔ)ومن ىنا بٌت السيد اػبوئي
وشرط تطبيقها احتماؿ االلتفات حُت العمل إّما إذا كاف جازمًا بالغفلة فحينئٍذ ال 

 ري ىذا التعليل, فهذا التعليل هبري يف موارد االلتفات.هب

 ؼباذا اكتفيا باحتماؿ االلتفات ودل يشًتطا اعبـز بااللتفات؟ -ُقوؿ:

إنّو إذا كاف اعبـز بااللتفات موجوداً فبل شّك بعد ذلك فإنّو ال يتصّور  -الجواب:
 الشك إاّل إذا كاف ىناؾ احتماؿ االلتفات ال اعبـز بااللتفات.

إّف العلماف بنيا على أّف ىذا عّلة وبالتارل زبتّص ىذه القاعدة دبورد  -والخالصة:
 احتماؿ االلتفات.

إنّو دل يثبت أّف ىذا عّلة بل من القريب أنّو  -ووي المقاَل يمكم لقائل ُف يقوؿ:
حكمة التشريع وأّف اإلنساف عادًة يكوف أذكر, وبناًء على ىذا يبكن أف نستفيد 

التخصيص, يعٍت ماداـ اإلنساف يكوف أذكر عادًة فإذف ال يقّيد  التعميم دوف
اعبواب, فاعبواب يبقى مطلقًا من ىذه الناحية, وىذا منشأ من قاؿ بأّف قاعدة 

 الفراغ عاّمة فإنو وبمل ىذا على اغبكمة فحينئٍذ ال موجب للتقييد.

 -السبلـ :وىو صحيحة ؿبمد بن مسلم عن أيب عبد ا عليو  -ويهاؾ مثاؿ ثاٍف:
عًا وكاف يقيهى حيم  )إّف  ك الرجل َعدما صّلي ولب يدر ُثالثًا صّلي ُـ َُر
انصرؼ ُنى كاف قد ُتّب لب يُِعد الصالة وكاف حيم انصرؼ ُقرب إلي الَّّق مهى 

                                                           

, قائبًل: )... ويعترب يف كوهنا ٖٖٛ, كتاب الصبلة, ص٘ذكر ذلك يف عدة مواضع منها: التنقيح, ج ((ٔ
 أمارة احتماؿ االلتفات اذل أجزاء العمل وشرائطو حاؿ االمتثاؿ...(.
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, إّف مورد ىذه الرواية ىو إف شك الرجل بعدما صّلى أنو صّلى ثبلثاً (ٔ)َعد ذلك(
ما انتهى كاف يتصّور أنّو أتى بالصبلة كاملة مث بعد أف أمّت أو أربعاً واؼبفروض أنّو حين

التسليم شّك ىل صلى ثبلثاً أو أربعاً فاإلماـ قاؿ يف ىذا اؼبورد دل يُِعد الصبلة وكاف 
حُت انصرؼ أقرب إذل اغبّق منو بعد ذلك, فاإلماـ ىنا ذكر النكتة ولكن دل 

 ن ذلك نكتة اغبكم وعّلتو.ذلك يبكن أف نستفيد م ومعيذكرىا بلساف العّلية, 

إذف العّلية ال تنحصر بإشارة النّص إليها بكلمة البلـ أو بكلمة )ألّنك( أو )من 
 أجل( أو ما شاكل ذلك بل قد يستفيد الفقيو النكتة من غَت ذلك.

ض إين انتهيت من ًت فاوبناًء على ىذا سوؼ نتعّدى إذل باب الطواؼ, فإذا 
أّف ىذا تعليل فسوؼ نعّممو إذل باب الطواؼ  الطواؼ مث شككت فيو فبناًء على

وىكذا يف باب السعي ونقوؿ إنّو حينما انصرؼ أقرب إذل اغبّق منو بعد ذلك, 
بينما لو ضبلناه على اغبكمة فنقتصر بذلك على مورده وال نتعّدى إذل األبواب 

 .خراألُ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 , آؿ البيت.ٖ, حٕٚ, ابواب اػبلل الواقع يف الصبلة, بٕٙٗ, صٛوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/8/246/انصرف
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 ةعشر  لسا سةالقاعدة ا

 

 املٕسد ال خيّصص الٕاسد

ة, يّ و إصباع أو غَت ذلك وإمبا ىي حوز  ليست قاعدة دّؿ عليها نّص أو ىذه القاعدة
ض وجود مورٍد معُّت لكبلـ اإلماـ عليو السبلـ وشأف نزوؿ ًت فاويقصد منها أنّو إذا 

فشأف  -معُّت للّنص القرآين مثبًل ولكن ما ذكره القرآف أو اإلماـ ىو شيٌء عاٌّ 
ـّ  النزوؿ خاّص واؼبورد خاّص ولكن اؼبقّدـ فهنا ىل نأخذ بعمـو  -واؼبعطى عا

ّصص ىذا دبورد شار إليو القرآف الكرًن أو أنو لباعبواب الذي ذكره اإلماـ أو أ
النزوؿ ال أكثر؟ ىنا يقاؿ نتمّسك بعمـو ما ذكر وال لبّصص اغبكم اؼبذكور 

 -خبصوص اؼبورد اػباص, ونذكر لذلك بعض األمثلة:

َْبَػيػ ُهوا َُْف ُتِصيُبوا قَػْوًما  ِإفْ ﴿ -قولو تعاذل: -المثاؿ األّوؿ: َجا َُكْب وَاِسٌق ََِهَبٍأ وَػ
, إّف شأف النزوؿ ىي قضّية الوليد اؼبعروفة, فشأف النزوؿ خاّص ولكن (ٔ)﴾ََِجَهاَلةٍ 

(, واؼبورد وإف كاف الفاسق ِإْف َجاءَُكْم فَاِسقٌ ما ذكرتو اآلية الكريبة شيء عاـ وىو )
اغبكم اؼبذكور يف اآلية الكريبة دبا إذا كاف اؼبخرب ىو  فيو ىو الوليد لكن ال ىبتصّ 

الوليد بل يشمل كّل فاسق والوليد ىو شأف النزوؿ ومورده فيؤخذ بالعمـو وشأف 
 النزوؿ ال ىبّصص الوارد خبصوص اؼبورد.

                                                           

 .ٙسورة اغبجرات, اآلية  ((ٔ
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ولو كاف اؼبورد ىبّصص الوارد للـز أّف الكثَت من آيات القراف الكرًن أف تكوف خاّصة 
على أّف اؼبورد ال  ابل منّبه دليبلً بوصفو شيٌء بعيد, وىذا ال أذكره  وىذا دبواردىا

 ينبغي أف يكوف ـبّصصاً للوارد.

)قلت  -صحيحة زرارة الواردة يف باب أجزاء الصبلة ونّصها: -المثاؿ الثاني:
رجٌل  ك وي األذاف وقد  خل وي االقامة,  -ألَي عبد اهلل عليى السالـ:

 -ك وي األذاف واالقامة وقد كّبر, قاؿ:رجل   -يمضي, قلت: -قاؿ:
, قاؿ: -يمضي, قلت: يا  -يمضي,... قاؿ: -رجل  ك وي الْكبير وقد قُر

, إّف (ٔ)زرارة إذا خرجت مم  ي  ثب  خلت وي غيرو وشكك ليس َشي (
مورد الرواية خاّص وىو باب الصبلة ومن شك يف جزٍء بعد الدخوؿ يف جزٍء آخر, 

ٌّ  ولكن القاعدة اليت ذكرىا اإلماـ عليو السبلـ واغبكم الذي بّينو ىو حكٌم عا
حيث قاؿ )يا زرارة إذا خرجت من شيء مث دخلت يف غَته فشكك ليس بشيء( 

ال ىبّصص الوارد بل يبقى الوارد عاّماً  -وىو باب الصبلة  -فهنا قد يقاؿ إف  اؼبورد 
يف أنّو أتى  وشامبًل لكّل األبواب, يعٍت يكوف شامبًل حىت للطواؼ فمن شكّ 

بالشوط السابع وقد دخل يف الصبلة فشّكو ليس بشيٍء, وىكذا بالنسبة إذل 
على قاعدة اؼبورد ال  السعي إذا شك فيو وقد دخل يف التقصَت...وىكذا, فبناءً 

 -وىي قاعدة التجاوز  -ىبّصص الوارد سوؼ نستفيد من ىذه الرواية قاعدة عاّمة 
 لصبلة.تعّم صبيع األبواب ال خصوص باب ا

ينبغي أف ال تصَت اؼبصطلحات واأللفاظ  -ومم َاب الكالـ الجانبي نقوؿ:
ن فيها من أف نتحّرر من األلفاظ مقّيدة لنا, فنحن البد وأف نبلغ مرحلة نتمك  

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٖٕ, أبواب اػبلل يف الصبلة, بٖٕٚ, صٛوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
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رتكزاتنا, ففي ىذا واؼبصطلحات ونتأّمل دبا يف وجداننا ونأخذ دبا يقتضيو وجداننا وم
قد يقوؿ صحيٌح أّف الرواية عاّمة ألّف اؼبورد ال  فإنو من يسمع كبلمنا ىذااؼبثاؿ 

ف ننظر إذل واقع ىبّصص الوارد, ولكن ىذا مصطلٌح ولفٌظ قد قّيدنا, ولكن علينا أ
وال نتقّيد بقضّية اؼبورد ال  ,حظ وجداننا فهل نفهم العمـو ىنا أو ال نفهمواغباؿ ونل

ع القاعدة وتنتهي إذل ىبّصص الوارد وماذا نفهم من النّص فقد يتبلءـ تأملنا م
 العمـو وىذا ال بأس بو.

إف  صاحب الكفاية)قده( يف ىذا اؼبثاؿ وما  -ومم َاب الفائدة العلمية نقوؿ:
, وقاؿ: (ٔ)شاكلو قاؿ يوجد قدر متيّقن يف مقاـ التخاطب ألّف  -ال يوجد عمـو

 -لتخاطب اغبوار ىو عن الصبلة فماداـ اغبوار يف الصبلة فالقدر اؼبتيّقن يف مقاـ ا
ماداـ يوجد قدٌر متيّقن  من مثمن ىذه القاعدة ىو الصبلة, و   -وليس من اػبارج 

.  يف مقاـ التخاطب ال يبكن التمّسك بالعمـو

وواضٌح أّف ىذا حبسب النتيجة ىو أّف اؼبورد قد خّصص الوارد لكّنو صار إذل ىذا 
متيّقٌن يف مقاـ  ال من باب أّف اؼبورد ىبّصص الوارد بل يقوؿ ماداـ يوجد قدرٌ 

 التخاطب فهو يبنع من التمّسك باإلطبلؽ.

وقد استند يف ذلك اذل أّف البلـز على اؼبتكّلم أف يبُّت سباـ مراده,  ولكن البلـز 
عليو أف يبُّت سباـ اؼبراد باغبمل الشائع وال يلـز أف يبيّنو باغبمل األّورل, يعٍت إذا بُّت 

فقولو )ىذا سباـ  -ـ أف يقوؿ لك ىذا سباـ مرادي واقع سباـ اؼبراد فهو يكفي وال يلز 

                                                           

 , ط مؤسسة آؿ البيت.ٕٚٗة االصوؿ, اآلخوند, صكفاي( (ٔ
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فإذا بُّت الواقع واؼبصداؽ اغبقيقي كفى, وىنا قد  -مرادي( ىو البياف باغبمل األّورل 
 بُّت سباـ مراده من خبلؿ القدر اؼبتيّقن يف مقاـ التخاطب. 

 , ووقع كبلمو ىذا ؿببّلً (ٔ)إذف ىو)قده( سلك ىذا اؼبسلك وأشار إليو يف الكفاية
ٌّ أو ليس بتاـ.  للقيل والقاؿ وأنّو كبلـٌ تا

ّما نَّم وهسلك طريقًا آخر ونقوؿ: إنّو يبكن أف يقاؿ ال نستفيد العمـو من  -ُو
جهة أّف شرط انعقاد اإلطبلؽ ىو أف يستهجن اإلطبلؽ على تقدير كوف اؼبراد 

ن ىذه واقعًا ىو اؼبقّيد, وىنا لو ظهر اإلماـ عليو السبلـ وقاؿ إّف مقصودي م
القاعدة ىو باب الصبلة ال صبيع اؼبوارد فهل يستهجن منو ذلك ويقاؿ لو إذف ؼباذا 
دل تقيد أو ال يستهجن ذلك؟ كبّل فإنو يبكن أف يقاؿ ال يستهجن من ذلك إذ من 
حّقو أف يعتذر ويقوؿ إّف حديثنا كاف يف باب الصبلة وأنا أريد أف أبُّت وأقوؿ لزرارة 

يف الصبلة اليت دل  خربلة وال تسألٍت عن اؼبوارد األُ يف باب الصبأّف ىذه قاعدة عاّمة 
 تذكرىا فأّي جزٍء من أجزاء الصبلة أمره يكوف كذلك.

وذلك من باب أنّا  -نذىب إذل العمـو لكن من باب آخر: ونفسالوقت يف  ولكن
نشعر بعدـ وجود خصوّصيًة لباب الصبلة عن غَتىا, فهناؾ جزـٌ عريفٌّ, فهو من 

 اعدة عقبلئية. باب ق

إذف ذىبنا إذل التعميم ولكن منشأ التعميم ليس ىو من باب أف  اؼبورد ال ىبّصص 
الوارد بل لشعورنا الوجداين بأنّو ال خصوصّية لباب الصبلة وال امتياز ؽبا عن غَت 

                                                           

 .ٕٛٗكفاية االصوؿ, اآلخوند, ص  ((ٔ
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ألجل ىذه النكتة. ومع غّض النظر عنها اؼبناسب  باب الصبلة فنذىب إذل العميم
 ؽ ؼبا أشرنا إليو من مبنانا يف باب اإلطبلؽ.عدـ انعقاد اإلطبل

إذف قلنا أنّو قد يذكر مثاٌؿ ثاٍف لقاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد وىو صحيحة زرارة 
 فيقاؿ إف  موردىا وإف كاف ىو باب الصبلة لكن الوارد يبقى على عمومو.

 -ـ:)عم رجٍل عم َُي عبد اهلل عليى السال -:رواية الكاىلي -المثاؿ الثالث:
ما َذا َأٌس كّل  يٍ  يراو  -يسيل علي  مم ما  المطر ُرى ويى الْغيير... قاؿ:

, إّف مورد السؤاؿ خاّص عن قضّيٍة خاّصٍة بشخٍص ودبورد (ٔ)طهر( ما  المطر وقد
ذلك الشخص اػباّص اؼبرتبط بو وأنّو يسيل عليو ماٌء متغَّت,  فالشخص خاصٌّ 

ـ يف مقاـ اعبواب أعطى شيئًا عاّمًا فقاؿ )كّل ومورده خاصٌّ واإلماـ عليو السبل
شيء يراه ماء اؼبطر فقد طهر(, إنّنا نستفيد من ذلك حكمًا عاّمًا ال ىبتّص هبذا 
السائل وال دبورد سؤالو بل يعّم صبيع األشخاص وصبيع اؼبوارد فإّف اؼبورد ال ىبّصص 

 .(ٕ)الوارد

 

                                                           

 , آؿ البيت.٘, حٙ, ابواب اؼباء اؼبطلق, بٙٗٔ, صٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
ف إف  ماء اؼبطر لو خصوصّية ومن خصوصياتو أنّو لو  وىو أف  الفقهاء يقولو  -وألفت النظر إذل شيء: ((ٕ

فقد  -أي اصابو كّلو ولو دبقدار ثانية  -كاف عندؾ شيء متنّجس كالفراش مثبًل فبمجّرد أف يراه ماء اؼبطر 
طهر وال وبتاج إذل عصٍر وال تعّدد ومستندىم ىو ىذه الرواية ألّف الرواية قالت )كّل شيٍء يراه ماء اؼبطر 

. ولكن ىذه الرواية ضعيفة السند فإهّنا مرسلة, ولكن مع ذلك عمل هبا الفقهاء وأف  الفتوى على فقد طهر(
ذلك, وىذا من أحد مصاديق كوف عمل الفقهاء جابرًا لضعف السند مع اكبصار اؼبدرؾ بروايٍة ضعيفة. 

 الشيخ االستاذ.

http://ar.lib.eshia.ir/11025/1/146/فتقطر
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 -ها ُموراً يجدر االلْفات إليها:ثب إّف ي

 ما ىو مدرؾ ىذه القاعدة؟ -ر األّوؿ:األم

إّف اؼبدرؾ ىو الظهور العريف, فمثبًل صحيحة زرارة اليت قاؿ اإلماـ يف  -والجواب:
)يا زرارة كلما شككت...( ظاىرة عرفًا يف السعة والشموؿ لكّل باٍب ال  -آخرىا:

اؼبورد خصوص باب الصبلة, وألجل ىذا الشعور الوجداين بالظهور عرّبنا وقلنا بأف  
ال ىبّصص الوارد, فإذف ىذه الفاٌظ جاءت عقيب الشعور بالظهور يف الّسعة ال أّف 
ىذه األلفاظ والقاعدة ىي اليت وّلدت الشموؿ والّسعة بل الظهور يف السعة ىو 

 الذي جعلنا نقوؿ )إذف اؼبورد ال يصَت ـبّصصاً للحكم العاـ الوارد(.

حظ ونتساير ونتأمل يف الظهور وىل ىناؾ لا األساس ينبغي لنا دائماً أف نوعلى ىذ
 ظهوٌر يف الّسعة والشموؿ أو ال فنسَت وراء ىذا وال نسَت وراء ألفاظ القاعد.

إذف اؼبدرؾ ؽبذه القاعدة ىو الظهور اؼبذكور, فإف شعرنا بثبوتو حكمنا بأّف اؼبورد ال 
قف وال ىبّصص الوارد, وإف أحسسنا بوجود إصباٍؿ يف الّسعة والشموؿ فسوؼ نتو 

 ينبغي أف تؤثر علينا ألفاظ القاعدة.

ما الفرؽ بُت ىذه القاعدة وقاعدة إلغاء خصوصّية اؼبورد فإنو قد  -األمر الثاني:
تقّدـ سابقًا أّف مورد النّص قد يكوف شيئًا خاّصًا ولكن العرؼ يلغي خصوصّية 

وبُت قاعدة  اؼبورد ويعّمم اغبكم والسؤاؿ, فما الفارؽ بُت إلغاء اػبصوصّية عرفاً 
اؼبورد ال ىبّصص الوارد فهل نبا قاعدتاف أو نبا قاعدًة واحدًة وإذا كانا قاعدتُت فما 

 ىو اؼبائز؟
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يوجد مائٌز بينهما, فإنّو يف قاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد يفًتض  -والجواب:
ٌّ وقاعدة عاّمة  ة فهو مورٌد زائداً قاعدة عامّ  -وجود مورٍد ويوجد إذل جنبو حكٌم عا

شك يف اإلقامة بعد أف ال, من قبيل ما ذكرنا يف صحيحة زرارة فإّف اؼبورد كاف ىو -
دخل يف التكبَت أو القراءة فإّف ىذا مورٌد ولكّن اإلماـ عليو السبلـ أعطى بعد ذلك 

 قاعدًة, ىذا مورد القاعدة اؼبذكورة. 

ي وجود مورٍد من يعٍت يكف -بينما بالنسبة إذل إلغاء خصوصّية اؼبورد يكفي األّوؿ 
فاؼبورد خاّص من دوف وجود قاعدٍة عاّمٍة  -دوف وجود قاعدة عامة وحكم ّعاـ 

 وكبن نلغي خصوصّية اؼبورد. إذف صار الفارؽ بينهما واضحاً.

وردبا يفًتض إمكاف تطبيق قاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد من دوف إمكاف تطبيق 
 -كس:إلغاء خصوصّية اؼبورد, كما ردبا يفًتض بالع

)يا زرارة   -صحيحة زرارة فإف اإلماـ عليو السبلـ قاؿ يف آخرىا: -مثاؿ األّوؿ:
كلما شككت يف شيء...(, ىنا يبكن التمّسك بقاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد 

 ال ىبّصص القاعدة. -ىو الصبلة  -واؼبورد 

نظر عن ولكن ىل يبكن التمّسك بقاعدة إلغاء خصوصّية اؼبورد؟ كبل, فإنّو بقطع ال
يعٍت لو كنّا كبن ومورد  -القاعدة اليت ذكرىا اإلماـ عليو السبلـ يف آخر الرواية 

ىل كّنا نلغي خصوصّية اؼبورد  -الرواية وىو باب الصبلة من دوف تلك القاعدة 
ونتعّدى إذل الطواؼ وإذل السعي مثبًل؟ كبّل, فإلغاء خصوصّية اؼبورد غَت فبكٍن ىنا 

ة للمورد, ولكن قد نتعّدى سبّسكًا بعمـو القاعدة. إذف إذ كبتمل ثبوت خصوصيّ 
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ىنا أمكن تطبيق قاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد من دوف إمكاف تطبيق قاعدة إلغاء 
 خصوصّية اؼبورد.

ما مثاؿ الثاني: )قلت ألَي عبد اهلل عليى  -فهو صحيحة أيب جعفر األحوؿ: -ُو
ي وي ذلك الما  الذي ُخرج مم الخال  وأسْهجي َالما  ويق -السالـ: ع ثَو

, ىنا يف مثل ىذه اغبالة يبكن إلغاء خصوصّية (ٔ)ال َأس( -اسْهجيت َى, وقاؿ:
وال وبتمل أّف  -فإّف اؼبورد ىو أبو جعفر األحوؿ فنلغي ىذه اػبصوصّية  -اؼبورد 

 ىذه خصوصّية الستنجاء أيب جعفر األحوؿ, فخصوصّية اؼبورد ملغاة.

دة اؼبورد ال ىّبصص الوارد ألّف اإلماـ عليو السبلـ دل يعط ولكن ال يبكن تطبيق قاع
قاعدة بل قاؿ )ال بأس( فيمكن تطبيق قاعدة إلغاء خصوصّية اؼبورد فقط من دوف 

 إمكاف تطبيق قاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد.

وردبا يتجاوراف ال أهنما هبتمعاف فإّف االجتماع ال وبصل, مثل رواية الكاىلي 
)يسيل علي  من ماء اؼبطر أرى فيو  -واردة يف ماء اؼبطر حيث جاء فيها:اؼبتقّدمة ال

ما بذا بأٌس كّل شيٍء يراه ماء اؼبطر فقد طهر(, ىنا  -:"عليو السبلـ" التغَّت... قاؿ
ذباورت القاعدتاف فإنّو لو دل يقل عليو السبلـ )كّل شيٍء يراه ماء اؼبطر فقد طهر( 

ة اؼبورد فاإلماـ حينما قاؿ )ما بذا بأس( فهذا ال لكّنا نطّبق قاعدة إلغاء خصوصيّ 
ىبتّص بالسائل الذي سألو بل يعّمو ويعّم بقية الناس فبل خصوصّية للمورد, 
وبلحاظ ذكره بعد ذلك للقاعدة نطّبق بلحاظ القاعدة أّف اؼبورد ال ىبّصص الوارد, 

 لك.فتجاورت القاعدتاف من دوف أف ذبتمعا يف مورٍد واحد فالتفت إذل ذ

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, حٗٔ, ابواب اؼباء اؼبضاؼ واؼبستعمل, بٕٕٕ, صٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
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ذكر الشيخ النائيٍت)قده( مطلبًا يف رّد صاحب الكفاية)قده( فإف  -األمر الثالث:
صاحب الكفاية قاؿ إّف القدر اؼبتيّقن يف مقاـ التخاطب يبنع من التمّسك 

 باإلطبلؽ ومن انعقاده لبياٍف قد ذكرناه.

مقاـ  ال يبكن أف يبنع القدر اؼبتيّقن يف -ونقض عليو الشيخ النائيٍت)قده( وقاؿ:
التخاطب من انعقاد اإلطبلؽ وإال فما رأيك يف الرواية  الواردة يف بئر بضاعة فقد 
سئل النيب صلى ا عليو وألو عنها وأنّو وقعت فيو قباسة فأجاب بأّف ا تعاذل 

 -خلق اؼباء طهورًا ال ينّجسو شيء إاّل ما غَّت لونو أو طمو أو لونو, ونّص الرواية:
خلق اهلل الما   -هلل عليى وآلى وقد سئل عم  َئر َضاعة:)قاؿ الهبي صلي ا

فالقدر اؼبتيّقن يف  (ٔ)طهورًا ال يهجّسى  ي  إاّل ما غّير لونى ُو طعمة ُو ريَّى(
مقاـ التخاطب ما ىو؟ إنّو بئر بضاعة والنيب صلى ا عليو وآلو أجاب هبذا 

حكم النيب صلى ا عليو اعبواب, إنو بناًء على رأيك يلـز أف ال ينعقد إطبلٌؽ يف 
وآلو, يعٍت ال نأخذ بإطبلؽ قولو )خلق اؼباء طهوراً ال ينجسو شيء( ألنّو يوجد قدر 
متيّقن يف مقاـ التخاطب ونقوؿ ىبتص ىذا اغبكم ببئر بضاعة, وىل ربتمل ىذا 

ُوضح مصا يق القدر المْيّقم وي مقاـ مم إّف و) -الشيء؟!! ونّص عبارتو)قده(:
رو  العاـ والمطلق وي مورٍ  خاصٍّ كقولى عليى السالـ "خلق اهلل الْخاطب يو و 

الما  طهوراً" وي مور  السؤاؿ عم ما  َئر َضاعة وإّف المور  يو المْيّقم 
المرا  مم الفظ المطلق مع ُنّى ال ُيَخص ص المطلق َالمور  وال قاؿ َى ُحد وال 

 .(ٕ)يو قدس سرو قاؿ َى(
                                                           

, ينقلها عن عوارل  ٗ, حٖٗٔ, ابواب اؼباء اؼبطلق, بٕٕٓ, صٔمستدرؾ الوسائل, النوري, ج ((ٔ
 ) قاؿ النيب ...(  -الآلرل عن الفاضل اؼبقداد قاؿ:

 .٘ٚ٘, صٔفوائد األصوؿ, اػبراساين, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/11015/1/202/بضاعة
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صحيٌح أنو ال يبكن التمّسك  -ة نقوؿ:ونَّم  واعًا عم صاحب الكفاي
ض أّف ىذه ًت باإلطبلؽ ولكن عندنا بديٌل ؾباوٌر وىو عدـ اػبصوصّية للمورد, فلنف

أي قاعدة خلق ا اؼباء طهورًا ال ينجسو شيء  -القاعدة العاّمة دل تكن موجودًة 
س( من وإمبا الرواية كانت تقوؿ سئل عن بئر بضاعة فقاؿ )ال تتنّجس( أو )ال بأ -

دوف ذكر قاعدٍة فمع ذلك نقوؿ بالتعّدي والعمـو من ناحية عدـ احتماؿ 
 اػبصوصّية لبئر بضاعة.

كّل ما يذكر بالنسبة   فمن مثإذف ىذا ال يتسّجل نقضاً على الشيخ اػبراساين)قده(, 
إذل بئر بضاعة نطّبقو على غَت ىذا البئر من باب عدـ احتماؿ اػبصوصّية ؽبذا 

 البئر.

 -يوجد مثاالف ال بأس باإلشارة إليهما: -لراَع:األمر ا

يَا ِنَساَ  اله ِبيِّ َلْسُْم  َكَأَحٍد ﴿ -قولو تعاذل يف خطاب نساء النيب: -المثاؿ األّوؿ:
ِمَم الهَِّساِ  ِإِف اتػ َقْيُْم  َواَل َتْخَضْعَم َِاْلَقْوِؿ وَػَيْطَمَع ال ِذي ِوي قَػْلِبِى َمَرٌض َوقُػْلَم 

( َوقَػْرَف ِوي َُػُيوِتُكم  َواَل تَػبَػر ْجَم تَػبَػر َج اْلَجاِيِلي ِة اأْلُوَلي َوَُِقْمَم َٕٖمْعُرووًا )قَػْواًل 
 .(ٔ)...﴾الص اَلَة َوَآتِيَم الز َكاَة َوَُِطْعَم الل َى َوَرُسوَلىُ 

وىي أنّو ىناؾ كبلـ بُت الفقهاء يف أّف   -ومم َاب الفائدة الجانبية َُيم مسألة:
ما يثَت شهوة الرجل ىل هبوز للمرأة أف تصنعو أو ال هبوز ذلك كأف تضع  كلّ 

رائحًة طيّبًة مثَتًة فلماذا ال هبوز ىذا فإن و ليس نظرًا إذل اؼبرأة األجنبية وليس كشفاً 
 للعورة أمامو فلماذا يكوف حراماً؟
                                                           

 .ٖٖسورة األحزاب, اآلية ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/422/تَخْضَعْنَ
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 َفبَل زَبَْضْعَن ِإِف اتػ َقْينُت  ) -يبكن أف نستند إذل ىذه اآلية الكريبة وىي: -والجواب:
فَػَيْطَمَع ال ِذي يف ), فهي قد ذكرت النكتة وىي (بِاْلَقْوِؿ فَػَيْطَمَع ال ِذي يف قَػْلِبِو َمَرضٌ 

ألّف ىذا ال يوجد احتماؿ ( َفبَل زَبَْضْعَن بِاْلَقْوؿِ )ونلغي خصوصّية  (قَػْلِبِو َمَرضٌ 
 (َيْطَمَع ال ِذي يف قَػْلِبِو َمَرضٌ فػَ )اػبصوصّية لو بل اػبصوصّية كّل اػبصوصّية ىي لػػ

 يعٍت يُثار.

إذف كّل ما يثَت ال هبوز للمرأة فعلو, وىذا ىو أحد اؼبستندات اليت يبكن التمّسك 
 هبا إلثبات ذلك.

وىو أّف ىذه اآلية الكريبة ناظرة إذل نساء النيب  -وإذا اتضح يذا يأتي سؤاؿ:
ودًة فهي خاّصة بنساء النيب فنساء النيب صلى ا عليو وآلو فاغبرمة إذا كانت موج

 ينبغي أف ال يصنعن شيئاً يثَت الرجاؿ وكبلمنا ىو يف سائر النساء؟!!

ىل ىذا ـبتصٌّ بنساء النيب صلى ا عليو وآلو أو  -ولكم  الذي نريد ُف نقولى:
 نقوؿ إف  اؼبورد ال ىبصص الوارد أو أّف خصوصّية اؼبورد ملغية؟

 ءإلغاب أف تكوف ىذه اآلية الكريبة من مصاديق قاعدة )وواضٌح أف اؼبناس
خصوصية اؼبورد( وليست من مصاديق قاعدة )اؼبورد ال ىبّصص الوارد( ألنا قلنا أف  
اؼبورد ال ىبصص الوارد من اؼبناسب أف يكوف فيما إذا فرض وجود قاعدٍة كلّيٍة قد 

من مصاديق إلغاء ذُكرت وىنا دل تذكر قاعدة كّلية فاؼبناسب أف يكوف ىذا 
 خصوصّية اؼبورد.

 ولكن ىل يبكنك إلغاء خصوصّية اؼبورد أو ال؟ 
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إف  ىذه قضّية تابعة للفقيو ومن شؤونو, وقد ذكر بعض الفقهاء أّف اآلية الكريبة 
يبكن اختصاصها بنساء النيب كما ذىب السيد اغبكيم إذل ذلك يف اؼبستمسك, 

فبل يبكن  (َلْسنُت  َكَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ )تعاذل بقرينة قولو  -أنا أقوؿ ذلك  -خصوصًا 
 استفادة إلغاء خصوّصية اؼبورد.

يَا ِنَساَء الن يبِّ َلْسنُت   ) -إّف اآلية الكريبة قالت: -ولكم وي المقاَل قد يقاؿ:
التقوى فالتقوى  يعٍت إذا أردتن  ( َفبَل زَبَْضْعَن بِاْلَقْوؿِ  َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِف اتػ َقْينُت  

ىي ىذه, وإذا كاف ىذا ىو اؼبقصود فهو ال ىبتّص بنساء النيب صلى ا عليو وآلو 
(  ِإِف اتػ َقْينُت  ) إذ ا تعاذل يبُّت طريق التقوى ويقوؿ إف  التقوى تتحّقق هبذا, فبقولو

 تلغى خصوصّية نساء النيب.

 ؟(َكَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ   َلْسنُت  ) -يبقى أنّو ماذا نصنع ازاء قولو تعاذل:

ىذه اعبملة جاءت ربريضّية نظَت أف لباطب اؼبؤمنُت اؼبتدينُت ونقوؿ ؽبم  -نقوؿ:
)أنتم لستم كبقية الناس فبلبد وأف تواظبوا على الصبلة( واغباؿ أّف اؼبواظبة مطلوبة 

ُت من الكّل ولكن يراد أف يقاؿ إّف حالة التسامح إذا كانت تصدر من غَت اؼبؤمن
 فبل ينبغي أف تصدر منكم ألنكم مؤمنوف, وىنا أيضاً كذلك.

وعلى أّي حاؿ ىذه قضّية أخرى وىي أّف ىذه اآلية ىل يبكن إلغاء خصوصية 
موردىا أو ال, ولكن كما قلت إف  ىذه اؼبسألة مهمة ألنّو إذا الغينا خصوصّية اؼبورد 

نعتو النساء أو أّف الرجل فيمكن أف نستفيد منها حرمة كّل ما يثَت الرجاؿ سواء ص
يفعل ذلك كأف ينظر إذل الصور اؼبثَتة أو الفضائيات ألنّو سوؼ يستفاد من اآلية 

 الكريبة أف كّل إثارٍة للرجل ىي مبغوضة.
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ة وي  -ىناؾ رواية يف باب اإلحراـ قالت: -األمر الخامس: )إحراـ المُر
ها ولذلك قاؿ الفقهاء أنّو , إهنا دّلت على أّف اؼبرأة ربـر من خبلؿ وجه(ٔ)وجهها(

البد وأف ُيربَز قرص الوجو يف إحراـ اؼبرأة, ولكن ىناؾ كبلـ يف أنّو ىل يبكن أف 
نلغي اػبصوصّية ونقوؿ إذا جاز للمرأة أف تظهر وجهها يف االحراـ فينبغي أف هبوز 

 ذلك يف غَت حالة اإلحراـ؟

إذا كانت  -قوؿ:ولهجعل ُحد الروايات الدالة علي ذلك يي يذو الرواية وه
الرواية يف باب اإلحراـ قد جّوزت أو أوجبت ذلك فبلـز ىذا أنو هبوز أف تظهر 
اؼبرأة وجهها يف غَت حالة اإلحراـ لعدـ احتماؿ اػبصوصّية للمورد, فنلغي 
خصوصّية اؼبورد ال أف نطّبق قاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد إذ ال توجد قاعدة كّلية 

يقوؿ فقيٌو نعم ال بأس بذلك, وإذا دل نعّد ىذا دليبًل فبل أقل يف ىذا اجملاؿ, فردبا 
 من عّده مؤيداً.

إف  معٌت )إحراـ اؼبرأة  -:(ٖ)لب يرتض ذلك وقاؿ (ٕ)َيد ُف صاحب الجواير)قدو(
يف وجهها( ىو أنّو ال يبّس وجهها ثوب اإلحراـ أو ما شاكل ذلك من الغطاء ال 

ًت وجهها ولكن يلـز أف ال يبس اإلحراـ أنّو ال تسًت وجهها, بل هبب عليها س
وجهها, أو مع السكوت عن مسألة سًت الوجو فتبقى األدلة الدالة على لزـو السًت 

                                                           

 , ح, آؿ البيت.ٛٗ, ابواب تروؾ االحراـ, بٖٜٗ, صٕٔوسائل الشيعة, العاملُت ج ((ٔ
بصاحب اعبواىر, من الفقهاء االصوليُت البارزين يف القرف الثالث  الشيخ ؿبمد حسن النجفي اؼبعروؼ ((ٕ

عشر اؽبجري, وأىم اعمالو ىو كتاب "جواىر الكبلـ" وىو من أىم الكتب االستداللية يف االحباث 
 ىػ(ٕٙٙٔالفقهية. تويف سنة )

 .ٖٗٛ, صٛٔجواىر الكبلـ, ج ((ٖ



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية......................................ٕٖٚ
 

على حاؽبا وال تكوف ىذه الرواية دالة على جواز اإلظهار فهي حياديّة من ىذه 
 الناحية.

ا يّلف يبنًة فإّف من يريد أف يبُّت ىذا اؼبطلب فلماذ -ولكم اإل كاؿ عليى واضٌح:
ويسرة بل يلـز أف يقوؿ من البداية )اؼبرأة ال هبوز أف يبّس اإلحراـ وجهها( وال يعرّب 

إذل الفقو وإمبا  عبَت ليس مقبواًل, واألمر مًتوؾٌ بػػ)إحراـ اؼبرأة يف وجهها( فإّف ىذا الت
د وىو أردنا أف نشَت إذل ىذا اؼبقدار وىو أنّو يف ىذا اؼبورد قد تلغى خصوصّية اؼبور 

التفرقة والتمييز  من فرع ذلك وليس من فروع قاعدة اؼبورد ال ىبّصص الوارد, فينبغي
 كما أشرنا. بُت القاعدتُت



 

 

 

 

 
 

 الكظي الجالح

 ذ(الفٕاٟ)
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 الفائدة األولي

 

 فهشٚ االشتبآ يف التطبٗل

ف أحياناً ّي ودل يرد يف آيٍة وال رواية, واؼبقصود منو أّف اؼبكلّ و إّف ىذا تعبٌَت حوز 
يقصد امتثاؿ األمر الواقعي بوجوده الواقعي ولكن يتخّيل ويتصّور اشتباىًا أنو 
متشّخٌص ضمن ىذا الفرد فيقصد ىذا الفرد اػباص اشتباىاً, إّف ىذا عبارة أخرى 

 عن فكرة االشتباه يف التطبيق.

 -ذلك َعض األمثلة: وخذ علي

قد فاتتو صبلة لكنو ال يعلم أهنا  إذا فرض أّف اؼبكّلف علم أنّو -المثاؿ األّوؿ:
صبلة الظهر أو العصر وظّن اشتباىاً أهنا صبلة الظهر مثبلً فنواىا صبلة الظهر وبعد 
أف فرغ التفت إذل أف  الذي فاتو ىو صبلة العصر, فهنا يقاؿ ىو قاصٌد يف اغبقيقة 

غايتو أنّو تصّور  امتثاؿ األمر االؽبي سواء كاف متعّلقًا بالظهر أـ كاف متعّلقًا بالعصر
اشتباىًا أّف ذلك األمر ىو أمٌر بالظهر فأتى هبا, إّف ىذا ال يعٍت أنّو ليس قاصداً 
المتثاؿ أمر الظهر بل ىو قاصٌد لو ألنّو قاصد المتثاؿ األمر الواقعي, فهو قاصٌد 
ألمر الظهر ضمن قصده المتثاؿ األمر الواقعي, واشتباىو يف كونو أمرًا بالظهر ال 

أنّو ليس قاصداً المتثاؿ األمر الواقعي, فعلى ىذا األساس تقع صبلتو صحيحة يعٍت 
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ألنّو قاصد المتثاؽبا ضمن قصده المتثاؿ األمر الواقعي غايتو أنّو اشتبو وطّبقو على 
 الظهر أو طّبقو على العصر وىذا ليس باؼبهم.

يد أف تكوف ض أنّو قصد امتثاؿ أمر الظهر وقاؿ )أصلي صبلة الظهر بقًت فانعم لو 
صبلة الظهر, يعٍت إذا كانت ليست بصبلة الظهر فبل أقصد امتثاؽبا( وعادًة ال 

مر الذي عند يتصّور ىذا يف حّق اؼبؤمن العاقل فاؼبؤمن العاقل عادًة يقصد امتثاؿ األ
, ولكن لو فرضنا أّف شخصًا قصد امتثاؿ أمر ا إف ظهرًا فظهر وإف عصرًا فعصر

فهنا لو اتضح أّف صبلة العصر ىي الفائتة فهنا يبكن أف يقاؿ الظهر بنحو التقييد 
الواقعي دبا ىو عليو  بّأهنا ال تقع صحيحة, أّما إذا فرض أنّو قصد امتثاؿ األمر

قد قصده  ومن مثكاف الفائت ىو الظهر أو العصر فبل مشكلة ألنّو   اً ءآفحينئٍذ سو 
 ضمن قصده المتثاؿ األمر الواقعي.

خص من ناحية ثانية فيخرج من القاعدة إذل قضّية جانبية ولكن قد يتوّقف ش
ألّف  ,ض أف الفائت ىو صبلة الظهر فحينئٍذ ىبتّل شرط الًتتيبًت فاإذا  -فيقوؿ:

 ىذا معناه أنّو أتى بالعصر قبل الظهر فماذا نفعل؟

)ال تعا  الصالة إال إنّو ال مشكلة ىنا إذ توجد عندنا حديث وقاعدة  -وهقوؿ لى:
لًتتيب واختبلؿ ا ,(ٔ)(الطهور, والوقت, والقبلة, والركوع, والسجو  :مم خمس

مىت ما اختّل شرط الًتتيب من دوف التفاٍت ال يضّر ليس من أحد اػبمس, ولذلك 
عند ًا واقعيًا وإمبا ىو شرط علميٌّ ذلك بصّحة الصبلة, فالًتتيب ليس شرط

                                                           

 .ٚ٘ٛ, حٜٕٚ, صٔمن ال وبضره الفقيو, ج ((ٔ
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قاعدة ال تعاد ذبعلو شرطاً  االلتفات, والدليل على ذلك ىو قاعدة ال تعاد, يعٍت أف  
 واقعياً.ال علمياً 

ض أّف شخصًا جلس لصبلة الصبح ال يدري أّف ًت فاما لو  -المثاؿ الثاني:
فتخّيل أّف الوقت بَعُد باٍؽ فجاء بالصبلة أداًء مث  (ٔ)تطلعالشمس قد طلعت أـ دل 

أي لو  -العكس فهل تلـز االعادة أو ال؟ وىكذا  اتضح أّف الواجب ىو القضاء
 .-أتى هبا قضاًء بتصّور خروج الوقت ولكن اتضح أف الواجب ىو األداء 

ال ذبب االعادة, والوجو يف ذلك ىو أنك حينما وقفت وتريد  -يمكم اف يقاؿ:
أف تصّلي فقد قصدت امتثاؿ األمر الواقعي اؼبتوّجو إليك األعم من كونو أمراً قضائياً 

ء أو باألداء غايتو أّنك زبّيلت أّف ذلك األمر أو أدائيًا وليس غرضك التقييد بالقضا
اإلؽبي ىو األمر باألداء وىذا ال يعٍت  أنك لست بقاصٍد لؤلمر القضائي بل أنت 
قاصٌد لو وإف قصدت األمر األدائي اشتباىاً ولكن واقعًا أنت قاصد لؤلمر القضائي 

 أّنك قصدت امتثاؿ األمر الواقعي الثابت ىنا. لحاظب

ث لو دل يكن ىناؾ أمر يبأف تأيت بالصبلة بقصد األمر األدائي حب نعم لو قّيدت
أدائّي فأنت ال تقصد االمتثاؿ فنها يبكن أف يقاؿ ال تقع الصبلة منو صحيحة, 
ولكن اؼبؤمن عادًة ال يقصد ىذا وإمبا يقصد امتثاؿ األمر الواقعي فتقع الصبلة 

 صحيحة.

                                                           

أنّو من اؼبناسب أف يبٍت على أهّنا دل تطلع بعد استصحاب عدـ طلوع الشمس فيأيت بالصبلة وواضٌح  ((ٔ
 حينئٍذ أداًء ولكن ىذه قضّية جانبية. الشيخ اأُلستاذ.



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية................................ٖٛٚ
 

كانوا يأتوف بصبلة الصبح يف الساعة   ض أّف الناس يف بلدٍ ًت فالو  -المثاؿ الثالث:
مث ظهر تقوًن جديد خطّأ صبيع ىؤالء وقاؿ  ,اػبامسة حسب التقوًن اؼبوجود عندىم

إّف من وضعوا التقوًن األّوؿ قد قّدموا الوقت ألّف القواعد اليت استندوا إليها باطلة 
لصبح لسنُت وىم كانوا يصّلوف صبلة ات يف الساعة اػبامسة والربع وإمبا يدخل الوق

يعٍت كانوا يأتوف هبا أداًء يف الساعة اػبامسة  -عند الساعة اػبامسة فما ىو اغبكم 
 -وىذا ال هبوز إذ الوقت يدخل يف الساعة اػبامسة والربع فهل ىناؾ طريق للحّل 

 ؟

 ايبكن أف يقاؿ ىناؾ طريق وىو أّف كّل الصلوات تقع صحيحة ما عد -والجواب:
أما البقّية فتقع صحيحة , والوجو يف  -أو األخَت  –البلوغ  صبلة اليـو األّوؿ من

ذلك ىو أنك يف كّل يـو تقصد امتثاؿ األمر الواقعي اؼبتوّجو إليك وتتخّيل أنو أمر 
أدائي ولكن يف الواقع ىو أمر قضائي ألّف صبلة اليـو األّوؿ دل تأِت هبا بعد دخوؿ 

 ـو األّوؿ واداء اليـو الثاين.الوقت فأنت مأموٌر يف اليـو الثاين بقضاء الي

يوـٍ  ااف القضاء عن اليـو السابق ما عدإذف يبكن تصحيح صبلة كّل يـو ولكن بعنو 
فبلبد من إعادتو ,  -وىو اليـو األّوؿ أو األخَت  -واحٍد فإنو ال يتّصور فيو ذلك 

ك أنو تعّلق بذمت إذ ,وأّما بقية األياـ فتقع الصبلة صحيحة ولكن بعنواف القضاء
األمر القضائي وأنت قاصد المتثاؿ األمر الواقعي غايتو أّنك تصورت أف  األمر 

 الواقعي ىو األداء.

 -يها ُمور ترتبط َالفكرة المذكورة نشير إليها كما يلي:و 

 ؟و مدرؾ فكرة االشتباه يف التطبيقما ى -األمر األّوؿ:
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يقوؿ , فإنو قد إّف ىضم وفهم ىذه الفكرة يغٍت عن ذكر دليٍل ؽبا -والجواب:
من الكتاب أو السنة أو العقل أو االصباع  دليللو كوف يأف قائل إّف كّل شيء البد 

 وىذا ال يدّؿ عليو الكتاب الكرًن أو السنة أو العقل أو االصباع.

كبن ال كبتاج إذل ىذه اؼبصادر األربعة بل إف  فهم  -ونَّم نقوؿ وي مقاـ رّ  يذا:
دليل ؽبا, فالفكرة تقوؿ إف  اؼبؤمن عادًة حينما يأيت ىذه الفكرة يغٍت عن ذكر ال

بالعمل العبادي كالصبلة مثبًل فهو يقصد امتثاؿ األمر الواقعي إف كاف اداًء أو 
قضاًء وىذا مسّلٌم وال شك فيو غايتو أن و قد يشتبو ويتصّور أّف ذلك األمر اإلؽبي 

 ىو أمٌر باألداء مثبًل, وال إشكاؿ يف ىذه اؼبقّدمة.

ض أنو اتضح أّف األمر ىو ليس األمر باألداء بل ىو األمر بالقضاء ًت فاإذف لو 
قاصٌد لؤلمر القضائي وىذا ال شك فيو أيضاً, يعٍت كّل ىذه  ومن مث ,فهو

اؼبقّدمات اؼبطّوية ضمن ىذه الفكرة ىي مقّدمات وجدانّية مسّلمة واضحة, 
 والنتيجة واضحة ال ربتاج إذل مدرؾ.

ىذه الفكرة ال ُيسأؿ آنذاؾ عن مدركّيتها, وإمبا ُيسأؿ عن مدركيتها إذف ؾبّرد فهم 
 جّيد. نحوٍ فيما إذا كانت بَعُد دل تتجل  ب

طبيعٍة واحدٍة  منف ئاقد يقاؿ إّف ىذه الفكرة تتّم فيما إذا كاف الشي -األمر الثاني:
يعة وال تتّم إذا كانا من طبيعتُت, فمثبًل صبلة الظهر وصبلة العصر ىل نبا طب

)ُوجب  -واحدة أو من طبيعتُت؟ إهنما من طبيعتُت بدليل أّف النّص الشرعي يقوؿ:
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فهذه طبس طبائع,  (ٔ)اهلل عّز وجّل وي كّل يـو علي العبا  خمس صلوات(
ومقّوـ كّل طبيعٍة ىو القصد, فالقصد موقّوـٌ لطبيعة صبلة الظهر, والقصد مقّوـ 

ولكن من حيث الطبيعة نبا ـبتلفتاف لصبلة العصر, فصحيٌح أهنما صورة واحدة 
وطبيعة ىذا ربصل بقصد الظهر وطبيعة ذاؾ ربصل بقصد العصر, والذي دلّنا على 

)طبس صلوات( وىذا ظاىر يف  -أهّنما طبيعتاف ىو النّص الشرعي حيث قاؿ:
 التعّدد يف الطبائع اؼبختلفة.

الفرادى واعبماعة  الطبيعة الواحدة ىو كصبلة اللذين نبا منوأّما مثاؿ الشيئُت 
بالنسبة إذل صبلة الظهر, فإّف صبلة الظهر تارًة يؤتى هبا صباعة وأخرى يؤتى هبا 
فرادى, فالفرادى واعبماعة فرداف لطبيعٍة واحدٍة وىي صبلة الظهر ال أهنما طبيعتاف 
ـبتلفتاف وإال إذا كانا طبيعتُت فبلزمو أنّو وجبت عليك أشياء متعّددة ىي صبلة 

صبلة الفرادى واغباؿ أّف الواجب ىو صبلة الظهر ولكن مرّة تأيت هبا هبذا اعبماعة و 
 -ومرّة تأيت هبا بذاؾ الشكل, فهي طبيعة واحدة ذات لباسُت وشكلُت  نحوال

ولنسّلم أّف صبلة الظهر والعصر نبا من طبيعتُت ونسّلم أّف صبلة اعبماعة والفرادى 
 .-لصبلة الظهر نبا من طبيعة واحدة 

إف  فكرة االشتباه يف التطبيق واليت نصّحح هبا العمل تتم  -تضح يذا نقوؿ:وإذا ا
فيما إذا كاف اؼبورد من الفردين لطبيعٍة واحدٍة دوف ما إذا كاف اؼبورد من قبيل 
الطبيعتُت, فنحن ذكرنا من صبلة األمثلة السابقة اؼبثاؿ األّوؿ الذي افًتضنا فيو أنّو 

ت ىو الظهر ولكن يف الواقع الفائت ىو العصر أو كاف يتخّيل اؼبكلف أّف الفائ

                                                           

أبا جعفر عليو السبلـ عما فرض ا عزوجل من الصبلة  مضموف رواية زرارة قاؿ: )سألتُ اذل إشارة  ((ٔ
 .ٔ, حٕٔٚ, صٖلنهار,...( فروع الكايف, جفقاؿ: طبس صلوات يف الليل وا
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بالعكس وكبن صّححنا الصبلة بفكرة االشتباه يف التطبيق, ولكن ىنا يراد أف يقاؿ 
ال يبكن تصحيحها بفكرة االشتباه يف التطبيق, وؼباذا؟ ألجل أّف اؼبطلوب ىو 

ة العصر القصد حىت تقع ظهراً أو عصراً واؼبفروض أّنك قصدت عنواف الظهر فطبيع
ال تقع ألّف طبيعة العصر متقّومة بقصد طبيعة العصر, فما قصدتو ليس ىو الطبيعة 
الواجبة, والطبيعة الواجبة دل تقصدىا, وىذا يصَت من قبيل ما وقع دل يقصد وما 
قصد دل يقع, فالصبلة تقع باطلة, وإمبا تنفع ىذه الفكرة فيما إذا كاف اؼبورد من 

واعبماعة فإّف صّحة وقوعها صبلًة صحيحًة ال يتوّقف على طبيعٍة واحدٍة كالفرادى 
أي  –قصد اعبماعة أو الفرادى بل يصّلي قربًة إذل ا تعاذل وىذا يكفي وىاتاف 

أحواٌؿ ؽبا, نعم قد ال ربّصل الثواب إاّل بالقصد أّما الصحة  -اعبماعة والفرادى 
كن ذلك, وإذل ىذا الرأي فبل تدور مدار القصد, أّما إذا كاف من طبيعتُت فبل يب

 .(ٔ)ذىب السيد اػبوئي)قده( يف مواضع متعّدد من كبلمو

إنّا نسّلم أّف الظهر طبيعة تغاير صبلة العصر, ونسّلم أيضًا أّف ربقق ىذه  -وويى:
الطبيعة فرع القصد ومن دوف القصد ال تتحّقق فطبيعة العصر ال تتحّقق من دوف 

روض مسألتنا قد ربّقق منو القصد للعصر قصد, ولكن نقوؿ إف  اؼبكلف يف مف
غايتو بنحو اإلصباؿ ال بنحو التفصيل, فإين إذا كنت قاصدًا االتياف بالصبلة 

قد قصدت العصر إذا كانت ىي  فمن مث ,الواجبة عند ا تعاذل واؼبطلوبة عنده
يف  الثابتة واقعًا غايتو قد قصدهتا من خبلؿ ىذا الطريق وىو االتياف دبا ىو الواجب

قصٌد لصبلة العصر غايتو ىو قصد  ومن مث علم ا واقعاً فإّف قصد ىذا العنواف ىو
إصبارّل وليس تفصيلياً, غايتو زبيلت أّف ذلك الواجب الواقعي ىو الظهر فأتيت 

                                                           

 .ٓٙ, ٜ٘, صٚٔاؼبوسوعة الفقهية, اػبوئي, تسلسل ((ٔ
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نتمّكن أف نقوؿ إّف العصر ىي مقصودة من خبلؿ  ومن مثلكن  ,بعنواف الظهر
لو من خبلؿ القصد االصبارل فتقع صحيحة, القصد االصبارل وأمرىا مقصوٌد امتثا

 وىذا ال يبكن للسيد اػبوئي)قده( أف ينكره.

ىذا وجيٌو ولكن لو قاؿ السيد اػبوئي)قده( إف القصد اؼبعترب يف ربقق  -:إف قلتَ 
 طبيعة العصر ىو القصد التفصيلي دوف القصد اإلصبارل.

م الصلوات اليت عند من أين لك ىذا؟ فلو فرض أّف شخصًا أسلم وال يعل -:قلتُ 
فهو نوى ذلك معينة, اؼبسلمُت ولكن يعلم أنو عند طلوع الفجر ذبب صبلة 

الواجب يف علم ا عند طلوع الفجر فهل أّف ىذا ال يكفي؟!! إنو ال وبتمل فقيٌو 
أما ما ىي وكيف فبل يعرؼ ؿبددة, ذلك, أو يعلم بأنّو عند الزواؿ ذبب صبلة 

أّواًل يف علم ا, إّف ىذا كاٍؼ, مث يقصد الواجب  فيقصد تلك الصبلة اليت ذبب
ثانياً يف علم ا وىذا كاٍؼ أيضاً, وال وبتاج إذل قصٍد تفصيلّي فإّف ىذا غَت ؿبتمل 

 يف حّد نفسو, مضافاً إذل النقض الذي أوردتو عليو.

عرفنا من خبلؿ ما سبق أّف اؼبكلف تارًة ينوي الواجب واقعًا يف  -األمر الثالث:
لم ا ويتخّيل اشتباىا إّف ذلك الواجب ىو الظهر وىذا ما يصطلح عليو بفكرة ع

يعٍت أريد امتثاؽبا ىي ال  -االشتباه يف التطبيق, وأخرى يقصد الظهر بنحو التقييد 
غَت وقد قلنا سابقًا إف اؼبؤمن عادة ليس كذلك ولكن كبحث علمي ال بأس بطرح 

 .-ىذه الفرضّية 
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وّجهنا اغبكم بالصّحة إذا ظهر االشتباه فلو زبّيل أّف الواجب ىو ففي اغبالة األوذل 
ىو  ومن مثألنّو  ,الظهر فقصدىا وكاف يف الواقع ىو العصر فتقع العصر صحيحة

 قاصد ؽبا حيث قصد الواجب الواقعي.

فبل يقع االمتثاؿ ألنو قاصد للظهر  -أي إذا كاف بنحو التقييد  -ويف اغبالة الثانية 
  أّف العصر دل يقصدىا فإذا كاف الواجب ىو العصر فبل تقع.ال غَت يعٍت

يعٍت ال تقع  -إّف فكرة التقييد لو أمكنت فالنتيجة كما ذكر  -َيد ُنّى قد يقاؿ:
ولكن قصد  -العصر صحيحة إذ دل يقصدىا اؼبكلف وإمبا قصد الظهر ال غَت 

يكن فبكنًا فدائماً  الظهر ال غَت بنحو التقييد ىو يف حّد نفسو غَت فبكن, وإذا دل
 تكوف اغبالة اؼبمكنة ىي االشتباه يف التطبيق فتقع الصبلة صحيحة.

والوجو يف عدـ امكاف فكرة التقييد يف حد نفسها ىو أنّو توجد عندنا أموٌر انشائية 
تكوينية خارجّية, فاألمور االنشائية قابلة للتقييد وال ؿبذور يف ذلك, من قبيل  وأمور ٌ

من اؼبعدف بعنواف أهنا ذىب فتبُّت أهنا كباس, فهنا عنواف كوهنا  أف اشًتي قطعةً 
ذىبًا مأخوٌذ بنحو التقييد يعٍت أف  متعلق االنشاء والبيع ىو الذىب ال غَت فإذا 

فهنا  -ض أّف اؼبعاملة شخصّية ال كّلية ًت واؼبف -اتضح أّف ىذه القطعة ليست ذىباً 
ا وقع دل يقصد, ففكرة التقييد فبكنة كما أّف يقع البيع باطبًل ألّف ما قصد دل يقع وم

االشتباه يف التطبيق أو زبّلف الداعي إف صّح العبَت فبكنة أيضاً, كمن تزوج امرأة 
على أهنا ذكّية أو صبيلة فظهرت أهنا ليست كذلك فهنا زبّلف الداعي ولكن الزواج 

ى أف يكوف ذكّياً ال يقبل اػبيار كالبيع واالجارة وغَتنبا, فإذا اشًتيت العبد عل
فظهر أنّو بليد فالبيع صحيٌح ألنّو وقع على العبد وىذا عبٌد غايتو أنّو زبلف الشرط 

 فلك خيار زبّلف الشرط أّما يف باب الزواج فاػبيار منسدٌّ تعّبداً.
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إذف يف باب إنشاء العقود تكوف فكرة التقييد فبكنة ووجيهة فيبطل البيع, وفكرة 
يف التطبيق أيضًا فبكنة فبل يبطل البيع ولكن يثبت خيار  االشتباه يف الداعي أو

 زبّلف الشرط.

أّما يف باب األمور اػبارجية فهي ال تقبل التقييد, فاألمور اػبارجية ىي جزئية 
واعبزئي واػبارجي ال يقبل التقييد, فمثبًل إذا أرُت أف أشرب شيئًا وقلت )أشرب 

اً( فظهر أنو ماء فهل يبكن أف أقيد ىذا السائل بنحو التقييد على أف يكوف عصَت 
شريب بأف يكوف ىذا السائل عصَت برتقاٍؿ مثبًل بنحو التقييد؟!! إنّو غَت فبكن ألّف 
الشرب يدور أمره بُت الوجود والعدـ, فإّنك إّما أف تشرب وإّما أف ال تشرب أما أف 

ّي خارجّي ال تشرب بتقييد أنّو عصَت برتقاٍؿ فهذا غَت معقوؿ فإّف الشرب أمٌر جزئ
 يقبل التقييد وىو غَت معقوؿ.

فإذف الذي يبكن ىو زبّلف الداعي, يعٍت أنت تشربو باعتقاد أنّو عصَت برتقاؿ, 
فالداعي لك ىو أنو عصَت برتقاؿ فيتخّلف الداعي أّما التقييد يف األمور اػبارجية 

 فهو شيء مستحيل.

ذي يبكن ىو زبّلف وىكذا إذا أردُت أف أضرب شخصًا فيظهر االشتباه, فال
الداعي, يعٍت أنا أضربو بتخّيل أنو ظادل فظهر أنو ليس بظادل, أما أف أقّيد ضريب 
بأف يكوف ىذا الشخص ظاؼبًا فهذا غَت فبكٍن فإّف الضرب إّما أف يقع أو ال يقع 
أّما أنو يقع بقيد أف يكوف اؼبضروب ظاؼبًا فهذا شيء مضحك وىو ليس فبكن يف 

 حّد نفسو.
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إّف الشخص الذي فاتتو صبلة وقصد  -لها َهذا نأتي إلي مقامها ونقوؿ:وإذا قب
اإلتياف بالصبلة فهذا القصد أمٌر تكويٍتٌّ وخارجّي كالشرب ال يبكن أف يتقّيد, 
فكما أف الشرب والضرب ال يبكن أف يتقّيد كذلك القصد ال يبكن أف يتقّيد 

 -أي صبلة الظهر  -ة والذي يبكن ىو زبلف الداعي, يعٍت أنا أقصد ىذه الصبل
باعتقادي وبتصّوري أّف الفائت ىو صبلة الظهر, واالشتباه يف التطبيق فبكن أيضاً, 
أما أف أقصد مقّيدًا بأف يكوف الفائت ىو صبلة الظهر فهذا ليس دبمكن يف حّد 
نفسو, فاألمر اػبارجي ال يبكن أف يتقّيد والقصد أمر حقيقّي تكويٍّت وليس إنشاًء 

تكويٍت ال يقبل التقييد, فكّل أمر خارجّي ال يبكن فيو التقييد, والذي واألمر ال
 يبكن فيو ىو فكرة زبلف الداعي.

إذف فكرة التقييد غَت فبكنة يف باب القصد, وعلى ىذا األساس يف باب القصد 
مثبًل ينحصر األمر بتخّلف الداعي وفكرة التقييد غَت فبكنة يف حّد نفسها, وىذه 

وقد أشار إذل  (ٔ) بأس هبا, وقد ذىب إذل ذلك السيد اػبوئي)قده(قضّية علمّية ال
 ىذا اؼبطلب يف كلماتو مراراً.

 -وويى:

إّف التقييد الذي نفًتضو بالنسبة إذل القصد ال نريد بو أف القصد بعد ربّققو  -اّواًل:
يقّيد فإّف ىذا غَت فبكٍن كما أفاد)قده( إذ الشيء بعد أف وجد ال يبكن أف ينقلب 

و يتغَّت عّما ىو عليو, فإذا ربّقق القصد فبل يبكن أف يتغَّت بعد ذلك, ولكن نقوؿ أ
ىو مقّيٌد من البداية, فهو قد ُوِجَد وىو منصبٌّ على ىذا ال أنّو بعد وجوده يقّيد 

                                                           

 .ٖٖ٘, صٕٓ, جٗٙ, صٚٔاؼبوسوعة الفقهية, اػبوئي, ج ((ٔ
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هبذا, يعٍت من البداية أنا أقصد الظهر, فوِجَد القصد وىو ضّيٌق ومقّيٌد ال أيّن أريد 
بعد أف ربّقق حىت يقاؿ ىو غَت فبكن, بل أوجده وىو ضّيٌق أف أقّيده بالظهر 

ومقّيٌد من قبيل )ضّيق فم الركّية( يعٍت أوجد البئر وفمها ضيقاً, ىنا أيضاً القصد قد 
 وجد وىو ضّيق وىذا ال ؿبذور فيو.

فكرة التقييد يف ببل نقوؿ إّف األمور االنشائية ىي كذلك أيضاً, فإنّو)قده( سّلم 
يات بأف أُنشئ البيع على الشيء اؼبقّيد بأف أقوؿ )بعتك ىذا اؼبعدف باب االنشائ

ما اؼبقصود من تقييد  -على أنّو ذىب(, وىو)قده( قاؿ إّف ىذا فبكٌن, وكبن نقوؿ:
اؼبُنَشأ؟ فهل اؼبقصود أّف اؼبػُنَشأ يقّيد بعد ربّقق إنشائو؟ كبّل إنّو غَت فبكٍن فإف 

وإمبا اؼبقصود ىو أنّو ربّقق اإلنشاء على اؼبقّيد  الشيء ال يتغَّت ّعما ُوِجَد عليو,
ووجد اؼبػُنَشأ وىو مقّيٌد وضّيق, إّف ىذا اؼبطلب الذي ذكرناه يف القصد يأيت نفسو 
يف باب اإلنشاء وإذا قبلناه ىناؾ فلنقبلو ىنا, فإذف ال ؿبذور يف أف القصد مقّيداً 

 بل يوجد وىو متعلٌق بالظهر. بالظهر لكن ال دبعٌت أنو بعد أف ربّقق يقّيد بالظهر

وعلى ىذا األساس تظهر الثمرة لو انكشف اػببلؼ وأّف الفائت ىو العصر, 
بالظهر فالعصر ال يُقَصد امتثاؿ أمرىا فتقع  اً فماداـ قصدي اغبقيقي الواقعي متعّلق

باطلة, بينما إذا قلنا أف القصد ليس منصّبًا على الظهر وإمبا ىو منصبٌّ على 
 يأف الفائت ى علم ا وعلى اؼبأمور بو يف علم ا ولكن زبّيلت اشتباىاً  الفائتة يف

 الظهر فتقع العصر حينئٍذ صحيحة.

سّلمنا أّف فكرة تقييد القصد ليست فبكنًة كما أفاد)قده( فبل يبكن أف ولو  -ثانياً:
ىو أراد أف يرّتب على ذلك صّحة  -يقّيد القصد بصبلة الظهر ولكن نقوؿ:

ىذه الثمرة اليت تريدىا  -و كاف الفائت ىو العصر واقعاً, ولكن نقوؿ لو:الصبلة ل
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ال يبكن ترتيبها رغم أّف اؼبورد ليس من موارد التقييد واقعًا فمع ذلك ال تقع الصبلة 
صحيحًة, والوجو يف ذلك ىو أّف اؼبكّلف يعتقد ولو خطًأ أنو دل يقصد العصر 

د اػبوئي)قده( يقوؿ لو ال يبكنك قوؿ ذلك ويصرّح ويقوؿ إيّن ال أريد العصر والسي
بل أنت قاصٌد للصبلة الفائتة وال يبكن أف تقصد العصر, إنّو يف مثل ىذه اغبالة ال 
يقع االمتثاؿ واؼبقرّبّية, يعٍت ال تقع صبلة العصر فإّف االمتثاؿ واؼبقرّبّية فرع ما يعتقده 

الواقع, فهو خطًأ واشتباىاً  اإلنساف وتصّوره ويريده ولو خطًأ واشتباىًا ال ما ىو
يقوؿ ال أريد مطلق الصبلة الفائتة بل أريد الظهر فقط وىو مشتبٌو ولكن رغم أننا 
نعًتؼ بأف ىذا اشتباه ال ربصل معو اؼبقرّبّية كبو صبلة العصر فإنّو بالتارل يصرّح 

باطبلً  بأنّو ال يريدىا بل يريد الظهر فقط, وماداـ يعتقد هبذا وإف كاف ىذا االعتقاد
ال ربصل بذلك اؼبقرّبّية كبو العصر, فعادة النتيجة كما عليو اؼبشهور وىو أنّو مىت ما 
قصد الظهر بنحو التقييد مث ظهر أف الفائت ىو العصر فبل تقع العصر صحيحة, 
وأّما إذا كاف بنحو زبّلف الداعي فتقع صحيحة, ولكن قلت إف  ىذا حبث علمّي 

ل سوى اػبطأ يف التطبيق أّما القصد بنحو التقييد فليس ال يوجد عند اؼبؤمن العاق
 دبوجود.

ىناؾ فكرة أخرى يعرّب عنها بفكرة الداعي إذل الداعي ولعّلها من  -األمر الراَع:
مبتكرات صاحب الكفاية)قده( فإنّا دل ّنطلع على قائٍل هبا أسبق منو, وقد ذكر 

إذ  -جوب مقّدمة الواجب يعٍت عند بياف شبرة و  -ذلك يف حبث مقّدمة الواجب 
وقع كبلـ بُت األصوليُت عن أنّو ما ىي الثمرة لكوف مقّدمة الواجب واجبة؟ وواضٌح 

لكن  ,أّف االتياف وعدـ اإلتياف هبا ليس شبرًة ألنّو حىت إذا دل نقل بوجوب اؼبقّدمة
 ؟ربّقق ذي اؼبقّدمة, فأين شبرة الوجوبأجل ىو الزـٌ عقبلً من  ومن مثاالتياف هبا 
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ربَّت األصولّيوف يف تصوير الثمرة, وأحدى الثمرات اليت ذكرت ىي ىذه الثمرة وىي 
بناًء على عدـ جواز أخذ  -أنّو إذا كانت اؼبقدمة واجبة ال هبوز أخذ األجرة عليها 

من قاؿ إّف الواجب ال  -, وىو)قده( أجاب عنها فقاؿ:-األجرة على الواجب 
ذلك, بل قد هبب كما يف اؼبهن اليت يتوّقف هبوز أخذ األجرة عليو؟!! بل هبوز 

عليها النظاـ االجتماعي كطبابة الطبيب وتعليم اؼبعلم وىندسة اؼبهندس وخبازة 
اػبّباز فإّف ىذه اؼبهن يتوّقف عليها نظاـ اؼبعيشة وهبوز أخذ األجرة عليها بل هبب 

جملّانية بل إذ لو دل يأخذ األجرة فماذا يصنع كي يعيش؟! إذف ىي واجبة ال بنحو ا
 بنحو أخذ األجرة.

جارية فإّف تئذا كيف نوّجو مسألة العبادة االسإنّو بناًء على ى -ثب مم يها قاؿ:
قصد القربة فيها مطلوٌب فيها, فإذا كاف الواجب توصّليًا كالطبابة أو اؽبندسة فبل 

وال  -بأس بأخذ األجرة, أّما إذا كانت عبادة فحيثّية العبادة سبنع عن أخذ األجرة 
ز أخذ , فكيف قبوّ - ةسبنع من ذلك بل حيثّية العباد نقوؿ حيثّية الوجوب ىي اليت

جارية؟! واؼبنافاة ليست بُت الوجوب وبُت أخذ األجرة ئاألجرة على العبادات االست
 وأخذ األجرة . -أي القربة  -وإمبا ىي بُت قصد العباديّة 

لعمل بل على اإلتياف بو ىو يستأجر ال على ذات ا -يها ُجاب)قدو( قائالً:
بقصد القربة وكأنّنا نقوؿ لو )أقصد القربة هبذا العمل وكبن نعطيك األجرة على 
قصدؾ القربة هبذا العمل(, فقصد القربة موجوٌد ولكن الداعي إذل قصد القربة ىو 
أخذ األجرة, فيصَت أخذ األجرة ىو الداعي إذل قصد القربة الذي ىو داعي إذل 

ألجرة داٍع إذل الداعي ال أّف األجرة ابتداًء ىي الداعي إذل فعل فعل الصبلة, فا
 الصبلة بل ىي الداعي إذل قصد القربة لفعل الصبلة.
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أّف لدينا صلوات لطلب الرزؽ وطلب األوالد  -ومما يؤكد ما ذكرو)قدو(:
االستسقاء وغَت ذلك, فأنا حينما أصلي ىذه الصبلة لدفع الببلء أو لتوسعة الرزؽ و 

يف يلتئم طلب الرزؽ مع قصد القربة فأنت ىل تصلي للرزؽ أو تصّلي ىنا ك
للقربة؟ إّف ما ذبيب بو ىنا ىو جوابنا ىناؾ ويف كّل مورٍد, فهنا أجيب وأقوؿ أصّلي 
قربًة إذل ا تعاذل وإمبا أقصد القربة ألجل توسعة الرزؽ فصار توسعة الرزؽ داٍع إذل 

 فاية يلـز أف يرفض كّل ىذه الصلوات.فكرة صاحب الكبالداعي, فمن ال يقبل 

إّف قصد القربة ال  -ولكن اغباج مَتزا علي االيرواين أشكل على ىذه الفكرة وقاؿ:
تصّلي ألجل اؼباؿ والداعي اغبقيقي ىو اؼباؿ  ومن مثيلتئم مع قصد اؼباؿ, فإنك 

لقة وأّما قولك يا صاحب الكفاية بأّف اؼباؿ ىو الداعي إذل الداعي فهو ؾبّرد لق
لساٍف والوجداف يشهد بأّف الداعي ىو اّرؾ األخَت وارؾ األخَت ىو اؼباؿ, 

الذي ىو ارؾ  -فاّرؾ األوؿ للصبلة ىو القربة واّرؾ لقصد القربة ىو اؼباؿ 
قصد القربة ليس  من مثواّرؾ  اغبقيقي ىو ذلك ارؾ األخَت, ف -االخَت 

يجْمع  اعي األمر مع  اعي ُخذ األجرة.  )كيف -موجوداً, ونّص عبارتو:
وحديث الداعي إلي الداعي مجّر  لقلقة لساف. وليس الداعي إلي الفعل إال 

 .(ٔ) ذلك الداعي األخير(

إف قلت ما رأيك يف صلوات طلب  -ثب  وع إ كااًل عم نفسى حيث قاؿ:
 ؟(ٖ)وتوسعة الرزؽ (ٕ)األوالد

                                                           

 .ٛٚٔ, صٔهناية النهاية, علي االيرواين, ج( (ٔ
 .ٖٔٙٗٓٔ, حٛ, صٙكايف, جأُنظر: فروع ال ((ٕ
 . ٔ, حٖٚٗ, صٖأُنظر: فروع الكايف, ج ((ٖ

http://ar.lib.eshia.ir/13113/1/178/لقلقة
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بلة بقصد توسعة الرزؽ وليس مًتتّبًا على إّف األثر مًتّتٌب على الص -ُجاب وقاؿ:
 الصبلة بقصد األمر.

نا ُقوؿ َ هبا  أيتيعٍت ىذه الصلوات ليس مطلوبًا فيها قصد القربة بل  -صراحة:ُو
ألجل األوالد والتوسعة أّما أنو ألجل القربة فبل, فالقربة ليست مطلوبة فيها فإّف 

 رتو هبذا اؼبضموف الذي أوضحت.القربة ال ذبتمع مع قصد األوالد والتوسعة, وعبا

 -وقد يشكل عليى َإ كاليم:

وقد دّلت عليو  (ٔ)جاريئإنو ال إشكاؿ يف تشريع اغبّج االست -اال كاؿ األوؿ:
غبّج , فإذا دل تقبل بفكرة الداعي إذل الداعي فما ىو نظرؾ بروايات ا(ٕ)ايات كثَتةو ر 

يو اغبّج يلزمو أف يؤج ر عنو, جاري؟! فإنو قد دّلت الروايات على أّف الذي علئاالست
وكذلك من كاف مستطيعاً ولكنو ال يستطيع الذىاب إذل اغبّج ؼبانٍع فبلبد وأف هبّهز 
رجبًل ليحّج عنو, فما نصنع ؽبذه الروايات؟! إهنا بنفسها تكوف رّداً عليك وأّف فكرة 

 الداعي إذف صحيحة.

جيهو بفكرة الداعي إذل ض أنو اكبصر تو ًت فاإّف ىذا االشكاؿ يتّم إذا  -وويى:
الداعي, بل يوجد طريٌق آخر سنذكره فيما بعد ال يعتمد على فكرة الداعي إذل 

 الداعي.
                                                           

اؼبتداوؿ عدنا ىو وجود حج استيجاري وصبلة وصـو استيجارياف , وال يوجد عندنا  -فائدة جانبية: ((ٔ
بالنسبة إذل الصبلة والصـو روايات لبلستئجار, نعم عندنا أف اؼبيت ىل ينتفع بصبلة اغبي وصومو أو ال؟ 

الماـ عليو السبلـ نعم ينتفعوف بذلك أما الصبلة استئجارية فبل يوجد وىكذا الصـو وإمبا اؼبوجود ىو فقاؿ ا
 اغبج االستيجاري فإف فيو روايات كثَتة موجودة يف أبواب النيابة يف اغبج. الشيخ اأُلستاذ.

 باب من الزيادات يف فقو اغبج".ٕٙ, "٘أُنظر: هتذيب االحكاـ, ج ((ٕ
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إّف ؾبّرد وجود روايات تدّؿ على صحة االستئجار عن اؼبيت  -علي ُنى قد يقاؿ:
بل عن اغبي أحيانًا ىذا بنفسو يزيد يف االشكاؿ ال أنو يدفعو, اللهم إاّل أف نرفع 

عن قصد القربة يف اغبج وإمبا يكفي أف يأيت بو اؼبستأَجر ألجل أّف أحد اليد 
 اؼبؤمنُت طلب منو ذلك واعطاه ماالً ألجلو, فإذا التزمنا هبذا فبل بأس.

وما ذكرتو من الكبلـ الثاين قد يكوف ليس دبهم ويكفيٍت الكبلـ األّوؿ وىو أنو 
 جاريّة.ئيوجد طريق آخر غبّل مشكلة العبادات االست

إّف الداعي اإلؽبي على كبوين, أحدنبا ما يكوف بالدرجة العالية  -اإل كاؿ الثاني:
يت بالصبلة والصـو ال ألجل أمر ا عز  وجّل وال ألجل اعبنة وال ألجل الفرار آبأف 

)ما عبدؾ خووًا مم نارؾ  -من النار بل ؼبا قالو موالنا أمَت اؼبؤمنُت عليو السبلـ:
, ىذا ىو داعي (ٔ)وجدتك ُياًل للعبا ة وعبدتك(وانما وال طمعًا وي جهْك 

اركّية بدرجٍة عاليٍة, وىناؾ كبو ثاٍف من الداعي اإلؽبي وىي درجة ـبّففة أقل من 
تلك كما ىو اغباؿ يف عباداتنا فأنا وأنت ؼباذا نصّلي؟ ىل للجنة فقط دبا ىي جنة 

فإنو قد ال  ال؟ -بلة فهل نصلي يعٍت إذا دل يكن ىنا أمٌر إؽبي بالص -ببل أمٍر إؽبي 
يصّلي البعض, فاعبنة والنار وحدنبا ال تدعواف إذل فعل الصبلة, كما أّف األمر 

يعٍت إذا أمرنا ا تعاذل بالصبلة  -وحده من دوف وجود جنٍة وناٍر ال وبرؾ أيضًا 
وقاؿ ذبب عليكم الصبلة ولكنو دل يقل توجد نار يـو القيامة فالعرفاء سوؼ 

, فإذف اّرؾ ما ىو؟ أنّو كبلنبا, فأنا أصّلي -وأما أنا وأنت فقد ال نصلي  يصلوف
 ألجل األمر اإلؽبي والذي حرّكٍت كبوه ىو اػببلص من النار أو طلباً للجنة.

                                                           

 .ٕٛٚ, صٕٚحبار االنوار, اجمللسي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11008/72/278/طمعا
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وإشكاؿ اغباج مَتزا علي)قده( يتّم فيما إذا كاف اؼبطلوب ىو الداعي اإلؽبي 
األمر اإلؽبي, أما إذا كاف اؼبطلوب ىو بالدرجة العالية فاألجرة ال ذبتمع مع قصد 

يعٍت  -الّداعي اإلؽبي ولو بالدرجة اؼبخّففة فبل ؿبذور يف ذلك, والواقع ىو كذلك 
أف اؼبطلوب مّنا ىو الداعي االؽبي هبذه الدرجة اؼبخففة وىي يبكن أف ربصل وال 

 بأس بذلك.

اغبقيقة ليس ىو  وتنحّل أيضًا مشكلة الصبلة ألجل توسعة الرزؽ فإّف اّرؾ يف
توسعة الرزؽ فقط بل ألجل أّف ا عّز وجّل نصب ىذه الصبلة طريقًا لتحصيل 

اؼبكلف يقصد األمر اإلؽبي حيث جعلو طريقًا لتوسعة الرزؽ, إنّو ال  من مثالرزؽ, ف
 ؿبذور يف ذلك, فيندفع بذلك االشكاؿ.

من موارد وبُت ىناؾ فرٌؽ بُت ما ذكرتو  -ولكم يمكم لى)قدو( ُف يجيب ويقوؿ:
جارية مثبلً, ففي ىذه اؼبوارد اليت ذكرهتا يكوف ِكبل الداعيُت يصبّاف ئالصبلة االست

يف كبو ا عّز وجّل ويشَتاف إليو ألنّو حينما نصّلي ألجل األمر اإلؽبي وألجل اعبنة 
ذل ويرتبطاف بو, وىكذا يف االيت ىي من ا عّز وجّل فِكبل الداعيُت نبا من ا تع

مثاؿ توسعة الرزؽ فإيّن أّصلي ألمره ولتوسعة الرزؽ منو, فإذف ِكبل الداعيُت يرتبطاف 
 بو ويصّباف يف مكاٍف واحٍد وىو ا عّز وجّل, فاإلشكاؿ يرتفع.

جارية فإّف أحد الداعيُت ال يصّب يف اغبقل اإلؽبي ئوىذا خببلفو يف الصبلة االست
دل  من مثعادّي وليس من ا عّز وجّل, ففإّف أحدنبا ىو ربصيل األجرة من إنساٍف 

يصر الداعي للصبلة ىو ا عّز وجّل وإمبا صار ىو ربصيل األجرة من شخٍص 
 جارية.ئآخر, فبقي اإلشكاؿ على حالو بالنسبة إذل الصبلة االست
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 إذف ما ذكر من اعبوابُت يف رّد اؼبَتزا علي االيرواين ال ينفعاف يف رّده.

 -من أّف فكرة الداعي إذل الداعي باطلة  -إّف ما أفاده)قده(  -واألجدر ُف يقاؿ:
جارية ئشيء لو وجاىة واغبق معو, ولكن ىذا ال يعٍت أّف مشكلة العبادات االست

سوؼ تبقى على حاؽبا, بل يبكن أف ندفع ىذه اؼبشكلة بغَت فكرة الداعي إذل 
نو ذكر يف مستنده الداعي, وال أقصد من ىذا الطريق طريق الشيخ النراقي)قده( فإ

جارية, نعم لو صّلى اإلنساف ئأّف القربة والداعي اإلؽبي ليس معترٌب يف الصبلة االست
بنفسو فيعترب قصد القربة منو أّما إذا صّلى غَته عنو فقصد القربة ليس ببلـز من 

ة معْبرة وي صالة المسْأجر عهى  وف  -ذلك الغَت, ونّص عبارتو ىكذا: )القَر
 , وإذا بنينا على ىذا ارتفع أصل اإلشكاؿ.(ٔ)صالة األجير(

بيد أّف ىذا ـبالٌف للمرتكزات اؼبتشرعّية اليت تكاد تبلغ درجة الضرورة من أّف 
الصبلة من العبادات اليت يلـز فيها قصد القربة من دوف فرٍؽ بُت أف أصّلي عن 

 نفسي وبُت أف أصّلي عن غَتي.

وىو أّف  -ه( بل قبيب هبذا اعبواب:إذف كبن ال قبيب دبا أجاب بو النراقي)قد
الشخص حينما يستأجرين فأنا مىت أستحّق األجرة فهل أستحّقها بعد العمل أو 
قبلو؟ إنّو دبجرد أف وبصل عقد اإلجارة سوؼ يستحق األجَت األجرة وصارت ملكاً 
لو, نعم ىي ملٌك لو لكّنو ليس من البعيد أنّو يوجد شرط ضمٍت بأنو ال أعطيك 

 ال إذا أتيت بالعمل.األجرة إ

                                                           

 .ٖٖٗ, ٚمستند الشيعة, النراقي, ج ((ٔ
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فاألجرة إّما أف نقوؿ ىو يستحّقها دبجرد العقد ال بعد إسباـ العمل, أو نقوؿ ىو 
األجَت يتمكن أف يذىب إذل من استأجره ويقوؿ لو  من مثيستحّقها بعد االسباـ, ف

أين قد صّليت واغباؿ أنو دل يصل أصبًل بل يكذب عليو, وؼباذا دل يصنع األجَت 
 بد وأنو ألجل اػبوؼ من ا عّز وجّل.ىكذا؟ إنّو ال

بالصبلة ال ألجل األجرة فقط إذ األجرة أسبكن أف أكذب وآخذىا,  أيتفإذف أنا 
ديها حقيقًة؟ إنّو ليس ؤ أ ي هبعلٍت أف أقصد الصبلة حقيقةفإذف ما ىو الشيء الذ

 رجع فعل الصبلة إذل ا عز وجّل واػبوؼ منو, ومن مثإال ا عّز وجّل, إذف 
 وهبذا قد ربقق االمتثاؿ.

إذف قصد الداعي اإلؽبي موجوٌد وليس فعلي للصبلة ىو بقصد ربصيل األجرة فإّف 
ربصيل األجرة يبكن أف يتحقق بالكذب, فإذف البد وأف يكوف فعل الصبلة 

 بشكلها اغبقيقي ىو ألجل ا عّز وجّل وبذلك ربّقق قصد القربة.

التطبيق كما عرفنا فكرة الداعي إذل الداعي ,  عرفنا فكرة االشتباه يف -وقد تقوؿ:
ولكن ما ربط فكرة الداعي إذل الداعي بفكرة االشتباه يف التطبيق حيث ذكرت 
فكرة الداعي إذل الداعي كملحٍق أو كتتميٍم للفكرة األوذل فما ىو وجو االرتباط 

 بينهما ؟

ىي فكرة نستفيد  إّف وجو االرتباط ىو أّف فكرة االشتباه يف التطبيق -والجواب:
منها يف مقاـ تصحيح العمل, فالصبلة قد نصّححها من خبلؿ ىذه الفكرة كما 
أشرنا إذل بعض األمثلة على ذلك, ونفس الشيء يأيت يف فكرة الداعي إذل الداعي 

جارية ورفع اإلشكاؿ ئفإهنا فكرة لو سّبت يبكن من خبلؽبا تصحيح العبادات االست
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 ىو  أهنما معًا ؿباولتاف لتصحيح العمل العبادي, عنها, فاعبامع بُت الفكرتُت
فتصحيح العمل العبادي قد يكوف بتلك الفكرة أحيانًا وقد يكوف هبذه الفكرة 

 أحياناً أخرى.
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 الفائدة الثانية

 

 ن وٕسد االوضاٞٔسٔد الذلٗ

 .قبلءلعُ االمضاء ؼبا عليو ا إّف الدليل الشرعي قد يرد مورد التأسيس وقد يرد مورد

)كّل  ي  لك نظيف حْي تعلب ُنى  -قاعدة الطهارة اليت تقوؿ: -ومثاؿ األّوؿ:
قبلء ال يوجد قبلء فإّف العُ , فإهنا قاعدة شرعّية ليس ؽبا ربط دبا عند العُ (ٔ)قذر(

عندىم مثل ىذا اؼبضموف وىم بعيدين كّل البعد عن ذلك, فهي قاعدة تأسيسية 
شيء لك حبلؿ حىت تعرؼ أنو حراـ( فإهنا من جديدة. وىكذا مثل قاعدة )كّل 

ىذا القبيل أيضاً, وإذا كاف اغبكم من ىذا القبيل فيمكن أف نتمّسك باإلطبلؽ 
قبلء إذ اؼبفروض أّف ىذا اغبكم بعيٌد عن بعرضو العريض من دوف ربديٍد دبا عليو العُ 

ئية فنتمّسك قبلقبلء ووارد مورد التأسيس فبل يتقّيد وال يتحّدد باغبدود العُ العُ 
 بإطبلؽ اغبكم بعرضو العريض.

  -واما الثاني ولهو عدة امثلة:

 -الرجل يشّك َعدما يْوضأ, قاؿ:-)قلت لى: -موثقة بكَت بن أعُت: -ُّواًل:
, إهنا دّلت على أّف اؼبكلف بعد أف أهنى (ٕ)(يو حيم يْوضأ ُذكر مهى حيم يشك

                                                           

 , آؿ البيت.ٗ, حٖٚ, ابواب النجاسات, بٚٙٗ, صٖوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
 , آؿ البيت.ٚ, حٕٗ, ابواب الوضوء,, بٔٚٗ, صٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ
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ٌت أو ال وىل غسلها كامبلً الوضوء إذا حصل لو الشك يف أنو ىل غسل اليد اليم
أو ال فإّف ىذه الرواية ربكم بعدـ االعتناء بالشك ألّف اإلنساف عادًة حينما يتوضأ 

 -يعٍت بعد الفراغ من العمل  -ويكوف مشغواًل بالعمل يكوف أذكر منو حُت يشك 
 .(ٔ)فيستفاد منها عدـ االعتناء بالشك

قبلئياً وأف اإلنساف حُت العمل أشد باً عُ إنو يبكن أف يقاؿ إف  ىذه الرواية بيّنت مطل
ريد قبلئية وال تُ ىي تريد أف سبضي ىذه القضية العُ  من مثالتفاتًا منو خارج العمل و 

 أف تبُّت مطلباً تأسيسياً جديداً.

حكم إمضائي وليس تأسيسيًا فيتحّدد ويتضّيق  باهناإذا قلنا  فيماوتظهر الثمرة 
ض أنّو ًت فاإمبا يبنوف على عدـ االعتناء بالشك فيما لو قبلء قبلئية, والعُ باغبدود العُ 

                                                           

إذا شك اؼبكلف يف جزء بعد الدخوؿ يف اعبزء الثاين يبٍت على عدـ االعتناء بالشك,  -:جانبية فائدة ((ٔ
ىل ركعت أو ال أو أف ركوعي كاف بالشكل الصحيح  يعٍت لو فرضنا أنو بعدما دخلت يف السجود شككت

أوليس ىذا ركن وتبطل  -أوال فاغبكم الشرعي أنو ال يعَت أنبية للشك ويبٍت على الصحة, وال يقولن قائل:
إف كبلمنا ىو يف حالة الشك إما كبلمك فهو يف حالة  -الصبلة بسببو ولو كاف عن نسياف؟!! قلت:

بطلت صبلتو أما من شك فقاعدة التجاوز ذبري يف حقو فيبٍت على صحة  العلم, فمن علم بأنو فاتو ركن
ىو أنو لو شككت يف الوضوء ماذا أفعل؟ كما لو فرض أنو  -اعبزء السابق اؼبشكوؾ. والذي أريد بيانو:

بعد الدخوؿ يف غسل اليسرى شككت يف غسل اليد اليمٌت وىل غسلتها بشكل صحيح أو ال فما ىو 
يعيد الوضوء فإّف الوضوء قد خرج من قاعدة التجاوز, يعٍت ُعد  الوضوء شيئًا وفعبلً  اغبكم؟ إنو يلـز أف

واحداً وإذا كانت قاعدة التجاوز ذبري يف أجزاء الصبلة أو يف أجزاء أي عمل غَت الوضوء ولكن الوضوء ال 
ل صحيح ذبري فيو لوجود رواية تدؿ على ذلك, أما لو فرغت مث شككت ىل أتيت ببعض األجزاء بشك

أو ال فهنا ذبري قاعدة الفراغ والرواية قد دلت على ذلك حيث قالت )ىو حُت يتوضأ أذكر منو حُت 
يشك(. إذف ىذه أحكاـ ثبلثة ال يقع فيها االشتباه, قاعدة التجاوز ذبري يف الصبلة بُت جزء وجزء, وأما 

فهنا ذبري قاعدة الفراغ ببل يف الوضوء فبل ذبري, وأما إذا فرغت من الوضوء مث شككت يف جزٍء منو 
 مشكلة, فاالستثناء فقط ىو بلحاظ قاعدة التجاوز دوف قاعدة الفراغ. الشيخ اأُلستاذ.
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كاف وبتمل أنّو كاف ىو أذكر حُت العمل منو حُت يشك, أّما إذا كاف هبـز بعدـ 
األذكريّة واؼبساوات بُت حاليت العمل وما بعد الفراغ كما لو فرض أنّو دخل يف 

ة ففي مثل ىذه اغبالة ال الوضوء وكاف غافبًل غفلًة تاّمًة فهنا ال توجد حالة أذكريّ 
 ذبري قاعدة الفراغ. 

قبلئية ال أكثر إذف ىذه شبرٌة من شبرات كوف ىذا اغبكم إمضائي فيتحّدد باغبدود العُ 
حتمل أيّن احُت العمل أّما إذا دل  أحتمل أين أذكرُ  نتُ قبلئي ىو ما إذا كُ واغبّد العُ 

فهنا ال  تاّمةً  جزمّيةً  غفلةً غافبًل  جازمًا ولست أذكر كما إذا كنتُ  بل كنتُ  أذكرُ 
 يبكن تطبيق قاعدة الفراغ.

)كّل ما  ككت ويى مما قد مضي وأمضى كما  -موثقة ؿبمد بن مسلم: -ثانياً:
, إهّنا ّدلت على قاعدة الفراغ يف مطلق األعماؿ من دوف فرٍؽ بُت عمٍل (ٔ)يو(

ت ىل العقد ض أين تزوجت مث شككًت فاوعمل حىت يف األعماؿ غَت العباديّة, فلو 
وكذلك الطبلؽ فإنّو دبقتضى ىذه القاعدة  ,صحيح وتاـ األجزاء والشرائط أو ال

وال ىبتّص بالصبلة والصـو وما شاكلها  ,يثبت التعميم حىت لؤلعماؿ غَت العبادية
 بل قاعدة الفراغ جارية يف مطلق األعماؿ.

وإمضاٌء ؼبا قبلئي حكم تأسيسي أـ إهنا حكم عُ ىذه القاعدة أتكوف  -والكالـ:
 قبلء؟عليو العُ 

قبلء ىكذا يبنوف, فإهنم يف كّل عمٍل فرغوا ىي حكم إمضائّي فإّف العُ  -قد يقاؿ:
منو ال يعتنوف للشك إذا طرأ عليو بعد ذلك, فهي تريد أف تبُّت مطلبًا عقبلئياً 

                                                           

 , آؿ البيت.ٖ, حٖٕ, ابواب اػبلل يف الصبلة, بٖٕٛ, صٛوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/11025/8/238/فامضه
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ة, قبلئيّ وليس مطلبًا تأسيسًيا جديداً. وإذا قلنا ىكذا فبلزمو أف نتحّدد باغبدود العُ 
دل يقطع بالغفلة التاّمة  ّف االنسافقبلئية كما ذكرنا ىي فيما إذا فرض أواغبدود العُ 

 بل وبتمل أنّو كاف ذاكراً حُت العمل.

حكٌم ىو ىذا اغبكم اف , قد يقاؿ (ٔ)﴾َُْوُووا َِاْلُعُقو ِ ﴿ -قولو تعاذل: -ثالثاً:
بناًء على ىذا ف, -يبضى قبلئي قبلئية فكّل عقد عُ يعٍت اوفوا بالعقود العُ  -إمضائّي 

يبكن أف يقاؿ أنّو ال يستفاد اإلمضاء يف بعض اؼبوارد من قبيل ما إذا آجرت داري 
لو آجرتك داري, وقد ال تكوف األجرة معّينة,  من دوف تعيُت مّدة االجارة بأف قلتُ 

 قبلئيًا فاآلية حينئٍذ تكوف منصرفة عنو فإهنا ناظرة إذل العقودإّف ىذا ليس عقدًا عُ 
 قبلئياً.قبلئية وال تشمل مثل ىذا العقد الذي ىو مرفوض عُ العُ 

يضة امرأة عندىا بُ  فلو فُرض اف ,وىكذا لو فرضنا أّف شخصًا أراد إهبار الرحم
يضة يف رضبها مع فرض أنّنا استأجرت امرأة أخرى لوضع ىذه البُ لّقحت حبيمٍن و 

يعٍت  -يضة يف رضبها البُ  مل الناتج ينتسب إذل من وضعتبنينا فقهيًا على أّف اغب
دٍة سوؼ إنّو بناًء على ىذا تكوف ىذه اؼبعاملة سفهّية فأّي فائف, -اليت أولدتو 

يضة من إجارة رحم اؼبرأة األخرى؟!! إهنا ال تستفيد شيئاً, تستفيد اؼبرأة صاحبة البُ 
فهذه معاملة سفهّية فبل تكوف مشمولة ألوفوا بالعقود آنذاؾ. نعم لو كاف اغبمل 

يضة فهذه إجارة معقولة إّف اغبمل يكوف ولدًا لصاحبة البُ نتسب إليها كما لو قلنا ي
وسوؼ تستفيد منها, أّما أنو ال يكوف الولد ؽبا فقد يقاؿ بأّف ىذه اإلجارة سفهية 

 قبلئية.ىو إذل العقود العُ  (َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ )فبل نستفيد االمضاء ماداـ النظر يف 

                                                           

 .ٔدة, اآلية سورة اؼبائ ((ٔ
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َْبَػيػ ُهوا َُْف ﴿ -ريبة:اآلية الك -راَعاً: يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ِإْف َجا َُكْب وَاِسٌق ََِهَبٍأ وَػ
ُْْصِبَُّوا َعَلي َما وَػَعْلُْْب نَاِ ِميمَ  , فقد يقاؿ بأّف ىذه (ٔ)﴾ُتِصيُبوا قَػْوًما ََِجَهاَلٍة وَػ

ئيًا بقرينة أهنا قبلاآلية ال تريد أف تبُّت مطلًبا تأسيسيًا بل تريد أف تبُّت مطلبًا عُ 
, (فَػَتبَػيػ ُنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما جِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمُتَ ) -ّعللت وقالت:

قبلئيًا فيًتّتب على ذلك بعض األمور من قبيل أنّو دامت تريد أف تبُّت مطلبًا عُ  وما
ب مثبًل لكنو يصوف لسانو عن دباذا نفسر الفاسق؟ ىل ىو من وبلق غبيتو أو يستغي

الكذب؟ فإذا أردنا أف نأخذ باؼبصطلح اللغوي فنعم ذلك ىو معٌت الفاسق, ولكنو 
قبلئيًا فحينئٍذ نقوؿ من اؼبناسب عند العقبلء أّف اؼبدار على أنو ماداـ ىذا حكمًا عُ 

يكذب أو ال يكذب يف نقلو فنفّسر الفاسق دبن ال يتحّرز عن الكذب يف إخباره 
فرض أنّو وبلق غبيتو او ال وسواء يستغيب أو ال فإّف ىذه أمور جانبية واؼبهم  سواء

 قبلئي.ىو أف يكوف متحّرزاً ألّف اآلية الكريبة ناظرة إذل حكٍم عُ 

ويًتّتب على ذلك أّف اػبرب الذي أعرض عنو اؼبشهور من اؼبتقّدمُت ىل نأخذ بو أو 
ا أعرض عنو أصحاب الفّن, فاألخذ إّف العقبلء ال يأخذوف باػبرب إذ -ال؟ فنقوؿ:

قبلئيًا فبل يكوف مشمواًل لآلية الكريبة ألهنا قبلئياً, وإذا دل يكن عُ بو ال يكوف عُ 
 ناظرة إذل حكٍم عقبلئي.

 

 

 
                                                           

 .ٙسورة اغبجرات, اآلية ((ٔ
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 -ووي يذا المجاؿ يوجد تساؤالف:

قبلء؟ فكيف تقوؿ أف  كيف كبرز أّف الدليل وارد مورد االمضاء ؼبا عليو العُ   -األوؿ:
لك طاىر( أو )كّل شيء لك حبلؿ( ىو تأسيسّي ودل يرد مورد  )كّل شيء

 االمضاء أّما مثل )ىو حُت يتوضأ أذكر منو حُت يشك( وارد مورد االمضاء؟

إّف الطريق لذلك ىو مبلحظة القرائن واؼبؤشرات والظهور, والطريق  -والجواب:
 منحصٌر بذلك.

)الرجل  -لسائل وقاؿ:سأؿ ا -أي موثقة بكَت بن أعُت  -وفي المثاؿ األّوؿ 
يشك بعدما يتوضأ( واإلماـ عليو السبلـ قاؿ )ىو حُت يتوضأ أذكر منو حُت 

السبب  بحقبلئّية فهي تصيشك(, وىذه القضية اليت بّينها اإلماـ ىي قضّية ونكتة عُ 
ىذه الرواية ظاىرة يف  بحلدعوانا أّف ىذا اغبكم وارد مورد االمضاء, وبالتارل تص

 قبلء.مضاء ؼبا عليو العُ ورودىا مورد اال

)كل ما شككت  -اليت تقوؿ: -وىو موثقة ؿبمد بن مسلم  -ووي المثاؿ الثاني 
فيو فبا قد مضى فأمضو كما ىو( فالقرينة ىي إّف نفس ىذا اؼبضموف ىو مضموٌف 

قبلء أنبية للشك بلحاظو ماداـ قد عقبلئّي, فالشيء الذي مضى وانتهى ال يعَت العُ 
قبلئيًا يتوّلد ظهوٌر يف الدليل يف إرادة ؼبضموف مضمونًا عُ مضى, فبسبب كوف ا

 االمضاء.

قبلئّية فإّف اؼبقصود من العقود ىي العقود العرفّية العُ  (أوفوا بالعقود)وىكذا يف مثل 
إذ اغبكم الشرعي ينصّب دائمًا على اؼبوضوعات العرفّية, فكّل ما يصدؽ عليو 
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نستفيد منو أنّو وارد مورد إمضاء  من مثفاء بو, و قبلئيًا هبب الو عنواف العقد عرفًا وعُ 
 قبلئي.قبلئية ألّف وجوب الوفاء ينصّب على اؼبوضوع العُ العقود العُ 

قبلئية دبعٌت قبلئي ليس حيثّية العقل وإمبا اغبيثية العُ وواضٌح أّف مقصودنا من العُ 
صد بو الناس قبلء يف األصوؿ بإطبلقُت, فمرة نطلقو ونقالناس, ألنّا نطلق لفظ العُ 

قبلئية, وكّل ظهوٍر حّجة بالسَتة مثل أف يقاؿ كّل من حاز ملك بالسَتة العُ 
قبلئية ىنا ليس حيثية العقل وإمبا اؼبقصود ىو حيثية الناس قبلئية فاؼبقصود من العُ العُ 

قبلء ولكن اغبيثية دبا ؽبم من ثقافة ومتبّنيات وأفكار وسلوؾ فنطلق على العرؼ بالعُ 
العقل بل ماداـ يعملوف بالظهور وكانت سَتة معاصرة للشارع وقد ليست حيثية 

 أمضاىا فصارت حّجة, وىذا ىو الغالب اؼبتداوؿ.

ىي  (أوفوا بالعقود)قبلء دبعٌت العقل, وىنا مقصودنا حينما نقوؿ وقد يطلق العُ 
قبلئية وليس اؼبقصود ىو حيثية العقل بل حيثية الناس, فاؼبقصود ىو العقود العُ 

د اليت تصدر من الناس, فاآلية الكريبة ناظرة إذل ىذا ألّف اغبكم دائماً ينصّب العقو 
قبلئي دبعناه العريف وقلنا إّف الزمو أّف ىذا الدليل ينصرؼ عن على اؼبوضوع العُ 

باب االجارة,  العقود غَت اؼبتعارفة لدى الناس كما لو فرض أّف األجل دل يذكر يف
 ذلك. وبيضة وما شاوىكذا يف مثاؿ البُ 

ِإْف َجاءَُكْم ) -اليت تقوؿ:  -وىو آية النبأ  -الذي ذكرناه ووي المثاؿ اآلخر 
, فنفس ىذا التعليل يشهد (َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما جِبََهاَلةٍ )ُعّلل وقيل   (فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػ ُنوا

 .قبلئّية عرفّيةبأف ىذا اغبكم وارد مورد اإلمضاء ألّف ىذه النكتة نكتة عُ 
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إذف الطريق إلحراز أّف ىذا الدليل وارد مورد االمضاء ىو القرائن والظهور كما ىو 
 واضح.

ى نتيجتو وقد تكوف ولكن ألفت النظر إذل أّف ىذا الطريق قد يكوف أحياناً متػ َفٌق عل
قبلئي, , ففي ىذه األمثلة اليت ذكرت قد تّتفق معي على أّف اغبكم عُ ةالنتيجة ـبتلف
ىو حُت يتوضأ  -ثاؿ األّوؿ الذي ىو )الرجل يشك بعدما يتوضأ, قاؿ:فمثبًل يف اؼب

أذكر منو حُت يشك( كبن قلنا ىذا وارد مورد االمضاء بقرينة قولو )ىو حُت يتوضأ 
قبلئية, ورّب شخٍص آخر يقوؿ ّكبل بل ىذا أذكر منو( ألّف ىذه النكتة نكتة عُ 

ورد االمضاء فسوؼ يتحّدد باغبدود اغبكم دل يرد مورد االمضاء ألنّو لو كاف وارداً م
يعٍت يف حالة احتماؿ األذكرية أّما يف حالة اعبـز  ,قبلئّية أي حبدود ىذه النكتةالعُ 

 بالغفلة التاّمة فبل يبكن تطبيق قاعدة الفراغ.

ٌّ مطلٌق فاإلماـ عليو السبلـ  إّف ىذه ىي الثمرة فقد يقوؿ قائل إّف ىذا اغبكم عا
طلقًا وال يريد أف يثبت حكمًا خاّصًا يف ىذه اغبدود يريد أف يثبت حكمًا م

قبلئية, نعم ىذا قد ذكره من باب اغبكمة وىو أّف اغبكمة لعدـ االعتناء بالشك العُ 
ىو أنّو حينما يتوضأ أذكر منو حُت الشك ال أنو ذكره من باب تقييٍد وعّلٍة ؽبذا 

ها ذكرت من باب قبلئّية لكنّ اغبكم. فعلى ىذا األساس وإف كانت النكتة عُ 
 اغبكمة فاغبكم يبقى على عرضو العريض. فإذف ىذا سوؼ يصَت اختبلفاً بيننا.

وىكذا يف اؼبثاؿ الثاين الذي ىو )كّل ما مضى فأمضو كما ىو(, فصحيٌح أّف 
ريد أف يقوؿ إنّو تعّبدًا كّل شيء قبلء ىكذا عندىم ولكن اإلماـ عليو السبلـ يُ العُ 

قّيد حبدود احتماؿ األذكرية وااللتفات, فهو يعطي مضى ال مشكلة فيو وال تت
قاعدة تعبديّة مطلقة وىي أّف كّل ما مضى فقد مضى, إنّو يوجد ؾباٌؿ ألف يّدعي 
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شخٌص ىكذا, ومن ىو اغَبَكُم بيننا يف مثل ىذه اغبالة؟ ليس إاّل الوجداف,  وأنت 
 تّدعي الوجداف وأنا أّدعي الوجداف فكلٌّ يتبع وجدانو.

 ؟مرنةإّف ىذه حوالة على قضّية  -:وال تقل

إنّو ال مشكلة يف ذلك, فإّف الظهورات ىي ىكذا, فحينما نقوؿ ىذا  -وأقوؿ:
الكبلـ ظاىر يف كذا فقد تقبل أنت الظهور وقد ال يقبل بو اآلخر, فمن قبل 
بالظهور أخذ بو ومن دل يقبل ال يأخذ بو, فهذه قضّية وجدانّية وال يبكن غَت 

 ذلك.

أعٍت أّف الدليل إذا كاف واردًا مورد  -ما ىو مدرؾ ىذا اغبكم  -الثاني:الْساؤؿ 
 ؟-قبلئّية ال أكثر من ذلك االمضاء فيتحّدد باغبدود العُ 

دمنا قد فرضنا ورود الدليل مورد االمضاء ال أكثر فيلـز أف  إنّو ما -والجواب:
 قبلئّية.من اغبدود العُ قبلئّية ألنّو ال يريد أف يقوؿ شيئاً أكثر يتحّدد باغبدود العُ 
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 الفائدة الثالثة

 

 وزام الشاسع

يّاتو نيقصد باؼبذاؽ األفكار وؾبموع اؼبتبنّيات الفكريّة للشخص, إّف ؾبموع متب
وبسبب ذلك قد نتمّكن كبن أف كبّدد  ,الفكريّة وأدبّياتو يشّكل لو ذوقًا ومذاقاً 

ف  رأي فبلف يف ىذه موقف ىذا الشخص يف بعض القضايا اليت ربصل ونقوؿ إ
القضّية ىو كذا قبل أف نسألو, وكيف ذلك؟ ألنّا نعرؼ متبنيّاتو الفكرية وأفكاره 

 وأدبّياتو فنتمّكن أف كبدد رأيو.

قاؿ لئلماـ  بن معاوية أّف يزيد (ٔ)فمثبًل يف حق أئمة أىل البيت عليهم السبلـ ورد
ؼباذا  -صبلة الغفيلة, فقيل لو:االماـ زين العابدين عليو السبلـ ىل من توبة فعّلمو 

 ال يوّفق إذل ذلك. -:عليو السبلـ  تعلمو؟! فقاؿ

نا ُقوؿ: إنّو حىت لو كاف الشمر يأيت لئلماـ زين العابدين ويقوؿ لو سيدي تب  -ُو
علّي فهل يقوؿ لو كبل؟!! بل يقبل منو ذلك. ومن أين أعرؼ ىذا؟ أيّن أعرفو من 

السبلـ, فهذا شيٌء مسّلٌم عندي وىذا عبارة سلوكهم وأفكارىم وطريقتهم عليهم 
 أخرى عن اؼبذاؽ.

 لو سئلنا ما ىو رأي اإلسبلـ يف أف تصَت اؼبرأة رئيسة للجمهورية؟ -ومثاًل:
                                                           

 ىذا ما يقولو البعض ولكٍّت دل أره يف كتاب. الشيخ اأُلستاذ. ((ٔ
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وواضح أنّو ال يوجد عندنا رأي واضح لئلسبلـ نتمكن أف نلجأ إليو, فماذا نصنع 
 يف مثل ىذه اغبالة؟

, وقد فهمنا ىذا من ؾبموع أحكامو إّف مذاؽ االسبلـ ىو على العدـ -نقوؿ:
وآدابو, فهو يريد اؼبرأة للبيت بأف تريّب األجياؿ وتريب الرجاؿ واجملتمع ال أهنا تصَت 
رئيسًة, فهو دل يقبل بأف تصَت إماـ صباعٍة, وال قاضياً, والرجاؿ قّواموف على النساء, 

ّف ىذا صحيح جمهورية؟!! وأنا اآلف لست بصدد أللفكيف يقبل بأف تصَت رئيسًة 
أو باطل ولكن من أين عرفنا ىذا؟ إنّو من اؼبذاؽ, يعٍت أنّو ؾبموع ىذه األفكار 
تعطيك ذوؽ الشرع ورأيو وطريقتو. وال تناقشٍت يف األمثلة وتقوؿ إف  ىذا اؼبثاؿ 
باطٌل, فأقوؿ نعم قد يكوف باطبًل ولكٍت اآلف أوّضح لك روح اؼبقصود من مذاؽ 

 الشارع.

ض أّف شخصًا سأؿ عن قضّية االستمناء برؤية بعض اؼبناظر أو غَت ًت فالو  وىكذا
وليس إذل اؼبرأة  -ذلك, أي إشباع الشهوة اعبنسّية من خبلؿ النظر إذل الصور 

أو غَت ذلك فيُنزِؿ ويشبع شهوتو من ىذا الطريق؟ إنّو قد ال نعثر على  -اّرمة 
جّيد, ولكن لو فرضنا أنا دل نعثر  روايٍة واضحٍة يف ىذا اجملاؿ فلو عثرنا عليها فهو

على روايٍة أو عثرنا عليها ولكن نريد طريقًا ثانيًا فيمكن أف نقوؿ إّف الشرع نعرؼ 
من مذاقو أنّو يريد إشباع الشهوة من الطرؽ السليمة يعٍت من خبلؿ الزوجة أو 
اؼبملوكة, فمذاؽ الشارع نعرفو من خبلؿ ىذا فنحّرـ ىذا االشباع اعبنسي من 

ؿ ما أشرت إليو ونقوؿ اغبرمة ثابٌتة لقضاء الذوؽ الشرعي واؼبذاؽ الشرعي خبل
 لذلك. 

 ىذه بعض األمثلة والشواىد على توضيح ىذه الفكرة.
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النظر إذل أّف ىذا اؼبصطلح ليس موجودًا عند القدماء كالعبلمة وغَته وإمبا  وألفت
ه السيد ىو موجود يف كلمات بعض اؼبتأخرين, وكمثاٍؿ على ذلك ما ذكر 

اغبكيم)قده( يف اؼبستمسك فإّف السفيو يُبنع شرعاً من إعطاء األمواؿ لو وتصرّفو يف 
فهذا أقصى ما يدّؿ عليو ىو  (ٔ)﴾َواَل تُػْؤُتوا الس َفَهاَ  َُْمَواَلُكبُ أموالو لقولو تعاذل ﴿

أّف نفس السفيو ال هبوز إعطاء اؼباؿ لو, أّما أنّو لو دل يتصّرؼ يف مالو بل آجر 
نفسو غبمل شيٍء فهذا ليس تصرفًا يف اؼباؿ بل ىو تصّرؼ يف نفسو ودل يدّؿ دليل 

 على حرمتو فهل هبوز ىذا أو ال؟

وواضٌح أّف ىذا الكبلـ يكوف بناًء على أّف منافع اغبّر ليست أموااًل, أّما إذا بنينا 
ذا قلنا ىي على كوف منافعو أموااًل فهذه سوؼ تصَت مااًل ويصَت تصرّفاً باؼباؿ, أما إ

ليست مااًل فهذا ليس تصرّفًا باؼباؿ فردبا يقاؿ إّنو هبوز, وىنا قاؿ السيد 
)ويذا يو الذي يقْضيى مذاؽ العرؼ  -اغبكيم)قده( يف اؼبستمسك:

, يعٍت عدـ جواز أف يؤجر نفسو. إذف ىو سبسك إلثبات ذلك دبذاؽ (ٕ)والشرع(
 الشرع.

لة الزواج باألخت من الزنا, يعٍت لو وىناؾ مورٍد ثاٍف يف نفس اؼبستمسك يف مسأ
فرض أّف شخصًا كانت عنده زوجة وأراد أف يتزوج بأختها من الزنا يف عّدة طبلؽ 

األوذل الرجعي فهل هبوز ذلك أو ال؟ قد يقاؿ إنو هبوز باعتبار أّف النسب الزوجة 
 -بالعّدة  منفيٌّ بينهما فبل تعّد ىذه أختًا لتلك, وواضح أنّو بناًء على ىذا ال نقّيد

                                                           

 .ٙسورة النساء, اآلية  ((ٔ
 .ٕٔ, صٕٔاؼبستمسك, اغبكيم, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/10152/12/12/مذاق
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بل ىي حىت يف غَت العّدة  -ولكن اؼبسألة قد ذكرىا السيد اليزدي)قده( يف العّدة 
 فإنو بناًء على االحتماؿ يكوف جائزاً. 

)لكم المسْفا  مم َعض الروايات ومم  -مث قاؿ السيد اغبيكم)قده( بعد ذلك:
يعٍت  ,(ٔ)مذاؽ الشرع األقدس ُف حرمة الهكاح والوط  تاَعة للهسب العروي(

أف الشرع رّتب اآلثار من حرمة الزواج وغَتىا على النسب العريف ولكنو دل يرتب أثراً 
واحداً على ذلك وىو اإلرث أّما بقية األحكاـ فقد رتّبها, وىنا السيد اغبكيم)قده( 

 سبّسك بفكرة مذاؽ الشرع.

على  والسيد اػبوئي)قده( يف كتاب االجارة يف مسألة أنّو ىل هبوز أخذ األجرة
الواجب أو اؼبستحب كأف يعّلم األطفاؿ القرآف ويأخذ اؼباؿ على ذلك وكذلك 

)كّل مورٍ  علب مم مذاؽ الشرع لزـو  -قراءة التعزية وما شاكل ذلك قاؿ:
صدور العمل مهى علي صفة المجانّية كما وي األذاف وال يبعد ذلك وي 

...وال يجوز ُخذ الْجهيز ُي تجهيز الميت َل يو كذلك وي االوْا  والقضا 
 .أيضاً  )قده( بفكرة مذاؽ الشرع . إذف ىو سبسك(ٕ)األجرة عليى(

يوجد استعماٌؿ ؽبذا اؼبصطلح يف كلمات األعبلـ األسبق من ىذين العلمُت اال  وال
يف كلمات صاحب اعبواىر)قده( ويف موارد متعّددة, وحبسب اطبلعي ىو أقدـ من 

عّددة من جواىره, منها يف مسألة أّف اؼباء استعمل ىذا اؼبصطلح وذكره يف موارد مت
النجس لو تُػتَِّم كرًا بطاىٍر أو بنجٍس فهل يطهر أو ال؟ تنسب فتوى للسيد 
اؼبرتضى)قده( أنو يطهر إلطبلؽ )إذا بلغ اؼباء قدر كرٍّ ال ينجسو شيء(, وىنا قاؿ 

                                                           

 .ٜٕ٘, صٗٔ, جاؼبصدر السابق ((ٔ
 , ط قديبة.ٖٛٚ. االجارة, صٜٖٚ, صٖٓالسيد اػبوئي, تسلسلموسوعة  ((ٕ
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)كّل يذا مضاوًا إلي االسْبعا  سيما علي القوؿ  -صاحب اعبواىر)قده(:
َعد مهى االتماـ َعيم الهجاسة إذا اسْهلكت وصارت َاإل تماـ َالما  الهجس ُو

ىنا دبذاؽ  , فاستعاف(ٔ)ماً  َل يكا  يقطع المْأّمل وي مذاؽ الشرع َعدمى(
 الشرع.

وأيضًا ذكر يف مسألة أطراؼ الشبهة اصورة فقاؿ هبب اجتناب أطراؼ الشبهة 
)لسالمة العمومات عّما  -إنّو عّلل وقاؿ:أّما اؼببلقي لبعض االطراؼ فبل, وؼباذا ؟ 

يقْضي الشك وي تهاولها سيما مع معرووّيْى مم مذاؽ الشارع َالهسبة إلي 
 يعٍت الذي نعهده من مذاؽ الشرع ىو التساىل. , (ٕ)الطهارة والهجاسة(

وذكر أنّو ىل هبب تصفية الدراىم اؼبغشوشة ؼبعرفة أهنا بالغة حّد النصاب يف التزكية 
إذا علمنا أّف فيها حّد النصاب ولكن ال نعلم مقداره ففي مثل  -؟ فهنا قاؿ:أو ال

)ضرورة معلومّية الوجوب وي مثلى مم  -ىذه اغبالة ذبب التصفية وعلل بقولو:
 إذل آخر اؼبوارد اليت أشار إليها. (ٖ)(مذاؽ الشرع

يف وفبن شاىدناه يستعمل ىذا اؼبصطلح ويستعُت بو األغا رضا اؽبمداين)قده( 
مصباح الفقيو حيث ذكر مسألًة ترتبط بأحكاـ األموات وتغسيل اؼبّيت وباؼبناسبة 

)ولعمري ُّف يذو الدعوى مههب غير َعيدة عم  -ذكر ىذه العبارة حيث قاؿ:

                                                           

 .ٓ٘ٔ, صٔجواىر الكبلـ, اعبواىري النجفي, ج ((ٔ
 .ٖٖٓ, صٔ, جاؼبصدر السابق ((ٕ
 .ٜٙٔ, ص٘ٔجواىر الكبلـ, اعبواىري النجفي, ج ((ٖ
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الصواب ولعّلى يعْرؼ َها كّل مم تْبع وي ُحكاـ األموات واسْأنس َمذاؽ 
 . (ٔ)الشرع(

وأنو ىل هبوز زخرفتها بالذىب والفّضة أو ال  وذكر أيضًا يف مسألة تزيُت اؼبساجد
)لكم اعْما  مثل المصّهف علي مثل يذو األ لّة الْي ال  -فقاؿ ىناؾ ما نّصو:

يخفي قصوريا...يهبئ عم كوف الَّكب مم حيث يو مفروغًا عهى عهديب إّما 
 .(ٕ)السْهباطى مم مذاؽ الشرع وي َها  المساجد...(

من اؼبتأخرين ونقلنا كبلـ علمُت من الطبقة نقلنا كبلـ علمُت  -والخالصة:
 األسبق وىم أقدـ من وصل إلينا كبلمو يف ىذا اجملاؿ.

اتضاح يذا نذكر المطلبيم الْالييم:  -َو

 ؟ائدةما ىو وجو حّجية ىذه الف -المطلب األّوؿ:

إهنا تنتهي إذل القطع وحجيتو, فبلبد وأف وبصل للفقيو قطٌع أو  -والجواب:
ىذا ىو ذوؽ الشرع, يعٍت مثبًل اؼبرأة ال تتّوذل اؼبنصب العارل يف جهاز اطمئناٌف بأّف 

اغبكومة, إذ لو دل وبصل قطٌع فالثابت ىو الظّن وىو ال يغٍت من اغبّق شيئاً, 
فحينما تّدعي اؼبذاؽ البّد وأف يكوف عندؾ قطٌع أو اطمئناٌف وإال فبل هبدي. نعم 

وتقوؿ نعم أنا أقطع بأف  االسبلـ  ردبا أختلف معك فأنت وبصل لك القطع بسرعة
ال يريد للمرأة أف تتوذل رئاسة اعبمهورية بينما أنا فبل وبصل عندي قطع بل أقصى 
ما عندي ىو الظن, ولكن ىذه قضّية ثانية فهي كسائر اؼبوارد مثل باب الظهورات 

                                                           

 , ط جديدة. ٖٓٔ – ٜٕٔ, ص٘مصباح الفقيو, اؽبمداين, ج ((ٔ
 , ط قديبة.ٗٓٚ, صٕ, جاؼبصدر السابق ((ٕ
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فقد يّدعي شخص الظهور أّما اآلخر فبل يراه وىنا أيضا كذلك, ولكن الذي أريد 
لتأكيد عليو ىو أّف من يتمسك باؼبذاؽ فبلبد وأف يفًتض حصوؿ القطع عنده ا

وإال فبل يسمن وال يغٍت من جوع فالتفت إذل ذلك, وحيث إنّو قد يصعب حصوؿ 
 القطع فلذلك قّل تداوؿ ىذه الفكرة يف كلمات الفقهاء.

إذا  ناطلح مهما أمكن وال تستعن بو ألنّ وأوصيك بأف رباوؿ أف ال تتداوؿ ىذا اؼبص
 تداولناه فقد يوّلد لنا ما ال وبمد عقباه.

لح, طنفس ىذا اؼبص اىادّ مؤ  لعلّ  خرىناؾ مصطلحات ثبلثة أُ  -المطلب الثاني:
 -وإف دل تكن نفسو فبل أقل ىي قريبة منو:

 روح الشريعة. -المصطلح األّوؿ:

 -يت تقوؿ:وإف كاف ىذا اؼبصطلح قليل التداوؿ جداً, من قبيل أف يقاؿ يف الرواية ال
, فقد يقاؿ إّف ىذه الرواية (ٔ))إّف قومًا كانوا مم الجم وكشف اهلل عههب الغطا (

يَا َُيػ َها اله اُس ِإن ا َخَلْقَهاُكْب ِمْم ذََكٍر منافية لروح الشريعة اؼبستفادة من مثل قانوف ﴿
ًا َوقَػَباِئَل لَِْػَعارَُووا ِإف  َُكْ  َرَمُكْب ِعْهَد الل ِى َُتْػَقاُكْب ِإف  الل َى َوُُنْػَثي َوَجَعْلَهاُكْب ُ ُعَو

فهذه روح الشريعة وال توجد ألفاظ تدّؿ على بطبلف ىذه الفكرة  (ٕ)﴾َعِليٌب َخِبيرٌ 
اليت ذكرهتا الرواية وإمبا الروح واؼبضموف الذي نستفيده من ىذه اآلية الكريبة أو فبا 

مطروحة ؼبخالفتها لروح الشريعة,  شاكلها يرّد على ىذه الرواية فتكوف ىذه الرواية

                                                           

 .ٕ,حٛ٘ٔ, ص٘يف, جفروع الكا(ٔ) 
 ,ٖٔسورة اغبجرات, اآلية  ((ٕ
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ىنا يبكن أف نقوؿ إّف مصطلح روح الشريعة ىو عبارة أخرى عن مذاؽ الشرع 
 ولكن األلفاظ ـبتلفة.

 نقض الغرض. -المصطلح الثاني:

كما ظبعنا ىذا مرّة من السيد اػبوئي)قده( يف ؾبلس درسو اؼببارؾ يف مبحث 
هم السادة ويعطونو للعامي مث اػبمس إذ يوجد بعض الناس السادة يأخذوف س

ذلك ودل  (ٔ)يأخذوف سهم السادة ويعطونو لعامي آخر...وىكذا وليس من شأنو
يكن اؼبعَطى أقاربو حىت يقاؿ إّف من شأنو أف يعطي أقاربو بل الذي يعطيو ىو 
شخٌص أجنيب كما أنّو يعطيو مبالغ كبَتة, فهذا يبكن أف يقاؿ ىو نقٌض لغرض 

سادة قد شرّع إلشباع حاجة السادة أعـز ا تعاذل وىذه الشارع فإّف سهم ال
 الطريقة توجب نقض الغرض.

وىذه الفكرة أيضًا ىي قريبة من فكرة مذاؽ الشرع فتتمكن أف تعرّب بنقض الغرض 
أو تقوؿ ىي منافية ؼبذاؽ الشرع فإّف ذوقو ىو إشباع حاجة السادة, فهي إّف دل 

 تكن نفسها فهي قريبة منها.

 مقاصد الشريعة. -الثالث: المصطلح

عبَت ليس موجوداً يف كلماتنا وإمبا ىو موجود يف كلمات غَتنا أو عند بعض توىذا ال
اؼبثّقفُت فيقوؿ مثبًل )كّل الطرؽ اليت تؤدي إذل نتيجة الربا وإف دل تكن ربًا فهي 

                                                           

وىي أنو إذا كاف السيد مرجعًا دينيًا فاؼبرجع كلنا نريد منو وفينا عدد كبَت من الشيوخ   -وأذكر فائدة: ((ٔ
فحاجتو سوؼ تصَت وسيعة فيتمكن أف يأخذ صبيع سهم السادة لو مث ىبلطو مع سهم االماـ ويعطيهم منو 

 الشيخ اأُلستاذ. فإنو ال مشكلة فيو.
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حراـ( كما لو فرضنا بيع عملة بأخرى كبيع مائة دوالر اليت قيمتها مائة وعشرين 
ينار بأربعمائة دينار إذل سنة مثبلً, وىذا سوؼ يؤدي إذل نتيجة الربا ومقصد د

الشريعة ىو أف ال ربتكر األمواؿ وذُبم ع عند شٍخص واٍحد ببل عمٍل األمر الذي 
يوجب اختبلؿ االقتصاد, ىذا ما قد يعرّب عنو دبقصد الشريعة, فإذف ىذا أيضًا ال 

 ذاؽ أيضاً.هبوز, وىذا اؼبصطلح قريب من فكرة اؼب

 يف صبيع ىذه اؼبصطلحات الثبلثة نقوؿ كما قلنا يف ذلك اؼبصطلح األّوؿ والهْيجة:
وىو أنّو ال عربة هبذه اؼبصطلحات وإمبا اؼبدار على القطع, فإف حصل القطع فِسر 
عليو سواء عرّبت دبقاصد الشريعة أو بنقض الغرض أو بروح الشريعة أو دبذاؽ 

 نفع.تال  ابأصبعه اوينالعن هدل وبصل القطع فهذ الشارع أو غَت ذلك, وإذا
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 الفائدة الراَعة

 

ّٗٛ ٔعذوّ ّٗٛ لمىطابكٗٛ يف احلذ ّٗٛ الذاللٛ االلتضاو  اتبع

وىو أّف الداللة اؼبطابقية للدليل  (ٔ)شر إليو يف الكفاية أو الرسائلىناؾ حبٌث دل يُ 
مّية عن اغبجية أيضاً أو ال؟ اللفظي لو سقطت عن اغبجية ىل تسقط الداللة االلتزا

يعٍت كانت للدليل داللتاف مطابقّية والتزامّية وسقطت اؼبطابقّية عن اغبجّية فهل 
تسقط االلتزامّية عن اغبجّية أو ال؟ وىذا البحث ليس موجودًا يف الكفاية وال يف 

 الرسائل وإمبا وجد بعد ذلك.

 -ولْوضيح المطلب نذكر َعض األمثلة:

وبكم بارتفاع مكلفًا كاف الوضوء يضره فحينئٍذ لو فرض أّف  -المثاؿ األّوؿ:
الوجوب عنو لقاعدة ال ضرر أو ال حرج, ولكن تكّلف اؼبكلف الوضوء مع اؼبشّقة 

 التاّمة فهل وضوؤه صحيح أو ال؟

إّف الوضوء صحيٌح باعتبار أّف قاعدة )ال ضرر( أو )ال حرج(  -قد يقوؿ قائل:
لم ترفعو فيمكن آنذاؾ أف يتقرب باؼببلؾ ووبكم آنذاؾ ترفع الوجوب وأّما اؼببلؾ ف

 بصحة الوضوء.
                                                           

اػبراساين يف كفاية االصوؿ, وال الشيخ االنصاري يف فرائد االصوؿ ال دل يتعرضا العلماف لو,  ((ٔ
 "الرسائل".
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وىذا الكبلـ يتّم بناًء على أّف الداللة االلتزامّية ال تتبع الداللة اؼبطابقية يف اغبجّية, 
أّما إذا قلنا بتبعيتها فبل يتّم ىذا إذ الداؿ على اؼببلؾ ىو األمر, فاألمر حينما يدّؿ 

ىو وجود اؼبصلحة,  -أي الـز اؼبدلوؿ اؼبطابقي  -جوب على الوجوب فبلـز الو 
أّما بعد أف سقط الوجوب ألجل الضرر فمن قاؿ إنّو يوجد مبلؾ؟! إنّو بناًء على 

د ما يدّؿ على فكرة التبعّية من اؼبناسب عدـ اغبكم بصّحة الوضوء لعدـ وجو 
سقط وداللة  على عدـ التبعية فالوضوء صحيح ألّف الوجوب قد اؼببلؾ, وأما بناءً 

الرواية على الوجوب قد سقطت عن اغبجّية بسبب ال ضرر أّما الداللة على اؼببلؾ 
 فبل موجب لسقوطها.

إذف ىذه شبرة مهّمة, ونتمكن أف نقوؿ إف  ىذه اؼبسألة ىي من القواعد اليت يستعاف 
 هبا يف مقاـ االستنباط وليست فائدة فحسب.

سجد ورأى فيو قباسة وقّدمنا جانب )أزؿ( لو دخل اؼبكّلف اؼب -المثاؿ الثاني:
على )صلِّ( ومن اؼبناسب آنذاؾ أف يشتغل اؼبكلف باإلزالة ولكنو دل يشتغل هبا 
واشتغل بالصبلة فهل يبكن تصحيح صبلتو باؼببلؾ؟ يعٍت نقوؿ إف  الصبلة كاف 
فيها مصلحة ووجوب والوجوب سقط بسبب )أزؿ( أّما اؼببلؾ فبل موجب لسقوطو 

على حالو, إّف ىذه القاعدة تأيت ىنا فبناًء على التبعّية حيث إنّو سقطت فيبقى 
الداللة على الوجوب عن اغبجّية فيلـز بذلك سقوط داللتو على اؼببلؾ, وأّما بناًء 

 على عدـ التبعّية فمن الوجيو أف نقوؿ إنّو يبكن تصحيحها باؼببلؾ.

ذكر قضّية جانبية: ـ التبعية فمبحث الًتّتب سوؼ إذا بنينا على عد ناوىي أنّ  -ُو
ال كبتاج إليو ألّف الصبلة يبكن تصحيحها باؼببلؾ, وأما إذا قلنا بالتبعّية فآنذاؾ 
كبتاج يف تصحيح الصبلة إذل وجود أمٍر ترّتيب, فاغباجة إذل مبحث الًتتب واألمر 
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ال كبتاج  الًتتيب ثابت على تقدير القوؿ بالتبعّية, اما إذا قلنا بعدـ التبعّية فحينئذٍ 
 إليو.

الصيب إذا أراد أف يصّلي أو يصـو أو غَت ذلك ىل يبكن  -المثاؿ الثالث:
تصحيح صبلتو أو ال؟ فاف أحد الطرؽ لتصحيح الصبلة ىو األمر باألمر, يعٍت 

واألمر باألمر أمٌر بذلك الشيء  (ٔ))إذا َلغوا سبعًا ُو تسعًا وأمرويب َالصالة(
هبا يف حّق الصيب من قبل ا تعاذل فاألمر يكوف  وىذا معناه أّف الصبلة مأمورٌ 

مصّححاً للصبلة ودور األب دور اؼببّلغ والواسطة ال أّف األمر متوّجو إليو وإمبا األمر 
 قد توجو إليو كوسيٍط وإال فهو متوّجو إذل االبن إذا بلغ سبعاً.

ا ال ِذيَم َآَمُهوا يَا َُيػ هَ وىو أف نقوؿ إّف قولو تعاذل ﴿ -ويوجد طريق آخر للتصحيح:
ـُ  أو غَت ذلك ىذه  (ٖ)﴾َوَُِقيُموا الص اَلةَ ﴿ قولو تعاذل أو (ٕ)﴾ُكَِْب َعَلْيُكُب الصَِّيا

يرفع الوجوب,  (ٗ)األوامر نتمّسك هبا يف حّق الصيب فإّف حديث رفع القلم
 -مّية فالوجوب مرفوٌع حبديث رفع القلم فزالت الداللة اؼبطابقّية وتبقى الداللة االلتزا

على حاؽبا بناًء على عدـ التبعّية, فإذا بنينا على عدـ التبعّية فاؼببلؾ  -أعٍت اؼببلؾ 
يبقى ويبكن التقّرب بو, وإذا بنينا على التبعّية ال يبكن التقّرب باؼببلؾ لعدـ 

 الكاشف عنو.

                                                           

 .٘, حٕٔ, صٖوسائل الشيعة, ج ((ٔ
 .ٖٛٔسورة البقرة, اآلية  ((ٕ
 .ٚٚسورة النساء, اآلية  ((ٖ
ميت تسع خصاؿ: اػبطاء والنسياف وماال عن أيب عبد ا )ع( قاؿ رسوؿ ا )ص( )وضع عن ا ((ٗ

 .ٖٙٗ,صٕيعلموف وماال يطيقوف...(. أصوؿ الكايف ج
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إذا كاف عندنا ما يدّؿ على وجوب صبلة اعبمعة مثبًل وآخر يدّؿ  -المثاؿ الراَع:
وىو استحباب صبلة اعبمعة يف زمن  -ى اغبرمة فهل يبكن نفي القوؿ الثالث عل

بالقولُت؟ فنقوؿ إف  نفس القوؿ بالوجوب ونفس القوؿ باغبرمة نبا ينفياف  -الغيبة 
 االستحباب؟ 

ىنا تظهر شبرة ىذه اؼبسألة, فإنو بناًء على التبعّية ال يبكن ذلك فإف األمر و 
اؼبعارضة وىكذا النهي التحريبي إذا سقط للمعارضة بالوجوب حينما يسقط بسبب 

يعٍت أف  اؼبدلوؿ اؼبطابقي قد سقط وبعد سقوط اؼبدلوؿ اؼبطابقي ال يبكن إثبات 
, أّما بناًء على عدـ التبعّية -وىو انتفاء االحتماؿ الثالث  -اؼبدلوؿ االلتزامي 

 فيمكن حينئٍذ نفي االحتماؿ الثالث.

 ألة ؽبا شبراهتا اؼبهّمة كما أوضحنا.هبذا اتضح أّف ىذه اؼبس

 -وباتضاح اؼبقصود من ىذه اؼبسألة يقع كبلمنا يف ثبلث قضايا:

رّب قائٍل يقوؿ إننا قرأنا يف اؼبنطق أّف الداللة االلتزامّية تابعة  -القضية األولي:
للداللة اؼبطابقية فكيف وقع الكبلـ اآلف بُت األصوليُت يف أهنا تابعة أو ليست 

فهل ىذا يعٍت أّف لؤلصوليُت رأيًا ىبالف رأي اؼبناطقة وىل توجد معارضة بُت  تابعة
 رأي اؼبناطقة ورأي األصوليُت أو ال؟

إف  اؼبناطقة ينظروف إذل شيٍء واألصوليوف ينظروف إذل شيٍء آخر,  -والجواب:
لة فاؼبناطقة ينظروف إذل أصل الوجود, يعٍت وجود الداللة االلتزامية فرع وجود الدال

اؼبطابقية من حيث أصل الوجود وال يبكن أف توجد داللة التزامّية ببل وجود داللة 
مطابقّية, والنكتة واضحة فإّف اللفظ البد يف اؼبرحلة األوذل أف يدّؿ على معناه حىت 
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؟!!  بالتارل يدّؿ على الـز معناه, أّما إذا دل يدّؿ على معناه فكيف يدّؿ على البلـز
 اؼبعٌت فرع الداللة على أصل اؼبعٌت. فالداللة على الـز

وىذا خببلفو يف علم األصوؿ فإّف األصورل يسلم أّف الداللة االلتزامّية من حيث 
الوجود متفّرعة على الداللة اؼبطابقّية ولكن الكبلـ ىو يف أنّو إذا سقطت اؼبطابقّية 

فاؼبنظور عند ال عن أصل الوجود بل عن اغبجّية فهل تسقط االلتزامّية عن اغبجّية؟ 
األصورل ىو اغبجّية بينما اؼبنظور للمنطقي ىو أصل الوجود أما اغبجية فهو بعيٌد 
عنها, واؼبنطقي يسّلم التبعّية يف أصل الوجود ويقوؿ إف  األمر داّؿ على الوجوب يف 
حّق الصيب أو اؼبريض فأصل الداللة موجودة على اؼبدلوؿ اؼبطابقي وىكذا الداللة 

نبا موجودتاف, تاجل وجود الداللة اؼبطابقّية, فكلااللتزامي فهي ثابتٌة ألعلى اؼبدلوؿ 
لكن األصورل يبحث قضية أخرى أجنبية عن اؼبنطقي وىي أّف الداللة اؼبطابقّية اليت 
ىي موجودٌة إذا سقطت عن اغبجّية فإّف حديث رفع القلم ال يرفع أصل الداللة 

ة فاللفظ يبقى ظاىراً يف الوجوب فظهوره على الوجوب وإمبا يرفع حجّية تلك الدالل
يف الوجوب موجوٌد ولكن ليس حبّجة فإّف اؼبخّصص اؼبنفصل أو اغباكم ال يرفع 
أصل الداللة على الوجوب بل ىي موجودٌة غاية األمر ىي ليست حبّجة, فيأيت 
األصورل ويقوؿ إذا زالت اغبجّية عن اؼبدلوؿ اؼبطابقي بعد فرض وجوده ىل يسقط 

وؿ االلتزامي عن اغبّجية أو ال؟ فكبلـ األصورل يف جانٍب وكبلـ اؼبنطقّي يف اؼبدل
 جانٍب آخر.

إف  ىذا البحث ينبغي زبصيصو وتضييق دائرتو دبا إذا كاف اؼبدلوؿ  -القضية الثانية:
 االلتزامي أعّم من اؼبدلوؿ اؼبطابقي دوف ما إذا كاف مساوياً.
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ؿ التزامّي وىو أعّم دبعٌت أنّو كّلما كاف ىناؾ فمثبًل الوجوب واؼببلؾ, فاؼببلؾ مدلو 
وجوٌب فبلبد وأف يكوف ىناؾ مبلؾ حتماً, وليس كّلما كاف ىناؾ مبلؾ كاف ىناؾ 
وجوب, وىذا معناه أّف اؼببلؾ صار أعّم فإّف األعم إذا وجد ال يلـز وجود األخّص 

كبلـ وىو أنّو ولكن إذا وجد األخص يلـز وجود األعم, فاؼببلؾ أعّم, فهنا يأيت ال
إذا ارتفع الوجوب فبل يلـز تكوينًا ارتفاع اؼببلؾ ألنّو أعّم وعليو فهل يبقى على 

 اغبجّية أو ال؟

أّما إذا كاف مساويًا كما ىو اغباؿ يف اإلنساف والناطق مثبًل, فلو فرض على أنو  
د, وبعد دّؿ الدليل على وجود إنساٍف يف اؼبسجد فبااللتزاـ الناطقّية ثابتة يف اؼبسج

ذلك حصل اؼبعارض للمدلوؿ اؼبطابقي حيث جاء شخٌص وقاؿ إف  اإلنساف ليس 
موجودًا يف اؼبسجد فيسقطاف عن اغبجّية يف اؼبدلوؿ اؼبطابقي ألجل اؼبعارضة, فهنا 
ىل يبكن بقاء اؼبدلوؿ االلتزامي على اغبجّية بأف نقوؿ صحيٌح أنّنا ال كبكم بوجود 

عارضة ولكن كبكم بوجود الناطق؟!! إنّو غَت مقبوؿ اإلنساف يف اؼبسجد ألجل اؼب
عقبلئيًا وعقبًل ألجل اؼبساواة بينهما, وقد يكوف ىذا مرفوضًا حىت على مستوى 
التعّبد فبل يصح أف تعّبدين يف باب اؼبتساويُت بأّف أحدنبا موجوٌد واآلخر ليس 

شكاؿ يف ىذا موجودًا فإّف ىذا مستهجٌن حىت يف مقاـ التعّبد, وإف كاف عندؾ إ
 اؼبثاؿ فأِت دبثاٍؿ آخر.

إذف ؿبّل الكبلـ ينحصر دبا إذا فرض أّف اؼبدلوؿ االلتزامي كاف قاببًل للبقاء على 
تقدير ارتفاع اؼبدلوؿ اؼبطابقي بأف كاف اؼبدلوؿ االلتزامي أعم, وأّما إذا كانا 

االلتزامي ألّف  متساويُت فبل يبكن أف وبكم بارتفاع اؼبدلوؿ اؼبطابقي مع بقاء اؼبدلوؿ
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ذلك معناه التفكيك بُت اؼبتساويُت وىو أمٌر مرفوٌض عقبلئيًا بل لعلو مرفوض 
 عقبًل.

ىناؾ قوالف يف ىذه اؼبسألة, األّوؿ يرى عدـ التبعّية وقد تبّناه  -القضية الثالثة:
د والسي (ٕ))قده(, والثاين يرى التبعّية وقد تبّناه السيد اػبوئي(ٔ)الشيخ النائيٍت)قده(

 .(ٖ))قده(الصدر الشهيد

فقد استدؿ لو)قد( بأنّو توجد داللتاف أحدانبا مطابقّية والثانية  -ُما القوؿ األّوؿ:
التزامّية وسقوط اؼبطابقّية عن اغبجّية ؼبانٍع ولنكتٍة ال يربّر سقوط الثانية عن اغبجّية 

 بل تبقى مشمولًة لدليل اغبجّية.

 -كالمى يذا يوجد ويى احْماالف:و 

خرباف يف اغبقيقة وليس خرباً وجود  أف يكوف مقصوده ىو -حْماؿ األوؿ:اال 
خرباف خرٌب  اإف كاف واحداً لكن حبسب الواقع نبواحداً, فهو يف الشكل والصورة و 

عن اؼبدلوؿ اؼبطابقي وخرٌب عن اؼبدلوؿ االلتزامي, ومن الواضح أنّو إذا كاف عندؾ 
رًا لسقوط الثاين عن اغبجّية خرباف وعلمت بكذب أحدنبا ىل يصلح ذلك مرب 

الذي ال تعلم بكذبو؟! كبّل فإف ىذا غَت مقبوؿ, كما إذا جاء زيٌد وأخربنا خبربين 
وعلمنا أّف اػبرب األّوؿ كاف كاذبًا فنرفع اليد عنو وأّما الثاين فلم نعلم بأنّو كاذب 

 فلماذا نرفع اليد عنو؟!!
                                                           

 .٘٘ٚ, صٗفوائد االصوؿ, النائيٍت, ج ((ٔ
 , ط قديبة.ٙٚ, ٖ, ط قديبة. ااضرات, اػبوئي, جٜٖٙ, صٖمصباح األصوؿ, اػبوئي, ج ((ٕ
 .ٜٕ٘, صٚاؽبامشي, ج حبوث يف علم األصوؿ, حبث الشهيد الصدر, تقريرات السيد ((ٖ
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د بتعّدد اؼبدلوؿ ولكن لو داللتاف إف  اػبرب واحٌد ال يتعدّ  -االحْماؿ الثاني:
 مطابقّية والتزامّية وسقوط األوذل عن اغبجّية ال يستوجب سقوط الثانية عن اغبجّية.

ما يهاقش ويقاؿ:  وإذا إف  صدؽ عنواف اػبرب عرفًا فرع  -كاف مقصو و األّوؿ وَر
لو جاء  القصد فإذا دل يكن اؼبتكّلم قاصدًا لئلخبار فبل يصدؽ عنواف اػبرب, فمثبلً 

شخٌص وقاؿ )نزؿ اؼبطر( فهنا يوجد قصد لئلخبار عن نزوؿ اؼبطر فيصدؽ عنواف 
اػبربيّة, ولكن للمطر لواـز منها أنو طّهر األرض النجسة وأنّو نزؿ من اؼبيزاب 
وخّرب البيوت الضعيفة وغَت ذلك, فهنا اؼبتكّلم عرفًا ماذا يصدؽ عليو ىل يصدؽ 

اؼبدلوؿ اؼبطابقي أو أنّو أخرب عن اؼبدلوؿ اؼبطابقي خبرٍب أنّو أخرب بإخباٍر واحٍد وىو  
وأخرب عن اؼبدلوؿ االلتزامي األّوؿ خبرٍب وعن اؼبدلوؿ االلتزامي الثاين خبرٍب 

االلتزامّية أو يبقى اػبرب واحداً لوالت ثاٍف...وىكذا؟ فهل تتعّدد األخبار بتعّدد اؼبد
 بلحاظ اؼبدلوؿ اؼبطابقي ال أكثر؟. 

ا يقاؿ إّف صدؽ عنواف اػبرب فرع القصد واؼبتكّلم قد قصد اإلخبار عن عرفًا ردب
دل  من مثو  ,اؼبدلوؿ اؼبطابقي وأّما اؼبدلوؿ االلتزامي فردبا ىو غافٌل عنو بشكٍل كّلي

 يقصد اإلخبار عنو ومن مث ال يصدؽ أنو أخرب. 

ػبرب ىل ىي وىي أّف صدؽ عنواف ا -وإمبا قلت )ردبا( ألّف ىذه القضّية ؿبّل كبلـ 
فقد نبٍت على أنّو فرع القصد وىو ليس ببعيٍد, وقد ال يقبل  -فرع القصد أو ال 

شخص آخر ىذا القوؿ, وأنا أردت أف أشَت فقط إذل أنو لو كاف مقصوده ىو 
االحتماؿ األّوؿ فهذا اإلشكاؿ ردبا يورد عليو بناًء على أّف صدؽ عنواف اػبرب فرع 

 االلتفات والقصد.



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية................................ٕٕٗ
 

فإّف الثاين ال يرد  -ألنسب من ىذه الناحية أف يكوف مقصوده ىو الثاين:إذف لعّل ا
عليو ىذا االشكاؿ إذ اؼبقصود من الداللة عبارة عن الظهور والظهور ال يتوّقف 
على القصد وإمبا الذي يتوّقف على القصد ىو عنواف اػبرب واإلخبار دوف عنواف 

, وسوؼ يّتضح فيما بعد وجو (ٔ)ده(ا افاده الشيخ النائيٍت)قؼبالظهور. ىذا توضيح 
 اؼبناقشة فانتظر.

ّما َالهسبة إلي القوؿ الثاني الذي تبّهاو العلماف: فقد استدؿ كّل واحٍد منهما  -ُو
 -على التبعّية بدليٍل:

ىو أّف من أخرب عن اؼبدلوؿ  -:(ٕ)ُّما السيد الخوئي)قدو( وَّاصل ما ذكرو
اؼبساوي, فاؼبخرَب عنو ىو اؼبدلوؿ االلتزامي  اؼبطابقي فقد أخرب عن اؼبدلوؿ االلتزامي

اؼبساوي, يعٍت صحيٌح ىو يف حّد ذاتو أعم لكن ماداـ اإلخبار عنو كاف بتوّسط 
اإلخبار عن اؼبدلوؿ اؼبطابقي فيصَت اؼبدلوؿ االلتزامي ىو اغبّصة اػباّصة اؼبساوية 

ساوي للمطابقي فمىت للمدلوؿ اؼبطابقي, وماداـ اؼبخرَب عنو ىو اؼبدلوؿ االلتزامي اؼب
ما اتضح كذب اؼبتكّلم بلحاظ اؼبدلوؿ اؼبطابقي يلـز أف يّتضح كذبو بلحاظ اؼبدلوؿ 
االلتزامي ألّف ذلك الـز فرض اؼبساواة, وإذا اتضح كذب اؼبدلوؿ االلتزامي فبل 

 يبكن أف يكوف حّجة فإف اغبّجة ال يبكن أف تثبت ؼبعلـو الكذب.

ضنا أننا علمنا بكذب اؼبدلوؿ االلتزامي بسبب علمنا لو افًت  -يعهي يريد ُف يقوؿ:
بكذب اؼبدلوؿ اؼبطابقي فكيف يبكن أف تثبت لو اغبجّية ويعّبدنا بو الشارع فإنّو ال 

 يبكن التعّبد حبجّية معلـو الكذب وإمبا يبكن ذلك ؼبشكوؾ الكذب؟!!
                                                           

 .٘٘ٚ, صٗفوائد االصوؿ, النائيٍت, ج ((ٔ
 , ط قديبة. ٙٚ, ٖ, ط قديبة. ااضرات, اػبوئي, جٜٖٙ, صٖمصباح األصوؿ, اػبوئي, ج ((ٕ
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 -وكالمى يذا يهَّلّ إلي مقدمْيم:

دائمًا مساٍو للمدلوؿ اؼبطابقي وإف كاف يف حّد إّف اؼبدلوؿ االلتزامي ىو  -األولي:
ذاتو ىو أعّم لكّن من أخرب عن اؼبدلوؿ اؼبطابقي فهو قد أخرب عن اغبّصة اؼبساوية 

 دوف األعم.

إنّو مىت ما علم بكذب اػبرب اؼبطابقي يلـز العلم بكذب اػبرب بلحاظ  -الثانية:
ا ما أفاده أخَتاً فبل حاجة عبعلو مدلولو االلتزامي ألّف ذلك الـز فرض اؼبساواة. وأمّ 

 مقّدمة )وىو أنّو ما علم كذبو ال يبكن إثبات اغبجّية لو(.

 يبقي كيف يثبت المقّدمة االولي وإنها يي المهمة؟ 

يبكن توجيو ذلك بأّف من أخرب بوقوع قطرة بوؿ يف اؼباء فهو دل ىبرب  -والجواب:
ٌس( وإمبا أخرب عن اغبّصة اؼبساوية عن النجاسة الكّلية, يعٍت دل يقل )إذف اؼباء قب

يعٍت ىو أخرب عن التنّجس بالبوؿ وعن النجاسة البولّية وكأنو قاؿ )أيها الناس إّف 
اؼباء قد تنّجس بنجاسٍة بولّيٍة وليس بذات النجاسة( فاؼبخرَب عنو االلتزامي ىو 

بٌب فإف  البوؿ س -أي النجاسة البولية وليس ذات النجاسة  -اغبّصة اػباّصة 
فقد  -أي وقوع البوؿ الذي ىو سبب النجاسة  -وبالتارل من أخرب عن السبب 

 .-واؼبسبب ىو النجاسة البولية  -أخرب عن اؼبسبب 

ما المقّدمة الثانية: فقلنا ىي واضحة فإنّو ماداـ قد فرضنا اؼبساواة فيلـز عند  -ُو
ّف ذلك الـز فرض العلم بكذب اؼبدلوؿ اؼبطابقي العلم بكذب اؼبدلوؿ االلتزامي أل

 اؼبساواة.
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 -إّف كلتا اؼبقّدمتُت قابلتاف للمناقشة: -وير  عليى:

 -فيمكن مناقشتها بأمرين: -ُّما المقّدمة األولي:

إنّو ذكر أّف من أخرب عن السبب يلـز أف ىبرب عن اؼبسّبب اؼبساوي  -األمر األّوؿ:
 عن النجاسة البولّية لذلك السبب, يعٍت أف  اؼبخرب عن وقوع قطرة البوؿ ىو ـبربٌ 

 فإّف اؼبسّبب ىو النجاسة البولّية.

ىذا لو مّت فهو يتّم إذا فرض أّف اؼبورد من السبب واؼبسّبب, يعٍت   -ونَّم نقوؿ:
كاف اؼبدلوؿ اؼبطابقي سببًا واؼبدلوؿ االلتزامي مسّببًا فإنو ماداـ كانت قطرة البوؿ 

أحيانًا ال تكوف ىناؾ سببّية أبداً  -وؿ:سببًا فاؼبسّبب ىو النجاسة البولّية, ولكن نق
يعٍت أّف اؼبدلوؿ اؼبطابقي ليس سببًا واؼبدلوؿ االلتزامي ليس مسّبباً بل بعيداف كّل  -

أو تكوف ىناؾ سببية ومسببّية ولكن بالعكس  -البعد عن مسألة السببّية واؼبسّببية 
بل يتّم آنذاؾ ما ف -يعٍت يكوف اؼبدلوؿ اؼبطابقي مسّببًا واإللتزامي سببًا  -

 أفاده)قده(.

ما إذا دّؿ خرٍب على أّف صبلة اعبمعة واجبة, فالوجوب إذف مدلوٌؿ  -ومثاؿ األّوؿ:
اؼبطابقي, واؼبدلوؿ االلتزامي ىو أهنا ليست دبكروىة وليست دبستحّبة وغَت ذلك 

مع نفي  -وىو الوجوب  -يعٍت نفي األضداد األخرى, فهنا اؼبدلوؿ اؼبطابقي 
أو الكراىة أو االستحباب ليسا من قبيل السبب واؼبسّبب فإّف الوجوب ليس اغبرمة 

سبباً لعدـ الضّد اآلخر, وىذا ما قرأناه يف مبحث الضّد, فوجود أحد الضّدين ليس 
 عّلة لعدـ الضّد اآلخر.

 .يبكن أف نبُّت اؼبطلب بشكٍل آخر وبقطع النظر عّما قرأناه
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جوب ونفى األضداد األخرى ىو اؼبشرّع, إّف الذي حّقق الو  -وذلك َأف نقوؿ:
فا عّز جّل أراد الوجوب ودل يرد سائر األضداد, فالعّلة لعدـ سائر األضداد ىو 
إرادة ا عّز وجّل وليس ىو الوجوب, فليس وجود الوجوب ىو الذي صار سبباً 

 وعّلًة لعدـ اغبرمة فإنو ال توجد سببّية. 
اػبوئي)قده( من أّف السبب يوّلد مسّببًا مساويًا ألّف إذف ىنا ال يتّم ما أفاده السيد 

 ىذا ليس من مورد السببية واؼبسببّية فبل يأيت كبلمو.

كما لو دّؿ اػبرب على وجوب شيٍء فإنّو بااللتزاـ يدّؿ على ثبوت   -ومثاؿ الثاني:
 ىو السبب وما ىو اؼبسّبب؟ فاؼببلؾ ىوما اؼببلؾ, فاؼببلؾ مدلوٌؿ التزاميٌّ, واما 

السبب الذي ىو مدلوٌؿ التزاميٌّ للوجوب ال أّف الوجوب سبٌب للمبلؾ, فالسببّية 
 ىنا إذف عكسّية.

إّف اؼبدلوؿ اؼبطابقي لو كاف سببًا فهو ال يوّلد  -المهاقشة الثانية للمقّدمة األولي:
رض مسّبباً مساوياً وإمبا يوّلد ذات اؼبسّبب أّما أنو يوّلده بقيد اؼبساوات فبل؟!! فلو ف

أيّن ألقيت شخصًا يف النار فاؼبسّبب ما ىو؟ إنّو اؼبوت ال اؼبوت اؼبقّيد بالنار فإّف 
ىذا التقّيد ىو من نتائج السببّية ويف مرحلٍة متأّخرة عنها ال أف السبب يوّلد مسّبباً 
مقّيدًا بذلك السبب, وبتعبٍَت آخر ال أّف السبب يوّلد حّصًة خاّصة بل يوّلد ذات 

منشأ اؼبوت ىو اإللقاء ال أّف اغباصل ىو موٌت مقّيٌد باإللقاء بالنار. اؼبوت, نعم 
 إذف ما أفاده)قده( يف اؼبقّدمة األوذل قابٌل للمناقشة من ناحيتُت كما أوضحنا.

ّما ما ذكرو وي المقّدمة الثانية ويمكم ُف يقاؿ: يّة واؼبتعارفة عتيادإّف اغبالة اال -ُو
فنحن عادًة ال  -لفقو ألف كبلمنا ىو يف الفقو يعٍت يف ا -ىي حالة عدـ العلم 

نعلم بكذب اؼبدلوؿ اؼبطابقي عادًة وإمبا وبصل لو مثبًل معارٌض أو ـبّصص وىذا ال 
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ض أنو وجد معارٌض للمدلوؿ ًت فايعٍت أننا علمنا بكذب اؼبدلوؿ اؼبطابقي, فلو 
ث عنو. اؼبطابقي فلعّل الكاذب ىو اؼبعارض دوف اؼبدلوؿ اؼبطابقي الذي نتحدّ 

فإذف اؼبدلوؿ اؼبطابقي عادًة ال نعلم بكذبو ولو علمنا فهي صورة نادرة, ومادمنا ال 
نعلم بكذبو فبل يتم ما أفاده)قده(, يعٍت حىت لو سّلمنا أف اؼبدلوؿ االلتزامي ىو 
دائمًا مساٍو وسحبنا مناقشتنا عن اؼبقّدمة األوذل ولكن نقوؿ ال علم لنا بكذب 

ادًة وإمبا يوجد معارٌض واؼبعارض ال يوّلد علمًا بكذب اؼبدلوؿ اؼبدلوؿ اؼبطابقي ع
 اؼبطابقي فبل يتّم ما أفاده)قده( يف اؼبقدمة الثانية أيضاً. 

 إذف اتضح من خبلؿ ىذا كّلو أف ما أفاده يف كلتا اؼبقّدمتُت قابل للمناقشة.

ما َياف السيد الشهيد)قدو( ستبعاد إّف نكتة حّجية اػبرب ىي ا -وَّاصلى: (ٔ)ُو
اشتباه اؼبخرب يف حّسو, فحينما يأيت شخص ويقوؿ نزؿ اؼبطر فسوؼ نأخذ خبربه, 
وؼباذا؟ ألنّو من البعيد أف يكوف قد اشتبو فتصّور أف اؼبطر ينزؿ وإمبا أراؽ شخص 
اتفاقًا اؼباء من على السطح فتصّور ىذا أّف اؼبطر قد نزؿ, إّف ىذا يعٍت االشتباه يف 

 بٌت على حجية اػبرب.إّف احتماؿ االشتباه بعيٌد لذا يُ حاّسة البصر, وحيث 

ألنّو من البعيد أف  ل النار فنحن حينئٍذ نأخذ خبربه,وىكذا لو أخرب بأف زيداً قد دخ
يكوف قد اشتبو ىذا الشخص ورأى شيئًا زبّيل أنو نار ويف الواقع ىو ليس بنار بل 

بٍت يد, وحيث أّف ىذا بعيٌد فيُ ىو شكل نار, أو زبّيل أنو زيد ويف الواقع ىو ليس بز 
كم بأّف زيدًا دخل النار, ىذا ىو اؼبدلوؿ اؼبطابقي, على حجّية خربه, وبالتارل وبُ 

 كم أيضاً باؼبدلوؿ االلتزامي وىو أنو احًتؽ ومات, ىذا ىو منشأ حجية اػبرب.ووبُ 

                                                           

 .ٜٕ٘, صٚحبوث يف علم األصوؿ, حبث الشهيد الصدر, تقريرات السيد اؽبامشي, ج ((ٔ
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وض  وإذا اتضح ىذا فلو ظهر أّف اؼبخربَ مشتبٌو يف إخبارِه اؼبطابقي كما ىو مفر 
كبلمنا ألّف مفروض كبلمنا ىو أّف مسألة عدـ االشتباه ال نبٍت عليها لوجود 
معارٍض أو غَت ذلك فاتضح كذب اؼبدلوؿ اؼبطابقي وعدـ االعتماد عليو فحينئٍذ لو 
أردنا أف كبكم بعدـ دخوؿ زيد النار وأيضًا كبكم بأنّو دل يتحّقق اؼبدلوؿ االلتزامي 

ل يلـز حصوؿ اشتباىُت من اؼبخرب أـ يعود االشتباه فه -يعٍت االحًتاؽ واؼبوت  -
منو واحداً؟ إّف االشتباه واحٌد ال أنو يوجد اشتباىاف وسببو أّف ىناؾ طولّية بُت 
االشتباىُت وماداـ ىناؾ طولّية بُت اؼبدلولُت فبل يعّد ذلك من باب االشتباىُت, 

مطابقي واآلخر التزامي  ال أّف أحدنبا -وىذا خببلؼ ما إذا أخرب خبربين عرضّيُت 
 انقطاع التيارىو و بأف جاء اؼبخرب وقاؿ نزؿ اؼبطر مث قاؿ وأخربكم خبرب آخر  -

الكهرباء فهذين خربين عرضيُت فإذا ظهر اشتباىو يف األوؿ فحينّئٍذ لو دل كبكم 
لـز من ذلك ربّقق اشتباٍه ثاٍف فيلـز ربّقق اشتباىُت فيبقى اػبرب الثاين على يُ فبالثاين 

اغبجّية ماداـ دل يّتضح االشتباه فيو وؾبّرد اتضاح االشتباه يف األّوؿ وبطبلنو ال يربّر 
رفع اليد عن الثاين ألّف الزمو ربّقق اشتباه ثاٍف, ولكّن ىذا وجيٌو يف اػبربين 
العرضيُت, أّما إذا كانا طولّيُت وىو ؿبّل كبلمنا ألّف ؿبّل كبلمنا ىو أف  أحدنبا 

التزامّي فإّف اؼبوت واالحًتاؽ نبا يف طوؿ دخوؿ النار فبل يلـز من مطابقّي واآلخر 
ربّقق اشتباٍه ثاٍف  -أي يف اؼبدلوؿ اؼبطابقي  -ظهور اشتباىو يف دخوؿ النار 

بلحاظ اؼبوت واالحًتاؽ, وماداـ ال يلـز اشتباٍه ثاٍف فاؼبدلوؿ االلتزامي إذف ال يبقى 
جّية ىو لزـو االشتباه الثاين واؼبفروض أنّو ال على اغبجّية ألّف اؼبربر لبقائو على اغب

 يلـز اشتباه ثاٍف.

إنو)قده( ذكر أنو إذا اتضح اشتباه اؼبخرب بلحاظ اؼبدلوؿ اؼبطابقي فبل يلـز  -وثانياً:
ىذا صحيح ولكن  -من عدـ حجية اؼبدلوؿ االلتزامي اشتباه آخر, وكبن نقوؿ:
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طابقي فإنّو يف ىذه اغبالة يكوف األمر كما ىذا يتّم إذا اتضح االشتباه يف اؼبدلوؿ اؼب
أفاد فنقوؿ حينئٍذ يسقط اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية ألنّو قد اتضح االشتباه كما 
أف  االلتزامي يسقط عن اغبجّية لعدـ لزـو اشتباٍه آخر, ولكن أحيانًا ال يّتضح 

اعبمعة وكاف ىناؾ االشتباه كما يف حالة اؼبعارضة فإذا دّؿ الدليل األّوؿ على جوب 
دليل ثاٍف يدّؿ على اغبرمة فهنا ىل اّتضح اشتباه اؼبدلوؿ اؼبطابقي للدليل الداؿ 
على وجوب اعبمعة؟! كبّل بل لعّل اؼبشتِبو ىو الثاين اؼبعارض, فاألّوؿ دل يّتضح 
اشتباىو حىت نقوؿ إنّو من سقوط اؼبدلوؿ االلتزامي عن اغبجّية ال يلـز تعّدد 

بقى االشتباه واحداً, وإمبا يأيت ىذا الكبلـ فيما إذا فرض أنّو اتضح االشتباه بل ي
االشتباه وحيانًا ال يّتضح االشتباه, فما أفاده من دليٍل ىو أخّص من اؼبّدعى, يعٍت 
ىو إّف مّت فهو يتّم يف حالة ما إذا اتضح االشتباه, أّما إذا دل يّتضح االشتباه كما يف 

ّم ما ذكره ألنو يف مثل تلك اغبالة يسقط اؼبدلوؿ صورة اؼبعارضة مثبًل فبل يت
اؼبطابقي عن اغبجّية من دوف اتضاح االشتباه ومع ذلك نقوؿ يسقط اؼبدلوؿ 
االلتزامي عن اغبجّية واغباؿ أنو ال يوجد اشتباٌه يف البُت, فما ذكره أخّص من 

 اؼبّدعى.

ّية عن اغبجّية يلـز إنو إذا سقطت الداللة اؼبطابق -والمهاسب وي المقاـ ُف يقاؿ:
سقوط الداللة االلتزامية عن اغبجّية أيضًا كما قاؿ العلماف, فنحن نوافقهما يف 

إّف اؼبدرؾ اؼبهّم غبجية اػبرب ولسائر  -اؼبّدعى ولكن نوّجو ذلك بتوجيو أخر فنقوؿ:
و األمارات ىو السَتة العقبلئّية اؼبمضاة وأما بقّية االدلة إما ىي غَت تاّمة الداللة أ

ىي بصدد إمضاء ما عليو السَتة وال تريد بياف مطلبًا جديدًا فاؼبدرؾ اؼبهم ىو 
السَتة, والسَتة دليل ليّب كما ىو واضح, ويف مورد سقوط الداللة اؼبطابقّية عن 
اغبجّية ألّي سبٍب كاف ىل العقبلء يبقوف ؿبافظُت على اؼبدلوؿ االلتزامي ويأخذوف 
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ر على القدر اؼبتيّقن من السَتة وىي حالة ما إذا بو؟ فيو ترّدٌد وإشكاؿ, فيقتص
ض أّف اؼبدلوؿ اؼبطابقي دل يسقط عن اغبجّية فآنذاؾ يأخذوف باؼبدلوؿ ًت فا

 االلتزامي, أّما إذا سقط عن اغبجية فاؼبدلوؿ االلتزامي ال يعود لو مدرؾ للحجّية. 

 إذف كفاين يف إثبات الدعوى القصور يف اؼبقتضي.

د الشهيد)قده( ىو ىذا ولكّنو أراد أف يبُّت نكتًة لعدـ انعقاد ولعّل مقصود السي
 السَتة فقاؿ إنّو ال يلـز اشتباه آخر إذا قلنا بسقوط اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية.

إذف السَتة ليست منعقدة وعدـ انعقادىا صار مع الدليل ال أّف ؾبّرد الشك 
راد أف يبُّت أكثر. وإذا كاف ىذا يكفينا, فأنا قلت بأنّو ؾبّرد الشك يكفينا, وىو أ

ىو مقصوده فبل بأس بو, ولكن كما قلت ىو يتّم يف حالة االشتباه وتبقى صورة 
اؼبعارضة بُت الدليلُت, بينما الطريق الذي سلكناه فهو يشمل كلتا اغبالتُت حالة 

ؼبطابقي بالتارل نقوؿ إف  اؼبدلوؿ ا ناحالة اؼبعارضة بُت الدليلُت فإنّ اتضاح االشتباه و 
ماداـ قد سقط عن اغبجّية فبل نعلم بانعقاد السَتة على األخذ باؼبدلوؿ االلتزامي 

ال قبـز بانعقادىا  كبنالسَتة و  وّف مدرؾ اغبجّية يف اؼبداليل اؼبطابقّية وااللتزامّية ىال
 يف مثل ىذه اغبالة.

نّو فإ -ومم خالؿ يذا ُيضًا اتضَّت مهاقشة ما ُوا و الشيخ الهائيهي)قدو(:
قاؿ توجد داللتاف وسقوط واحدٍة عن اغبجّية ال يربّر سقوط الثانية عن اغبجّية 

إّف مدرؾ حجّية الداللتُت ليس ىو  -فإّف ىذا ليس بصحيٍح إذ نقوؿ لو: -معها 
إال السَتة وال يوجد منشأ آخر, والسَتة ثابتة جزمًا إذا كاف اؼبدلوؿ اؼبطابقي ثابُت 

لوؿ االلتزامي يكوف حّجة وىذا صحيح, أما لو سقط اغبجّية وباٍؽ عليها فاؼبد
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اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية فهل السَتة منعقدة على األخذ باؼبدلوؿ االلتزامي؟! 
من اؼبناسب لك أف تقوؿ ىي منعقدة على ذلك, ولكن من أين لك ىذا فإّف 

قط السَتة دليل ليّب ؾبمل وليس عندؾ شواىد على ّأف السَتة ثابتة حىت إذا س
اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية فالعقبلء بَعُد يأخذوف باؼبدلوؿ االلتزامي!! إذف ما 

 أفاده)قده( شيٌء مرفوض.

حيث ذكر أّف  -:(ٕ)وي المهْقي (ٔ)يذا وقد يقاؿ كما قاؿ السيد الروحاني)قدو(
السَتة منعقدة على األخذ باؼبدلوؿ االلتزامي عند سقوط اؼبطابقي عن اغبجّية 

ره مدلواًل مطابقّياً أنّو يف باب اإلقرار إذا أقّر شخٌص بشيٍء وكاف إلقراواستدؿ ب
-فإذا فرض أنّو سقط اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية لسبٍب وآخر  لتزاميٌّ ا ومدلوؿٌ 

يؤخذ بو يف باب اإلقرار عند  ىلفاؼبدلوؿ االلتزامي  -كما إذا ثبت االشتباه 
على أّف اؼبدلوؿ االلتزامي يبقى على  ؟!! نعم يؤخذ بو وىذا دليلٌ أو ال القاضي

اغبجّية عند سقوط اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية. إذف ما ذكره عكس ما ذكرناه 
 سباماً.

 -وويى:

يعٍت ىل حقاً يف باب اإلقرار إذا سقط  -كبن ال نعلم مدى حّقانية ما أفاد  -ُّواًل:
لى اغبجّية والقاضي يلـز اؼبقّر اؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجّية فاؼبدلوؿ االلتزامي يبقى ع

                                                           

الروحاين القمي وىو من مراجع التقليد البارزين بعد مرجعية السيد ؿبمد بن ؿبمود بن صادؽ اغبسيٍت  ((ٔ
 ىػ(.ٛٔٗٔالسيد اػبوئي رضبو ا, تويف سنة )

 .ٖٛٛ, صٕمنتقى األصوؿ, الروحاين, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/13050/2/388/الاقرارات
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, إّف ىذه ؾبّرد دعوى ال شاىد -بو رغم اتضاح االشتباه يف اؼبدلوؿ اؼبطابقي؟!! 
 عليها.

على  اً كاف إصباع الفقهاء موجودكما لو   –لو فرض أنّو أثبت لنا ذلك  -ثانياً:
ّية ولكن نقوؿ ىذه قضّية خاّصة بباب اإلقرار, فاإلقرار كبتمل لو اػبصوص -ذلك 

ال أنّو يأيت يف مطلق األبواب حىت يف مسألة نقل اغبكم الشرعي ومن انعقاد السَتة 
 ىناؾ ال يبكن أف نثبت انعقادىا يف باب نقل األحكاـ الشرعّية وما شاكل ذلك.

اليت اتضحت إذل ىنا ىي أّف اؼبدلوؿ االلتزامي يسقط عن اغبجّية إذا سقط  والههاية
 وىي القصور يف اؼبقتضي. اة للنكتة اليت أشرنا إليهاؼبدلوؿ اؼبطابقي عن اغبجيّ 
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 الفائدة الخامسة

 

 واُ ٔاملهاُ عمٜ عىمٗٛ االطتٍباطتأثري الض

ال إشكاؿ يف أّف أحكاـ الشريعة اإلسبلمّية مستمرة على ما ىي عليو إذل أف يرث 
ء يف ا األرض ومن عليها, وقد دّلت على ذلك بعض الروايات, من قبيل ما جا

)سألت َُا عبد اهلل عليى السالـ عم  -:قاؿ الكايف يف ذيل صحيحة زرارة
حالؿ مَّمد حالؿ َُدًا إلي يـو القيامة وحرامى  -الَّالؿ والَّراـ, وقاؿ:
 .(ٔ)حراـ َُداً إلي يـو القيامة(

وبقطع النظر عن الروايات يكفينا التمّسك بالقاعدة فإهنا تقتضي االستمرار فإّف 
أيضًا إطبلٌؽ أزماين,  ٍم كما لو إطبلٌؽ أفرادي مثبًل وغَت ذلك لودليل كّل حك

يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا ِإَذا نُوِ َي لِلص اَلِة ِمْم يَػْوـِ ؿ سبحانو وتعاذل ﴿و فحينما يق
فهذا فيو إطبلٌؽ إذ ىو دل يقل  (ٕ)﴾اْلُجُمَعِة وَاْسَعْوا ِإَلي ِذْكِر الل ِى َوَذُروا اْلبَػْيعَ 

اسعوا يف ىذا العاـ أو إذل زماف الغيبة الصغرى أو إذل زماف كذا بل ىو ليس مقيداً 
 بقيٍد ومقتضى إطبلقو األزماين يعٍت مشوؿ صبيع االزماف. 

                                                           

 .ٕ, ذيل حٚٔ, صٕ, وأيضاً يف جٛ٘, صٔالكايف, الكليٍت, ج ((ٔ
 .ٜسورة اعبمعة, اآلية  ((ٕ
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إذف اغببلؿ واغبراـ مستمرّاف إذل يـو القيامة لوجهُت نبا بعض الروايات واالطبلؽ 
 األزماين لكّل حكم.

فيما  افيؤثر  ماواؼبكاف كيف يؤثر يف األحكاـ؟! إهنّ  وإذا سلمنا هبذا فعنصر الزماف
ـبتّصة بزمٍن دوف زمن أّما بعد أف قلنا باستمرارىا إذل  تلو فرض أّف األحكاـ كان

يـو القيامة فبل معٌت ؽبذا االحتماؿ من األساس, فباب ىذا البحث البد من غلقو 
 من البداية؟!

عاّمة وقد يضاؼ إليها الظرؼ  إّف كّل حكمٍ من األحكاـ لو شروطٌ  -والجواب:
اػباص, وحينئٍذ نقوؿ إف  معٌت استمرار كّل حكٍم إذل يـو القيامة يعٍت أنو يستمر 

والشرائط العامة ىي العقل والقدرة  -بشرائطو العاّمة كوجوب اغبج والصـو والصبلة 
, فهو يستّمر باستمرار ىذه الشرائط, وإذا كاف لو ظرٌؼ خاص فحينئٍذ -والبلوغ 

, فنحن حينما -كما سوؼ مبثل لو   -يستمّر ماداـ ذلك الظرؼ اػباص مستمرًا 
نريد أف نقوؿ إّف ىذا اغبكم ثابٌت يف مرحلٍة زمنّيٍة وناظٌر إذل مرحلٍة زمنّيٍة معّينة ال 
يتناىف مع استمراره ألّف اؼبقصود من االستمرار ىو استمراره دبا لو من ظرٍؼ خاصٍّ 

ص يبقى ىو مستمّر وإذا دل يستمر الظرؼ اػباص فيتّعطل فإذا استمّر الظرؼ اػبا
 ىذا اغبكم إذل أف وبصل ذلك الظرؼ اػباص وىذا ال يتناىف مع استمراره.

وردبا وردت االشارة إذل فكرة تأثَت الزماف يف بعض كلمات أىل البيت عليهم 
 - السبلـ ويف بعض كلمات الفقهاء على اختبلٍؼ بُت كلماهتم يف القبوؿ والرفض

 .-إهباباً وسلباً 
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من  ٚٔفهي ما ورد يف اغبكمة  -ُما الرواية الْي يُفهب مهها تأثير الزماف َوضوح:
)سئل عليى السالـ  -حكم أمَت اؼبؤمنُت عليو السبلـ يف آخر هنج الببلغة وىي:

عم قوؿ الرسوؿ صلي اهلل عليى وآلى "غّيروا الشيب وال تشّبهوا َاليهو " وقاؿ 
وأما اآلف وقد  (ٔ)إنما قاؿ صلي اهلل عليى وآلى ذلك والديم ُقل -عليى السالـ:
, إذف اإلماـ عليو السبلـ أكد وامرٌئ وما اخْار( (ٖ)وضرب َجرانى (ٕ)اتسع نطاقى

 يف ىذه القضّية على مسألة الزماف.

ولعّل من ىذا الباب قولو صلى ا عليو  -ومم َاب الكالـ يجّر الكالـ ُقوؿ:
فهل نعمل يف ىذا الزماف هبذا  (ٗ)تهاسلوا وإني َُايي َكب األمب()تهاكَّوا  -وآلو:

اغبديث أو أنو يأيت ما ذكرنا من اف ىذا يكوف يف الزمن الذي كاف فيو اؼبسلموف 
وواضٌح أف ىذا ـبالف للظهور إذ يوجد إطبلٌؽ أزماين ولكنو   -قليل أّما اآلف فبل 

 .-كاحتماؿ 

اغبديث إّف اػبضاب مطلوٌب يف ىذا الظرؼ إذف نتمكن أف نقوؿ إنّو دبقتضى ىذا 
فإذا كثر اؼبسلموف فهذا اغبث واالستحباب للخضاب يرتفع  -أي قّلة اؼبسلمُت  -

وىو  -وإذا عاد الظرؼ يعود اغبكم وىذا معناه اظبرار اغبكم بظرفو, فهذا اغبكم 
يبقى مستمرًا إذل يـو القيامة ولكن  - ُترجحاف اػبضاب ماداـ اؼبسلموف قليل

                                                           

 يعٍت أف اؼبتدينُت قليلوف. -ُقل: ((ٔ
النطاؽ ككتاب كناية عن اغبزاـ يعٍت اتسع اغبزاـ يعٍت كناية عن القوة وأنو اصبح فبلوًء  -اتسع نطاقو: ((ٕ

 جبماعتو.
 عنق البعَت , فيقاؿ ضرب جبرانو االرض كناية عن ضخامتو. -اعِبراف: ((ٖ
 ٜٕ٘, صٔجعوارل اللئارل,  ((ٗ
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بضرفو وال يتناىف بأّنو ينقطع يف ظرٍؼ ويأيت يف ظرٍؼ ثاٍف ألنّو مقّيد بالظرؼ اػباص 
 من البداية.

ّما وي كلمات الفقها : فمن صبلة الذين ردبا أشاروا إذل ذلك الشيخ  -ُو
)وقاؿ الهبي صلي اهلل عليى وآلى "الفرؽ َيم  -الصدوؽ)قده( حيث قاؿ ما نّصو:

َالعمائب" وذلك وي ُّوؿ االسالـ واَْدائى وقد  ٔييم والمشركيم الَّْلّ مالمسل
نقل عهى صلي اهلل عليى وآلى ُيل الخالؼ ُيضًا ُنّى ُمر َالَّّْلي ونهي عم 

 .(ٖ) ((ٕ)االقْعاط

يف ؾبمع الفائدة  (ٗ)ولعّلو توجد شارة إذل ذلك أيضًا من قبل األردبيلي)قده(
َل  (٘)وؿ َكّلية  ي ٍ )وال يمكم الق -والربىاف حيث قاؿ دبناسبٍة ما نّصو:

تخْلف األحكاـ َاخْالؼ الخصوصيات واألحواؿ واألزماف واألمكهة 
اسْخراج يذو االخْالوات واالنطباؽ علي الجزئيات  واأل خاص ويو ظايٌر َو
المأخوذة مم الشرع الشريف امْياز ُيل العلب والفقها   كر اهلل سعيهب وروع 

                                                           

 التحّلي يقاؿ ىو اغبنك وىو إدارة بعض العمامة على العنق. ((ٔ
 االقتعاط يعٍت وضع كامل العمامة على الرأس من دوف إنزاؿ اغبنك.   ((ٕ
 .ٖٚٔ, صٔمن ال وبضره الفقيو, الصدوؽ, ج ((ٖ
عّد من أبرز فقهاء الشيخ أضبد بن ؿبمد األردبيلي اؼبعروؼ باؼبقدس األردبيلي واقق األردبيلي, ي ((ٗ

ىػ(, وكتابو ؾبمع ٖٜٜاالمامية يف القرف العاشر اؽبجري وكاف عمبلقاً يف العلـو العقلية والنقلية, تويف سنة )
 الفائدة والربىاف يف شرح األذىاف يعّد من أحسن اؼبوسوعات يف الفقو اإلستدالرل.

 اؼبقصود من كلمة شيء ىنا يعٍت حكٍم. ((٘
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و الذي يلتفت إذل ىذه النكات قيو البارع ى, يعٍت يريد أف يقوؿ إّف الف(ٔ) رجاتهب(
 حظ أّف ىذا اغبكم يف ىذه الفًتة الزمنية وذاؾ يف فًتٍة زمنّية أخرى....وىكذا. ويل

 إف  ىؤالء يظهر منهم أهّنم يتفاعلوف مع تأثَت الزماف يف اعبملة.

وأعٍت بذلك الشيخ  -ووي المقاَل يظهر مم َعٍض آخر رّ  يذو الفكرة ر اً تاماً:
حيث إّف  ٜٖيف ربرير اجمللة يف ذيل اؼباّدة  (ٕ)ؿبمد حسُت كاشف الغطاء)قده(

 -وىو قد رّد عليها فقاؿ: )ال يهكر تغيير األحكاـ َْغّير األزماف( -اؼباّدة تقوؿ:
)قد عروت ُّف مم ُصوؿ مذيب األمامية عدـ تغّير األحكاـ َْغّير 

غّير الَّكب  و يم اهلل الموضوعات ُّما َالمكاف والزماف واأل خاص وال يْ
واحٌد وي حّق الجميع ال تجد لسّهة اهلل تبدياًل وحالؿ مَّّمد حالؿ إلي يـو 
القيامة وحرامى كذلك, نعب يخْلف الَّكب وي حّق الشخص الواحد َاخْالؼ 
حاالتى مم َلوٍغ ور ٍد وحظٍر وسفٍر ووقٍر وغهًي وما إلي ذلك مم الَّاالت 

 . (ٖ)ر الموضوع ويْغّير الَّكب(المخْلفة وكّلها ترجع إلي تغيّ 

إذف عرفنا ىذا من حيث الروايات, وأّما من حيث كلمات األصحاب يبكن القوؿ 
 بأنو ال توجد إشارة إذل ىذا اؼبعٌت.

                                                           

 .ٖٙٗ, صٖربىاف, األردبيلي, جؾبمع الفائدة وال ((ٔ
الشيخ ؿبمد سُت آؿ كاشف الغطاء وىو من الفقهاء الداعُت اذل وحدة االمة االسبلمية ووبمل معو  ((ٕ

نزعة اصبلحية  وعمل اجتماعي وسياسي, لو عدة تصانيف يف الفقو واالصوؿ والعقيدة. تويف سنة 
 ىػ(.ٖٖٚٔ)

 .ٜٖل اؼبادةذي ٖٗ, صٔربرير اجمللة, كاشف الغطاء, ج ((ٖ
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ىناؾ حاالت ينبغي االتفاؽ فيها على وجاىة  -ووي مقاـ تَّقيق الَّاؿ نقوؿ:
وىناؾ حاالٌت أخرى تأثَت الزماف واؼبكاف وبكوف ذلك خارجًا عن ؿبّل الكبلـ, 

, كما -يعٍت االتفاؽ على أنّو ال يبكن أف تتغَّت بتّغَت الزماف  -على العكس سبامًا 
 أّف ىناؾ حاالت قابلة لؤلخذ والعطاء والرّد والبدؿ وفيها يقع الكبلـ.

 -ُما َالهسبة إلي الَّالة األولي ولها موار :

على مفهوـٍ كّليٍّ وكاف ذلك صّب اغبكم قد إذا فرض أّف الشارع  -المور  األّوؿ:
فمن خصوصياتو أف تتغَت  -اؼبفهـو الكّلي تتغَت أفراده بتغَّت الزماف واؼبكاف 

ففي مثل ىذه اغبالة البد من مراعاة الزماف أو  -مصاديقو بتغَت الزماف أو اؼبكاف 
 -اؼبكاف, ونذكر لذلك بعض األمثلة:

فاآلية الكريبة  (ٔ)﴾َما اْسَْطَْعُْْب ِمْم قُػو ةٍ  َوَُِعد وا َلُهبْ ﴿قولو تعاذل  -المثاؿ األّوؿ:
أمرت أف نعّد لؤلعداء ما نستعُت ونتقّوى بو عليهم ومصاديق ذلك زبتلف 
باختبلؼ الزماف واؼبكاف, ففي الزمن السالف يكوف إعداد القّوة بإعداد السيوؼ 

مث بعد فًتة والسهاـ واػبيل وما شاكل ذلك من الوسائل البدائية اؼبتداولة عندىم, 
من الزمن صارت القّوة باؼبسّدس والبندقّية, ويف زماننا صار إعداد القّوة يكوف 

اإلعبلـ فإنو كبٌو  وىو بل ىناؾ سبلٌح آخر غَت ىذا بالطائرات وما شاكل ذلك,
 . والقوة من السبلح

 إذف ىنا نقوؿ يتغَّت اؼبصداؽ بتغَّت الزماف أو بتغَّت اؼبكاف فبلبد من مبلحظة ذلك
 .بنظر االعتباروأخذه 

                                                           

 .ٓٙسورة األنفاؿ, االية ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/184/اسْتَطَعْتُم
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أّما ما ىي النكتة الفّنية للرجوع يف كّل زماٍف أو مكاٍف إذل اؼبصداؽ يف ذلك الزماف 
 أو اؼبكاف؟

ال ينبغي أف تكوف النكتة الفنّية ىي الوجداف والقطع بأّف الشارع ال يبكن أف هبعل 
كّنو ليس  اؼبدار على السيوؼ واػبيل بلحاظ كّل زماٍف فهذا كبلـٌ ال بأس بو ول

كبلمًا صناعيًا وفنّياً, بل كبن نريد صياغاٍت صناعّية وليكن الوجداف سببًا يف أف 
إّف الشرع أمرنا بإعداد ما بو القّوة ودل  -نفّكر يف الصيغة الصناعّية الفنّية فنقوؿ:

وبّدد مصداؽ ذلك ونفس سكوتو يدّؿ على أنو أحاؿ األمر إذل الزماف واؼبكاف 
عنو باإلطبلؽ اؼبقامي يعٍت ىو كاف يف مقاـ البياف وسكت عن وىذا ما قد يعرّب 

ربديد اؼبصاديق وىذا يعٍت أنو أرجع ربديد اؼبصداؽ يف كّل زماٍف إذل العرؼ, ففي  
كّل زماٍف ماذا وبكم العرؼ؟ فإف حكم بأّف القوة اليت يلـز أف نستعُت هبا ىي كذا 

 فتكوف ىي اؼبدار.

, فاؼبعاشرة باؼبعروؼ يف (ٔ)﴾َعاِ ُروُيم  َِاْلَمْعُروؼِ وَ ﴿قولو تعاذل  -المثاؿ الثاني:
بأف تشًتي للزوجة ثوباً يف السنة مثبًل وحجرة واحدة يف البيت,  تصدؽذلك الزماف 

أّما مصداؽ ىذا الزماف فهو ىبتلف إذ ال تكفي الغرفة الواحدة ولعلها ربتاج إذل 
ف والطعاـ واؼبلبس قد شّقٍة كما أّف األكل والثياب ىبتلف, فالسكن قد اختل

األمكنة والشارع حينما سكت و اختلف, فاؼبعاشرة باؼبعروؼ زبتلف بلحاظ األزمنة 
عن ربديد اؼبصاديق يعٍت أنّو أوكل قضّية التطبيق إذل العرؼ فبلبد من مبلحظة 

 الزماف واؼبكاف, وىذا ما يصطلح عليو باإلطبلؽ اؼبقامي.

                                                           

 .ٜٔسورة النساء, اآلية ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/80/وَعَاشِرُوهُنَّ
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الص َدقَاُت لِْلُفَقَراِ  َواْلَمَساِكيِم َواْلَعاِمِليَم  ِإن َما﴿ قولو تعاذل -المثاؿ الثالث:
َِْم الس ِبيِل  ُػُهْب َوِوي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَم َوِوي َسِبيِل الل ِى َوِا َها َواْلُمَؤل َفِة قُػُلَو َعَليػْ

ن ىو , والشاىد ىو قولو )للفقراء( وم(ٔ)﴾َورِيَضًة ِمَم الل ِى َوالل ُى َعِليٌب َحِكيبٌ 
 -يعٍت الوارد أقل من اغباجة  -الفقَت؟ ىو من كاف وارده ال يساوي ما وبتاج إليو 

فهو وبتاج إذل أموٍر من الفراش والتلفزيوف والثبلجة وما شاكل ذلك فإذا دل يكن 
 فقَتاً يف زماننا وليس فقَتاً يف ذلك الزماف.  دُّ عنده بعضها فهذا يع

عن فقَت ىذا الزماف ببل إشكاٍؿ فلعّل  إذف فقَت ذلك الزماف ىبتلف مصداقاً 
الشخص يف زماننا عنده أمور كثَتة ولكن مع ذلك يعّد فقَتاً.  بل لعّلو حىت لو كاف 
عنده صبيع أمور بيتو ولكن وبتاج إذل بعض اؼباؿ يكوف ربت يده للحالة الطارئة 

ىبتلف  فإّف ىذا قد أصبح من األمور الضرورية فهذا يؤخذ كدخيٍل يف الفقر, وىذا
باختبلؼ نفسّية الفقيو. كما أّف األمكنة زبتلف ففي اغَبَضر يكوف مصداؽ الفقَت 

 آخر. بنحوٍ شكٍل ويف القرى واألرياؼ يكوف مصداقو نحوٍ ب

وىكذا عنواف )ويف سبيل ا( فسابقًا كانوا يبثّلوف لذلك بفتح هنٍر أو إنشاء جسٍر, 
للدفاع عن اغبّق أو بفتح قناٍة فضائيٍة  أّما اآلف فهو يكوف بفتح موقٍع على االنًتنت

 للدفاع عن اغبّق, فهذا مصداٌؽ من مصاديق يف سبيل ا وال بأس بو.

غسل اؼببلبس, ففي ذلك الزمن كاف الغسل  -:ومم جملة األمثلة علي ذلك
بالطست لكن يف ىذا الزمن صار اؼبصداؽ ىو الغسالة فهي تدير اؼببلبس فيصدؽ 

                                                           

 .ٓٙسورة التوبة, اآلية ((ٔ
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صداٌؽ جديٌد للغسل يف زماننا, فيكفي ىذا يف ربّقق الغسل الغسل عرفاً, فحصل م
 والتطهَت. إذف أثرت عملّية الزماف ىنا.

وكذلك قضّية الربا يف اؼبكيل أو اؼبوزوف, فقد تكوف بعض األشياء مكيلة أو موزونة 
يف ببلٍد ومعدودة يف ببلٍد آخر كالسمك والبيض يف بعض البلداف, فالببلد اليت يباع 

زف فسوؼ يتحّقق الربا أّما يف الببلد اليت يباع فيها بالعدد فبل يتحّقق فيها بالو 
 بذلك الربا, فالربا يتحقق بلحاظ بلٍد دوف اآلخر.

فالتجسس يف ذلك الزمن   (ٔ)﴾َواَل َتَجس ُسوا﴿قولو تعاذل  -ومم جملة األمثلة:
 ما اذلمع تليس اآلخرين منأف يضع اإلنساف اذنو قريبًا الواضح كاف مصداقة 

 -لة تصوير يتكّلموف بو, واآلف وِجَد مصداٌؽ آخر للتجّسس وىو أف يضع آ
حظ ماذا يصنعوف, أو من خبلؿ بعض الوسائل اليت سبكنو من مثبًل ويل -الكامَتا 

أف يسًتؽ كبلمهم وىو يف بيتو, ىذا كبٌو من التجّسس, وىذا اؼبصداؽ دل يكن 
 نواؿ كثَتة.موجوداً يف ذلك الزمن. واألمثلة على ىذا اؼب

من قبيل ما إذا فرض أّف اغبكم ُصب  على بعض األفراد وكانت  -المور  الثاني:
القرائن وبعض النكات تساعد على أّف ىذه األفراد ال خصوصّية ؽبا فنتعّدى من 
تلك األفراد إذل أفراٍد أخرى رغم أّف الشارع اؼبقّدس قد صّب اغبكم على ىذه 

خر, كما يف التحديد الشرعي ونعّمم اغبكم إذل أفراٍد أُ األفراد لكن كبن نتجاوز ىذا 
)إنما يَّـر عليك  -قضّية ؿبّرمات اإلحراـ فإنّو ورد يف صحيحة معاوية بن عّمار:

عة ُ يا  المسك والعهبر والورس والزعفراف( قد , إّف الشارع (ٕ)مم الطيب َُر
                                                           

 .ٕٔسورة اغبجرات, اآلية  ((ٔ
 , آؿ البيت.ٛ, حٛٔ, ابواب تروؾ االحراـ, بٗٗٗ, صٕٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ
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زماننا؟! بل  يب يفصّب اغبكم على ىذه األفراد األربعة وىل ىي من أكباء الط
فهل نبقى على ىذه األفراد اليت نّص عليها الشرع أو نتعّدى إذل  خروجدت عطور أُ 

غَتىا؟ نقوؿ إّف ىذه األفراد ذكرت من باب أهنا ىي األفراد اؼبتداولة البارزة يف تلك 
الفًتة الزمنّية, فهو ناظر إذل تلك الفًتة الزمنّية وأما يف زماننا فقد أصبحت ىذه 

وبكم حبلّية  من مثو  ,هجورة, فهل ربتمل أّف الفقيو يبقى جامداً على النصّ العطور م
ىذه الروائح اعبديدة على ارِـ ألّف الشرع قاؿ )إمبا وبـر من الطيب أربعة(؟!! كبّل 
إّف ىذا شيء مرفوض. إذف ينبغي أف تتفق معي على أنّو رغم أّف الشرع قد نّص 

ونتعدى اذل غَتىا  م عليها ولكن كبن نتجاوزىاعلى ىذه األفراد األربعة وصّب اغبك
. 

إال وي ُخفٍّ ُو حاوٍر ُو  (ٔ))ال َسَبقَ  -ومن ىذا القبيل قولو عليو السبلـ:
, إّف ىذا اغبديث الشريف حّلل الرىاف يف باب السباؽ يف ىذه اؼبوارد (ٕ)نصل(

ربّية اغبديثة  الثبلثة, وىل نقتصر على ىذه الثبلثة ونقوؿ وبـر اؼبسابقة بالوسائل اغب
كالدبّابات والطائرات وغَت ذلك؟!! إنّو شيء غَت ؿبتمل وذلك إّما أف نقوؿ بأف 
الشارع يقوؿ عطّلوا اغبرب واتركوا العدو يدخل ببلدكم أو نقوؿ االسبلـ يقوؿ 

 أدخل اغبرب ببل تدريٍب وببل مسابقة, وىل وبتمل ىذا الشي؟!! إنّو غَت ؿبتمل. 

نو هبوز أف نتجاوز النّص إذل الوسائل اغبديثة البارزة فإّف إذف يتعُّت أف نقوؿ بأ
الثبلثة اليت ذكرىا النّص كانت ىي الوسائل البارزة يف ذلك الزماف فنتعّدى إذل 

 الوسائل البارزة يف زماننا.

                                                           

 دبعٌت اعبائزة أي اؼباؿ اؼبرىوف. -الَسَبق: ((ٔ
 , آؿ البيت.ٗ, حٖ, احكاـ السبق, بٖٕ٘, صٜٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ
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من  رخولو كانت ىناؾ مناقشة فهي مناقشة يف اؼبثاؿ, ولكن يبكن أف قبد أمثلة أُ 
من  إذل غَتىا يها على أفراٍد ولكن كبن نتجاوز تلك األفرادىذا القبيل نّص الشارع ف

 باب بعض القرائن.

صّب اغبكم على مفهوـٍ معُّت وكبن قد ما إذا فرض أّف الشرع  -المور  الثالث:
فهمنا من خبلؿ بعض القرائن والنكات أّف ىذا اغبكم ىبتلف باختبلؼ الزماف من 

َها ال ِذيَم َآَمُهوا لَِيْسَْْأِذْنُكُب ال ِذيَم َمَلَكْت يَا َُيػ  ﴿ -قبيل اآلية الكريبة اليت تقوؿ:
ُلُغوا اْلَُُّلَب ِمْهُكْب َثاَلَث َمر اٍت ِمْم قَػْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر  َُْيَماُنُكْب َوال ِذيَم َلْب يَػبػْ

ُث َعْورَاٍت َلُكْب َوِحيَم َتَضُعوَف ثَِياََُكْب ِمَم الظ ِهيَرِة َوِمْم ََػْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِ  َثاَل 
, إّف اآلية الكريبة أمرت باستئذاف (ٔ)﴾...لَْيَس َعَلْيُكْب َواَل َعَلْيِهْب ُجَهاٌح ََػْعَدُيم  

األطفاؿ والعبيد يف ىذه األوقات الثبلثة اليت قد ىبتلي فيها الزوج بزوجتو, وىل 
 -الظهَتة  يبقى ىذا اغبكم ساريًا يف حدود ىذه األوقات؟! فاآلف كبن ال نناـ يف

, فعلى ىذا األساس ىل يلـز حينئٍذ االستئذاف يف -اليت تكوف قبل الظهر  دةأي اؼب
ىذا الوقت أو ال؟ ولو افًتضنا أنّو تغَّت وقت اؼبناـ فاؼبدار حينئٍذ يكوف على ماذا؟ 
إّف اؼبدار ىو على الوقت اعبديد وال نبقى متمسكُت بذلك الوقت القدًن, فرغم أّف 

ة نّصت على الوقت ولكن نفهم من القرائن أّف التعّدي ىو شيٌء جائٌز اآلية الكريب
فإهنا قالت )ثبلث عورات( فكنها بّينت النكتة فحينئٍذ لو تغَّت وقت االختبلء 

 بالزوجة فحينئٍذ يتغَّت ىذا اغبكم أيضاً.

اله ِبيِّ ِإال  َُْف يُػْؤَذَف يَا َُيػ َها ال ِذيَم َآَمُهوا اَل َتْدُخُلوا َُػُيوَت ﴿ -ولعّل منو قولو تعاذل:
َر نَاِظرِيَم ِإنَاُو َوَلِكْم ِإَذا ُ ِعيُْْب وَاْ ُخُلوا وَِإَذا طَِعْمُْْب وَانْػَِْشُروا  َلُكْب ِإَلي طََعاـٍ َغيػْ

                                                           

 .ٛ٘سورة النور, اآلية ((ٔ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/357/لِيَسْتَأْذِنكُمُ
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 َواَل ُمْسَْْأِنِسيَم ِلََِّديٍث ِإف  َذِلُكْب َكاَف يُػْؤِذي اله ِبي  وَػَيْسََِّْْيي ِمْهُكْب َوالل ُى اَل 
ض أننا أردنا أف ندخل بيت ًت فا, إهنا دّلت على أنّو إذا (ٔ)﴾َيْسََِّْْيي ِمَم اْلََّقِّ 

ٍة طويلٍة من وقت مدالنيب صلى ا عليو وآلو فالدخوؿ البد وأف ال يكوف قبل 
الطعاـ وننتظر حىت يُطَبخ بل البّد من اجمليء قبل وقت الطعاـ بقليٍل مث نذىب بعد 

 -قى جالسُت لفًتٍة طويلٍة مستأنسُت باغبديث مع األصحاب بنيٍل وال تناولو بقل
, ولكن رغم أّف ىذه اآلية الكريبة واردة يف النيب صلى -وىذا من اآلداب الشرعّية 

, فعند زيارة بيت اؼبرجع مثبلً  نتعّدى منها إذل اؼبرجعيبكن اف ا عليو وآلو ولكن 
الذي لديو أعماؿ كاؼبدرس تكوف اؼبسألة كذلك, بل نتعّدى إذل بيت اإلنساف 

 وغَته فإنّو يأيت نفس ىذا الكبلـ فنتعّدى اليو.

ىو أّف ىذه اآلية الكريبة وإف قالت البد من اػبروج  -ولكم الذي نريد ُف نقولى:
بعد الطعاـ ولكن ىذا ىبتلف باختبلؼ اؼبوارد, فلعّل نفس الشخص ىو يستأنس 

يف بلٍد يقتضي البقاء بعد الطعاـ  بوجودكم فهذا ال بأس بو, أو فرضنا أّف العرؼ
احًتامًا لصاحب الدار, فهذه زمنية ٍة دٍة معّينة, أو أف يأيت اؼبدعّو قبل الطعاـ دبدؼب

القضايا يلـز أف تلحظ وتؤخذ بعُت االعتبار رغم أّف اآلية الكريبة قد وردت هبذا 
 ا إليو.الشكل ولكن كبن نتجاوز ونلحظ عنصر الزماف واؼبكاف بالشكل الذي أشرن

الروايات اليت تنهى عن التصريح باسم موالنا حجة ا يف أرضو,  -المثاؿ الثاني:
)صاحب يذا األمر  -من قبيل صحيحة ابن رئاب عن أيب عبد ا عليو السبلـ:

 -. وعلى منواؽبا رواية داود بن القاسم اعبعفري:(ٕ)ال يسّميى َاسمى إال كاور(

                                                           

 .ٖ٘سورة االحزاب, اآلية ((ٔ
 , آؿ البيت.ٗ, حٖٛ, ابواب االمر والنهي, بٖٕٛ, صٙٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ

http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/425/تَدْخُلُوا
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الخلف مم َعدي الَّسم  -السالـ يقوؿ:)سمعت َُا الَّسم العسكري عليى 
 -ولب جعلهي اهلل وداؾ؟ قاؿ: -وكيف لكب َالخلف مم َعد الخلف؟! قلت:

كيف نذكرو؟   -ألنكب ال تروف  خصى وال يَّّل لكب ذكرو َاسمى, قلت:
 .(ٔ)قولوا الَّّجة مم آؿ مَّمد( -قاؿ:

أو نقّيدنبا بتلك إّف ىذين اغبديثُت وما كاف على منواؽبما ىل يعّماف صبيع األزمنة 
الفًتة الزمنّية اليت كاف وُبَذر فيها من السلطة إذا ُصرّح باالسم؟ كبن ال كبتمل يف 
زماننا أف ذكر اسم اؼبوذل ال هبوز وىذا القطع الوجداين حاصل من اػبارج, وإذا دل 
تقبل هبذا القطع الوجداين فتوجد رواية يبكن أف يستشف منها ذلك وىي صحيحة 

 -)قلت لى: -جعفر اغبمَتي عن ؿبمد بن عثماف العمري يف حديث: عبد ا بن
يت الخلف؟ قاؿ: مَّّرـ عليكب  -واالسب؟ قاؿ: -ُي واهلل... قلت: -ُنت ُر

ُف تسألوا عم ذلك وال ُقوؿ يذا مم عهدي وليس لي ُف ُحّلل وال ُحّرـ 
لِّف ولكم عهى عليى السالـ وإّف األمر عهد السلطاف ُّف َُا مَّمد مضي ولب يخ

مسكوا عم ذلك(  .(ٕ)ولداً وإذا وقع االسب وقع الطلب واتقوا اهلل ُو

إذف ىذا يوّضح أّف القضية قضّية زبّوؼ على اؼبوذل عليو السبلـ فهذا النهي وبمل 
 الزمنّية. دةعلى تلك اؼب

وىي أنّو توجد رواية أخرى وىي رواية عنبسة  -ونذكر قضّية جانبية ترتبط َمقامها:
)إيّاكب وذكر علّي وواطمة وإّف الهاس ليس  - عليو السبلـ قاؿ:عن أيب عبد ا

                                                           

 , آؿ البيت.ٙ,حٖٛ, ابواب االمر والنهي, بٜٖٕ, صٙٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
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. وىذه الرواية البد (ٔ) ي  َُغض إليهب مم ذكر علّي وواطمة عليهما السالـ(
من ضبلها على الوقت الذي يتخّوؼ فيو أّما يف األزمنة اليت ال يتخّوؼ فيها فبل 

 ؿبذور يف ذلك.

فقد دّلت الرواية على أنّو يبعث ىديًا مع  ما ورد يف اصور, -المثاؿ الثالث:
أصحابو ويواعدىم يف وقٍت معُّتٍ حىت إذا حّل ذلك الوقت وذحبوا ربّلل حينئٍذ وقد 

)قاؿ َُو عبد اهلل عليى السالـ عم  -دّلت على ذلك صحيحة معاوية بن عّمار :
يواعد ُصَّاَى ميعا ًا وإف كاف وي حّج  -رجل ُحصر وبعث َالهدي وقاؿ:

ّل الهدي يـو الهَّر... وإذا كاف وي عمرة وليهْظر مقدار  خوؿ ُصَّاَى ومَّ
حّل( , (ٕ)مكة والساعة الْي يعديب ويها وإذا كانت تلك الساعة قّصر ُو

والشاىد ىو أّف االماـ عليو السبلـ أمر بأف يواعد اصور أصحابو وىل ىذا 
دقيق؟  نحوٍ ا الوقت باغبكم هبري يف زماننا حىت مع وجود اؼبوبايل الذي وبّدد لن

فهل نأخذ بالرواية ونقوؿ إنّو ال يعتمد على اؼبوبايل بل يواعد أصحابو أو نقوؿ إنّو 
يف زماننا ينغي أف يكوف اؼبدار على مثل اؼبوبايل مثبًل؟ فاين أرى من اؼبناسب يف 
 زماننا أف يكوف اؼبدار على مثل اؼبوبايل وال تكفي اؼبواعدة فإّف اؼبواعدة قد ذكرىا

األماـ عليو السبلـ من باب أهّنا الطريقة اؼبثلى واؼبمكنة يف تلك الفًتة, وىل وبتمل 
أنّو لو كانت ىناؾ طريقة أسهل وأيسر وموجبة غبصوؿ االطمئناف والعلم تًتؾ 
ويؤخذ هبذه اؼبواعدة؟!! إّف ىذا صبوٌد على النّص وىو مرفوٌض والفقو كما نعرؼ 

 الزمنّية ال على زماننا. دةعلى تلك اؼبوبتاج إذل ذوؽ فنحمل ىذا اغبكم 

                                                           

 , آؿ البيت.ٕ,حٖٛ, ابواب االمر والنهي, بٖٕٛ, صٙٔعاملي, جوسائل الشيعة, ال ((ٔ
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, وىذه مساحة ىافإّف اغبكم قد يتغَّت بتغَتّ  -:العهاويم الثانويّة -المور  الراَع:
نتمكن أف نقوؿ قد تركتها الشريعة للحاكم اإلسبلمي فهو يبؤلىا حسب اختبلؼ 

 الظروؼ.

ض أّف ًت فا وذلك من قبيل فرض الضرائب, فهل هبوز أخذ الضريبة أو ال فيما إذا
 اقتصاد البلد اإلسبلمي بل ونفس البلد اإلسبلمي توّقف على أخذ الضرائب؟

 نحوٍ فيفرضها ب -إنّو إذا زبّوؼ هبذا اغبّد فحينئٍذ يكوف فرض الضريبة ال بأس بو 
, ىذا إذا  -وآخر إّما على االشخاص أو على اصحاب ااؿ التجارية أو غَت ذلك 

نظامو فهنا يتّدخل اغباكم االسبلمي ويشرّع وجوب  كاف البلد ينبغي التحّفظ على
 دفع الضريبة.

أّما إذا كاف النظاـ ينبغي سقوطو أو إسقاطو فهنا يصَت دفع الضريبة حراماً, إّف ىذا 
 موضوٌع واحد ولكّنو يتغَّت باختبلؼ الظروؼ والزماف.

من قبل السيد  -التنت - (ٔ)وىو مسألة ربرًن التنباؾ -:ويهاؾ مثاؿ آخر
, فهو ُحّرمو األجنيب , فهو حّرمو لظروٍؼ معّينة إذ كاف يستفيد منو(ٔ)الشَتازي)قده(

                                                           

ىػ( بعقد ٖٙٓٔالقاجاري سنة ) وتسمى بثورة التنباؾ وقد بدأت فصوؽبا حُت قاـ ناصر الدين شاه ((ٔ
اتفاقية  مع شركة إنكليزية باحتكار التبغ االيراين والتصرؼ فيو داخل إيراف وخارجها, والذي على اثره تأثر 

االيرانيوف, وعلى اثره أصدر السيد الشرازي فتواه الشهَتة حبرمة  السوؽ الداخلي وتراجع دور التجار
, حيث قاؿ ومن أستعملو كاف كمن حارب اإلماـ عجل ا فرجو, استعماؿ التنباؾ والتنت بأي كبو كاف

وعلى اثر ىذه الفتوى امتنع الشعب االيراين عن التدخُت وكسروا )النارجيبلت(, حىت وصلت تلك الشرارة 
اذل نساء قصر الشاه, وكانت النتيجة ىي الغاء تلك االتفاقية وفسخ العقد ودفع الشاه خسائر تلك الشركة 

  االجنبية.
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حىت ال يستفيد االجنيب, أماّ إذا فرض أنو ال يستفيد منو وذىب ذلك الظرؼ 
 فحينئٍذ يعود حبلالً وال ؿبذور فيو.

قتصاد ومن ىذا القبيل االحتكار, فهل ىو حراـ أو ال؟ فإذا فرضنا أنّو يؤثر على اال
حبيث صار اؼبعروض يف األسواؽ أقّل من الطلب فحينئٍذ سوؼ ترتفع األسعار 
ويؤثر ذلك على البلد فهنا يتمّكن اغباكم االسبلمي أف وبرـّ االحتكار ويوجب 

 البيع بسعٍر ؿبّدد.

وىو مسألة العملة الصعبة فهل هبوز إخراجها من البلد أو ال  -:ويهاؾ مثاؿ آخر
اج دبقداٍر معتّد بو وكاف ظرؼ البلد عصيباً؟ يبكن أف نقوؿ إّف فيما إذا كاف االخر 

إخراج العملة يؤثر على البلد فيصَت ؿبّرمًا بالعنواف الثانوي, أّما إذا استقرت أمور 
 جّيٍد وزادت عندنا العملة الصعبة فحينئٍذ قبّوز إخراجها. نحوالبلد ب

أو ال؟ فالقانوف مثبًل يقوؿ وىو ـبالفة القانوف فهل ىي جائزة  -:ويهاؾ مثاؿ آخر
ال هبوز سرقة الكهرباء ويلـز دفع أجورىا وال هبوز التخّلف عنها وغَت ذلك من 

إذا فرضنا أّف ىذه اؼبخالفة جانبّية فـبالفة القانوف جائزة أو ال؟  األمور فحينئٍذ ىل
فبل ليو عكاف البلد مستقرًا وال تؤثر اؼبخالفة أو اؼبخالفتاف   , كما لووال تؤثر شيئاً 

مشكلة ىنا, أما إذا فرض أّف البلد يبّر بفًتة حرجة ويلـز من اؼبخالفة حصوؿ خلٍل 
وبصل خلل يف البلد فحينئٍذ ال هبوز ذلك بالعنواف  من مثو  ,يف الكهرباء مثبلً 

 الثانوي. 

                                                                                                                                                      

السيد ؿبمد حسن الشَتازي اؼبلقب بالشَتازي األوؿ واجملدد الشَتازي, ُأختَت للمرجعية والزعامة الدينية  ((ٔ
 ىػ(.ٕٖٔٔالعامة بعد رحيل استاذه الشيخ االنصاري رضبو ا, تويف سنة )
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الثانويّة البد وأف يلحظها الفقيو يف كّل فًتٍة ووبكم دبا يتناسب وتلك  اوينإذف العن
 الفًتة.

ىنا أيضًا نقوؿ إف  تغَّت اغبكم بتغَّت الزماف ينبغي أف نّتفق على قبولو, نعم قد 
يعٍت ىل يلـز اختبلؿ النظاـ إذا فرض أنّو دل تدفع  -لبتلف يف الصغرى أحيانًا 

ولكّن ىذا اختبلٌؼ يف الصغرى, أما إذا اتفقنا على الصغرى فمن  -األجور أو ال 
 اؼبناسب أف نّتفق على الكربى.

 

 -اغباالت اليت ال تتأثر بعنصر الزماف وؽبا موارد وىي: -القسب الثاني:

باالستحسانات  واردنا االستعانةما إذا كاف لدينا حكم معُّت  -األّوؿ: المور 
والظنوف لتخصيصو بتلك الفًتة الزمنّية السابقة, من قبيل ما يقاؿ بالنسبة إذل دية 

إّف ىذا كبملو على الزمن السابق الذي دل اؼبرأة فإهنا نصف دية الرجل فقد يقاؿ 
تكن فيو اؼبرأة يٌد عاملة وإمبا اليد العاملة كانت ىي الرجل فمن قتل رجبًل فقد قتل 
يدًا عاملة ففقدت األسرة يدًا عاملة فينبغي للجاين أف يعّوض بالّدية كاملًة, وأما 

ت اؼبرأة يدًا عاملة  اؼبرأة فليست يدًا عاملة فنصف الدية, أما يف زماننا فقد أصبح
كالرجل فمن اؼبناسب أف تكوف ديتها مساوية لدية الرجل. إذف لبّصص ىذا 

 اغبكم بذلك الزماف.

فنخصصو  (ٔ)﴾لِلذ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْػثَػيَػْيمِ ﴿ومن ىذا القبيل أيضًا مسألة اإلرث فػػ 
غي أف يأخذ أيضًا بذلك الزماف باعتبار أّف الذي يصرؼ يف البيت ىو الرجل فينب

                                                           

 .ٔٔسورة النساء, اآلية  ((ٔ
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حّصًة أعلى واؼبرأة مؤّمنة, أّما يف ىذا الزمن فقد أصبحت اؼبرأة تصرؼ يف البيت 
ى ىذا اؼبنواؿ أيضًا فمن اؼبناسب أف تكوف حّصتها من اإلرث كحصة الرجل. وعل

 .خرقد توجد أمثلة أُ 

إّف ىذا كما ترى ينبغي أف نّتفق على بطبلنو وأف عنصر الزماف دل يؤخذ يف ىذا 
إذ أّف ىذا التخصيص مبٍّت على االستحساف والظنوف وال هبوز أف نرفع اليد  اغبكم

 عن االطبلؽ األزماين يف الدليل إال بدليٍل والظن واالستحساف ليس بدليل.

  -وواضح أنّو إذا أردنا أف نسَت هبذا اؼبسار فيلـز أف نقوؿ إّف من يلتـز هبذا الكبلـ 
يف قاعدة الطهارة اليت تقوؿ )كّل شيء لك يلـز أف يلتـز  -كدية اؼبرأة وغَتىا 

طاىر( بأهنا زبتّص بذاؾ الزمن ألّف اؼباء كاف قليبًل فالشارع وبتاج إذل أف يشرّع 
 قاعدة الطهارة أّما يف ىذا الزمن فاؼباء كثَت.

وكذا بالنسبة إذل الصبلة فإنّو يلـز أف يقوؿ بأهنا زبتّص بذلك الزمن ألّف الناس كانوا 
ف يرتبطوا با عّز وجّل وال توجد لديهم وسيلة ارتباط فاحتاجوا إذل حباجة إذل أ

وسيلٍة وىي الصبلة, أّما يف ىذا الزمن فنحن مرتبطوف با عّز وجّل حيث نرى آثار 
قدرتو يف السماء واألرض فبل كبتاج إذف إذل الصبلة. وىذا الفكر إذا أردنا أف نسرّيو 

 ة وما شاكل ذلك أيضاً وىو واضح البطبلف.ونأخذ بو يلـز أف نسرّيو إذل الصبل

من أّف دليل حكم الّدية أو اإلرث لو إطبلؽ أزاماين وال  -وجواَى ما ُ رت إليى:
هبوز رفع اليد عن الدليل إال بدليٍل وما ذكر ؾبّرد ظن واستحساف, فبل يبكن رفع 

 اليد عن ذاؾ الدليل هبذا.

 َت عنصر الزماف ودل تقبلو ىنا؟كيف قبلت يف اغباالت األوذل بتأث  -:إف قلتَ 
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, فخذ اؼبورد األّوؿ مثبًل الذي مثالو  -:قلتُ  ىناؾ يف كّل مورٍد كاف عندنا جـز
ةٍ ﴿ فمصداؽ ىذا ىو يف نفسو متغَّت وليس  (ٔ)﴾َوَُِعد وا َلُهْب َما اْسَْطَْعُْْب ِمْم قُػو 

رع ترؾ التحديد قاببًل للثبات فمن الواضح حينئٍذ أف يتغَّت باختبلؼ الزماف والشا
 لك باختبلؼ الزماف. 

صّب اغبكم على عناوين وىي العطور اػباّصة وكبن قلنا إنّو  -:ووي المور  الثاني
 -أو باعبـز بعدـ اػبصوصية  -يف زماننا حصلت عطوٌر أرقى من تلك فباألوذل 

 نتعّدى إليها.

جزـٌ فبل  ومن حقك أف تقوؿ إنّو ال يوجد لدي  جزـٌ, فإذا كاف ال يوجد عندؾ
, خرالعطور وذبّوز ىذه العطور األُ  ينبغي لك أف تتعّدى بل تبقى على تلك
.  فالتعّدي إذل بقّية العطور ال يكوف إال باعبـز

وىو آية االستئذاف حيث ضبلناىا على ذلك  -:ويكذا َالهسبة إلي المور  الثالث
اؼبدار جزمًا ىو الزمن ألنّنا قلنا إّف أوقات االسًتاحة كانت ىي تلك األوقات, ف

على وقت إلقاء الثياب وىذا ىبتلف باختبلؼ األزمنة, وىو ليس اعتمادًا على 
االستحساف والظن وإمبا ىو اعتماٌد على حكم العقل القطعي وعلى البداىة واعبـز 

 الرابع. اؼبورد يأيت يف نفسو والكبلـال على الظنوف. 

الظنوف, وإذا قاؿ شخٌص إيّن ال  إذف ما ذكرناه يف تلك اؼبوارد ليس اعتمادًا على
وبصل عندي قطٌع يف تلك اؼبوارد بل وبصل عندي ظٌن فنحن نقوؿ لو إذف ال هبوز 

 لك أف تقّيد بذلك الزمن بل اعمل بو بلحاظ صبيع األزماف. 
                                                           

 .ٓٙسورة االنفاؿ, اآلية  ((ٔ
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, وإذا دل وبصل اعبـز فتقييد اغبكم بذلك  إذف الضابط عندىا ىو حصوؿ اعبـز
 وض.الزمن أمٌر ليس بصحيٍح وىو مرف

أف يدعى أف داللة االلفاظ على معانيها ىي قضية قابلة للتغَت  -المور  الثاني:
بتغَت الزماف, فاللفظ أو اعبملة قد يدالف على معًٌت معُت يف زماف ولكن بعد مرور 
زماف تتغَت تلك الداللة وذلك اؼبعٌت وىذا مطلٌب قد ثبت يف علم اللغة. فإذا سبت 

علم اللغة نأيت إذل مقامنا ونقوؿ إّف األحكاـ الشرعية ىي ىذه اؼبقّدمة اؼبفروضة يف 
 -أي من الكتاب الكرًن أو من السنة الشريفة  -تستفاد من الدالالت اللفظية 

 من مثوعلى ىذا األساس ما يفهم من ىذه االلفاظ قابل ألف يتغَت بتغَت الزماف, و 
ىو يبّثل حقيقًة  ما فهمو األوائل من ىذه الروايات والنصوص ال يبكن أف نقوؿ

مطلقًة وإمبا ىو مقبوٌؿ يف تلك الدائرة الزمنّية وأّما يف زماننا فقد نفهم من ىذه 
األلفاظ شيئًا آخر تبعًا لتغَت الزماف وىذا معناه أنّو ال يبكن أف نقّدـ حكمًا شرعياً 
ونقوؿ ىو ثابٌت بنحو اغبقيقة اؼبطلقة بل ىذا اغبكم ىو فهٌم رل يف ىذه اغبقبة 

منّية وبعد فًتة من الزمن يبكن أف تفهم أنت حكماً آخر قد يناقض اغبكم األّوؿ الز 
ويكوف فهماً لك, فغاية ما مبتلكو إذف ىو  -أو باألحرى ال يشاهبو مشاهبة تاّمة  -

ليست لو حقيقة ثابتة بنحو الشرعية وإال فاغبكم الشرعي ف فهٌم عن األحكاـ
بلؼ األزماف عن ذلك اغبكم الشرعي, فبل االطبلؽ وإمبا ىناؾ أفهاـٌ زبتلف باخت

يبكن أف نقوؿ بثبوت أحكاـٌ شرعّية مستمرّة وذات حقيقة مطلقة, وبالتارل يبكن 
أف نسحب ىذا اؼبطلب على نفس اإلسبلـ وليس أحكامو فقط فنقوؿ اإلسبلـ 
أصبًل ال يبكن أف نقّدـ لو حقيقًة مطلقًة ونقوؿ ىذه ىي حقيقة اإلسبلـ وإمبا الذي 

ؾ ىو فهٌم ؽبذه الفًتة الزمنّية لئلسبلـ ولعلو يف الزمن السالف كانوا يفهموف عنو عند
شيئًا آخر ولعّلو يف زمٍن آٍت يُفهم شيء ثالٌث, فاإلسبلـ إذف ليست لو حقيقة 
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مطلقة أيضًا وإمبا ىناؾ اجتهادات يف بياف حقيقة اإلسبلـ, فأقصى ما عندي 
الثابتة حبيث من خرج عن ىذا اػبط فنقوؿ وعندؾ ىو اجتهاٌد ال أنّو ىو اغبقيقة 

ال ينبغي أف يكّفر بعضنا بعضًا فإّف ىذا ال معٌت لو فإّف  من مثىو ليس دبسلٍم, و 
التكفَت فرع أف تثبت حقيقة مطلقة لئلسبلـ واؼبفروض أّف اغبقيقة اؼبطلقة ليست 

اجتهاداٍت  ثابتة ال عن اإلسبلـ وال عن أحكامو بل ىناؾ تعّدد َفهٍم أو قراءاٍت أو
أو رؤًى أّما أّف نفس اإلسبلـ ىو ىذا أو أّف نفس أحكامو ىي ىذه فهذا ال يبكن 

 قولو. 

 ىذا ما كتبتو بعض األقبلـ اغبديثة.

أّف الزماف سوؼ يكوف لو التأثَت التاـ بنحٍو يغَّت من فهمنا لئلسبلـ ال  هْيجةالو 
ي ىل اؼبناسب عّده كمورٍد وما ذكرتو بعنواف اؼبورد الثاين وال أدر  -ألحكامو فقط 

 .-ثاٍف أو يبُّت بعنواٍف آخر 

 وماذا نقوؿ عن ىذا الفكر اغبديث؟ 

 -يكوف علي عدة نقاط والجواب

إّف ىذا يعتمد على قضّية أخذىا اؼبتحدث مفروغًة عن علم اللغة وىي أّف  -ُّواًل:
ولوال  -للغة وىذه قضية ثبتت يف علم ا -دالالت األلفاظ قابلة للتغَت بتغَت الزماف 

ىذه القضّية دل يأت ىذا الكبلـ, وكبن نؤمن بذلك أيضاً, ولكن نقوؿ إّف ؾبرد 
دمنا كبتمل التغَّت من دوف وجود  احتماؿ التغَت ال يكفي للحكم بالتغَّت, بل ما

مؤشراٍت وقرائن على حصوؿ التغَّت فمن البلـز البناء على عدـ حصولو, فهناؾ 
سَتة العقبلء وىو أّف اللفظ أو اعبملة إذا كانت دالة أصٌل عقبلئّي انعقدت عليو 
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على ىذا اؼبعٌت فيبٌت عليها إذل أف يثبت اػببلؼ أما دبجرد احتماؿ التغَّت فبل 
يكفي لرفع اليد عن داللتها السابقة, وىذا أصٌل ثابت بُت العقبلء ولوال ذلك للـز 

اللة األلفاظ قد تغَّتت, أف ال نستفيد من الكتب القديبة ألنّو يوجد احتماؿ أّف د
 ونفس فإذا كاف ىذا يكفي للبناء على أف ىذا الذي عندنا ىو فهٌم وليس اؼبطلب

الذي يفهم يف تلك الفًتة الزمنّية والذي أراده صاحب ذلك الكتاب فسوؼ يكوف 
للكتاب وقراءتو باطل وال معٌت لو واغباؿ أّف السَتة جارية على ذلك واألصل  ؤناشرا

فماداـ دل  -أي البناء على بقاء الداللة إذل أف يثبت التغَت  -ى ذلك العقبلئي عل
 نحويثبت التغَت فاحتماؿ التغَّت وحده ال يكفي, فنحن يوجد عندنا أصل هبذا ال

وىو أصٌل يقبلو حىت من يتكّلم هبذا الكبلـ وإال يلـز أف ال ينتفع إال بالكتب اليت 
 يستفيد منها, وىل يفعل ىو ذلك؟! إنو ال ألفت يف زمانو أّما ؼبؤلفة قبل زمانو فبل

 يوجد أحٌد يفعل ذلك.

وواضح أنّو على مبانيا ال توجد مشكلة إذ نقوؿ إف  ىذه سَتٌة موجودٌة وحيث إّف 
 الشرع قد أمضاىا فتكوف حّجة.

إّف ىذه قضّية عقبلئّية وال يبكن أف يتخّلى  -فبل أقل نقوؿ ؼبن يقوؿ هبذه اؼبقالة:
 . -يعٍت أف  كّل داللة سابقة نبٍت على بقائها  -عنها العاقل 

 إذف األصل الذي استند إليو والذي ىو أساس ىذا الفكر باطل ؼبا أشرنا إليو.

منها ثابت  كثَتاً ليست األحكاـ الشرعية ىي ناشئة دائمًا من األلفاظ فإّف   -ثانياً:
...وىكذا فهل عندنا ال من األلفاظ, فالصبلة واجبة والصـو واجب والغيبة حراـ

ىذه نشأت من األلفاظ بل بقطع النظر عن األلفاظ ىي شيء مسّلم قد توارثناه 
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بنحو القطع, فهذه من ضروريات اإلسبلـ تلقيناىا يبدًا بيٍد ودل نستخرجها من 
ألفاظ اؼبعصـو عليو السبلـ حىت نقوؿ ىذا فهٌم من تلك األلفاظ ولعّل الغَت يفهم 

يدًا بيد وىو ما نعرّب عنو بالتلّقي من خبلؿ االرتكاز شيئًا آخر بل حصلنا عليها 
اؼبتوارث كما سبسكنا بذلك يف مسألة القربية يف اعتبار القربة يف الصبلة والصـو 

 واغبج والغسل...اخل. 

إذف ال يبكن أف يقاؿ إنو ليست ىناؾ حقيقة مطلقة عن األحكاـ الشرعية وعن 
ا ىو يتم فيما إذا استفيد ذلك من األلفاظ أّما اإلسبلـ, كبّل بل إّف مّت ما ذكرتو فإمب

 الذي دل يستفد من األلفاظ فيمكن تقديبو كحقيقٍة مطلقة.

إّف داللة األلفاظ على كبوين داللة صروبة أو ظاىرة بظهور جلّي وأخرى  -ثالثاً:
بداللة غَت صروبة وبظهوٍر ليس بذلك الوضوح فإّف الظهور لو درجات بعض 

كاف اذا  وبعضها ليست كذلك وما ذكر إف مّت فهو يتّم فيما  درجاتو جلّية جداً 
الظهور فيو ليس جّلياً, إّما إذا فرض أّف الداللة كانت صروبة فعادًة ما كانت داللتو 
صروبة ال وبصل فيو التغَّت بتغَّت الزماف كما إذا قيل )وبـر فعل الشيء الفبلين( 

( ال تقبل التغَّت بتغَت الزماف ف هي إّما صروبة أو ظاىرة بظهور جليٍّ يف فكلمة )وبـر
اغبكم اإللزامي وىذا من البعيد التغَّت فيو بتغَّت الزماف, وإمبا الذي يقبل التغَّت بتغَّت 
الزماف ىي تلك اؼبعاين اليت دل تكن من قبيل الصريح أو من قبيل الظاىر بالظهور 

يف األحكاـ الشرعية توجد اعبلي أّما ما كاف من قبيل ما أشرنا إليو فبل, وحيث إنّو 
فما  -يعٍت تستند إذل الصراحة وإذل الظهور اعبلي -شروبة قويّة من ىذا القبيل 

 ذكر إذف ال يتم يف مطلق األحكاـ الشرعّية ولئن مت فهو يتم يف بعضها.
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كّل ما يقوؿ فغاية ما يثبت ىو إمكاف االختبلؼ يف االزمنة يف  لو سّلمنا  -راَعاً:
ئة سنة إذا ذكروا حكمًا فيمكن أف ىؤالء الذين ىم موجودوف قبل مٍت اؼبختلفة, يع

نقوؿ إف  ىؤالء فهموا حسب اجتهادىم وقراءهتم وكبن اآلف نفهم حسب قراءتنا 
واجتهادنا, أّما يف العصر الواحد وليس يف العصور اؼبختلفة أف وبصل اختبلٌؼ بيننا 

معٌت لو فإّف اختبلؼ الزمن  ونقوؿ ىذا االختبلؼ ىو وليد اختبلؼ الزمن فهذا ال
لِلذ َكِر ﴿ -ال يؤثر على الفهم يف الزمن الواحد, فمثبًل يف عصرنا اآلية الكريبة تقوؿ:

فهذا فهم منو اآلف أّف الرجل يأخذ ضعف حّصة األنثى  (ٔ)﴾ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْػثَػيَػْيمِ 
نفهم منو ئة سنة يقولوف كبن أو أشخاصًا قبل م ومن حّقنا أف نفًتض أّف شخصاً 

التساوي مثبًل فنقوؿ ىذا مقبوٌؿ وىو نتيجة اختبلؼ الزماف, أما يف زماننا الواحد 
كبن نفهم منو أّف الرجل يأخذ الضعف وأصحاب األقبلـ اغبديثة يفهموف من ذلك 

يعٍت اختبلؼ  -اؼبساوات مثبًل فهذا شيٌء بعيد. فهذا االختبلؼ يبكن تربيره 
يكوف وجيهًا فيما إذا فرضنا وجود صباعة تعيش يف و  -االجتهاد والرؤى والقراءة 

ىذا العصر وصباعة تعيش يف ذلك العصر واختلف فهمهم أّما أف تعيش كلتا 
اعبماعتُت يف عصٍر واحٍد وىذه تقوؿ فهمت اؼبساوات وتلك تقوؿ فهمت كذا 

ض ًت فو اباختبلؼ الزماف ل يسوّغفهذا ال معٌت لو, إّف ىذا االختبلؼ ال يبكن أف 
 الزاماف ىنا واحٌد وليس متعدداً. أفّ 

( يعٍت يف لِلذ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْػثَػيَػُْتِ إّف ) -ىذا مضافا إذل أهنم يقولوف مثبًل ىكذا:
الزمن السالف حيث دل تكن اؼبرأة يدًا عاملة وإمبا كاف الرجل ىو اليد العاملة فمن 

نفق واؼبرأة ال تنفق اؼبناسب أف تكوف حّصة الرجل ضعف حّصة األنثى, أو ىو ي

                                                           

 .ٔٔسورة النساء, اآلية  ((ٔ
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فمن اؼبناسب أف تكوف حصة الرجل ضعف حّصة األنثى أّما يف زماننا فهي تنفق  
 كما ينفق الرجل وىي يٌد عاملة كيد الرجل. 

ة نصف  ية الرجل(وىكذا بالنسبة إذل الدية فػػ  - (ٔ)كما يف الرواية  - ) ية المُر
 فيقاؿ ىذا ناظر إذل ذلك الزمن وليس إذل ىذا الزمن.

فهذا الذي يقولونو يف اغبقيقة ىو ليس اختبلفًا يف داللة اللفظ باختبلؼ الزماف 
فاللفظ داللتو دل زبتلف, يعٍت ىم دل يفهموا شيئًا خبلؼ ما كبن نفهمو بل كّلنا 

الزمنّية حيث   دةنفهم شيئًا واحدًا ولكن ىم يريدوف أف وبملوا ذلك على تلك اؼب
عاملة وىذا دل ينشأ من اختبلؼ داللة اللفظ  كانت اؼبرأة دل تنفق ودل تكن يداً 

لِلذ َكِر ِمْثُل باختبلؼ الزمن إمبا يتصّور ىذا اؼبعٌت فيما لو فرض أهنم فّسروا صبلة )
( باؼبساوات فنقوؿ نعم ىذا اختبلٌؼ يف الفهم باختبلؼ الزمن, أّما َحظِّ اأْلُنْػثَػيَػُْتِ 

ة األنثى ولكن ىذا خاصٌّ للرجل ضعف حصّ  أف نقوؿ إّف الفهم واحٌد وىو أف  
بذلك الزمن مثبًل فهذا دل ينشأ من اختبلؼ داللة األلفاظ واعبمل باختبلؼ 

 الزماف. 

ٍة زمنّية معّينة وال ربط لو باختبلؼ الداللة مدإذف ىذا ضبٌل ؽبذه الداللة على 
 اللفظّية باختبلؼ الزماف.

 ىذه مناقشاٌت أربع للحالة الثانية.

                                                           

كما يف رواية عبد ا بن مسكاف عن أيب عبد ا عليو السبلـ )قاؿ... ودية اؼبرأة نصف دية   ((ٔ
 .ٕ, حٕ٘ٙ, صٗالرجل(.االستبصار, ج
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يعٍت ال أسبكن أف أقوؿ  -ىي اليت يبكن فيها كبّل االحتمالُت و  -الَّالة الثالثة:
ينبغي أف نتفق على تأثَت الزماف فيها أو ينبغي أف نّتقف على عدـ تأثَت الزماف 
فيها, بل ىو احتماٌؿ وجيٌو فباإلمكاف أف يقاؿ بتأثَت الزماف فيها وباإلمكاف أف ال 

 -يك:, ونذكر ؾبموعة أمثلة واألمر إل-يقاؿ بتأثَته 

ما دّؿ على تكثَت النسل, ففي اغبديث الشريف عنو صلى ا  -المثاؿ األّوؿ:
)تزوجوا وإني مكاثٌر َكب األمب غدًا وي القيامة حْي ُف السقط  -عليو وآلو:

ؿ ال حْي يدخل اَواي و قعلي َاب الجهة ويقاؿ لى ا خل وي (ٔ)مَّبهطئاً  يقف
  .(ٕ)قبلي(

مة(, فمن األشياء مكاثٌر بكم األمم غدًا يف القياوالشاىد ىو قولو )تزّوجوا فإين 
, ولكن (ٖ)اإلسبلـ كثرة النسل فإهنا ؿبّبذة ؽبذا اغبديث ولغَته يماتلاؼبسّلمة يف تع

ىل يبكن لقائل أف يقوؿ إف  ىذا اغبديث وما شاكلو ناظر إذل الزماف القدًن الذي  
و أف يكثر اؼبسلموف يف فأراد النيب صلى ا عليو وآل ُت فيوكاف اؼبسلموف قليل

 .؟!(ٗ)مقابل بقّية األمم وال يشمل مثل زماننا

                                                           

 ويف بعض اؼبصادر )ؿببنطياً(. ((ٔ
 , آؿ البيت.ٗٔف حٔ, ابواب أحكاـ االوالد, بٖٛ٘, صٕٔوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ
 .٘ٔلشيعة, للحر العاملي, جوللمزيد راجع: وسائل ا ((ٖ
إّف ؿببنطئًا على ما جاء يف كتاب معاين األخبار للشيخ  -ومن باب الفائدة اعبانبية نقوؿ: ((ٗ

, ط مؤسسة النشر االسبلمي. ىو أف  )ابنطي بغَت نبٍز اؼبتغرِّب اؼبستبطئ ٜٕٔللصدوؽ)قده( ص
ا ابنطئ باؽبمز العظيم البطن اؼبنتفخ( وذلك  للشيء( وكأف ىذا السقط يقف غاضباً على تأخر أبواه, )وأمّ 

 كناية عن شّدة غضبو كأنّو تنتفخ بطنو. الشيخ اأُلستاذ.
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وقد يضاؼ إذل ذلك شيء آخر وىو أّف اغبياة يف ذلك الزمن كانت حياًة بدائية 
, نحوفالنسل يأيت وىو يف البيت أو الزقاؽ أو يف الشارع وتنقضي اغبياة هبذا ال

مدارس ومستشفيات وإذل دار  ولكن يف زماننا أصبحت اغبياة معّقدة فيحتاج إذل
بوصف كذا وغَت ذلك وإذا فتحنا الباب على مصراعيو فحينئٍذ يصعب القياـ 
خبدمة ىؤالء, فتبقى حينئٍذ شروبة من الناس ببل مستشفيات وال تعليم وال غَت 
ذلك, إنو قد يقوؿ البعض ذلك, فإّما أف يكوف ناظرًا إذل ذلك الزماف الذي كاف 

أو ىو ناظر إذل ذلك الزماف الذي دل تكن فيو حاجة إذل  وُت فياؼبسلموف قليل
اؼبدارس وغَتىا وال يشمل مثل زماننا, وىذه قضّية قابلة لؤلخذ والعطاء, فليس ىذا 
من مورد ما ينبغي االتّفاؽ على تأثَت الزماف فيو أو ينبغي االتفاؽ على عدـ تأثَت 

 اؿ وجيٌو وليس لو مثبت.الزماف فيو بل ىو شيٌء ؿبتمٌل ولكن ىذا ؾبّرد احتم

ما دّؿ على أّف كّل رايٍة زبرج قبل قياـ اؼبوذل فهي راية ظبلؿ, كما  -المثاؿ الثاني:
)كّل رايٍة تروع قبل قياـ  -يف صحيحة أيب بصَت عن أيب عبد ا عليو السبلـ:

, فإنو قد يقاؿ إف  ىذه (ٔ)القائب وصاحبها طاغوت يُعبد مم  وف اهلل عّز وجّل(
اية ناظرة إذل ذلك الزماف الذي كاف فيو أصحاب الرايات ىبرجوف ألىداٍؼ غَت الرو 

أعٍت هبدؼ الدعوة إذل نفسو, فهي ناظرة إذل مثل ذلك الزماف, أما لو  -صحيحة 
ض أنو خرج يف زماننا شخٌص ال يدعو إذل نفسو بل يدعو إلسقاط النظاـ ًت فا

ل حكومة عادلة فمثل ىذا ال الظادل من دوف دعوٍة إذل النفس مث بعد ذلك ُتشك  
يكوف مشمواًل ؽبذه الرواية ألّف ىذا كبٌو من األمر باؼبعروؼ واألمر باؼبعروؼ ال 
يسقط, فهو موجوٌد يف كّل زماٍف ومن أحد أكباء األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر 

                                                           

 , آؿ البيت.ٙ, حٖٗ, ابواب جهاد العدو, بٕ٘, ص٘ٔوسائل الشيعة, العاملُت ج ((ٔ
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ا يف ىو أف يكوف احتماؿ قباحنا عقبلئياً بدرجٍة معتدٍّ هبا ال أننا نعطي الضحايا كم
بعض الدوؿ وال يعرؼ ما ىي العاقبة, كبّل بل يفًتض أنو يوجد عندنا عّدة وعدد 
وقاؿ اػبرباء إف  ىذا الشيء مضموف وأنا أيضاً ال أدعو إذل نفسي بل أعطي القيادة 
إذل شخٍص من دوف أف يدعوا إذل نفسو وإمبا يدعو إذل إقامة اغبق مث بعد ذلك 

بات أو غَت ذلك, ومثل ىذا يف اغبقيقة ىو ىبتاروف شخصًا من خبلؿ االنتخا
 إقامة للعدؿ, فهذه الروايات ال تكوف شاملة ؼبثل ىذا . 

 ىكذا قد يقاؿ, وىل ىو شيء مقبوؿ؟ إنّو شيء وجيٌو وال بأس بو.

بيع غَت ذلك من األعياف  ما دّؿ على حرمة بيع الدـ أو -المثاؿ الثالث:
, وحينئٍذ كبَتة وتتوّقف عليو حياة الكثَت  دة. فالدـ يف زماننا أصبح ذا فائ(ٔ)النجسة

يبكن أف يقاؿ إف الروايات الناىية عن بيع الدـ ناظرة إذل تلك الفًتة الزمنية اليت  
ف , أّما مثل زماننا الذي تتوقىدفًا باطبًل كاألكل أو غَت ذلك كاف اؽبدؼ فيها

 وجيو. , وما ىو نظرؾ يف ىذا ؟ إنّو شيءٌ عليو اغبياة فبل تكوف شاملة لو

, نعم ذاؾ دليلو يبكن أف يبٍت على ىذا أو على ذاؾإذف القضّية تتبع نظر الفقيو و 
أي الذي يقوؿ بأف نبقيها على إطبلقها, ألنّو ىو مقتضى االطبلؽ  -واضٌح 

, أّما من أراد أف يذىب إذل كوف الزماف مؤثرًا فبلبد وأف يّدعي اعبـز -األزماين 
 , وإال فبل يبكن أف يرفع اليد عن اإلطبلؽ.ـ فنعملقطع فإذا حصل القطع واعبز وا

                                                           

 .ٜٚ, صٔنظر: مصباح الفقاىة, السيد اػبوئي, جأُ  ((ٔ
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. فقد يقاؿ إّف ما دّؿ على اغبرمة (ٔ)ما دّؿ على حرمة الشطرنج -المثاؿ الراَع:
ناظر إذل تلك الفًتة الزمنّية اليت كاف يّتخذ فيها الشطرنج كوسيلٍة للهو وقضاء 

ية الذىن وخرج عن  الوقت والتسلية أّما يف مثل زماننا الذي أصبح فيو وسيلة لتقو 
كونو من آالت الًتؼ والتقامر فيوجد ؾباٌؿ أف يّدعى أّف اغبرمة تنتفي أيضًا ألهنا 

 ناظرة إذل تلك الفًتة الزمنّية.

رظبي حبيث من دل يسّجل الزواج  نحوٍ اإللزاـ بتسجيل الزواج ب -المثاؿ الخامس:
اـ الشرعية ىو أنّو يعاقب. يعٍت أنّو توجد عندنا مشكلة وحاصلها ىو أّف من األحك

 لو وجدنا رجبًل وامرأة يسَتاف يف شارٍع أو يف زقاؽ ويّدعي أهنا زوجتو وىي تّدعي
ال؟ نعم نأخذ بكبلمهما ولو من باب أّف اغبق  أنو زوجها فهل نأخذ بكبلمهما أو

ال يعدونبا, يعٍت أنّو من حقهما أف يتزّوجا والشارع جّوز ؽبما ذلك وذلك حقٌّ ؽبما 
 فلماذا تراقبهما؟! إنّو ال هبوز لك ذلك بل عليك أف تًتكهما. فأعمبله 

ولكن إذا فرض أّف تطبيق ىذا اغبكم الشرعي يف زماننا ترتّبت عليو مفسدة, فحبّلً 
ؽبذه اؼبشكلة نقوؿ البد من تسجيل الزواج, أي البد من وجود مستمسٍك رظبيٍّ 

ىذه قضية قابلة لؤلخذ  ومن دوف وجوده نأمر بتعزيرنبا. وما ىو نظرؾ هبذا؟ إفّ 
)الَّّق ال والعطاء فقد يقاؿ بأنو ال بأس بذلك واغبكم الشرعي الذي يقوؿ 

ناظر إذل ذلك الزمن الذي دل تكن فيو اؼبفاسد موجودًة   (ٕ)يعدويما ويصدقاف(
 كما ىو اغباؿ يف زماننا, أما مثل زماننا الذي نعلم بوجود اؼبفاسد فيو فبل. 

                                                           

 .ٛٙ٘, صٔوئي, جنظر: مصباح الفقاىة, السيد اػبأُ  ((ٔ
 .ٕٓٙ, ص٘العروة الوثقى, السيد اليزدي, ج ((ٕ
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ؤلخذ والرّد, وال أقوؿ حتمًا يوجد للزماف تأثَت يف ىذه إذف ىذه مسألة قابلة ل
 اؼبوارد.

فردبا يقاؿ بأّف العاقلة يف قتل اػبطأ ىي اليت  ,(ٔ)ضماف العاقلة -المثاؿ السا س:
تتحمل الدية, ولكن ىذا كبملو على ذلك الزماف الذي كاف فيو النظاـ القبلي 

لدوؿ اليت ربكمها اؼبدنّية وال والعشائري ىو اغباكم, أّما اآلف خصوصًا يف بعض ا
يوجد فيها نظاـ عشائري أبداً فإذا قتل شخٌص شخصًا آخر خطًأ فهل تأيت مسألة 
العاقلة؟ قد يقاؿ إّف مثل ىذا اغبكم كبملو على النظاـ القبلي وال نعّممو إذل 
اجملتمعات اؼبدنّية, فإّف ىذا شيٌء ال بأس بو, ولكن قلت ىذه قضّية قابلة لؤلخذ 

 طاء.والع

, فردبا يقاؿ (ٕ)ٌتذبح اؽبدي. فاؽبدي البّد وأف يذحبو اغباج يف مِ  -المثاؿ الساَع:
إف  ىذا واجٌب بلحاظ الزمن السابق الذي كاف يوجد فيو الفقراء ىناؾ ويستفيدوف 

وال تقل إهنم يستفيدوف منو  -منو, أّما يف مثل زماننا فبل, فإهنم ال يستفيدوف منو 
ضنا واقعًا أهنم ال ًت فامناقشة ثانية ولكن لو  هذهف سل إليهمألنو سوؼ يعّلب وير 

فهل نقوؿ حينئٍذ بسقوط كونو معتربًا يف مٌت وهبوز أف يذبح يف  -يستفيدوف منو 
 بلده مثبًل؟ إنو ردبا يقاؿ بذلك.

ورد يف اغبديث الشريف عن اإلماـ أمَت اؼبؤمنُت عليو السبلـ ما  -المثاؿ الثامم:
ة؟ ولب يجبى  -اهلل صلي اهلل عليى وآلى: )قاؿ لها رسوؿ -: ُّي  يٍ  خير للمُر

ة  -ُحد مّها, وذكرت ذلك لفاطمة عليها السالـ وقالت: ما مم  يٍ  خيٍر للمُر
                                                           

 .ٚٓٗ, ص٘أنظر: اؼبهذب البارع, ابن فهد اغبلي, ج ((ٔ
 .ٙٔٔ, حٖٕٗ, ص٘نظر: هتذيب االحكاـ, جأُ  ((ٕ
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رجاًل وال يرايا, وذكرت ذلك لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليى وآلى  مم ُف ال ترى
 . (ٔ)إنّها َضعٌة مّهي( صدقتْ  -وقاؿ:

رى الرجاؿ وال يراىا الرجاؿ, ولكن قد يقاؿ إف  ىذا ـبتصٌّ إذف خَت للمرأة أف ال ت
بتلك الفًتة الزمنية أيضًا ألنّو يف زماننا كبتاج إذل طبيبٍة للنساء مثبًل أو أهنا سبرض 
فهل نقوؿ ؽبا اذىيب إذل الرجاؿ حىت يف القضايا النسائية أو نقوؿ أبِق ىكذا إذل أف 

عُّت أف تتصّدى ثّلٌة تاالت ليست مقبولة فييقضي ا عّز وجّل؟!! وكّل ىذه احتم
ؿ يف من النساء إذل ىذه القضّية فيصبحن طبيباٍت على األقل وىذا يستلـز الدخو 

سوؼ زبرج يف كّل يـو وسوؼ يراىا  من مثو , اؼبدارس واعبامعات وغَت ذلك
 الرجاؿ. فإذف قد يقاؿ إّف ىذا ناظر إذل ذلك الزماف دوف مثل زماننا. نعم ال نفتح

الباب على مصراعيو ونقوؿ فلتدخل جامعًة مشًتكة بُت الذكور واإلناث, بل البد 
وأف ننشئ جامعًة خاّصة بالنساء وكبافظ على اغبشمة مهما أمكن, ولكن البد وأف 
نقوؿ هبوز أف زبرج اؼبرأة من بيتها ويراىا الرجاؿ باؼبقدار الضروري. إنو ردبا يقاؿ 

 ذلك.

نوؾ. فأنتم تعرفوف أّف أخذ الفائدة يف القرض ال هبوز, نظاـ الب -المثاؿ الْاسع:
ولو تأّخر صاحب القرض عن وفاء دينو يف اؼبوعد اؼبقّرر ال هبوز وضع غرامة عليو, 
واآلف أنشأنا بنكًا إسبلميًا وال نريد فيو أّي ربا فنقرض أموالو للناس قربة إذل ا 

ضنا ًت فااءه يف ستة أشهر, فلو تعاذل, فمثبًل نقرض شخصًا مليوف ديناٍر ويكوف أد
أنو دل يأِت هبا على رأس الستة أشهر فبلبد من وضع وسيلة ضغٍط الستعادة اؼباؿ 
حىت يستفيد منو شخٌص آخر وحىت يتداوؿ اؼباؿ وحىت نعيش كبن يف ىذا الزماف 

                                                           

 .ٕ, حٓٓٔ, ابواب مقدمات النكاح, بٜٕٛ, صٗٔمستدرؾ الوسائل, النوري, ج ((ٔ
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اعبديد ال يف الزماف القدًن ففي زماننا ىذا ال تتمكن أف تقوؿ كبن ال كبتاج إذل 
 ّف ىذه البنوؾ إسبلمّية وشرعّية.فبلبد من وجود بنوٍؾ واؼبفروض أ البنوؾ,

وعلى ىذا األساس لو كانت توجد طريقة من الطرؽ الشرعية يبكن من خبلؽبا 
ض أهنا دل ًت فافرض الضريبة عليو لو تأخر ال يلـز منها الربا فبها ونعمت, أّما لو 

ريبًة, واإلسبلـ البد وأف تنجع ىذه الطرؽ ودل كبصل عليها فهل يبكن أف نفرض ض
يساير اغبياة دبقداٍر عقبلئي وال يبكن أف يساير اغبياة إاّل هبذه الطريقة فنفرض 
آنذاؾ ضريبًة حىت يبكن للبنك أف يشّق طريقو يف اغبياة فيقاؿ إّف ذلك جائز 
والروايات اليت دّلت على أنّو ال هبوز اؼبطالبة باألكثر ووضع الغرامة ناظرة إذل تلك 

ا فًتة الزمنّية اليت يبكن فيها أف تسَت اغبياة من دوف نظاـ بنكّي أّما مثل زماننال
 فحينئٍذ نقوؿ باعبواز.

وىل ىذا شيء وجيو أو ال؟ وعلى أّي حاؿ من خبلؿ كّل ىذا اتضح أّف ىذه 
 .لردالة الثالثة قابلة لؤلخذ وااغب
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 الفائدة السا سة

 

 وٍطكٛ الفشاغ

ْليَػْوـَ ا﴿ - صلى ا عليو وآلو قد أكمل الدين لقولو تعاذل:ال إشكاؿ يف أف النيب
ـَ ِ يًها ْساَل , (ٔ)﴾َُْكَمْلُت َلُكْب ِ يَهُكْب َوَُْتَمْمُت َعَلْيُكْب نِْعَمِْي َوَرِضيُت َلُكُب اإْلِ

  (ْليَػْوـَ َأْكَمْلتُ ا)ولكنو دل يكمل الدين بتفاصيلو, وعليو فاآلية الكريبة حينما قالت 
 واغباؿ أّف التفاصيل دل تبُّت؟! مثل ذلك كيف يصحّ 

إنّو البد وأف يكوف اؼبقصود من اآلية الكريبة ىو بعد جعل العًتة  -والجواب:
الطاىرة أحد الثقلُت حىت يثبت ؽبا اؼبرجعّية اؼبذىبّية والتشريعّية, فإنو بعد أف جعلت 

الكريبة آنذاؾ  يصّح بأف تقوؿ اآلية -غبديث الثقلُت-العًتة مرجعًا يف التشريع 
, فاإلكماؿ حصل بّضم مرجعّية أىل البيت عليهم (ْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ا)

, فالعًتة إذف ىي مرجٌع يف التشريع, وقد بُّت -أعٍت اؼبرجعّية التشريعّية  -السبلـ 
األئمة الكثَت الكثَت من تفاصيل األحكاـ, وعند إلقاء نظرة سريعة على وسائل 

ئل عنها األئمة عليهم السبلـ يثبت صدؽ ما نقوؿ, فتفاصيل الصبلة قد سُ  الشيعة
سبلـ وكذلك بعد ذلك من قبل زرارة وأقرانو, فتفاصيل الصبلة ثبتت منهم عليهم ال

وقّدـ لنا األئمة عليهم السبلـ قواعد عاّمة يبكن االستفادة  تفاصيل اغبج...وىكذا.

                                                           

 .ٖسورة اؼبائدة, اآلية  ((ٔ
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ستصحاب والطهارة واغبلّية وال ضرر وال منها على مّر الزماف, من قبيل قاعدة اال
 حرج والفراغ والتجاوز وما شابو ذلك من القواعد.

نح إكماؽبا للحاكم ولكن بقيت مساحة دل سبلئ بالتشريع منهم عليهم السبلـ ومُ 
االسبلمي حبسب اقتضاء الظروؼ, ولكن من الطبيعي أّف األئمة عليهم السبلـ 

بلمي ىو الذي يطّبقها حبسب اغبوادث والظروؼ أعطونا قواعد كّلية واغباكم اإلس
اليت تطرأ, فقد يطرأ ظرٌؼ يهجم فيو العدّو على ببلد اإلسبلـ فمن باب قاعدة لزـو 
اغبفاظ على ببلد اإلسبلـ واؼبسلمُت يصدر اغباكم اإلسبلمي حكمًا بلزـو الّدفاع 

ّية يًتكها اإلماـ تطبيقاً لتلك الكربى الكّلية على اؼبصداؽ اػبارجي, فمثل ىذه القض
ؽبا اإلماـ باؼبباشرًة ألجل مدخلّية الزماف يف  دّ تاغباكم اإلسبلمي, وإمبا دل يص إذل

ذلك, فاإلماـ أعطى اغبكم الكّلي ويبقى التطبيق على اغباكم اإلسبلمي. وإذا 
ض أف ببلد اإلسبلـ كاف نظامها االقتصادي ىباؼ عليو من االهنيار فمن باب ًت فا

على النظاـ االقتصادي اإلسبلمي يلـز على الفقيو أف يفيت  ةفاظاغبكم بلزـو ا
بلزـو دفع الضرائب باؼبقدار اؼبناسب, كأف يفرضها على األغنياء فقط, وقد يشمل 

 حىت متوسطي اغباؿ, وىكذا دبا يراه مناسباً.

وىكذا لو خيف على الببلد بسبب تصدير بعض البضائع, واخراج العملة الصعبة 
ر حكمًا باؼبنع. وىكذا لو فرض أّف استَتاد بضاعٍة ما ومن دولٍة معّينة  منها فيصد

كاف تقويًة للظادل أو ما شابو ذلك فيصدر منعًا من ىذا االستَتاد مثبًل, واألمثلة 
 من ىذا القبيل كثَتة.

ًتؾ إذل اغباكم اإلسبلمي يشّخصها حبسب الظروؼ, نعم اغباكم إف ىذه مساحة تُ 
من دوف دليٍل ومستنٍد حىت يقاؿ بأنّو ليس دبشرٍّع بل توجد  اإلسبلمي ال يبلئها



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية................................ٙٙٗ
 

عنده أحكاـ كّلية قّدمها األئمة عليهم السبلـ لو وىو يقـو بتطبيق تلك الكربيات 
الكلّية على الصغريات, وىذه اؼبساحة يبكن أف يطلق عليها بػػ)منطقة الفراغ(, وإف 

منطقة الفراغ بالتفسَت الذي شئت تسميتها باسم آخر فبل مانع, والذي أظنو أّف 
قضيٌة ال ىبتلف  -والذي ينبغي أف يعّد نقطة قّوة يف التشريع اإلسبلمي  -ذكرناه 

فيها الفقهاء بل ينبغي أف تكوف مسّلمة, فأّي فقيٍو يعلم هبجـو األعداء وال يصدر 
حكمًا بالّدفاع عن تلك الببلد؟!! واذا فرض أف استَتاد بضاعٍة ما كاف يؤّدي اذل 

 ة فينبغي أف يصدر حكماً باؼبنع.تقوية اعبهة الظاؼب

إّف ىذه قضّية ينبغي أف تكوف ؿبّل اتفاؽ الفقهاء, غايتو أّف مصطلح منطقة الفراغ 
دل يكن متداواًل بينهم ولكّن واقع منطقة الفراغ فهو قضّية ينبغي أف تكوف مسّلمة 

 بينهم.

 -ووي يذا المجاؿ ُلفت الهظر الي َعض األمور:

 ويشتمل على نكاٍت ثبلث:ػ -مر األّوؿ:األ

يراد بو  (ْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ا) -ذكرنا أّف قولو تعاذل: -الهكْة األولي:
إكماؿ الدين من خبلؿ جعل العًتة الطاىرة مرجعًا مذىبيًّا أو تشريعياً, وقد يقوؿ 

على إكماؿ الدين من دل ال نعكس ونقوؿ إف اآلية الكريبة تدّؿ باؼبطابقة  -قائل:
قبل النيب صلى ا عليو وآلو وبااللتزاـ على عدـ اغباجة إذل مرجعّية العًتة الطاىرة 
إذ اآلية بنفسها تدّؿ على أّف الدين قد كمل, فكما وبتمل أف يكوف اؼبقصود ما 
ذكرتو وبتمل أف يكوف اؼبقصود ما أشرنا اليو, وال أقل بأف تكوف اآلية الكريبة ؾبملة 

 ىذه الناحية؟ من
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إّف ىناؾ قرينتُت تداّلف على أف اؼبقصود ىو ما أبرزناه كبن, دوف  -والجواب:
 االحتماؿ الثاين.

واقع اغباؿ, فإف الدين دل يكمل بتفاصيلو عند رحيل النيب  -القريهة األولي:
دل تكن ثابتة, بل  اهبهاشوآلو, فتفاصيل الصبلة واغبج وما األعظم صلى ا عليو 

 ع حياة الرسوؿ صلى ا عليو وآلو لذلك. ال تتس

بعد  - (ْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ )ا -إذف يتعُّت أف يكوف اؼبقصود من قولو تعاذل:
, يعٍت أكملت لكم دينكم بنصب أىل -االلتفات إذل ما أشرنا إليو من واقع اغباؿ 

 ّية.البيت عليهم السبلـ مرجعاً يف مقاـ معرفة األحكاـ الشرع

, (ٔ)حديث الثقلُت, فإنّو مسّلم بُت الفريقُت بل ىو متواتر عندىم -القريهة الثانية:
فإنو بعد أف أمر بالتمّسك باألئمة عليهم السبلـ يأيت اإلشكاؿ وىو أنّو لو كمل 
الدين فما ىي اغباجة إذل التمّسك باألئمة عليهم السبلـ, فالثقل الثاين ال حاجة 

 و إذ الدين قد كمل؟إذل األمر بالتمّسك ب

وأف يكوف اؼبقصود من أف   -بعد أف أمرنا بالتمّسك بالثقل الثاين  -إذف ال بد 
كماؿ الدين قد حصل بنصبهم وباألمر بالتمّسك باألحكاـ الصادرة منهم وإال 
فيبقى حديث الثقلُت منافيًا لكماؿ الدين, أي تقع اؼبنافاة بُت اآلية الكريبة اليت 

                                                           

. ٘ٔ, حٖٙ٘, صٗ. األلباين, السلسلة الصحيحة, جٙٔ, حٖٕٛ, صٕر: صحيح مسلم, جنظأُ  ((ٔ
. ابن ٗٔ, حٙٙٔ, صٜ. اؽبيثمي, ؾبمع الزوائد, جٚٔ, حٜ٘ٔ, صٚابن العريب, عارضة األخوذي ج

. الطرباين, ٚ, حٕٓٛ, صٕ. البيهقي, شعب االيباف, جٔٔ, حٖٜٗ, صٕٛتيمية, ؾبموع الفتاوى, ج
 .٘, حٖٗٚص ,ٖاؼبعجم األوسط, ج
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فبل حاجة إذل األئمة وبُت حديث الثقلُت الذي  (َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ْليَػْوـَ )اتقوؿ 
 يقوؿ سبسكوا بالعًتة. إذف ال بد وأف يكوف اؼبقصود ىو ما أشرنا إليو.

إف أىل البيت عليهم السبلـ ؽبم منصباف منصب اإلمامة واؼبرجعّية  -الهكْة الثانية:
ؽبم اإلمامة  -بّية والتشريعّية, وبتعبٍَت أخر:السياسّية ومنصب اإلمامة واؼبرجعّية اؼبذى

السياسية واإلمامة التشريعّية, ولكن ما ىو الداؿ على اإلمامة السياسية وما ىو 
 الداؿ على اإلمامة التشريعّية؟ 

يدّؿ على اإلمامة السياسّية دوف اإلمامة اؼبذىبّية , (ٔ)إّف حديث الغدير -الجواب:
يتناسب مع اإلمامة السياسية ال غَت حيث ورد فيو  والتشريعّية, فإف الوارد فيو

وغَتىا,  )مم كهت موالو وهذا عليٌّ موالو(و  )ُلست ُولي َكب مم ُنفسكب؟!(
إّف ىذه ال تتناسب مع اؼبرجعّية التشريعّية وامبا تتناسب مع اؼبرجعّية السياسّية كما 

ألىل البيت  ىو واضح. إذف حديث الغدير يدّؿ على ثبوت اؼبرجعّية السياسية
 -عليهم السبلـ. وأما حديث الثقلُت فهو يدّؿ على اؼبرجعية التشريعّية حيث قاؿ:

)ما إف سبسكتم هبما لن تضّلوا بعدي أبدا(, فاؼبقصود ىنا ىو الرجوع إليهم يف مقاـ 
 التشريع واغبصوؿ على األحكاـ.

ديٌث يدّؿ على إذف ال يوجد حديٌث واحٌد يدّؿ على كلتا اؼبرجعّيتُت وإمبا يوجد ح
اؼبرجعّية األوذل وحديٌث آخر على اؼبرجعّية الثانية, فحديث الغدير يدّؿ على 
اؼبرجعية السياسّية ونصب األمَت قائدًا سياسيًا على االمة, وحديث الثقلُت يدّؿ 

 على اؼبرجعّية التشريعّية.
                                                           

, ٕٓٗوص  ٗ, حٜٕٛو ص  ٕ, حٜٚٔ, ص ٔفقد ورد يف عدة روايات منها: اصوؿ الكايف, ج ((ٔ
 . ٕٚ. روضة الكايف, صٖٗو  ٕٗح
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ا دّلت على ما أشرنا إليو كم (اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ )إّف آية  -الهكْة الثالثة:
فهي تدّؿ على أف إكماؿ الدين بعد  -من أف الدين قد كمل مع ضّم العًتة  -

نصب اإلماـ أمَت اؼبؤمنُت عليو السبلـ خليفًة بعد النيب صلى ا عليو وآلو اذ ىو 
اعبزء اؼبهم واؼبكّمل للدين, ولكننا اآلف لسنا بصدد ىذا بل كبن بصدد بياف أّف 

اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت )ريع انتقل إذل األئمة عليهم السبلـ ونستفيد ذلك من آية حّق التش
إذ دل يكمل ( اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ )إذ لوال ذلك ؼبا صّح التعبَت بػػػ( َلُكْم ِديَنُكمْ 

الدين حّقاً من دوف نصب األئمة عليهم السبلـ مرجعاً مذىبّياً وتشريعّياً إذ تفاصيل 
.  األحكاـ دل تُبُت 

إّف منطقة الفراغ كما قلت ينبغي أف تكوف مورد اتفاٍؽ عند الكل,  -األمر الثاني:
نعم التعبَت هبذا اؼبصطلح جاء متأخرًا إال أّف واقع اغباؿ ىو االتفاؽ على ىذه 

)...حاالت  -القضّية, وقد أشار السيد الشهيد)قده( إذل منطقة الفراغ دبا نّصو:
قٍف حاسٍب للشريعة مم تَّريٍب ُو إيجاٍب يكوف للسلطة عدـ وجو  مو 

الْشريعّية الْي تمّثل األمة ُف تسّم مم القوانيم ما تراو صالًَّا علي ُف ال 
, وقد (ٔ)يْعارض مع الدسْور وتسمي مجاالت يذو القوانيم َمهطقة الفراغ(

من جهة تعبَتيّة  -عرّب)قده( بأّف السلطة التشريعية ؽبا أف تسّن ما تراه صاغبًا ولعلّ 
اؼبناسب أف يعرب بدؿ )ما تراه صاغباً( بعبارة )دبا يقتضيو العنواف الثانوي أو  -

اغبفاظ على الببلد االسبلمية أو حياة اؼبسلمُت(, فإّف كلمة )صبلح أو اؼبصلحة( 
تشعر بالتناغم مع االذباه اؼبقابل, مضافًا إذل أنّو خاٍؿ من الصبغة العلمّية, خببلؼ 

رّبنا دبا أشرت إليو كأف يقوؿ )للسلطة التشريعية أف تسّن ما يقتضيو اغبفاظ ما لو ع

                                                           

 .ٜٔ( االسبلـ يقود اغبياة ة فقهية سبهيدية, ص(ٔ
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على نظاـ اإلسبلـ والبلد اإلسبلمي( فإّف ىذا التعبَت يعطي اػبلفّية الفقهّية لثبوت 
ىذا اغبّق للسلطة التشريعّية, فإنّو يدّؿ على أّف السلطة التشريعّية تصنع ذلك من 

القائل )هبب اغبفاظ على نظاـ اإلسبلـ والبلد  باب التطبيق للقانوف الكّلي
بوصفنا , فهذا حكٌم كّليٌّ مسّلٌم وكبن اإلسبلمي وحياة اؼبسلمُت وتنظيم حياهتم(

سلطٍة تشريعّيٍة نشرّع ما يكوف صغرى ؽبذا القانوف العاـ, إّف التعبَت لو كاف كما 
 ة.أردنا لكاف مشَتاً إذل اػبلفّية الفقهّية وإذل الصبغة العلميّ 

إّف منطقة الفراغ كما أوضحنا ىي نقطة قّوة وكماؿ يف التشريع  -األمر الثالث:
أّف  لحاظأهنا نقطة ضعف ب همبعضي ال نقطة ضعف, ولكن قد يتصّور اإلسبلم

اإلسبلـ دل يبؤل تلك اؼبساحة لعدـ وجود التشريع عنده فأوكل األمر إذل غَته من 
تكوف نقطة ضعٍف ال  لحاظفهي هبذا الباب أّف الغَت أعرؼ بالتشريع اؼبناسب, 

 نقطة قّوة.

كبّل فإّف اإلسبلـ جعل ىذه اؼبساحة من دوف تكليٍف ألجل أف   -ونَّم نقوؿ:
ة زمنّية شيٌء معُّت فيًتؾ ربديد مديتساير مع صبيع األزماف, فإف اؼبناسب لكّل 

دولٍة  ذلك الشيء اؼبعُّت للحاكم اإلسبلمي, فمثبل فتح أو غلق باب االستَتاد من
معّينة, فقد يكوف من اؼبناسب يف فًتٍة فتح باب االستَتاد فيما إذا كاف ليس مضعفاً 

غلق  خرأُ  فًتةللدولة اإلسبلمّية وال نظامها االقتصادي, وقد يكوف من اؼبناسب يف 
 باب االستَتاد...وىكذا. 

 إذف اإلسبلـ قد ترؾ ذلك ألجل أف يتساير مع الزمن.
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مطلق  نحوٍ سبلـ حينما ترؾ األمر للحاكم فهو دل يًتكو بونلفت النظر إذل أف اإل
العناف بل حّدد لو قواعد وضوابط معّينة وقاؿ )إف ربّققت صغرى ىذه الكربى 
فاحكم دبا ىو اؼبناسب ؽبذه الكربى(, فأعطاه مثبل كربى لزـو اافظة على 

َتاد إذا كاف يف حظ الفًتة الزمنّية, فاالستتلاالقتصاد اإلسبلمي وأنت أيها اغباكم 
 صاحل النظاـ اإلسبلمي فاحكم جبوازه وإاّل فبل.

إذف التشريع يف اغبقيقة ىو من اإلسبلـ وىذه قضية ينبغي اف تكوف واضحة, وقد 
)وال تدّؿ مهطقة الفراغ علي نقٍص وي  -أشار اليها السيد الشهيد)قده( دبا نّصو:

ائع واألحداث, َل تعّبر عم الصورة الْشريعّية ُو إيماٍؿ مم الشريعة لبعض الوق
اسْيعاب الصورة وقدرة الشريعة علي مواكبة العصور المخْلفة ألف الشريعة لب 
تْرؾ مهطقة الفراغ َالشكل الذي يعهي نقصًا ُو إيماال وإنّما حّد ت للمهطقة 
ُحكامها َمهح كّل حا ثٍة صفْها الْشريعّية األصلية مع إعطا  ولي األمر 

شريعّية ثانويّة حسب الظروؼ, وإحيا  الفر  لألرض مثاًل صالحّية مهَّها صفة ت
عملّية مباحة تشريعًا َطبيعْها ولولي األمر حّق المهع عم ممارسْها ووقاً 

 .(ٔ)لمقْضيات الظروؼ(

ىل دائرة الفراغ زبتّص باؼبباحات أو تعّم دائرة الواجبات واّرمات  -األمر الراَع:
 أيضا؟

البة ىي يف دائرة اؼبباحات, فالفقيو يغَّت اغبكم يف دائرة إف  الصورة الغ -والجواب:
اؼبباح, فمثبًل يغَتىا من اؼبباح إذل الوجوب أو إذل اغبرمة, كما يف مثاؿ االستَتاد 

                                                           

 , ط اؼبؤسبر.ٖٓٛاقتصادنا, الشهيد الصدر, ص ((ٔ



 ............... ذبذير اؼبسألة األصولّية................................ٕٚٗ
 

فإّف حكمو ىو االباحة وللحاكم اإلسبلمي تغيَت ذلك إذل اغبرمة إذا كاف يضعف 
ة اؼبسلمُت على ذلك, الدولة اإلسبلمية وقد يوجب ذلك إذا فرض توقّفت حيا

 وىكذا يف مثاؿ اشغاؿ األرض بالزرع أو السكن.

إذف منطقة الفراغ تكوف يف دائرة اؼبباحات أّما يف دائرة الواجبات واّرمات فبل 
خببلؼ اؼبباح الذي باعتبار أّف الواجب ثابٌت ال يتغَّت عّما ىو عليو وكذلك اغبراـ 

 يقبل التغَّت.

يف دائرة اؼبباحات, وعلى ذلك بٌت السيد الشهيد)قده( إذف دائرة الفراغ تكوف 
)وحدو  مهطقة الفراغ الْي تْسع لها صالحيات ولي األمر... كّل  -حيث قاؿ:

وعل مباٍح تشريعًا َطبيعْى, وأي نشاط وعمل لب ير  نّص تشريعي يدّؿ علي 
ى يسمح لولي األمر َإعطائى صفة ثانويّة َالمهع عهى ُو األم ر َى, حرمْى ُو وجَو

واذا مهع اإلماـ عم وعل مباٍح َطبيعْى ُصبح حراماً, وإذا ُمر َى ُصبح واجباً. 
ا مثاًل وليس مم حّق  ما األوعاؿ الْي ثبت تشريعًا تَّريمها َشكٍل عاـ كالَر ُو
ى كإنفاؽ الزوج  ولي األمر األمر َى, كما ُّف الفعل الذي حكمت الشريعة َوجَو

لمهع عهى ألّف طاعة ُولي األمر مفروضة وي علي زوجْى ال يمكم لولي األمر ا
حكامى العاّمة, وألواف الهشاط المباح  الَّدو  الْي ال تْعارض مع طاعة اهلل ُو

 .(ٔ)َطبيعْها وي الَّياة االقْصا ية يي الْي تشّكل مهطقة الفراغ(

 إذف منطقة الفراغ تكوف يف دائرة اؼبباحات كما قاؿ)قده(.

 
                                                           

 ., ط اؼبؤسبرٗٓٛاقتصادنا, الشهيد الصدر, ص ((ٔ
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لفت الهظر إلي َعض األمثل  -ة المفيدة:ُو

اليت تصدر من ورل األمر, من قبيل فرض بعض  (ٔ)األحكاـ الوالئّية -مهها:
ففي مثل ىذه اغبالة  -بناًء على ذلك  -الضرائب كاػبمس فإنو حكٌم والئي 

يكوف أيضًا من ىذا القبيل, فالدفع شيء مباٌح ولكن أُلزِـ بو لضرورة زمنّية باعتبار 
باب اغبكم الوالئي إذ ىو مصداٌؽ من مصاديق  حاجة مذىب التشّيع إذل ذلك من

السيد الشهيد)قده( إّف منطقة الفراغ ذبري يف دائرة اؼبباحات  ولذلك يقوؿ ذلك.
 فقط.

ال مانع من امتداد دائرة منطقة الفراغ إذل الواجبات واّرمات  -ولكم نَّم نقوؿ:
 -أيضا:

ض أّف اغبّج يف سنٍة من فمثاؿ ذلك اغبّج فإنو لو فر  -ُّما وي  ائرة الواجبات:
السنُت استوجب مذلًّة ومهانًة على اتباع مذىب أىل البيت عليهم السبلـ أو فرض 

                                                           

فإف البعض قد يعًتض بأّف روايات اػبمس ىي ناظرة إذل اغبكم الوالئي,  -وباؼبناسبة أنبو إذل شيء: ((ٔ
فاإلماـ الكاظم أو الرضا عليهما السبلـ الذي صدر عنو وجوب اػبمس فصدوره ىو من باب اغبكم 

كن ىذا اغبكم حكماً الوالئي ويًتّتب على ذلك أنو بوفاتو عليو السبلـ ينتهي أمد ىذا اغبكم إذ دل ي
 شرعّياً إؽبياً وإمّبا ىو حكٌم والئّي كما قلنا فينتهي بانتهاء واليتو.

ـّ وطعن مانع اػبمس, ولكن بقطع النظر  وقد أجيب عن ىذه اؼبسألة يف الفقو بوجود رواياٍت تدّؿ على ذ
م الوالئي اؼبعطى لو, فلو لو سّلمنا بأنّو حكٌم والئّي فالفقيو يتمّكن من ذلك أيضاً باغبك -عن ىذا نقوؿ:

فرضنا عدـ وجوب اػبمس للـز تعطيل طلب العلـو الدينّية وبالتارل إؿباء التشّيع أصبل, فإّف بقاء اؼبرجعّية 
والتشيع باػبمس كما ىو واقع اغباؿ, وقد اعًتؼ بذلك حىت أعدائنا. إذف يبكن فرض اػبمس ولو بعنواف 

عًتض من أّف روايات اػبمس ناظرة إذل حكٍم والئّي وال وبّق توّقف اؼبذىب على ذلك. فإذف ما ذكره اؼب
 لكم أخذ اػبمس حىت لو سّلمناه فهو ال ينفعو ؼبا بيّناه. الشيخ اأُلستاذ.
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وجود وباٍء معُّتٍ حبيث ينتقل إذل بلدنا بالكامل بسبب اغبجاج بشكٍل قّرر األطباء 
بأّف اصابة الغَت بو احتماٌؿ قوّي جدًا فللحاكم اإلسبلمي أف يبنع من الذىاب 

ىذه السنة ألنّا نعلم بأف اإلسبلـ ال يريد أف يصيب كّل الببلد بالوباء, أو  للحّج يف
 أّف أتباع مدرسة أىل البيت تصيبهم اؼبذلّة واإلىانة فاّف العزة  ولرسولو وللمؤمنُت.

ّما وي  ائرة المَّّرمات: كما لو فرض وقوع حرٍب بيننا وبُت عدونا واالنتصار   -ُو
ة من األبرياء قد ربّصن هبا العدّو وازبذىا ذريعًة لو يتوّقف على ىدـ بيوت صباع

فللحاكم أف يأمر هبدمها وإف كاف ىدمها حرامًا بالعنواف األّورل ولكنو أصبح واجباً 
 بالعنواف الثانوي. إذف منطقة الفراغ امتدت إذل دائرة الواجبات واّرمات.

يسّلم دبا ذكرناه  -لقة واف كانت عبارتو مط -وأنا احتمل أّف السيد الشهيد)قده( 
ويقبلو ولكنو يقصد من اّرمات تلك اّرمات اليت عرفنا من اػبارج أهنا ال تقبل 
ذلك كالربا. إذف ىو ناظٌر إذل ىذا اؼبعٌت ال غَت, ولكنا نقوؿ إنّو حىت يف مثل الربا 

أف هبري فيو ما قلناه, فاذا توّقف حفظ ببلد اإلسبلـ على القروض الربويّة فيمكن 
نلتـز جبوازه, بل حىت يف اغباالت الفرديّة, فلو فرض أف شخصًا اضطر إذل اؼبأكل 

 واؼبشرب وال طريق آخر لو إاّل الربا فنلتـز جبوازه حينئٍذ أيضاً.

ما ىو الدليل على أف اغباكم اإلسبلمي لو ىذا اغبّق يف منطقة  -األمر الخامس:
ـٌ تبعًا الختبلؼ اؼبورد, الفراغ؟ ففي الشيء اؼبباح مثبًل وبكم بأنّو  واجٌب أو حرا

فمثبًل يف مسألة التنباؾ وبكم بالتحرًن, ويف مسألة ىجـو العدّو وبكم بالوجوب 
 وىكذا, فما ىو الدليل على ذلك؟
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يَا َُيػ َها بأّف اؼبستند ىو قولو تعاذل ﴿ -عم ذلك: (ٔ)ُجاب السيد الشهيد)قدو(
, ودل يذكر تقريبا (ٕ)﴾َُِطيُعوا الر ُسوَؿ َوُُوِلي اأْلَْمِر ِمْهُكبْ ال ِذيَم َآَمُهوا َُِطيُعوا الل َى وَ 

 -وىو )أورل األمر(  -لذلك, ولعّل وجو الداللة ىو أف إثبات ىذا الوصف 
للحاكم اإلسبلمي البد وأف يكوف اؼبقصود منو ما إذا كاف الشيء مباحًا وأراد أف 

الزمنّية, فيحكم بلزـو الدفاع مثبًل أو  وبكم بوجوبو أو حبرمتو ؼبصلحٍة تقتضيها الفًتة
وبكم حبرمة التنباؾ, فهو من أورل األمر يف ىذه اؼبساحة فتجب إطاعتو, أّما 
اؼبساحة اؼبرسومة واؼببُّت حكمها من قبل ا عّز وجّل فهو ليس من أورل األمر ألّف 

األمر يف  ذلك من مورد إطاعة ا عّز وجّل. إذف البّد وأف نفًتض اإلطاعة ألورل
اآلية الكريبة يف مساحة اؼبباحات, فاغبكم إذا بّينو ا عّز وجّل فهو إطاعة  

  -تعاذل. والبد أيضًا وأف نفًتض أّف اغبكم الذي وبكم بو اغباكم اإلسبلمي 
دل يصدر من ا تعاذل بأف دل تدّؿ عليو آية أو رواية وال يصدؽ  -كتحرًن التنباؾ 

أو الرسوؿ فيكوف إطاعًة ألورل األمر. ىذا ما قد يقّرب بو داللة عليو أنّو إطاعة  
 اآلية الكريبة, وىو بياٌف ظريٌف ووجيو.

ىذا مبٍّت على تعميم عنواف أورل األمر لغَت األئمة عليهم السبلـ,  -ولكّهي ُقوؿ:
أّما إذا اقتصرنا يف ىذا العنواف على األئمة عليهم السبلـ وقد يؤكده إطبلؽ األمر 

إلطاعة حيث يدّؿ على العصمة ويكوف ـبتصًا هبم عليهم السبلـ, فعلى ىذا با
األساس االستفادة منو يف حّق اغباكم اإلسبلمي شيٌء مشكل بعد احتماؿ كوف 
عنواف أورل األمر ـبتّصًا هبم عليهم السبلـ, خصوصًا على ما ذكرناه يف باب 

ًا إذا أريد بو اؼبقّيد واقعاً, اإلطبلؽ من أف شرط انعقاده ىو أف يكوف مستهجنًا عرف
                                                           

 , ط اؼبؤسبر.ٗٓٛاقتصادنا, الشهيد الصدر, ص ((ٔ
 .ٜ٘سورة النساء, اآلية  ((ٕ
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األئمة عليهم السبلـ فبل  موىنا لو ظهر اؼبتكّلم وقاؿ إّف اؼبقصود من أورل األمر ى
يستهجن منو ذلك وال يقاؿ لو لِػَم لَػْم تقّيد إذ أّف البعض يصدؽ عليو عنواف أورل 

 األمر؟ ّكبل ال يستهجن منو ذلك.

ى ىذه القضّية, وكاف من اؼبناسب لو)قده( أف وعلى أّي حاؿ إّف ىذا األمر مبٍتٌّ عل
إنّو  -انتصاراً لو  -يشَت إذل ذلك وأف عنواف أورل األمر يشمل كّل أحد غايتو نقوؿ

 خرج منو اغباكم الظادل, أّما غَت الظادل فالعنواف شامل لو. إذف ىذا البياف مشكٌل.

على  ةفاظي اإنّو بعدما كانت وضيفة اغباكم اإلسبلمي ى -واألجدر ُف يقاؿ:
ببلد اإلسبلـ من كّل الزوايا االقتصادية واالجتماعية والتعليمّية وما أشبو ذلك, بل 
لو دل يكن ىناؾ حاكٌم إسبلمّي لوصلت النوبة إذل عدوؿ اؼبؤمنُت الواعُت واؼبثقفُت 

 ورلٍّ لؤلمر وتكوف فوضى.إذ ال وبتمل أف تًتؾ الببلد اإلسبلمية ببل 

يّدبر األمور والناس يسَتوف خلفو, وإذا سّلمنا بأف ىذا إذف البّد من شخٍص 
اؼبتصّدي هبب عليو أف وبافظ على الببلد اإلسبلمية, فبالداللة االلتزامية ذبب 
متابعتو وإال يلـز اللغوية, فمثبًل أنو وبـر االستَتاد من دولة كذا وأنتم ليس عليكم 

 ربتاج إذل آيٍة أو رواية.اؼبتابعة؟! إنو لغٌو وعبٌث. إذف القضية واضحة وال 

عبارة ُخرى: ضنا وجود حاكٍم تلزمو اافظة على الببلد اإلسبلمية ًت فابعد أّف  -َو
اؼبناسب, فاذا  نحوالثانويّة ويلزمو أف يبؤل منطقة الفراغ بال اوينوتلزمو مراعاه العن

ها هتيئة سّلمنا هبذا كّلو فيلـز علينا أف نسَت وراءه ونطيعو, فالدولة إذا كاف يلزم
 باؼبقدار –الكهرباء للناس فبالداللة االلتزامية يلـز علينا أف نسّدد أجور الكهرباء 

وال وبّق لنا التذرّع بذريعة ؾبهوؿ اؼبالك وما أشبو ذلك, فصحيٌح أّف  -اؼبناسب 
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اؼباء مباٌح ولكن الدولة هتيء لك ذلك وتوصلو إذل بيتك, وعليو إذا كاف البناء على 
 ميع لؤلجور فسوؼ وبـر اعبميع من نعمة اؼباء. عدـ إعطاء اعب

 ض وجوب اافظة عليو يلـز علينا اإلطاعة.اًت فاإذف بعد 

ما ىو الفرؽ بُت منطقة الفراغ وبُت مقاصد الشريعة واؼبصاحل  -األمر السا س:
اؼبرسلة؟ ففي منطقة الفراغ تشّرعوف أحكامًا بعنواف منطقة الفراغ, وصاحب مقاصد 

در أحكامًا على أهنا من مقاصد الشريعة, فأحرـّ كّل وسيلة نتيجتها الشريعة يص
 نتيجة الربا من باب أف ال ذبتمع األمواؿ يف جهٍة معينة.

يف منطقة الفراغ يكوف اغبكم جزميًا , فيفًتض وجود كربى كّلية  -والجواب:
كربى جزمّية, فمثبل )يلـز اافظة على حياة اؼبسلمُت يف شىّت اجملاالت( فهذه  

جزمّية, والصغرى جزمّية أيضًا فمثبًل )كبتاج إذل ثّلة يدّرسوف الطب واؽبندسة وما 
شاكل ذلك( فهذه قضّية جزمية أيضاً, وإذا كانت الكربى جزمّية والصغرى كذلك 
فالنتيجة جزمّية ببل إشكاؿ, فيحكم بوجوب دراسة الطب واؽبندسة وما أشبو 

 ذلك, ودل نتبع الظن يف ذلك أبداً.

نو ال يوجد شيٌء جزمّي إذ كيف تعرؼ مقصد ألىذا خببلفو يف مقصد الشريعة و 
يف الربا وىو أف ال ذبتمع األمواؿ يف جهة معّينة؟! فأقصى  -بنحو اعبـز  -الشريعة 

ما ىناؾ ىو الظن, فعلل األحكاـ ومبلكاهتا ؾبهولٌة عندنا, فالعّلة ال يطلع عليها 
ؼبانع أو الشرط, وحينئٍذ ال يبكن أف هبـز العقل, ولو اطلع فقد يغفل عن عدـ ا

دبقاصد الشريعة ومبلكاهتا. نعم لو حصل جزـٌ يف مورٍد من اؼبوارد لسّلمنا بذلك, 
. إذف الفارؽ بُت منطقة الفراغ وما ذكر واضح.  ولكن العادة ىي عدـ حصوؿ اعبـز
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اؼبتغَّت ىناؾ تساؤٌؿ أو إشكاٌؿ وىو أنّو كيف نربط بُت الثابت و  -األمر الساَع:
فإف أحكاـ الشريعة ثابتة وباقية إذل يـو القيامة, ففي الرواية عن اإلماـ الباقر عليو 

ُيها الهاس حاللي  -)قاؿ جّدي رسوؿ اهلل صلي اهلل عليى وآلى: -السبلـ:
حالؿ إلي يـو القيامة, وحرامي حراـ إلي يـو القيامة, ُال وقد َيههما اهلل عّز 

يهْهم )سألت  -, وعن زرارة:(ٔ)ا لكب وي سهّْي وسيرتي(وجّل وي الكْاب, َو
َُا عبد اهلل عليى السالـ عم الَّالؿ والَّراـ, وقاؿ حالؿ مَّمد حالؿ َُدا 

, وعن اإلماـ الباقر عليو (ٕ)الي يـو القيامة ال يكوف غيرو وال يجي  غيرو(
وي  )إّف اهلل تبارؾ وتعالي لب يدع  يئا تَّْاج إليى األمة إال ُنزلى  -السبلـ:

ّيهى لرسولى, وجعل لكّل  يٍ  حّدًا, وجعل عليى  لياًل يدّؿ عليى,  كْاَى, َو
 .(ٖ)وجعل علي مم تعّدى الَّّد حدًا(

يف ذبّدد وتغَّت  -كما نعرؼ   -إذف أحكاـ الشريعة ثابتة إذل يـو القيامة واغبياة 
ءت فكيف تكوف األحكاـ الثابتة مسايرة للزمن؟ نعم ىي نافعة يف الفًتة اليت جا

فاغبياة كانت بدائية أّما اآلف فاغبياة  -كزمن النيب صلى ا عليو وآلو مثبًل   -فيها 
قد تغَتت تغَتاً كامبًل من شىّت اعبوانب فكيف يلتئم ىذا الثابت مع ىذا اؼبتغَت؟ إّف 
اؼبناسب لتغَّت اؼبتغَّت أف يكوف اغبكم متغَّتًا أيضاً, أّما أف يكوف ثابتًا وما يرتبط بو 

 غَّتاً فهو شيٌء غَت فبكن؟ مت

 -إّف أحكاـ اإلسبلـ على أكباء ـبتلفة: -ووي مقاـ الجواب نقوؿ:

                                                           

 .ٕ٘, حٜٙٔ, صٕٚوسائل الشيعة, ج ((ٔ
 .ٜٔ, حٛ٘, صٔاصوؿ الكايف, ج ((ٕ
 .ٕ, حٜ٘, صٔاصوؿ الكايف, ج ((ٖ
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ال يقبل التغَّت إذل األبد مثل وجوب الصبلة والصـو واغبج واألمر  -الهَّو األّوؿ:
باؼبعروؼ والنهي عن النكر واػبمس والزكاة وحرمة الزنا والقتل والظلم وما شاكل 

ـ مستمرة إذل األبد وال يبكن لقائٍل أف يقوؿ إّف اغبياة قد ذلك, إّف ىذه أحكا
تطورت فكيف تستمر ىذه األحكاـ؟ فإّف اعبواب واضٌح ألّف اغباجة إذل ىذه 
األحكاـ حاجة غريزية فطرية, فاإلنساف دائمًا وبتاج إذل االرتباط با عّز وجّل من 

سرقة وقتل الربيء دائماً خبلؿ الصبلة أو الصـو أو من خبلؿ غَت ذلك, فالظلم وال
ىو مبغوٌض وال ىبتلف باختبلؼ الزماف وىذا نظَت الطعاـ والشراب والنـو فإنّو ال 
يبكن أف يستغٌت عنها فإّف الطعاـ حاجة غريزية من الداخل فبل يبكن أف يعيش 
, وىنا أيضاً ال يبكن أف ترتبط حياة االنساف ويكوف  اإلنساف من دوف الطعاـ والنـو

مستقيمًا ومعتداًل إال من خبلؿ الطقوس اؼبعّينة, وال معٌت ألف يقوؿ قائل إنسانًا 
كبن اآلف نعرؼ ا عّز وجّل ال من خبلؿ ىذه األمور ففي الزماف األّوؿ كانوا 
وبتاجوف إذل االرتباط واآلف ال كبتاج إذل االرتباط من خبلؿ ىذه الطقوس ألننا 

فتنا بعظمتو وقدرتو يف السماء واألرض أصبحنا نتصل با عّز وجّل من خبلؿ معر 
 واؼبخلوقات اليت خلقها والدّقة اؼبوجودة يف الكوف.

وىو أّف ؾبّرد ىذا ال هبعل ارتباطًا بُت العبد وبُت مواله, فإنو من  -وجواَى واضح:
 . با سبحانو اؼبؤمن باالرتباطالصـو واغبج يشعر و خبلؿ الصبلة 

ذه الطقوس وىي كما قلنا سبّثل حاجة غريزية  ى يإذف الذي وبصل بو االرتباط ى
 .وال يبكننا االستغناء عنها كالطعاـ والشراب والنـو

أحكاـ قابلة للتغَت بتغَّت الزماف, واالرتباط بُت اؼبتغَّت والثابت  -الهَّو الثاني:
وبصل من خبلؿ ىذا, وإاّل فاألوؿ كما قلنا فيو حاجة مستمرة إذل يـو القيامة, أّما 
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لثاين ففيو أحكاـ قابلة للتغَت باختبلؼ الزماف لكن من حيث اؼبصداؽ ال القسم ا
َوأَِعدُّوا ؽَبُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن )اآلية الكريبة يف حيث أصل اغبكم كما مثلنا سابقاً من 
فمصداؽ )من قّوة( يف ذلك الزماف شيء ويف ىذا الزماف شيء آخر وال يقوؿ  (قُػو ةٍ 

حظ الفرس والرمح والسيف, كبّل بل نلالسهم والقوس و عليكم االقتصار على 
...وىكذا, ىي القوة الزماف الذي كبن فيو فإف كاف زماف الطائرات فنعّد الطائرات

ولكن مصداؽ القّوة قد  - (َوأَِعدُّوا ؽَبُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػو ةٍ )وىو  -فاغبكم ثابٌت 
الثابت واؼبتغَّت, فهو قد أشبع اغباجة من تغَّت, وبذلك سبكن اإلسبلـ أّف يربط بُت 

, (َوَعاِشُروُىن  بِاْلَمْعُروؼِ )خبلؿ التغَت باؼبصداؽ. ومن ىذا القبيل قولو تعاذل 
فالزوجة ربتاج اآلف إذل شقة سكن مثبًل, فاغبكم ثابت إذل يـو القيامة ولكن التغَّت 

ِإن َما ﴿ -قولو تعاذل:يف مصداقو باختبلؼ الزماف واغبياة. ومن ىذا القبيل أيضًا 
ُػُهْب َوِوي الرِّقَاِب  َها َواْلُمَؤل َفِة قُػُلَو الص َدقَاُت لِْلُفَقَراِ  َواْلَمَساِكيِم َواْلَعاِمِليَم َعَليػْ

َِْم الس ِبيِل َورِيَضًة ِمَم الل ِى َوالل ُى َعِليٌب َحِكيبٌ  , (ٔ)﴾َواْلَغارِِميَم َوِوي َسِبيِل الل ِى َوِا
فإف عنواف يف سبيل ا وىكذا  (َويف َسِبيِل الل وِ )الشاىد ىو قولو تعاذل وموضع 
بتغَّت الزماف, فإّف سبيل ا سابقًا كاف ىو تعليم  و( يتغَت مصداقْلُفَقرَاءِ اعنواف )

األطفاؿ مثبًل أو بناء جسٍر أو ما شاكل ذلك أّما يف زماننا فهو كفتح قناة فضائية 
اليم أىل البيت عليهم السبلـ, والفقَت يف ذلك الزماف كاف ىو نعّلم فيها أحكاـ وتع

الذي ال يبلك قوت سنتو وىو مقداٌر معُّت من اؼباؿ أّما ىذا الزماف فإذا كاف ال 
يبلك بيتًا وال سيارة وال تلفزيونًا وال غَت ذلك فهو بَعُد فقَت, فهذا اغبكم ثابت 

حيث اؼبصداؽ حينئٍذ وبصل والتغَت ىو من حيث اؼبصداؽ, فبسبب التغَت من 
ى مسألة الزماف وأنو ينبغي بذلك االرتباط. بل لعّل بعض النصوص الشرعّية تؤكد عل

                                                           

 .ٓٙسورة التوبة, اآلية ((ٔ
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حظوا تغَت الزماف, كالكلمة الذىبية ؼبوالنا أمَت اؼبؤمنُت عليو السبلـ حيث أف تل
)ال تقسروا ُوال كب علي آ اَكب وإنهب مخلوقوف لزماٍف غير  -يقوؿ:

 .(ٔ)زمانكب(

فإّف اإلسبلـ وإف  -كما أشرنا إليها كما سبق   -منطقة الفراغ  -الثالث: الهَّو
شرّع بعض األحكاـ ولكن ىذه األحكاـ أيضًا جّوز أف تتغَت بتغَّت الزماف, ولكن 
التغَت ليس يف أصل اغبكم وإمبا التغَت أيضًا يف اؼبصداؽ, من قبيل ما لو فرض أّف 

تجنيد االجباري وقانوف التأشَتة واعبنسّية نظاـ اغبياة توقف يف زماننا على فرض ال
وجواز السفر فيمكن للحاكم اإلسبلمي أف يفرض بعض األمور من باب حفظ 
نظاـ اغبياة, وىذا حكم ثابٌت إذل يـو القيامة ولكن مصداؽ اغبفظ ىبتلف 
باختبلؼ الزماف, وىذا ما نعرّب عنو دبنطقة الفراغ باعتبار أّف اغباكم اإلسبلمي 

ك حاجة إذل فرض ىذا القانوف غبفظ نظاـ اغبياة أو ذلك لىناكانت   يشّخص مىت
القانوف غبفظ نظاـ اغبياة فهذه منطقة فراغ للحاكم االسبلمي ويبكن من خبلؽبا أف 
يواكب اإلسبلـ تطورات اغبياة, فاإلسبلـ ال يقوؿ دعو يعرب اغبدود وال سبنعو, كبّل 

ي أف يفرض ذلك. وكذلك إذا كاف بل يأيت قانوف جواز السفر فللحاكم االسبلم
نظاـ اغبياة وبتاج إذل فرض غرامة فيفرضها اغباكم اإلسبلمي. إذف واكب االسبلـ 
اغبياة ولكن اغبكم مستمر وىو لزـو التحّفظ على حياة اؼبسلمُت وببلد اإلسبلـ 

 ولكن باختبلؼ الزماف قد يتغَّت اغبكم واغباكم االسبلمي يضع أحكاماً ـبتلفة.

من صبلة أحكاـ اإلسبلـ القواعد العاّمة, فاإلسبلـ قّدـ قواعد  -لراَع:الهَّو ا
عاّمة مثل قاعدة ال ضرر, وال حرج, ورفع عن أميت ما استكرىوا عليو, ورفع عن 

                                                           

 .ٕٚٙ, صٕٓشرح هنج الببلغة, ابن أيب اغبديد, ج ((ٔ
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أميت ما اضطروا إليو, وما غلب ا عليو فا أوذل بالعذر, وقاعدة اغبلية, وقاعدة 
ستفيد منها كثَتاً, فاآلف تأيت األقمشة الطهارة, وقاعدة الرباءة, فهذه قواعد ن

واألدوية من خارج الببلد اإلسبلمية فهل يلـز أف نغسل القماش أو ال نشرب الدواء 
؟  -اليت ليس فيها غبـو  -الحتماؿ أنّو متنّجس من قبلهم وىكذا األمور األخرى 

 كبّل, بل كّلها هبري فيها أصل الطهارة أو اغبلّية.

أصل الطهارة هبري يف حّق اؼبسلمُت وال هبري يف غَت  إفّ  -وال يقولم قائل:
 اؼبسلمُت؟

إنّو ال مانع من جريانو يف حق غَت اؼبسلمُت, إذ لعّل ىذا الفراش الذي  -إذ نقوؿ:
ىو ؽبم دل ينّجسوه, فحينئٍذ ؼباذا ال هبري أصل الطهارة فإّف أصل الطهارة دل يقّيد 

 باإلسبلـ واؼبسلمُت.

ورٍد كاف يلـز اغبرج كما لو ذىبنا إذل مكاٍف كاف لو دل أحلق وإذا فرضنا أنّو يف م
غبييت فسوؼ أقع يف اغبرج أو ُأحبس فهنا هبوز رل حلق غبييت...وما شاكل ذلك. 
إذف يوجد يف اإلسبلـ ىذه اؼبرونة بقاعدة ال حرج وال ضرر أشياء أخرى من ىذا 

 القبيل وال يبقى مانعاً من ىذه األمور.

 -لي ُمور:نعب نلفت الهظر إ

اإلسبلـ ال يقف أماـ التطّور والعلم بل على العكس حيث  -األمر األّوؿ:
, نعم ُكن (ٕ))قيمة كّل امرٍئ ما يَّسهى(و  (ٔ)﴾َوُقْل َربِّ زِْ ِني ِعْلًما﴿ -يقوؿ:

                                                           

 .ٗٔٔسورة طو, اآلية  ((ٔ
 .ٜٖٛ, صٗمن ال وبضره الفقيو, ج ((ٕ
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عاؼبًا يف الذرة وغَت ذلك ال أنك تصنعها وتلقيها على الناس, فالتطّور يف العلم 
بلـ بقّوة لكن ضمن اإلطار اإلسبلمي ال مع التحّلل والكماؿ يدعو إليو االس

اػبلقي, فالبنت اؼبسلمة تذىب إذل طلب العلم ليس مع التحلل اػبلقي بل ضمن 
األطر اإلسبلمية مع اافظة على حجاهبا وعفافها فإف ذلك ال مشكلة فيو وىو 

 شيء جيد.

ىم يف حبلقة الشعر اإلسبلـ يرفض التقليد األعمى لآلخرين, فيقلد -األمر الثاني:
)انظر إلي ما  -ليس بصحصح, فاإلسبلـ يقوؿ:فهذا وشكل اؼببلبس وغَت ذلك 
وعلى منوالو كبن نقوؿ انظر إذل ما فعل وال تنظر إذل  ,(ٔ)قاؿ وال تهظر مم قاؿ(

من فعل, فبلحظ ىل ىذا الفعل صحيٌح وجّيٌد أو ال, فلو كانت عندىم نظافة 
من اإليباف, وإذا كانت عندىم صفات جّيدة كأف  فكن أنت نظيفًا فإّف النظافة 

واإلسبلـ قد  -كانوا ال يتّدخلوف يف شؤوف اآلخرين فهذه صفة جّيدة فأفعلها أنت 
سواء فرض أهنم كّفار أو غَت كفار استعمار أو غَت استعمار   -دعا إليها من البداية 

اترؾ السيء من  اف و كانوا غربًا أو غَت غرب, فاؼبهّم أف تأخذ اغَبَسن من كّل أحٍد 
كّل أحٍد, أّما أف نصنع ىذا الشيء ألجل أّف ىؤالء صنعوا ىكذا فهذه ثقافة غَت 
جّيدة, فكيف نقف أماـ ىذا التيار ؟ فمسألة تقليد اآلخرين مسألة البد وأف وُبَذر 

 منها أشّد اغبذر.

 َتًة فهو أعطى ال حرج والبصحيٌح أّف اإلسبلـ أعطى مرونًة ك -األمر الثالث:
ال وبّق لك أف  ونفس الوقتالثانويّة وغَت ذلك ولكن يف  اوينضرر وأعطى العن

تتسامح وتتساىل وتقّدـ يدؾ إذل اؼبرأة وتتصافح معها فإّف ىذا تساىٌل واإلسبلـ 
                                                           

 .ٖٔٗ, صٕينابع اؼبودة, القندوزي, ج ((ٔ
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, فبل هبوز أف تصافحها إاّل من وراء (ٔ)﴾َواَل َيَخاُووَف َلْوَمَة اَلِئبٍ ﴿ -يقوؿ:
 حب مبادئ وأنت تسَت عليها.صا حاجٍب, وىذا يدّؿ على أّنك

ض أّنك وقعت يف مأزٍؽ وحرٍج واؼبرأة قّدمت لك يدىا فبل مشكلة ًت فانعم لو 
 حينئٍذ, ولكن كبن نقوؿ ال تتساىل وتّدعي حصوؿ اغبرج.

عليو من جديد, وىو أنّو يف صبيع ىذه  دوأؤكإليو  وىو ما أشرتُ   -األمر الراَع:
ة ال يوجد تغَّت يف أصل اغبكم وإمبا التغَت يف اؼبوارد اليت ذكرهتا لؤلحكاـ الشرعيّ 

التطبيق واؼبصداؽ, إاّل يف مثل وجوب الصبلة ووجوب الصـو فهذه تبقى غَت قابلة 
 للتغَت, نعم يتغَّت مكاهنا أّما نفس الصبلة فبل. 

)إذا غلبت  و ,(ٕ))عاتب ُخاؾ َاإلحساف إليى وار    رو َاإلنعاـ عليى(أّما مثل 
فهذا يبقى ثابت فإّف ىذه مثٌل  ,(ٖ)عل العفو  كرًا للقدرة عليى(علي عدّوؾ وأج

 وقيٌم ليست قابلة للتغَّت. 
, أّما ما عدفاألّوؿ غَت قابٍل للتغَّت مثل حاجتنا إذل ال ذلك  اطعاـ والشراب والنـو

ـٌ تتبّدؿ لكن من حيث اؼبصداؽ ال من حيث نفس اغبكم, وبذلك ال  فهي أحكا
ؼبرونة وبُت )حبلرل حبلؿ إذل يـو القيامة وحرامي حراـ وبصل تضارٌب بُت ىذه ا

 (إذل يـو القيامة

 

                                                           

 .ٗ٘سورة اؼبائدة, اآلية  ((ٔ
 .٘٘ٔمة هنج الببلغة, اغبك ((ٕ
 .ٔٔهنج الببلغة, اغبكمة  ((ٖ
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 الفائدة الساَعة

 

ُْ الٍصَّ  نٗف ٖفّي الفكٗ

 -إذا واجو الفقيو نّصاً فينبغي لو ما يلي:

مبلحظة ظاىر النّص يف عصر الصدور وليس يف عصرنا إذ ردبا ىبتلف  -ُّواًل:
لبلـز عليو ىو األخذ بذلك الظهور الثابت الظهور بُت ذلك العصر وبُت عصرنا وا

أّف اإلماـ عليو السبلـ حينما كاف يتحّدث والسائل  لحاظيف زماف صدور النّص, ب
حينما كاف يسأؿ فهما يتحاوراف على طبق الظواىر واألساليب اؼبوجودة يف تلك 

 ة, وىذا شيء واضح.داؼب

لظهور الذي كاف ثابتاً ولكن كيف نثبت أّف الظهور الذي نفهمو اآلف ىو نفس ا 
كبن نقبل أّف اؼبدار  -يف عصر صدور النّص إذ لعلو يوجد تغاير؟ وبكلمة أخرى:

على الظهور يف عصر صدور النّص ولكن كبن دل نعش تلك الفًتة حىت نشّخص 
 ظهورىا.

 فلنأخذ بالظهور اؼبوجود اآلف؟ -وإذا قلت لي:

و الطريق لذلك؟ ىذه اؼبشكلة لعّل ىذا الظهور يغاير ذلك الظهور فما ى -:قلتُ 
لعّلو تعرضنا إليها سابقاً وتأيت يف مبحث حجّية الظاىر, وأنا اآلف أريد االشارة إذل 

 ىذا اؼبطلب فقط.
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بأّف الطريق لذلك ىو استصحاب القهقرى,  -وقد أجبنا فيما سبق وسيأيت أيضاً:
اعبديد بػػأصالة الثبات  أو ما يعرّب عنو بأصالة عدـ النقل سابقاً, أو يعرب عنو بالتعبَت

يف اللغة, وأنا اآلف لست بصدد بياف مدرؾ استصحاب القهقرى بل قد تقّدـ 
 وسيأيت إف شاء ا تعاذل.

وينبغي للفقيو أيضًا حينما يريد أف يفهم النّص أف يفهمو وفق الفهم  -ثانياً:
يف عشَتتنا  والعرؼ العاـ ال وفق الفهم اػباّص وايط الضّيق, فلعلو يف بلدنا أو

يفهم ىذا اللفظ بشكٍل آخر, أو يف مصطلح اؼبناطقة كالظن فإنّو يف مصطلحهم 
%, ولكن ىذا مصطلٌح منطقيٌّ وإذا أرت مراجعة اللغة والنصوص فالظّن ٓٚيعٍت

معناه أوسع من ذلك فقد يطلق على العلم, وكذلك الشك فإنو يطلق يف اؼبنطق 
يطلق على خبلؼ العلم وإف كاف على تساوي الطرفُت ولكن يف اللغة قد 

%, فاؼبقصود أنّو حينما نفهم النّص ينبغي أف نفهمو وفق الفهم العاـ ال ٓٚدبقدار
 وفق الفهم اػباّص, وىذه قضية مهّمة.

كيف يبكن للفقيو ذلك فإنّو يعيش يف منطقتو ويف بيتو فلعّل الفهم   -:وإذا قلتَ 
يكوف اؼبعٌت العاـ ىو شيٌء آخر  من مثو  ,وبصل لو ىو ناشئ من ىذا ايطالذي 

غَت ما يفهمو ىو اآلف, فاغبديث قد يفّسره بتفسٍَت نشأ من ؿبيطو الضّيق. إّف ىذا 
 االحتماؿ موجوٌد فماذا يصنع الفقيو؟

أّف الفقيو حينما يدرس النّص وباوؿ أف ينزع ايط الضّيق عنو ويعيش  -الجواب:
ًا ؟ فهذه قضية ثانية , فإذا فعل ذلك مع اللغة دبا ىي لغة, أّما كم يكوف موّفق

فحينئٍذ يفّسر النّص ويكوف ىذا التفسَت وفق الفهم العاـ ال وفق ايط الضّيق. نعم 
قد تقوؿ إّف فهمك ىذا ناشئ من ايط الضّيق, وأنا أقوؿ كبّل ولكّن ىذه قضّية 
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عليو, وتفصيل  ثانية وكلٌّ يسَت وفق فهمو الذي يفهمو ما بينو وبُت ربّو فهو اغبّجة
 الكبلـ يأيت يف مبحث حجّية الظهور.

ينبغي للفقيو أيضًا أف يتعامل مع اؼبداليل اؼبطابقية للنّص وال يسَت وراء  -ثالثاً:
اجملاز والكناية وما شاكل ذلك فإّف ظاىر حاؿ كّل متكلم أنّو يريد اؼبعاين اؼبطابقّية 

يبكن أف يرّجح الفقيو إرادة اجملاز  واغبمل على غَتىا وبتاج إذل قرينة, ولكن أحياناً 
أو الكناية فإّف اللغة العربية لغة واسعة تشتمل على حقيقٍة وؾباٍز وكنايٍة واستعارٍة 
وغَت ذلك واألصل األّورل ىو متابعة اؼبعٌت اؼبطابقي ولكن يف بعض اغباالت قد 

اجملاز أو ىبرج الفقيو عن ىذا األصل األّورل من دوف وجود قرينٍة واضحٍة ويأخذ ب
الكناية وىذا ما وبتاج إذل ما يصطلح عليو حبسن الذوؽ, فقد يكوف مقتضى الذوؽ 

 السليم اؼبصَت إذل اجملاز والكناية رغم عدـ وجود قرينٍة واضحة.

 كيف نأخذ باجملاز أو الكناية من دوف قرينة واضحة ؟  -وقد تقوؿ:

 -أمثّل لك ببعض األمثلة التالية: -ُقوؿ:

ما ورد يف اغبديث الذي رواه علي بن سادل عن أيب عبد ا  -:المثاؿ األّوؿ
)إّف ُ ّد الهاس عذاًَا يـو القيامة رجاًل ُقّر نطفْى  -الصادؽ عليو السبلـ قاؿ:

فاد من ىذا اغبديث حرمة التلقيح , إّف بعض الفقهاء ا(ٔ)وي رحٍب تَّـر عليى(
فهل  -مرأة أجنبية وىو أف يؤخذ حيمن من رجٍل ويضع يف رحم ا -االصطناعي 

ـٌ ألّف فيو كشفًا للعورة, ولكن  التلقيح االصطناعي جائٌز أو ال؟ فقد تقوؿ ىو حرا
بغض النظر عن مسألة كشف العورة ولنفًتض أنّو بالوسائل اغبديثة يتم  -نقوؿ:

                                                           

, بٖٚٔ, صٕٓوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ  , آؿ البيت.ٔ, حٗ, ابواب النكاح اـر
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ىذا الشيء ببل حاجة إذل النظر اذل العورة, أو يفًتض أّف الزوج ىو من يفعل ذلك 
رجٍل أجنيّب ويضعو يف رحم زوجتو فهل ىذه العملية جائزة أو  فيأخذ حيمنًا من

حراـ؟ وواضح إذا قلت ىي جائزة فحينئٍذ يكوف وضع اغبيمن يف رحم األخت 
جائٌز أيضاً, وواضٌح أف  ىذا ال ينطبق عليو أنّو زنا أو لواط أو مساحقة أو غَت 

 ة.فنقوؿ هبري أصل براء اوينذلك, وإذا دل ينطبق عليو أحد العن

إّف ىذا ال هبوز من جهة ىذه الرواية  -:-بل قاؿ بعض الفقهاء  -ولكن قد يقاؿ 
)إّف أشد الناس عذابًا يـو القيامة رجبًل أقر نطفتو يف رحٍم وبـر  -ألهنا قالت:

عليو(, فهذه العملية ؿبّرمة وإاّل إذا دل تكن حرامًا فلماذا يكوف ىذا الشخص أشّد 
 ح االصطناعي حراـ.الناس عذاباً؟! فإذف التلقي

يضة باغبيمن يف بتلقيح البُ  همبعضقد يقـو  -اب الفائدة اعبانبية من ب - نعب
األنابيب الصناعية وبعد أف يتم التلقيح توضع يف رحم اؼبرأة فهذا ال يصدؽ عليو 
اغبديث, وىذا ال يصدؽ عليو أنّو نطفٌة خصوصًا إذا مضت عليو فًتة زمنية يف 

ه اغبالة يبكن أف يقاؿ بأف الرواية ال تشملها وإمبا ىي األنبوب الصناعي, فهذ
تشمل حالة تزريق اغبيمن مباشرًة يف رحم اؼبرأة األجنبّية, فما ىو نظرؾ يف ىذه 

 القضّية؟

ليس اؼبقصود ىنا اؼبعٌت اغبقيقي بل ىذا كناية عن  -إنّى يمكم ُف يجاب ويقاؿ:
يست من األشياء اليت البد من الزنا, وقد تطالبٍت بقرينة, ولكن أقوؿ إّف ىذه ل

االتياف بقرينة عليها بل ىي من األشياء اليت ربتاج إذل حسن ذوٍؽ, فتفسَت الرواية 
هبذا اؼبعٌت دوف الزنا خبلؼ الذوؽ رغم أنّو ال يوجد عندنا سنٌد علمّي لذلك ولكّن 

قل فاف فإف ذلك موجوٌد فيها, وال أ بَتاهتاالذي عندنا ىو أساليب اللغة العربية وتع
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الرواية ؾبملة فيحتمل إرادة اؼبعٌت اؼبطابقي ووبتمل إرادة الزنا فبل يبكن االستدالؿ 
 هبا.

وال أريد أف أنتهي من خبلؿ ىذا إذل جواز التلقيح االصطناعي, بل أقوؿ إّف ىذه 
آخر وىو أنّو قد يقاؿ إّف  امدركىناؾ  ة ال يبكن التمّسك هبا, وواضح أف  الرواي

د األنساب إاّل من خبلؿ الطرؽ الشرعّية اؼبألوفة اؼبعتادة ال من ىذا الشارع ال يري
 الطريق, وىذه قضّية ثانية.

ِإال  َعَلي  (٘)َوال ِذيَم ُيْب ِلُفُروِجِهْب َحاِوظُوَف ﴿ -قولو تعاذل: -المثاؿ الثاني:
ُر َمُلوِميمَ  َوَمِم اَْػَْػَغي َورَاَ  َذِلَك ( ٙ) َُْزَواِجِهْب ُْو َما َمَلَكْت َُْيَمانُػُهْب وَِإنػ ُهْب َغيػْ

فقد يستدؿ هبذه اآلية على أّف حفظ الفرج من نظر الغَت  (ٔ)﴾وَُأولَِئَك ُيُب اْلَعاُ وفَ 
الزـٌ, فالغَت ال هبوز لو أف ينظر وأنا هبب علّي سًت فرجي, والدليل على وجوب 

 -ؤمنُت:السًت من ناحييت وحرمة نظر ذاؾ ىي ىذه اآلية حيث قالت يف صفات اؼب
فأنا يلـز علّي حفظ الفرج وإذا لـز علّي اغبفظ  (َوال ِذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوفَ )

إذ لو كاف هبوز لو النظر  -وىذه داللة عرفّية  -يفهم منو أّف ذاؾ وبـر عليو النظر 
فأنا ال هبب علّي أف أحفظ, فِمن وجوب اغبفظ علّي نفهم أّف ذاؾ وبـر عليو أف 

 فاستفدنا حكمُت من اآلية الكريبة.ينظر, 

؟ -وال تقل:  إّف ىذا وارٌد كمدٍح فكيف تثبت اللزـو

يعٍت  (َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك َفُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوفَ ) -إّف اآلية الكريبة تقوؿ: -:قلتُ 
 .  ىو متجاوٌز عن الطريق الشرعي وىذا يستفاد منو اللزـو

                                                           

 .ٚسورة اؼبؤمنُت, اآلية  ((ٔ
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د يستدّؿ هبا على وجوب سًت العورة عن النظّار كما وبـر إذف ىذه اآلية الكريبة ق
 على اآلخرين أف ينظروا إليها فنستفيد منها حكمُت.

يبكن أف نقوؿ إّف ىذه اآلية الكريبة كناية عن أّف الرجل ال يزين واؼبرأة  -والجواب:
ْم َحاِفظُوَف َوال ِذيَن ُىْم لُِفُروِجهِ )ال تزين بل يكوف فرجو مع زوجو فقط فػػقولو تعاذل 

أي ال يزنوف, فهو حافٌظ لفرجو إال  (( ِإال  َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أيَْبَانُػُهمْ ٘)
, فهي ناظرٌة إذل ىذا وليس -والزوج يطلق على الذكر واألنثى -بالنسبة إذل الزوج 

 إذل ذاؾ.

 وما ىي القرينة على ذلك ؟

قرينة ولكن ىذا من األساليب العربية الببلغية, إنو إذا تسايرنا مع األلفاظ ال توجد 
 وال أقل ىذا وجيٌة فتصَت اآلية الكريبة ؾبملٌة فتسقط عن صبلحية االستدالؿ هبا.

عرفنا أّف الفقيو ينبغي أف يسَت وراء اؼبعاين اؼبطابقّية  -والخالصة مم كّل يذا:
لك وبتاج إذل ذوؽ, وال ولكن أحيانًا ينبغي أف يأخذ باؼبعاين اجملازيّة والكنائية وذ

نبغي للفقيو التماشي مع , فيبكن االتفاؽ على ىذه األمور بل ىي أموٌر استظهارية
تعّبدي, فالنّص إذا أثبت أّف ىذا العنواف ؿبّرـٌ فنحن نسَت وراءه  نحوٍ ألفاظ النّص ب

بعد  ونتعّبد بو, ولكن أحيانًا قد ال يكوف التعّبد واؼبسايرة مع األلفاظ شيئًا ؿبّبباً 
االلتفات إذل أّف أئمتنا عليهم السبلـ جّوزوا لنا النقل باؼبعٌت فإنّو وردت روايات 

)قلت ألَي عبد اهلل  -تدّؿ على جواز ذلك, من قبيل صحيحة ؿبمد بن مسلم:
نقص؟ قاؿ: -عليى السالـ: إف كهت تريد  -ُسمع الَّديث مهك وأزيد ُو
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قاؿ )قلت ألَي عبد اهلل  -بن فرقد: , وعلى منواؽبا رواية داود(ٔ)معانيى وال َأس(
إني ُسمع الكالـ مهك وأريد ُف ُرويى كما سمعْى مهك وال  -عليى السالـ:
نعب  -تريد المعاني؟ قلت: -ال, قاؿ: -َعم د ذلك ؟ قلت:ْوَْ  -يجي ؟ قاؿ:

 .(ٕ)وال َأس( -, قاؿ:

عد االلْفات إلي يذو القضية نقوؿ: حاب قد قرأنا مشكلًة يف باب االستص -َو
التعليقي فهناؾ كبلـٌ يف أّف االستصحاب التعليقي هبري أو ال؟ واؼبشكلة تقوؿ إنّو 
إذا أردت أف تستصحب حرمة العنب ىل تستصحب اغبرمة الفعلّية إذل حالة 

ا اغبرمة الفعلّية فبل يبكن استصحاهبا, أمّ فالزبيبّية أو اغبرمة اؼبعّلقة على الغلياف؟, 
لّية إذا ربّقق الغلياف واؼبفروض أنّو دل يتحّقق فاغبرمة وذلك ألّف اغبرمة تصَت فع

 ليست فعليو.

 فلندعو يغلي حىت تصَت اغبرمة فعلّية؟  -وقد يقوؿ قائل:

 بأنو إذا غلى سوؼ ال يصَت زبيباً فبلبد من عدـ غليانو. -وقد ُجبها ساَقاً:

وليست شرعّية,  فاغبرمة الفعلّية ال يبكن استصحاهبا, واغبرمة اؼبعّلقة ىي انتزاعية
فنحن ننتزع اغبرمة اؼبشروطة وإاّل فالشرع قد قاؿ )العصَت العنيب اؼبغلي حراـ( وكبن 
( فهذه اغبرمة اؼبشروطة انتزاعّية وليست ؾبعولًة من  نأيت وننتزع ونقوؿ )إْف غلى حـر
قبل الشارع, وما دامت انتزاعية عقلّية وليست ؾبعولة كيف تستصحبها؟! فبل هبري 

 اب.االستصح

                                                           

 , آؿ البيتٜ, حٛ, أبواب صفات القاضي, بٓٛص ٕٚوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٔ
 , آؿ البيتٓٔ, حٛفات القاضي, ب, أبواب صٓٛص ٕٚوسائل الشيعة, العاملي, ج ((ٕ
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كبن نفّصل وذلك بأف نذىب وراء النّص فإذا رأينا  -:(ٔ)قاؿ السيد الشهيد)قدو(
أّف الشارع قاؿ )العصَت اؼبغلي حراـ( فصحيٌح أّف اغبرمة اؼبشروطة ال ذبري ألهنا 

عصَت أو العنب إف غلى حـر ليست ؾبعولة, أّما إذا فرض أّف الشارع حكم بأّف ال
حبيث تكوف إْف الشرطّية موجودٌة فهذه اغبرمة اؼبشروطة ؾبعولة من قبل الشارع 

 .فيجري استصحاهبا

زوا لنا النقل باؼبعٌت وقد إّف األئمة عليهم السبلـ جو   -ووي مقاـ الْعليق نقوؿ:
كيف -قوؿ :ذكرنا لذلك روايتُت, فإذا قبلنا جبوازه نساؿ السيد الشهيد)قده( ون

اآلخر فما ىو الطريق؟  نحوأو عّبدنا بال نحونثبت أّف الشارع عّبدنا باغبرمة هبذا ال
حظ كيف عرّب فهل عرّب وقاؿ )العصَت اؼبغلي يق ليس إال النّص فنذىب إليو ونلالطر 

ال هبري ألهنا  -أي االستصحاب التعليقي  –حراـ( فاستصحاب اغبرمة اؼبشروطة 
(, إنّو البد وأف هبيب  وليست ؾبعولة, أو أنّ  عرب وقاؿ )العصَت العنيب إف غلى حـر

إف  النّص أيضًا يصعب استفادة ذلك  -السيد الشهيد هبذا اعبواب. وحينئٍذ نقوؿ:
حىت لو عرّب بإْف الشرطية يف النّص,  -أي أنو قد جعل اغبرمة اؼبشروطة  -منو 

جّوزوا النقل باؼبعٌت واالنساف العريف  والوجو يف ذلك ىو أّف األئمة عليهم السبلـ قد
ال يرى فارقًا بُت ىذا التعبَت وبُت ذلك بل يرى االثنُت شيئًا واحدًا ولذلك لو 
ظبعُت قضّية ضبلّية مثل )االنساف الكرًن احًتمو( فإذا أردت أف أنقل ذلك فيصّح 

لتعبَت وال رل أف أقوؿ )االنساف إف كاف كريبًا فأكرمو( فهذا التعبَت ىو نفس ذاؾ ا
يرى فارؽ بينهما من حيث اؼبعٌت, نعم يوجد فارٌؽ من حيث األلفاظ فقط, فأنا 

قد أبدؿ ىذا التعبَت بدؿ ذاؾ, فبل يبكن أف كبرز ونطمئن بأّف  اً عرفيلكوين انسانًا 

                                                           

 ٛٛٔاغبلقة الثالثة القسم الثاين, السيد الشهيد, ص ((ٔ
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الشارع عّبدنا باغبرمة بنحو القضّية اغبملّية أو عّبدنا هبا بنحو القضّية الشرطّية من 
 خبلؿ النص.

بناًء على فكرة جواز النقل باؼبعٌت سوؼ يلـز ؿبذوٍر كبٍَت وىو سّد ف -:ف قلتَ إ
باب استنباط األحكاـ الشرعّية, كما يلـز أف ال نستفيد من السّنة الشريفة أبداً 

فكيف نتمّسك بظواىر ألفاظ كبَتاً وذلك ألجل أّف النقل باؼبعٌت لعّلو يوجب تغيَتاً  
 .تلك الظواىر؟ نبط اغبكم من خبلؿالنّص ونست

, فكل فقيو نسألو ونقوؿ صبيعهم يرد على الفقهاء شكاؿاإلىذا اف  -والجواب:
يقوؿ إّف االئمة عليهم انو سوؼ لو ىل النقل باؼبعٌت من قبل الراوي جائز أو ال؟ ف

 السبلـ قد جّوزوه فيكف ال هبوز!!

بلء, فنحن وىو أّف النقل باؼبعٌت قضّية جرت عليها سَتة العق -َل ُقوؿ ُكثر:
اآلف نسمع كبلـ شخٍص ونريد أف ننقلو فالسَتة قد جرت بأف ننقلو باؼبعٌت, ولذلك 
أقوؿ إنّو حىت لو دل توجد عندنا تلك الروايات اليت ذبّوز النقل باؼبعٌت فإنو توجد 

 عندنا سَتة عقبلئية على ذلك. 

واؼبدرؾ ىو كبن نسّلم أّف النقل باؼبعٌت قضّية جائزة ووجيهة  -ورب قائل يقوؿ:
ذبويز األئمة عليهم السبلـ كما نضيف مستنداً آخر وىو أنو حىت لو دل تكن لدينا 
تلك الروايتاف فإنو توجد لدينا السَتة العقبلئية فإهنا جارية على ذلك, وإذا قبلنا هبذا 
سوؼ يأيت إشكاٌؿ وىو أنّو يلـز تعطيل عملّية االستنباط, فالفقيو ال يبكنو أف 

سّنة الشريفة ألّف كّل روايٍة يأخذىا وبتمل أّف الراوي نقلها باؼبعٌت يستنبط من ال
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بشكٍل يؤثر على اؼبضموف فإذف كيف نستنبط حكمًا ماداـ وبتمل أّف الراوي قد 
 غَّت يف اؼبضموف الذي ذكره اإلماـ؟

إّف الراوي وإف جاز لو النقل باؼبعٌت ولكّنو شخٌص أمٌُت يف مقاـ  -والجواب:
ال يغَّت من اؼبضموف الذي صدر من اإلماـ عليو  نحوٍ ىو ينقل باؼبعٌت بالنقل, يعٍت 

ض أنّو أمُت يف النقل فينتفي ىذا ًت فاالسبلـ وإال كاف خائنًا يف نقلو, فبعد أف 
 االحتماؿ.

من أين لك ىذا األصل؟ أي كيف تثبت أّف ىذا أمٌُت فإّف اإلنساف  -:إف قلتَ 
ينفع يف إثبات كونو ينقل اؼبضموف بشكٍل وإف كاف مؤمنًا طيبًا والكن ىذا ال 

مناسب إذ لعّلو يكوف مشتبهًا إذ يوجد بعض الناس ال هبيدوف النقل بالشكل 
الصحيح ولذلك قد يستعُت بغَته يف النقل وىذا ال يرتبط بكونو متدّين وصاحب 
صبلٍح بل ىي قدرٌة موجودٌة لدى األشخاص, فكيف تثبت أّف ىذا الراوي وذاؾ 

 ؟-أي أنو ال يغَت من اؼبضموف شيء  -ٌُت هبذا اؼبعٌت الراوي أم

ىناؾ سَتة عقبلئية على ذلك نثبت من خبلؽبا أصبًل وىو )أصالة  -والجواب:
األمانة يف كّل نقل(, ومستنده السَتة العقبلئية, فلو جاءنا شخص ونقل لنا كبلماً 

وجد بعض عن شخٍص آخر  فسوؼ نأخذ بو وال نقوؿ لو لعّلك غَّتت فيو, نعم ي
الناس يبدو على كبلمو التشويش وىنا قد نتوقف يف أخذ كبلمو أّما إذا دل يكن  

 كذلك فسوؼ نأخذ بو وال نتوّقف. 
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إذف توجد سَتة عقبلئية جارية تثبت لنا أف االصل يف الناقل أف يكوف أميناً وضابطاً 
نأخذ  يف نقلو, وعليو سوؼ يرتفع االشكاؿ ألنو هبري يف حّق كّل راٍو, وحينئذٍ 

 بكبلمو ونستنبط اغبكم وال مشكلة.

 (ٔ)نعم لو فرض أّف رواية كاف يبدو عليها التشويش والرّكة كبعض روايات ابن بكَت

ر كل  ي  حراـ ُكلى, ) -الواردة يف لباس اؼبصّلي واليت تقوؿ: ُف الصالة وي َو
ولى وروثى وكل  ي  مهى واسدة رو و عرو وجلدو َو اف فإذا ك (ٕ)(والصالة وي َو

الناقل من ىذا القبيل فيمكن أف يشّكك شخٌص دبقداٍر معُت منها, إّما يف كّل 
الرواية أو يف خصوص موضع الرّكة وقد يقاؿ ال يؤخذ بو يف موضع الرّكة, يعٍت ال 

 يقاؿ أنّو عرب بالفاء ودل يعرّب بالواو مثبًل. 

و و العريض أوىذه قضّية جانبية وىي أّف أصل األمانة يف النقل ىل نأخذه بعرض
دل أَر من يشّكك يف ذلك بل يأخذوف بالرواية ىناؾ من يشّكك يف ذلك؟ ولكٍّت 

وبدقائق تعابَتىا, ولكن القصود ىو أّف بعض الروايات ردبا تكوف ىكذا. وىكذا 
بَت ة يف التعرواية ربف العقوؿ اليت قرأناىا يف بداية اؼبكاسب أيضاً فإنو توجد فيها ركّ 

 إذف ىذا اإلشكاؿ ليس بوارد. .-لو مّت سندىا  -

ينبغي للفقيو أيضًا أف ال يفًتض أّف الراوي الذي يتحّدث اإلماـ معو  -خامسًا:
األصوؿ وىكذا دقائق شخصًا أصوليًا بالدرجة العالية حبيث يعرؼ دقائق علم 

                                                           

وىو عبد ا بن بكَت بن أعُت بن سنسن أبو علي الشيباين, موالىم روى عن أيب عبد ا عليو  ((ٔ
 .ٔ٘ٛالسبلـ. رجاؿ النجاشي, ترصبة 

 .ٔح ,ٕ, أبواب لباس اؼبصلي, بٖ٘ٗ, صٗوسائل الشيعة, ج ((ٕ
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فهذا أيضاً  تيادياً عاخصًا , وال أقصد من ىذا أنّو نفًتض أّف الراوي شخرالعلـو األُ 
 صحيح بل نفًتضو إنساناً كأمثالنا.ليس ب

يف باب صبلة اعبماعة وقع كبلـٌ يف  إفّ  -ولْوضيح ما اقوؿ ُذكر المثاؿ الْالي:
أنّو مىت ُتدَرؾ اعبماعة؟ إهّنا تدرؾ إذا فرض أّف اؼبأمـو كرّب بعد تكبَت اإلماـ, وتدرؾ 

كوع ماداـ اإلماـ دل أيضاً يف وسط الركعة األوذل أو الثانية أو غَتنبا, بل وتدرؾ يف الر 
 يرفع رأسو قبل أف يصل اؼبأمـو إذل حّد الركوع وإال دل يدرؾ اعبماعة آنذاؾ.

ىو لو فرض أيّن كرّبت مث شككت ىل أدركت ركوع اإلماـ أو أيّن  -والسؤاؿ:
 وصلت إذل حّد الركوع واإلماـ قد قاـ من الركوع فما ىو اؼبوقف ىنا؟

الستصحاب إلثبات أين أدركت اإلماـ يف يبكن أف نتمّسك با -قد يقوؿ قائل:
أنا أشك حينما وصلت إذل الركوع ىل رفع اإلماـ رأسو  -ركوعو وذلك بأف نقوؿ:

أو ال؟ فقببًل دل يكن رافعًا رأسو فأشك ىل رفعو حُت ركوعي أو ال فيثبت 
باالستصحاب أنو دل يرفع رأسو حينما كنت راكعًا وبذلك يثبت إدراؾ اعبماعة من 

 ٍؿ.دوف إشكا

 ويل يذا صَّيح ُو ال؟

إّف ىذا وجيٌو لو فرض أّف اؼبوضوع إلدراؾ اعبماعة   -قاؿ السيد الخوئي)قدو(:
كاف مرّكبًا من جزأين بنحو الًتكيب أحدنبا أف يكوف اؼبأمـو قد وصل إذل حّد 
الركوع, والثاين ىو أف ال يكوف اإلماـ قد رفع رأسو حينما كاف اؼبأمـو يف حّد 

رض أنّو مرّكب من جزأين فهذا االستصحاب هبري وال مشكلة فيو الركوع, فإذا ف
 -وىو وصوؿ اؼبأمـو إذل حّد الركوع  -أّف أحد اعبزأين ثابٌت بالوجداف  لحاظب
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واعبزء الثاين ثابت باالستصحاب فأنا حينما وصلت إذل حّد الركوع أشّك ىل رفع 
 رة مقبولة.اإلماـ رأسو أو ال فأستصحب بقاءه راكعاً وتكوف ىذه الفك

إّف اؼبوضوع ليس مرّكبًا من جزأين وإمبا ىو واحٌد وذلك  -ولكم يمكم ُف نقوؿ:
عم َُي عبد اهلل عليى السالـ ُنّى ) -بقرينة صحيحة سليماف بن خالد ونّصها:

قاؿ وي الرجل إذا ُ رؾ اإلماـ ويو راكع وكّبر الرجل ويو مقيٌب صلبى ثب ركع 
سى وقد ُ  .(ٔ) رؾ الركعة(قبل ُف يروع االماـ ُر

يعٍت يريد أف  -لو فرض أّف اإلماـ عليو السبلـ كاف يقصد ىذا اؼبعٌت  -وويى:
وكاف عنواف القبلّية مهمًا عنده لكاف من  –يسّلط األضواء على عنواف القبلّية 

ويقوؿ لو إّف اؼبدار على عنواف  –أي سليماف بن خالد  -ؼبناسب أف ينّبو الراوي 
ىذه القّضية وحىّت ال هبري استصحاب بقاء اإلماـ راكعًا إذل )قَػْبل( حىت يستوعب 

حُت وصوؿ اؼبأمـو إذل حّد الركوع يف يوـٍ من األياـ, فكيف يكتفي اإلماـ عليو 
السبلـ إذا كاف مقصوده ذلك؟! إّف ىذا مطلٌب ىو من دقائق علم األصوؿ ولو  

 أف نفًتض أّف كاف يقصده اإلماـ عليو السبلـ فبلبد من توضيحو للراوي, إاّل 
 سليماف بن خالد ىو مثل صاحب الكفاية أو الشيخ االنصاري.

الْالي نقوؿ: ال يبكن من خبلؿ ىذه العبارة أف يستفيد الفقيو أّف اؼبدار على  -َو
 عنواف القبلّية أو على ذوات األجزاء.

 وماذا نفعل إذف؟

                                                           

 , آؿ البيت.ٔ, ح٘ٗ, ابواب صبلة اعبماعة, بٕٖٛ, صٛوسائل الشيعة, العاملُت ج ((ٔ
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 -ىذه قضية ثانية, فإنو يوجد احتماالف: -والجواب:

وىو  -نقوؿ إنّو دل يثبت من خبلؿ عبارة الرواية أّف اؼبوضوع بسيٌط أف  -األّوؿ:
ال يبكن إجراء االستصحاب  من مث, أو مرّكٌب من ذوات األجزاء, و -عنواف القبلّية 

الحتماؿ أّف اؼبوضوع بسيط فبل يبكن أف هبري االستصحاب, وإذا أردت أف 
ؿ أّف اؼبوضوع بسيط تتمّسك بشيٍء فتمّسك بشيٍء آخر غَت االستصحاب الحتما

وىو عنواف القبيلة واقعًا بقطع النظر عن عبارة الرواية, وعنواف القبلّية ال يثبت 
 باالستصحاب فبل هبري.

 -أف يقاؿ بأّف االستصحاب هبري واؼبوضوع ىو ذوات األجزاء, ببياف: -الثاني:
 واف القبلّية.أّف الذي وبتاج إذل بياٍف زائد ىو كوف اؼبوضوع عنواناً انتزاعّياً كعن

أّما كوف اؼبوضوع ىو ذوات األجزاء فهو اغبالة الطبيعية وال وبتاج إذل بياٍف زائد 
وسكوت اإلماـ عليو السبلـ عن البياف الزائد يدّؿ على أّف اؼبوضوع مرّكب وليس 

 شيئاً بسيطاً كعنواف القبلّية.
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 الفائدة الثامهة

 

 ْ يف الذَٖالتفك

ما يقاؿ: فارٌؽ بُت التفّقو يف الدين وبُت التفّقو يف األحكاـ الشرعية,  إنّو يوجد -َر
فالتفّقو يف الّدين عنواٌف أوسع فبل يصدؽ على الشخص أنّو متفّقٌو يف الّدين إذا كاف 
متفّقهًا يف األحكاـ الشرعية فقط وليس لو تفّقٌو يف باب العقائد مثبًل أو بعض 

ألحكاـ الشرعّية فإنّو صادٌؽ عليو, األبواب األخرى, وىذا خببلؼ التفّقو يف ا
َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُهوَف لِيَػْهِفُروا َكاو ًة ﴿ -وحيث إّف اؼبأخوذ يف اآلية الكريبة اليت تقوؿ:

يِم َولِيُػْهِذُروا قَػْوَمُهْب ِإَذا  ُهْب طَائَِفٌة لَِيَْػَفق ُهوا ِوي الدِّ وَػَلْواَل نَػَفَر ِمْم ُكلِّ ِوْرَقٍة ِمهػْ
حيث أخذ عنواف التفّقو يف الدين ودل يؤخذ  (ٔ)﴾ِإلَْيِهْب َلَعل ُهْب َيََّْذُروفَ رََجُعوا 

عنواف التفّقو يف األحكاـ الفقهّية الشرعّية فعلى ىذا األساس تكوف النتيجة ىي أّف 
ينبغي أف يكوف كتفى فيو أف يكوف فقيهاً يف األحكاـ الشرعّية بل مرجع التقليد ال يُ 

يف باب العقائد أو يضاؼ إليو التفسَت أو التاريخ أو غَت ذلك,  خرملّمًا بعلوـٍ أُ 
وتكوف النتيجة على ىذا األساس ىي أنّو ال هبوز تقليد ىذا األعلم يف الفقو أو 
ذلك األعلم فيو ألّف ىذا ال يصدؽ عليو أنّو متفّقٌو يف الّدين واؼبهم ىو صدؽ 

 عنواف التفّقو يف الدين.

 
                                                           

 .ٕٕٔسورة التوبة, اآلية  ((ٔ
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 -:ْوياتيكوف علي ثالث مس والجواب

إّف  مدرؾ جواز التقليد ليس منحصرًا هبذه اآلية الكريبة, بل ىذه اآلية  -ُّواًل:
الكريبة يشكل التمّسك هبا على ما سوؼ يأيت, بل ىناؾ مدرٌؾ آخر ىو اؼبهم وىو 

صاحب فنٍّ يف ذي الرجوع إذل كّل علينا  اليت رُبتمالذي نستند إليو وىو السَتة, و 
إليك يف طبابتك, وأنت قّباٌر نرجع إليك يف  فّنو, فانت طبيٌب نرجع

قبارتك...وىكذا, ومن أصحاب الفّن ىو الفقيو يف األحكاـ الشرعّية فإنّو صاحب 
ىذا الفّن والسَتة تشملو أيضاً, وحيث إّف ىذه السَتة ال ردع عنها فيستفاد من 

حب ىذا ذلك إمضاؤىا كسائر السَت, وىذه السَتة ال َتعَترب إاّل أف يكوف ىو صا
 وال نريد أكثر من ذلك. -يعٍت يف فّن الفقو  -الفّن الذي نرجع إليو فيو 

فاؼبدرؾ إذف ىو السَتة ولو كاف اؼبدرؾ منحصرًا باآلية الكريبة لكاف ؼبا ذكر وجٌو, 
تعطينا مدارؾ أوسع سواء قبلنا آية النفر كدليٍل  خرأّما بعد أف فرض وجود مدارٍؾ أُ 

فهذا ليس دبهٍم, فإذا دل نقبلها فاؼبطلب يصَت أوضح, بل  على التقليد أو دل نقبل
حىت لو قبلناىا وافًتضنا أّف دائرهتا ضّيقة ولكن عندنا دليٌل آخر يثبت جواز تقليد 

 الفقيو باألحكاـ الشرعّية وإف دل يكن عاؼباً بالعقائد وما شاكل ذلك.

ا تدّؿ على ذلك لو كاف إّف اآلية الكريبة ال تدّؿ على جواز التقليد, فإهن -ثانياً:
يعٍت سواء حصل علٌم دبا أنذر بو اؼبنذر أـ دل  -اغبذر واجبًا مطلقًا بعد االنذار 

فإذا كاف اغبذر واجبًا فيوجد ؾباٌؿ بأف نقوؿ ىي تدّؿ على جواز التقليد  -وبصل 
ووجوبو, ولكن ىي ليست ؽبا داللة على ذلك, بل ىي أمرت بالتفّقو وأمرت اؼبتفّقو 

يتفّقو أف يأيت وينذر الناس يف اجملامع العاّمة سواء كاف إنذاره يفيد العلم  بعد أف
لآلخرين أو ال, فهو عليو أف ينذر وأنت عليك أف تنذر أيضاً, فاإلنذار مطلٌق, 
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فاآلية الكريبة دل تقل )ولينذروا إذا كاف انذارىم يفيد العلم( بل ىي مطلقٌة من ىذه 
وىنا يف مثل ىذه  (َلَعل ُهْم وَبَْذُروفَ )ذر فهي قالت الناحية, ولكن بالنسبة إذل اغب

يعٍت إْف حصل ؽبم العلم  (َلَعل ُهْم وَبَْذُروفَ )اغبالة يبكن أف يقاؿ إف   اؼبقصود من 
وىكذا فحينئٍذ وبذروف, أّما أنو هبب  ت وأنذر ذاؾ وأنذر الثالثٌ ألنّو إذا أنذرت أن

 س فيها داللة على ذلك.اغبذر عليهم وإف دل وبصل ؽبم العلم فلي

ؼباذا قلت يف اإلنذار أف  فيو إطبلٌؽ أّما يف اغبذر فقلت ليس فيو  -:إف قلتَ 
 إطبلؽ؟

إف  الفارؽ واضح, ألنّو يف اإلنذار قالت اآلية الكريبة بصيغة األمر  -:قلتُ 
دل )ولينذروا( فهو أمٌر ودل تقّيد ىذا األمر حبالة العلم, أّما بالنسبة إذل اغبذر فهي 

َلَعل ُهْم )ك لتمّسكنا باإلطبلؽ وإمبا قالت تقل )وليحذروا(  إذ لو قالت كذل
 يعٍت لعّلهم وبذروف عندما وبصل ؽبم العلم.  (وَبَْذُروفَ 

إذف ىي أجنبّية عن مسألة التقليد فإنّو يف التقليد هبب على اؼبقّلد العامي أف يقبل 
 .ما يقولو اؼبفيت تعّبداً وإف دل وبصل لو العلم

إّف التقليد ال هبوز إاّل يف باب األحكاـ الفقهّية, أّما يف باب العقائد وغَت  -ثالثاً:
ذلك فيلـز أف يكوف كّل شخٍص ؾبتهدًا وىذا من اؼبسّلمات, نعم يف بعض 
اغباالت وبصل لو العلم من كبلمي فهذا ليس تقليدًا بل ىو علٌم وىو ال بأس بو, 

وز التقليد, وإذا قبلنا هبذا فحينئٍذ نقوؿ إف  اآلية أّما إذا دل وبصل لو العلم فبل هب
أي هبب  (َولِيُػْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعل ُهْم وَبَْذُروفَ )الكرًن حينما قالت 

مورد عليهم اغبذر تعّبدًا ولكن يف باب األحكاـ الفقهّية فإهّنا ىي اليت تكوف 
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من عقائٍد ومن غَت ذلك فهي ليست موردًا للتقليد,  رخالتقليد, أّما األمور األُ 
وعلى ىذا األساس ال يبكن أف نستفيد من اآلية الكريبة اعتبار واجديّة مرجع 
التقليد إذل العلـو األخرى بعدما فرض أّف التقليد واغبذر ينحصر بأمور الفقو ال 

 أكثر منها.

ة ولكن شرط جواز العمل صحيٌح أّف التقليد ينحصر باألحكاـ الفقهيّ  -:إف قلتَ 
أي يف الفقو وغَت -والتقليد يف األحكاـ الفقهّية أف يكوف اؼبرجع متفّقهًا يف الدين 

يف األحكاـ الفقهّية, فتفّقهو يف الفقو وغَت الفقو يكوف ؾبّوزًا للرجوع إليو  -الفقو 
وف إذف أّف التقليد يكوف يف األحكاـ الفقهّية فقط ولكن شرطو أف يك فنحن نسّلم

فَػَلْواَل ) -اؼبرجع متفّقهًا يف الدائرة األوسع واألعم دبقتضى اآلية الكريبة فإهّنا قالت:
ينِ  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَػَفق ُهوا يف الدِّ ع التقليد البد وأف يتفّقو يف فمرج (نَػَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنػْ

بعد ذلك يرجعوف إليو دين, يعٍت البد وأف وبوي الفقو والعقائد وغَت ذلك والناس ال
يف األحكاـ الفقهّية فقط, فلنقل ىكذا تدّؿ اآلية الكريبة وحينئٍذ يندفع التعليق 

 الثالث الذي أشرنا إليو.

إّف اغبذر مب يكوف؟ إنو دبا أُنِذر, فما أُنِذرُت بو يلـز أف أحذر منو, وننقل  -:قلتُ 
ار ىو دبا تفّقو يف الدين, التساؤؿ إذل اإلنذار ونقوؿ مب يكوف اإلنذار؟ إف  اإلنذ

فمتعّلق اإلنذار ىو ما يكوف مصداقًا للتفّقو يف الدين, فما تفّقو بو يف الدين ىو 
هبب اغبذر من ناحية األحكاـ  , ومن مثبو وىو الذي هبب اغبذر منو الذي ينذر

ة اإلنذار يكوف دبا تُفقِّو بو فتنحصر دائر  من مثو  ,الفقهّية ألهّنا ىي متعّلق اإلنذار
التفّقو يف الدين باألحكاـ الفقهّية ألّف اآلية الكريبة جعلت متعّلقات الثبلثة واحٌد 

فاإلنذار يكوف دبا تفّقو  -يعٍت متعّلق اغبذر ومتعّلق اإلنذار ومتعّلق التفّقو واحٌد  -
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واغبذر يكوف دبا أنذرنا بو وبالتارل هبب اغبذر دبا تفّقو بو, فيلـز أف يكوف الذي 
لك اؼبرجع ىو خصوص األحكاـ الشرعّية فإهّنا متعّلق اإلنذار, ومتعّلق تفّقو بو ذ

اغبذر نفس متعّلق اإلنذار فيثبت أّف البلـز يف مرجع التقليد ىو أف يكوف واجداً 
وفقيهًا يف األحكاـ الفقهّية ال أكثر ألّف إنذاره ىو بذلك واغبذر يلـز أف يكوف 

  بذلك ال أكثر.

هذا انْهيها مم يذو ال  .قواعد والفوائدَو
والَّمد هلل رب العالميم
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 ٖٔٔ......................:.......ماىي النسبة بُت ترؾ االستفصاؿ واالطبلؽ

 ٕٖٔ:..................الفرؽ بُت قاعدة ترؾ االستفصاؿ وقاعدة حذؼ اؼبتعّلق

 ٕٖٔ:...............................الدليل على حجية قاعدة ترؾ االستفصاؿ

 ٖٗٔة دوراف االحكاـ مدار األظبا والعناوين:.................عشر  لثةالقاعدة الثا

 ٜٖٔ:...................................وقف العملي يف حالة الشكربديد اؼب

 ٕٖٓ:.................................الثمرات العملّية اؼبًتتّبة على ىذا البحث

 ٕٖ٘:...............................................أمراف تتمة ؽبذه القاعدة

 ٕٖٙ..............................:...الفرؽ بُت األعياف النجسة واؼبتنّجسات

 ٖٖٗة إذا جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ:..................عشر  رابعةالقاعدة ال

 ٖٛٗ:...............دوراف اغبكم مدار العلة دوف اغبكمةة عشر  امسةالقاعدة اػب

 ٜٖ٘ة اؼبورد ال ىبصص الوارد:...........................عشر  سادسةالقاعدة ال



 ة............... ذبذير اؼبسألة األصوليّ ......................................ٕٔ٘
 

 

 القسب الثالث )الفوائد(

 ٖ٘ٚالفائدة االوذل فكرة االشتباه يف التطبيق:..................................

 ٜٖٙالفائدة الثانية ورود الدليل مورد االمضاء:.................................

 ٘ٓٗالفائدة الثالثة مذاؽ الشارع:............................................

 ٓٔٗوجو حجية ىذه الفائدة................................................

 ٔٔٗ:.........................................روح الشريعة -اؼبصطلح األّوؿ:

 ٕٔٗ:........................................نقض الغرض -اؼبصطلح الثاين:

 ٕٔٗ.............................:........مقاصد الشريعة -اؼبصطلح الثالث:

 ٗٔٗ:..........تبعّية الداللة االلتزامّية للمطابقية يف اغبجّية وعدمهاالفائدة الرابعة 

 ٕٖٗ:................تأثَت الزماف واؼبكاف على عملية االستنباطالفائدة اػبامسة 

 ٗٙٗ..........الفائدة السادسة منطقة الفراغ:................................

 ٘ٛٗالفائدة السابعة: كيف يفهم الفقيو النص:................................

 ٜٜٗالفائدة الثامنة: التفقو يف الدين:.........................................


