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 ٩ .............................................................................ّوسائل اإلثبات التعبدي

 
 

 يف وسائل اإلثبـات الوجـداين َ البحث)قدس سره( األستاذ الشهيد ّبعد أن أتم
 . الواحدُها خربِّدي، ومن أمهُّرشع يف بيان وسائل اإلثبات التعب

 نقـاط نشري إىل بعـض ال،تهاَّوقبل الدخول يف بيان األقوال يف املسألة وأدل
 . للبحثةدّمهامل
 

 )١(يّلتعبدمسائل وسائل اإلثبات اّ أهم  خرب الواحد منّحجيةّتعد مسألة 
 الستناد أكثر املسائل الفقهية إىل خـرب الواحـد، ؛املسائل األصوليةّ أهم بل من

ل عمـل االسـتنباط ّبحيث لوال هذه املسألة ومسألة التعادل والرتاجيح لتعطـ
ٍن الوصول إىل حكـمأل وذلك ؛واالجتهاد  بنحـو القطـع واليقـني ال ٍّ رشعـيّ

رشائطهـا وأجزائهـا ّ أما ً مثال،يف األمور الرضورية كوجوب الصالةّ إال ّيتيرس
 .  خرب الواحدّحجيةعىل أساس ّ إال فال تثبت، وموانعها

املـسائل ّ أهـم  هـذا البحـث مـنّإن>: )رمحه اهللا( اخلوئي ّسيدويف هذا يقول ال
ــرشعية غــري حاصــل،؛ إذ األصــولية ــرضوري باألحكــام ال يف ّ إال العلــم ال

الـصوم وأمثـاهلام، والعلـم غـري ة اإلمجالية، كوجوب الصالة ويّالكلاألحكام 
ره للتـواتر أو  كالعلم احلاصل من اخلرب املقطوع صـدوـالرضوري باألحكام 

ام ّ، فغالب األحكام وأجزاء العبادات ورشائطها إنًاّ جدٌ قليلللقرينة القطعية ـ
املـسائل األصـولية، ّ أهـم يتهـا مـنّيثبت بأخبار اآلحـاد، فالبحـث عـن حج

 بـاب االنـسداد، ّ يف األحكـام الـرشعية، وينـسدّعلمـيلوبإثباهتا ينفتح باب ا
                                                           

باعهـا، ّدنا هبا الشارع، ويأمرنـا باتّهي الوسائل التي يتعب: ديّوسائل اإلثبات التعب )١(
 . إثبات الصدور علينا يف ًةّه جيعلها حجّبمعنى أن
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 .)١(< وينفتح باب االنسدادّعلمي باب الّوبعدمها ينسد
 تعليقـة عـىل هـذه الـدعوى، أفادهـا يف )رمحه اهللا ( مصطفى اخلميني ّسيدولل

من األحكـام ّ األعم  اخلرب الواحد يفّحجيةالبحث عن >: حتريراته، حيث قال
 لكثـرة االبـتالء بـاخلرب الواحـد يف ؛ًاّ الفائـدة جـدواملوضوعات، يكون كثري

، ّ حقـهاملوضوعات، كام هو الواضح، ولعدم تنقـيح املـسألة مـن هـذه اجلهـة
يف هذه املسألة واقعون يف املشكلة وحيتـاطون، والزم ذلـك ّ أهنم ولذلك ترى

 . الفقه إىل آخرهّ أول  من املسائل، منٍ الكثري يف كثريُاالبتالء
 كام هو  ـ اخلرب الواحد يف األحكامّحجية يف ًان البحث مقصورا إذا كّأماو

 كـام هـو  ـ كثـري النفـع يف الفقـهٌبحـثّ أنـه  أو كان النظـر إىل ـظاهر األعالم
 : وذلك جلهات؛ فهو من االشتباه الواضح ـرصحيهم

 اخلرب الواحد املقـرون ّحجية  ـبل املجمع عليهـ  املشهور ّأن: اجلهة األوىل
د والشيخ يف غري املقرون هبا، ومن الواضـح ّ خالف السيّ رضورة أن؛بالقرينة

مـسألة خـربان أو أكثـر، ّ كل ويفّ إال  الراجع إىل أخبار الفقه ال جيد يف الفقهّأن
، وما هو املعـرض عنـه مـن ً ونادراًاّشاذّ إال وتكون تلك األخبار مورد اإلفتاء

ًحجةواحد ة كام عرفت، سواء كان اخلرب الّاألخبار ليس بحج  .، أو مل يكنّ
 اخلرب الواحد الذي هـو مـورد اخلـالف بيننـا، لـيس َّأن: لَّوباجلملة حتص

 ....مطلق اخلرب الواحد، وما هو مورد اخلالف بيننا قليل الوجود
ـ بعد النظر يف تأريخ حياة  وجود األخبار يف الكتب األربعة: اجلهة الثانية

صحيحة، حسب نظراهتم البسيطة ـ مـن فني، واهتاممهم بضبط األخبار الّاملؤل
                                                           

د أبـو القاسـم املوسـوي ّتقرير بحث سامحة آية اهللا العظمى السي،  مصباح األصول)١(
 منـشورات مكتبـة ،رسور الواعظ احلـسيني البهـسوديّ حممد دّفه السيّ ملؤل،اخلوئي

 .١٤٦، ص٢ج: ـه١٤١٧ ، الطبعة اخلامسة، إيرانـقم ، الداوري
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أن ّ يؤيد  الصدورّقطعيةخباريني إىل  األّوذهاب جل.  عىل السندّعامةالقرائن ال
ام يف الكايف ّسي الصحيح السند املوجود فيها، وال اخلربّحجيةال ينكر األصويل 

ـ ( ف يف عرص الغيبة الصغرى، املمكن ردعهّاملؤل عنـه بتوسـيط)ل اهللا تعـاىل فرجـه  عج  
 الشـتامل الكـايف  وغـريه عـىل ؛عـىل يشءًلـيال  وإن ال يكـون دّفإنهالسفراء، 

ً جدااألخبار الضعيفة ه، وّ  يوجب الوثوق واالطمئنان النوعي بام فيـه مـن لكنّ
 . األخبار الصحيحة، ولو كانت واحدة

 يف الفقـه، الوثـوق الشخـيص بـصدور ّتـدبرمّكـل حيصل ل: اجلهة الثالثة
 فيها، ويف تـأريخ ّتدبربعد الّ؛ ألنه وجودة يف تلك الكتباألخبار الصحيحة امل

 مـن ّالـشواذّإال ّشك  هبا، ال يًفني، ويف كوهنا مورد اإلفتاء، ومعموالّحياة املؤل
 . ة والناسّاألم

 خرب الواحد ّحجية عىل ّجةيمكن دعوى وجود اإلمجاع احل: اجلهة الرابعة
 . املقرون

، أو ابـن إدريـس يـذهب ًمطلقا ّحجيته يذهب إىل عدم ّسيدالّ أن :مّوتوه
 ال يسلكان يف الفقه مسالك ، وابن إدريس،ّسيدالّ أن ، ملا نجدّحملهيف غري إليه، 
 لكون املوجـود فـيام بـني أيـدهيام ؛ أن يكون ذلكقفّتام يّ، وقلًنادراّ إال جديدة

 . اخلرب الواحد
كتـب  اخلـرب الواحـد املوجـود يف الّحجيـةمـسألة ّ أن :فيعلم مـن ذلـك

ٌقضية يف الكتب االستداللية، ًى به إمجاالَاألربعة، املفت  منهـا يف الفقـه، ٌ مفروغّ
 بعد اعتضاد الـشهرة ّوالسياموال حتتاج إىل زيادة االستدالل، وإقامة الربهان، 

القديمة بالشهرات، بل واإلمجاعـات يف العـصور املتتاليـة إىل عـرصنا ، وقـد 
، وكالشمس يف رابعـة النهـار، فهـل تـرى يف أصبحت املسألة كالنار عىل املنار

 . )١(<!؟ً ونادراًاّشاذّ إال ً أصالً ونفعاًالغور يف هذه املسألة فائدة
                                                           

 اإلمـام آثـار ونـرش تنظـيم مؤسسة ،خلمينيّ حتريرات يف األصول، السيد مصطفى ا)١(
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أن يفيـد العلـم كـاخلرب املتـواتر أو ّإما  اخلرب ّذكرنا يف املباحث السابقة بأن
 الكالم عـن ّقدملعلم، وقد تأن ال يفيد اّإما ، وّقطعيةاخلرب املحفوف بالقرينة ال

 .الثاين فهو ما سنبحثه يف املقامّ أما ل،ّاألو
َواألعالم عندما ع ، مـرادهم اخلـرب ) خرب الواحدّحجية(بـ: نوا البحثَونُْ

سواء كـان ،  الذي ال يفيد العلم واليفيد اليقني احلقيقي أو العريفّعلميغري ال
ًاملخرب شخصا واحدا أم شخصني أم ثالثة  خرب ّإن>: )رمحه اهللا ( ّظفرالشيخ املقال . ً

 وإن كـان ً قـد يفيـد علـامـ التواتر مـن األخبـار َّال يبلغ حد  وهو ماـالواحد 
 خـربه بقـرائن توجـب العلـم َّ، وذلـك فـيام إذا احتـفً واحداًاملخرب شخصا
مـع ّ؛ ألنـه وهذا ال بحث لنا فيه. ّحجةمثل هذا اخلرب ّ أن يف َّشكبصدقه، وال 
 ّجيـةلـيس وراء العلـم غايـة يف احل؛ إذ  حتصل الغاية القـصوىحصول العلم

 بالقرائن املوجبة للعلم َّ إذا مل حيتفّأماو. ّقدم كام تّحجةّ كل ّحجيةوإليه تنتهي 
 فقـد ـ بالقرائن املوجبة لالطمئنان إليه دون مرتبة العلـم َّ وإن احتفـبصدقه 

 . ّحجيته ورشوط ّحجيتهوقع اخلالف العظيم يف 
 يرجـع إىل اخلـالف يف ـ عند اإلماميـة باخلـصوص ـالف يف احلقيقة واخل

 عليه َّتفقفمن املّإال  خرب الواحد وعدم قيامه، وّحجيةقيام الدليل القطعي عىل 
 ال عـربة ، الشخيص أو النوعيّ للظنٌ مفيدٌ بام هو خرب،خرب الواحدّ أن عندهم

ّ؛ ألن الظن به  . )١(<ً عندهم قطعاّحجةيف نفسه ليس ّ
 الواحـد ـ ربخـ:  أيفوه ـَّوقد عر>: )رمحـه اهللا (تقي احلكيم ّ حممد ّسيدوقال ال
ة ترجــع يف جوهرهــا إىل مــا يقابــل اخلــرب املتــواتر واخلــرب ّتعــددبتعريفــات م

                                                                                                                                        

 .٤١٥ ـ ٤١٢، ص٦ج: هـ ١٤١٨ األوىل، الطبعة )هس سرقد( اخلميني
 جلامعـة التابعـة اإلسـالمي النـرش مؤسـسة، رّرضا املظفّ حممد  أصول الفقه، الشيخ)١(

 .٧٣ـ٧٢، ص٣ج: ّاملقدسة بقم ّاملدرسني
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 .)١(<ًاملحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر
يقابل اخلرب املفيد  املراد بخرب الواحد ما ّ إنّثم>: )رمحه اهللا (ج ّ املروّسيدوقال ال

 اخلـرب ّ وذلـك ألن؛ّقطعية بالقرائن الً حمفوفاً أم واحداًللعلم سواء كان متواترا
ة، ّعلميبقسميه املفيدين للعلم خارج عن مورد البحث ـ وهو األمارات غري ال

 ـ كام هو ً نفس العلم ذاتاّحجية بعد ّحجيتهرضورة عدم الوجه يف البحث عن 
 .)٢(<واضح ، هذا

ّ هـو أن الـشارع املقـدس ّتعبديـةى كون خرب الواحد وسيلة إثبـات ومعن
 .، ولكن ليس عىل اإلطالق، بل يف بعض أقسامهّجيةجعل له احل

 

 خـرب الواحـد يف مـسائل ّحجيـةوقع الكالم بني األعالم يف إدراج مسألة 
 األربعة، ويف العلم ّدلةو األّ أن موضوع علم األصول ه؛ باعتبارعلم األصول

يبحث عن عوارضـه الذاتيـة، والبحـث يف ّإنام ال يبحث عن ذات املوضوع و
 ـ األربعـة ّدلة التي هي أحد األـة هذه املسألة ليس من العوارض الذاتية للسنّ

ًألن البحث فيها يكون بحثا عن  ة الـدليل، وهـي ّ خرب الواحـد ودليليـّحجيةّ
 األربعـة ّدلـةّ عن عوارضه؛ ألن املوضـوع هـو األ عن ذات املوضوع الٌبحث

 . األربعة بذواهتا وبام هي هيّدلة ال األ،ّأدلةّبوصف أهنا 
 هـذه اإلشـكالية، نـذكر ّوقد اختلفت الطرق التي سلكها األعـالم حلـل

 :بعضها
                                                           

ّ األصول العامة للفقه املقارن، السيد)١(  علـيهم البيـت آل سةّمؤسـ ،تقي احلكيم ّ حممدّ
 .١٩٧ص: م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنرش، للطباعة السالم

ّزائري املروج، مؤسسة دار جعفر اجلّ حممد ّ، السيد يف توضيح الكفايةمنتهى الدراية )٢(
 .٤٠٤ ص:، رشح٤ج: هـ١٤١٥الكتاب للطباعة والنرش، الطبعة السادسة، 
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 طريق الشيخ األنصاري 
ًم صادرا عن  وهي كون الكالـة األوىل ّقدماملّأما و>:  يف فرائده)رمحـه اهللا (قال 

 أخبار اآلحاد، فمرجع هـذه املـسألة ّحجيةفهي التي عقد هلا مسألة :  ـ ّجةاحل
 أم ، هل تثبت بخرب الواحدـ أو فعله أو تقريره ّجة أعني قول احلـة السنّّ أن إىل

 دخوهلـا يف ّتـضحبام يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ ومـن هنـا يّ إال ال تثبت
 .)١(<ّدلةثة عن أحوال األمسائل أصول الفقه الباح

 الظهـور، ّحجيـة:  عىل أمور ثالثةّتوقف العمل باألخبار يّإن: وتوضيحه
 لبيـان املـراد ً كـون الكـالم صـادرا: بمعنى؛ وجهة الصدور،صل الصدورأو

ل ّ والـذي يتكفـ. آخر كالتقية واالمتحان واالستهزاء ونحوهـاٍي ال بداعّاجلد
 وهـي ـة صدور الـسنّّ أن يبحث فيه عنبيان أصل الصدور هو هذا املبحث، ف

يثبـت بخـرب الواحـد؟ فيكـون هل  ـ أو فعله أو تقريره )عليه السالم(قول املعصوم 
 . ة، ويندرج يف املسائل األصولية عن أحوال السنًّالبحث بحثا
ّإن الثبوت هنا هو بمعنى الوجود، فيكون البحث عـن وجـود : َفإن قلت

ّرضه؛ ألن املراد من العـوارض مـا يعـرض ًاملوضوع، وهو ليس بحثا عن عوا
 .اليشء بعد وجوده

ّإن الوجود الذي ال يكون من املسائل والعـوارض بـل يكـون مـن : ُقلت
 فهـو مـن ّلتعبـديالثبـوت اا َّ أمـ،ّلتعبـدياملبادئ هـو الوجـود احلقيقـي ال ا
البحث يف ما نحن فيه بحـسب الواقـع ّ؛ ألن العوارض وهو املقصود يف املقام

 ًدا؟ّة الواقعية بخرب الواحد تعبه هل تثبت السنّّيف أن
                                                           

 األنـصاري مرتىض الشيخ واملجتهدين الفقهاء أستاذ عظماأل للشيخ األصول فرائد )١(
 األعظـم الشيخ تراث حتقيق جلنة إعداد، ) ه١٢٨١ـ١٢١٤( )قدس سـره  ( أمنيّ حممد بن
 .٢٣٩ ـ ٢٣٨، ص١ج: هـ١٤١٩، اإلسالمي الفكر جممع: قم، نصارياأل
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: هّ عىل طريق الشيخ األنصاري بام نـص)رمحه اهللا(وقد أشكل صاحب الكفاية 
ة ّة املحكيـ يرجع إىل وجوب العمل عىل طبق اخلرب كالسنّّلتعبدي الثبوت اّإن>

 . به، وهذا من عوارضه ال عوارضها، كام ال خيفى
  وإن كان منها،ّلتعبدي وا، ليس من العوارضالثبوت الواقعي: وباجلملة

 .)١(<ة، بل للخربليس للسنّّ أنه ّإال
ه إن كان املراد هو الثبـوت الـواقعي ّنأ: وفيه>: )رمحه اهللا ( اخلوئي ّسيدوقال ال

 عن ٍاخلرب حاكّ فإن بحث عنه يف هذه املسألة،ُ الفساد وال يُّاخلارجي فهو بدهيي
، وال يكون ًه خارجاّققاكي عن يشء من علل حتة، وال يعقل أن يكون احلالسنّ

، وإن كان املـراد هـو الثبـوت الـواقعي الـذهني ً قطعا)رمحـه اهللا (هذا مراد الشيخ 
خـرب الواحـد ال يفيـد ؛ إذ معلوم االنتفاءًيضا بمعنى حصول العلم هبا، فهو أ

لثبـوت ، وإن كـان املـراد هـو ا)رمحـه اهللا (مراد الشيخ ًيضا العلم، وال يكون هذا أ
ة منزلتهـا يف وجـوب العمـل هبـا،  بمعنى تنزيل اخلرب احلـاكي للـسنّّلتعبديا

 . )٢(<ة، كام هو ظاهر عن عوارض اخلرب ال السنٌّفالبحث عنه بحث
  اخلراساين ّحققطريق امل
 مل )رمحـه اهللا  ( اخلراسـاين ّحقـقّ يف مباحث موضوع علم األصـول أن املّقدمت

ّ إن موضوع : األربعة، بل قالّدلةصول هو األّيلتزم هناك بأن موضوع علم األ
تة، ال خصوص ّ املنطبق عىل موضوعات مسائله املتشتّالكيلعلم األصول هو 

البحـث يف غـري ّ أن ، بل وال بـام هـي هـي؛ رضورةّأدلة األربعة بام هي ّدلةاأل
ّ وبـنفس الوقـت التـزم بـأن ،)٣(ة ليس مـن عوارضـهاّواحد من مسائله املهم

                                                           

ي كـاظم ّ الـشيخ حممـد تقـّ، األستاذ األعظم املحقق الكبري اآلخوند كفاية األصول)١(
 .٩ص:  إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل)عليهم السالم(، مؤسسة آل البيت اخلراساين

 .١٤٦، ص٢ج: ، مصدر سابقمصباح األصول )٢(
 .٨ص: ، مصدر سابقكفاية األصول: نظرا )٣(
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وعليه . صولية هي ما تقع نتيجتها يف طريق استنباط احلكم الرشعياملسألة األ
 . خرب الواحد يف مسائل علم األصولّحجيةتندرج مسألة 

 .)رمحه اهللا(ساين ا اخلرّحققا اإلشكال عىل خمتار امل منّّقدموقد ت
 طريق األستاذ الشهيد

: هّبأنـختاره األسـتاذ الـشهيد يف تعريفـه لعلـم األصـول ا عىل ما ًبناءّأما 
، والتـى يـستعملها ّخاصـة يالعلم بالعنارص املشرتكه ىف االسـتدالل الفقهـ>

 خـرب الواحـد ّحجيةيكون دخول مسألة ف ،)١(<  عىل اجلعل الرشعىًةّالفقيه أدل
 .ًاصول واضحيف مسائل علم األ

ّ 

 مـن ّ من خالل خرب الواحد فالبدّعي رشٍإذا أردنا أن نستند إلثبات حكم
 :ة أمورّإثبات عد
ّ أما الكالم الذي نقل إلينا بخرب اآلحاد له ظهور،ّ أن  من إثباتّالبد: ًالّأو

 .لو مل يكن له ظهور فال يمكن االستناد إليه إلثبات حكم رشعي
قد يكون للكالم ظهور ولكن من ّإال  الظهور، وّحجيةإثبات كربى : ًثانيا

 !؟ّحجةظهور فهو ّ كل ّأنقال ب
 ً هـل كـان مريـداّتكلمّإثبات جهة الصدور، بمعنى أن املوىل عندما : ًثالثا

ًجدا ى لو قبلنا كربى أصالة الظهور، ّية، فحتّلو مل تكن يف البني إرادة جدّ؛ ألنه ّ
 .ىل هذا اخلرب إلثبات ذلك احلكم الرشعيإفال يمكن االستناد 

 .الصدور من إثبات أصل ّالبد: ًرابعا
                                                           

 دناّسـي ألبحـاث ًتقريـرا اللفظي، الدليل مباحث يف متهيد بحوث يف علم األصول، )١(
 سـامحة ،)هس سـر  قـد ( الصدر باقرّ حممد دّالسي العظمى اهللا آية يدالسع الشهيد وأستاذنا

 .٤٧ ص١ ج: ّحمبني :نارشال الساتر، عبد حسن الشيخ ةّاحلج مةّالعال



 ١٧ ...........................................................................ّوسائل اإلثبات التعبدي

واجلهة املبحوث عنها ـ هنا ـ ليست هي صـغرى الظهـور وال كـرباه وال 
 :والبحث يف هذه اجلهة يقع يف مقامني. جهة الصدور، بل أصل الصدور

 خلـرب ّجيـة، وهل جعـل الـشارع احلّجيةالبحث يف أصل احل: لّاملقام األو
ر عـن  النظـّ خرب الواحـد؟ بغـضّحجية عىل ٌالواحد؟ بمعنى هل يوجد دليل

 م أ،ا واسعة تشمل العادل والفاسق والثقـة واحلـسنّهنأ وّجيةحدود دائرة احل
 . بالعادل دون اآلخرينّقة ختتصّضي

ما :  خلرب الواحد، نسألّجيةالشارع جعل احلّ أن بعد أن يثبت: املقام الثاين
 ملطلـق اخلـرب، أم هنـاك ّجية؟ بمعنى هل الشارع جعل احلّجيةهي رشائط احل

 ؟ّجيةتثبت احلّ حتى رهاّمن توفّد  البرشائط
 وعــدمها يقــع يف ّحجيتــهوالكــالم يف >: )قـدس ســره (قــال األســتاذ الــشهيد 

 :مرحلتني
 . خرب الواحد بنحو القضية املهملةّحجيةيف أصل : املرحلة األوىل
ة، لـ خرب الواحد بنحو القـضية املهمّحجيةبعد الفراغ عن : املرحلة الثانية
 .)١(<ما هي حدود هذه القضية املهملة ورشوطها؟ّيقع الكالم يف أنه 

ّ 

القـسم الثـاين مـن وسـائل إثبـات :  أي،<القسم الثـاين>: )قدس سره (قوله  •
منهـا، ّول ف من بحث القسم األصدور الدليل الرشعي، فبعد أن انتهى املصنّ

ل إثبـات ى يف بحث القسم الثاين من وسـائوهو وسائل اإلثبات الوجداين، ثنّ
 .ّلتعبديالدليل الرشعي، وهي وسائل اإلثبات ا

ا ثبتـت ّحجيتهـّ أن ، بمعنـى<ّلتعبـديوسائل اإلثبـات ا>: )قدس سره (قوله  •
 .د وبجعل الشارعّبالتعب

                                                           

 .٥١ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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:  أي،< خـرب الواحـدً ما يذكر يف هذا املجال عـادةّهمأو>:  )قدس سره (قوله  •
 . قبال اخلرب الذي يفيد العلم، الذي ال يفيد العلم يفّعلمياخلرب غري ال

ّ كـل  عـىل اإلطـالق ويفّحجـةلـيس ّ أنـه يفّشـك وال >: )قـدس سـره   (قوله  •
  . يف بعض أقسامه، كخرب الثقةّحجة، بل هو <احلاالت



 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 األقوال يف املسألة •
ّاألدلة عىل حجية خرب الواحد • ّ 
 أبية النآكتاب الكريم ـ االستدالل بال •

ü االعتقاد بمفهوم الرشط: ّالوجه األول 
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}ها َيا  َ َا يـن َ  ِ ُآمنـوا   ْإن َ ْجـاء م ِ ُ َ ٌفاسـق َ ِ َ ٍ َب بـأ َ ِ 

ُ ت ينوا  َ َ ْأن َ َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ

َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم َما ََ  َ ُ ْ َ َنادم  َ ِ ِ َ{ 
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، نـشري إىل األقـوال يف )قـدس سـره  (قبل الرشوع يف ما أفاده األسـتاذ الـشهيد 
 :نّيف املسألة قوالن مهام و.ّاتفاق ّاملسألة ليست حملّ؛ ألن د خرب الواحّحجية

 ّجيةعدم احل: لّالقول األو
 املرتىض، والشيخ املفيـد، ّسيد وهو املشهور بني مجع من القدماء، منهم ال

اختلف العلـامء >: قال الفاضل التوين. ، وابن إدريسّالرباجوابن زهرة، وابن 
فاألكثر من علامئنا البـاحثني .  قرائن القطع خرب الواحد، العاري عنّحجيةيف 

، ّالـرباج املرتىض، وابن زهرة، وابن ّسيد، كالّحجةليس بّ أنه عىل: يف األصول
وابن إدريس، وهو الظاهر من ابن بابويه يف كتاب الغيبة، والظاهر مـن كـالم 

 خـرب ّحجيـة بً رصحيـاًبل نحن مل نجد قائال. ًأيضا، بل الشيخ الطويس ّحققامل
عي اإلمجاع من الشيعة عـىل ّ املرتىض يدّسيدوال. ّالعالمة عىل ّقدمن تّلواحد مما

 .)١(<ًإنكاره، كالقياس، من غري فرق بينهام أصال
 خلـرب الواحـد ّجيـة هؤالء األعالم عىل مذهبهم من عـدم احلّوقد استدل

  إىل)قـدس سـره   ( واإلمجاع والعقل، وقـد أشـار األسـتاذ الـشهيد سنّةبالكتاب وال
: ل يف كتابنـاّتهم يف احللقـة الثانيـة، ونحـن رشحنـاه بـشكل مفـصّبعض أدلـ

 .)٢(، فراجع)الدروس(
                                                           

 اخلراسـاين، البرشويّ حممد بن اهللا عبد املوىل التوين للفاضل الفقه، أصول يف الوافية )١(
 الطبعـة اإلسـالمي، الفكـر جممـع الكـشمريي، الرضوي حسنيّ حممد السيد حتقيق

 .١٥٨ص:  ه١٤١٢ األوىل، ةّحققامل
 .٣٣٨ـ ٣٣٤ ص٢ج: ّ، السيد كامل احليدري رشح احللقة الثانية،الدروس )٢(
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املشهور بني >:  يف كفايته)رمحـه اهللا (قال اآلخوند . ينّتأخر وهو املشهور بني امل
 .)١(< خرب الواحد يف اجلملة باخلصوصّحجيةاألصحاب 
 خرب الواحد، بل يمكـن ّحجيةّإن املشهور >: )ه اهللا رمح( العراقي ّحققوقال امل

 . )٢(<...ةّتأخرعصار املدعوى اإلمجاع عليه يف اال
وقـع اخلـالف بـني األعـالم يف >:  يف مصباحه)رمحـه اهللا  ( اخلوئي ّسيدوقال ال

 .)٣(<ّحجةوذهب املشهور إىل كونه ...  خرب الواحدّحجية
 

م ّ قـس)قدس سـره  (ّإن األستاذ الشهيد : نا األقوال يف املسألة، نقولبعد أن عرف
 خلرب ّجيةالبحث يف خرب الواحد إىل مرحلتني، يف املرحلة األوىل يريد إثبات احل

 ّجيـة النظـر عـن دائـرة هـذه احلّة، بغـضلـالواحد عـىل نحـو القـضية املهم
، )٤(< خـرب الواحـدةّحجيـاملشهور بني علامئنا هو املصري إىل >: قال. ورشوطها
 . الرشيفة، واإلمجاع، والعقـلسنّةوا عىل ذلك بالكتاب الكريم، والّوقد استدل

 يكتفي ـ هنا ـ بثالثة منها، ويوكـل االسـتدالل )قدس سره(األستاذ الشهيد ّ أن ّإال
 .باإلمجاع إىل دراسات أخرى

                                                           

 .٢٩٣ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )١(
 ّحقـقامل رهّقر العراقي، ضياء آقا الشيخ ظمىالع اهللا آية أبحاث تقرير هناية األفكار، )٢(

 بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة الربوجردي، تقيّ حممد الشيخ
 .١٠٢ ص٣ج: هـ١٤٠٥ ،ّاملقدسة

 .١٤٨ ص٢ج: مصدر سابقمصباح األصول،  )٣(
 دار لصدر،ا باقرّ حممد السيد، لّ دروس يف علم األصول، احللقة الثالثة، القسم األو)٤(

 ١٦٨ص: هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بريوت، ـ لبنان اللبناين، الكتاب
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ًّ 

 

 خلـرب الواحـد، ّجيـةة من اآليات املباركة إلثبـات احلّ بعد األعالمّاستدل
 :ومن تلك اآليات

َ  ها َيا{: ه تعاىلـ آية النبأ، وهي قول.١  َا ين َ  ِ ُآمنوا   ْإن َ ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بـأ َ ِ 
ُ ت ينوا  َ َ ْأن َ َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم َما ََ  َ ُ ْ َ ِنادم َ ِ َ َ{)١( . 

ْإن{قوله >:  الطربيس يف جممع البيانّالعالمةقال  ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ  نـزل يف }َ
 يف صـدقات بنـي )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      ( بعثـه رسـول اهللا ،الوليد بن عقبة بن معـيط
 ّ به، وكانت بينهم عـداوة يف اجلاهليـة، فظـنًونه فرحاّاملصطلق، فخرجوا يتلق

م منعــوا ّإهنــ:  وقــال)صــلّى اهللا عليــه وآلــه( رســول اهللا وا بقتلــه، فرجــع إىلّمهــّأهنــم 
 أن يغـزوهم، َّ وهم)صلّى اهللا عليه وآله (ّ النبي فغضب. صدقاهتم، وكان األمر بخالفه

 .)٢(<فنزلت اآلية
وا ّتبينـ ذي شـأن، فٍيا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخرب: ومعنى اآلية

 بجهالـة ًحذر أن تصيبوا قوما ؛بالبحث والفحص للوقوف عىل حقيقتهخربه 
وقد أمىض اهللا سبحانه يف هذه اآلية أصـل . فتصريوا نادمني عىل ما فعلتم هبم 

العمل باخلرب وهو مـن األصـول العقالئيـة التـي يبتنـي عليـه أسـاس احليـاة 
 يف خرب الفاسق وهـو يف معنـى النهـي عـن ّتبنياالجتامعية اإلنسانية، وأمر بال

ًيــضا  وهـذا أ.ّحجيتــهالكــشف عـن عــدم اعتبـار العمـل بخــربه، وحقيقتـه 
 اخلرب الذي ال يوثق بمن خيرب به ّحجية عليه العقالء من عدم ىكاإلمضاء ملا بن

                                                           

 .٦ : احلجرات)١(
ّجلنـة مـن العلـامء واملحققـني : يـق، حتقيق وتعلتفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس )٢(

ائيني، مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات، بــريوت ـ لبنــان، الطبعــة األوىل، ّاألخــص
 .٢٢٠ ص٩ج: م١٩٩٥/هـ١٤١٥
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 .)١(وعدم ترتيب األثر عىل خربه
 :)٢(عى بوجهنيَّويمكن تقريب االستدالل هبذه اآلية عىل املد

ّ)٣( 

بأنـه أظهـر الوجـوه، حيـث  )رمحه اهللا( عنه صاحب الكفاية َّجه عربوهذا الو
ّويمكن تقريب االستدالل هبا من وجوه، أظهرها أنه من جهـة مفهـوم >: قال

هـي لـسالمته مـن اإلشـكاالت ّ إنـام ته من سائر الوجوهّوأظهري. )٤(<الرشط
 .الواردة عىل الوجوه األخرى املذكورة يف حاشية الرسائل

ْإن{: يف وجود اجلملة الرشطية يف آية النبأ، وهـيّشك ال ه ّ أن:وتوضيحه ِ 
ْجاء م ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بأ َ ُ ت ينوا ِ  َ َ ًن منطوقـا ومفهومـا؛ منطوقهـاّ، وهذه اآلية تتضم}َ ً: 

 عىل جميء الفاسق بالنبـأ، فـاجلزاء ـ الـذي هـو وجـوب ّتبنيتعليق وجوب ال
ّ ـ علّتبنيال  . ق عىل جميء الفاسق بالنبأُ

ًفحيث إن للجملة الرشطية مفهوما وهو انتفاء اجلـزاء عنـد : مفهومهاا ّأم ّ
انتفاء الرشط، فإذا كان الرشط يف املنطوق عبـارة عـن جمـيء الفاسـق بالنبـأ، 

 :ه يكون بأحد أمرينؤفانتفا
                                                           

 منـشورات الطباطبـائي، حسنيّ حممد دّالسي مةّالعال القرآن، تفسري يف امليزان:  انظر)١(
 .٣١١ ص١٨ج: قم العلمية، احلوزة يف ّاملدرسني مجاعة

ية خرب الواحـد، أشـري إليـه يف كلـامت ّ هناك وجه ثالث لالستدالل باآلية عىل حج)٢(
ًكون الفـسق موجبـا لعـدم االعـتامد ّأن ظاهر اآلية : ، حاصله)رمحه اهللا(الشيخ األعظم 

ًواالعتبار، أي أن التبني يناسب عدم االعتبـار، وهـذه املناسـبة تقتـيض عرفـا عـدم  ّّ
 .ّوجوب التبني يف اخلرب العادل املعترب املعتمد

عىل أساس االستدالل بمفهـوم الوصـف، وهـذا مـا سـيأيت بيانـه يف : الوجه الثاين )٣(
 .شاء اهللا قة إنحالاملقاطع ال

 ٢٩٦: كفاية األصول، املحقق اخلرساين، مصدر سابق )٤(



 ٢٥ ...........................................................................ّوسائل اإلثبات التعبدي

 .مل يأت الفاسق بالنبأّ أنه ٍعدم النبأ ـ من األساس ـ وحينئذ يصدق: ّولاأل
ٍبأ، وحينئـذ كـذلك يـصدق عـدم جمـيء الفاسـق جميء العادل بالن: الثاين

 .مع انتفاء موضوعهاّ حتى السالبة املحصلة تصدقّ أن  باعتبار؛بالنبأ
ا احلالتني؛ الـسلب بانتفـاء أصـل النبـأ، ت يشمل كلًمطلقاا كان املفهوم ّومل

. والسلب بانتفاء خصوص نبأ الفاسق، فإذا جاء العادل بالنبـأ انتفـى الـرشط
اآليـة ّ تـدل ٍ عىل االنتفاء عند االنتفاء، فحينئذّ الرشطية تدلّوحيث إن اجلملة

 عند عدم جمـيء الفاسـق، وأحـد مـصاديق ّتبنيبمفهومها عىل عدم وجوب ال
 .عدم جميء الفاسق هو جميء العادل

مجلة رشطية هلـا موضـوع، ورشط، ّ كل ّنإ>: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
عـىل املوضـوع عنـد وجـود الـرشط عـىل ثبـوت اجلـزاء ّ تـدل وجزاء، وهي

 . عىل انتفاء اجلزاء عن املوضوع عند انتفاء الرشط بمفهومهاّبمنطوقها، وتدل
ء الفاسق، واجلزاء هـو وجـوب  فاملوضوع فيها هو النبأ، والرشط هو جمي

ّالتبني، فتدل  ّ، وتـدلّتبـنيّ بمنطوقها عىل أن النبأ إذا جاء به الفاسـق فيجـب الّ
 .)١(<  عنهّتبني النبأ إذا مل جيئ به الفاسق فال جيب الّباملفهوم، عىل أن

، ولكن كيـف نثبـت ّتبنيّإىل هنا ثبت أنه عند جميء العادل بالنبأ ال جيب ال
  خرب العادل؟ ّحجية

؟ ّحجيتـه عن نبأ العادل عـىل ّتبني عدم األمر بالّكيف دل: وبعبارة أخرى
 .ّتبنيملراد من األمر بالوللجواب عىل هذا السؤال نحتاج إىل معرفة ما هو ا

 ّتبني يف املراد من األمر بالةّتصوراالحتامالت امل
  ـ الثابت يف منطوق آية النبأ ـّتبنية للمراد من األمر بالّتصوراالحتامالت امل

ة ّيف بحوثــه األصــولية إىل ســت )قــدس ســره(عديــدة، أوصــلها األســتاذ الــشهيد 
                                                           

 .١٠٨، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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 .)١(احتامالت
ً وجوبـا نفـسيا وحكـام تكليفيـا، ّتبنياألمر بـالأن يكون : ّولاالحتامل األ ً ًً

ٌّوهذا يعني أنه إذا جاء الفاسق بالنبأ يوجـد عنـدنا أمـر نفـيس  وهـو وجـوب ّ
د أن يـأيت الفاسـق ّبمجـرّإنام و، ، وال عالقة له بالعمل به أو عدم العملّتبنيال

ستاذ الشهيد وهذا ما أفاده األ. ً كنت آثامّتبني، فإذا مل تّتبنيبالنبأ وجب عليك ال
، مـن ّ حقيقـيٌّ نفـيسٌ وجوبّتبنيّهو أن يدعى بأن وجوب ال>:  بقوله)قدس سره (

 يف قبـال الطريقـي، ومـن :ومقصودنا مـن احلقيقـي.  السالمّقبيل وجوب رد
ّ وحينئذ، بناء عـىل ذلـك سـوف نحتـاج إىل مقدمـة . يف قبال الغريي:النفيس ً ٍ

ّعـىل أن خـرب العـادل ال جيـب فيـه  ّ تدلّاألسوئية، وذلك ألن اآلية بمفهومها
ًالتبني وجوبا نفسيا حقيقيا، وهذا غري احل ً ً  ّجيـة يف مقام استنتاج احلّفالبد، ّجيةّ

 .)٢(<ة األسوئيةّقدمّمن ضم م
ً نفـسيا ّتبـنيإذ ال حيتمل كون وجوب ال>وهذا االحتامل واضح البطالن؛ 

ّحقيقيا، ولو أنه كان ثابتا فال يتم االستدالل ولو ً  .ة األسوئيةّقدم مّ بضمًّ
ّأما سقوطه بنفـسه، فـألن هـذا االحـتامل خـالف ظهـور التعليـل ّ؛ ألن ّ

ّ علل بقوله تعاىلّتبنيوجوب ال ْأن{ :ُ َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ

َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم َما ََ  َ ُ ْ َ َ 
َنادم  ِ ِ ّ، فعلل بالتحف}َ  ّتبـنيّظ عـىل الواقـع، وهـذا دليـل عـىل أن مـصلحة الّ

ًأوال هذا .ّطريقية ال نفسية حقيقية، فحمله عىل الوجوب احلقيقي غري تام ّ. 
ّأنه خالف نفس مادة ال: ًوثانيا ً، ألهنا ليـست ملحوظـةّتبنيّ  بنحـو املعنـى ّ

احلريف، وهي الطريقية، ولو محلناه عىل الوجوب النفيس احلقيقي ال نغلق باب 
                                                           

ّة إال اثنـني، ومهـا ّ يف متن احللقة من هذه االحتامالت الست)هس سر قد(ف  مل يذكر املصنّ)١(
مكـان ّمـا البـاقي فباإلل والرابـع، أّ األو)حفظـه اهللا  (وأضـاف الـشارح . الثاين والثالث

 .)هس سرقد(ّمراجعتها يف تقريرات السيد الشهيد 
 .١٠٩ص ١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )٢(
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ّألننا نحتمـل أن خـرب العـادل ال ة األسوئية، ّقدممع مّ حتى االستدالل باآلية ّ
ّ عنه وجوبا نفسيا حقيقيا، بل هيمل وال يلزم أسوئيّتبنيجيب ال ً ً وجوب ّ فإن ته،ً

ّ النفيس احلقيقي كأنه أريد منه كشف فضائح الكاذب والتجسس عليـه، ّتبنيال ُ ّ
ّل إىل الواقـع، فكأنـه أريـد فـضحه، وهـذا غـري مطلـوب يف ّال لقصد التوص
 .<ء هذا الوجوب يف العادل ال يلزم منه األسوئيةالعادل، فانتفا

ً أمرا إرشـاديا كـام لـو قـال املـوىلّتبنيأن يكون األمر بال: االحتامل الثاين ً :
ًفهذا األمر ليس أمـرا نفـسيا، فلـو مل ) اغسل ثوبك من بول ما ال يؤكل حلمه( ً
 مرشوطة ّ إىل أن صحة الصالةٌّ إرشاديٌ، بل هو أمرًرتكب إثامأ مل ،غسل ثويبأ

 . بغسل الثوب
ّ، بمعنـى أن املـوىل تبـارك ّجيـةواملرشد إليه يف هذا االحتامل هو عـدم احل

ْإن{: وتعاىل عندما قال ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بأ َ ُ ت ينوا ِ  َ َ ّإن نبأ : ، كأنه يريد أن يقول}َ
 ٍوحينئـذ. ّجيـة إىل عدم احلًاإرشاد) واّتبينف: (فتكون مجلة. ّحجةالفاسق ليس ب
وهـو . ّجيـة إىل احلًا ـ كام يف خـرب العـادل ـ يكـون إرشـادّتبنيعدم وجوب ال

 .املطلوب
 هو ّتبني، فنفي األمر بالّجية إرشاد إىل عدم احلّتبني األمر بالّ لو قلنا إنإذن
: ، حيث قال)قدس سره (ختاره األستاذ الشهيد ا، وهذا هو الذي ّجية إىل احلٌإرشاد

ً يف اآلية بنفسه إرشـادا ّتبني هو أن يكون األمر بال:ًرفاّن الظاهر من الدليل عإ>
ّلعدم احلجية رشعا، وهذا لسان من ألـسنة عـدم احلجيـة عرفـا، فإنـه إذا أراد  ً ًّ ّ

ّإن رواية فالن ليست حجة، فأحد األلـسنة يف تفهـيم : إنسان أن يقول لآلخر ّ
ه األلـسنة هـذّكـل  ونحوهـا، وّتـدبر وّتبنيث وّل وتريّتأم: ذلك، أن يقول له

ّستعمل عرفا لبيان عدم احلجية بصيغة اجلملة اإلنشائيةُ تٌألسنة ً. 
ال تعتنـوا : )واّتبينـف(فالعرف يفهم من املدلول التصديقي املطابقي لقوله 

ٍ وحينئذ، يكـون مفـاد اجلـزاء .ّحجيتههبذا اخلرب، وهذا عبارة أخرى عن عدم 
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ّهو، عدم احلجية مبارشة، فيدل ّت احلجيـة خلـرب العـادل بـال  املفهوم عىل ثبوّ
 .)١(<ة خارجيةّقدم مّ أيّحاجة إىل ضم

جواز العمل بخـرب ّ أن  إىلًا إرشادّتبني يكون األمر بالأن: االحتامل الثالث
 .  عنه بالوجوب الرشطيَّ، وهذا ما يعربّتبنيالفاسق مرشوط بال

، ّتبـنيالمعناه يشرتط يف العمل بخرب الفاسق ) واّتبينف(إذا كان : فهنا نقول
 بخرب ّتبني يف خرب العادل، وعدم اشرتاط الّتبني ال يشرتط ال: معناهّتبنيفنفي ال

، وهذا واضـح ّتبني أم مل تَتّتبين سواء ّحجةّألن خرب العادل ليس بّإما العادل؛ 
الثاين جيـوز ّ أن ؛ باعتبارّالبطالن؛ ألنه جيعل خرب العادل أسوأ من خرب الفاسق

 يوجب املنع عـن العمـل بالـدليل ّألنه من صدق اخلرب، وّتبنيالعمل به بعد ال
 .ً صدقه يكون قطعياّتبنيّالقطعي؛ ألن اخلرب بعد 

 ّ، وهـو املتعـنيّتبنيألجل ذلك ال يشرتط الو ؛ّحجةّألن خرب العادل ّإما و
فخـرب ،  بأنه رشط يف جواز العمـلّتبنيَّفإذا فرسنا األمر بال. ّولبعد بطالن األ

، وهذا معناه ّتبني جيوز العمل به بال ّألنه هذا الرشط؛ ّ حقه يفالعادل ال يوجد
 .  خرب العادل، فيثبت املطلوبّحجية

:  حيـث قـال، يف فرائـده)رمحـه اهللا   (ختاره الشيخ األنصارياوهذا هو الذي 
 ًت عىل جميء الفاسق، فينتفي عند انتفائه ـ عمـالّق وجوب التثبّ سبحانه علهّنإ>

أن جيـب ّإمـا ت عند جمـيء غـري الفاسـق، فّا مل جيب التثببمفهوم الرشط ـ وإذ
ً يقتيض كون العادل أسوأ حاالّ؛ ألنه  وهو باطلّالقبول وهو املطلوب، أو الرد

 . )٢(<ّمن الفاسق، وفساده بني
ّ أن وال إشـكال يف>:  حيـث قـال)رمحـه اهللا   (وتبعه عىل ذلك املـريزا النـائيني

                                                           

 .١١٢ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
 .٢٥٤ ص١ج: مصدر سابقفرائد األصول،  )٢(
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  كام يظهر ذلك من التعليل يف ذيل اآلية،،ًاّ ال نفسيً يكون رشطياّتبنيوجوب ال
، فـال ًمطلقـاتكون عند العمل بخرب الفاسـق ال ّ إنام إصابة القوم باجلهالةّفإن 

 . )١(<، وذلك واضحّتبنيحيتمل الوجوب النفيس يف ال
بـام  )قـدس سـره   ( تقريب الشيخ األعظـم )قدس سره (وقد أوضح األستاذ الشهيد 

 هنا ّتبنيّ اختاره الشيخ األنصاري، وهو أن وجوب الوهو الوجه الذي>: هّنص
ّ، واملرشوط هو جواز العمل باخلرب، كوجوب الوضوء، فإنـه وجـوب ّرشطي
 .ّرشطي

، ّتبني من الّفالبد إذا أردت العمل بخرب الفاسق :ّفهذا مرجعه هنا، إىل أنه
ّوحينئذ فباملفهوم نثبت أن الوجوب الرشطي غري موجود بالنسبة للعادل ٍ. 

ّوهذا ال خيلو من أحد احتاملني، فإما أنه جيوز العمل به ، ّتبـنيقبـل الّ حتى ّ
 .ّوهذا معنى احلجية

ّوإما أن الوجوب الرشطي بالنسبة للعـادل غـري موجـود ال جيـوز ّ؛ ألنـه ّ
، وهذا غري معقول، ال ألجل األسوئية فقـط، ّتبنيبعد الّ حتى ًمطلقاالعمل به 

بعـد ّ؛ ألنـه ّتبـنيل أن ال جيوز العمل بـه بعـد اليستحيّ أنه بل ألجلها وألجل
ً احلال، وعند العلم بمطابقته للواقع ال بد من العمل به، فهنا أيضا ّتبني يّتبنيال ّ

ة ّقدمـ الثـاين، لكـن ال نحتـاج إىل مّة خارجية إلبطـال الـشقّقدمنحتاج إىل م
: دمها بـأمرين؛ أحـًمطلقـا جـواز العمـل  األسوئية بعينها فقط، بل نبطل عدم

معناه، عدم جواز العمل ّ؛ ألن ه غري معقول يف نفسهّهو بأن: واآلخر. األسوئية
                                                           

 املـريزا نيّياألصـول وخـاتم واملجتهـدين الفقهـاء قدوة إفادات من،  فوائد األصول)١(
 ّحقـقامل والفقيـه قّاملـدق األصـويل تـأليف ،)هس سـر  قـد ( النائيني الغروي حسنيّحممد 

 النـرش مؤسـسة ،)ثـراه  طـاب ( اخلراسـاين الكـاظمي عـيلّ حممـد الشيخ اينّالرب ّعالمةال
 .١٦٥ ص٣ج: هـ ١٤٠٤ فة،ّاملرش بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة سالمياإل
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ّبالعلم، وحينئذ يصح ة األسـوئية فقـط، بـل ّقدمّبأنه ال نحتاج إىل م:  أن يقالٍ
 .)١(<ة خارجيةّقدمّبأنه نحتاج إىل م:  القولّيصح

ً وجوبـا غرييـا مّتبـني يكون وجوب الأن: االحتامل الرابع ًيا للعمـل ّقـدمً
:  العراقي يف هناية األفكار، حيث قـالّحققبخرب الفاسق، وهذا الوجه ذكره امل

 ال ينحـرص األمـر يف ّتبـنيه بعد إبطال الوجوب النفـيس للّنإوباجلملة نقول >
 كـذلك حيتمـل كونـه ،ً رشطيـاًالوجوب الرشطي، بل كام حيتمل كونه وجوبا

ق، ومـع دوران األمـر بيـنهام َّق املوثـ للعمل بخرب الفاسـًياّقدم مًاّ غرييًوجوبا
من رفع اليد عـن ظهـور األمـر يف املولويـة ّ البد ّول عىل األّفإنه الثاين، ّيتعني

 عليه ّفإنه التي هي الوضع، بخالف الثاين ّتبنيومحله عىل اإلرشاد إىل رشطية ال
 .)٢(<يبقى ظهور األمر يف املولوية بحاله

 وجوب العمل بخـرب الفاسـق، :بنيّأنه يفرتض وجود وجو: وهذا معناه
، ّتبـني، وهـو وجـوب الّح منـه وجـوب غـرييّ ويرتش.وهذا الوجوب نفيس

 .باملطلب للعمل بخرب الفاسقّ الظن بمعنى حتصيل
ّ تـدل  غاية مـا:ٍ وحينئذ.ّولض للوجوب الثاين ال األّواآلية الكريمة تتعر

ّما الوجوب النفـيس أ يف خرب العادل، وّعليه اآلية انتفاء هذا الوجوب الغريي َّ
َّان التقـدير الثـاين يلـزم منـه ّ إال ،بالعمل به فيحتمل ثبوته وحيتمل عدم ثبوته

ة ّقدمـ وهبـذا أثبـت احلاجـة إىل م.ى فينفـ،أسوئية خرب العـادل عـن الفاسـق
 .األسوئية

وهذا الكـالم >:  عىل هذا االحتامل فقال)قدس سره (ق األستاذ الشهيد ّوقد عل
ٍلك ألن الوجدان قاضغري مفهوم، وذ  ّتوقـفّ بأن العمـل بخـرب الفاسـق ال يّ

                                                           

 .١١٠ ص١٠ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول، تقريرات عبد الساتر )١(
 .١٠٨ ص٣ ج:مصدر سابق ،هناية األفكار )٢(
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ّ، فكيف يفرض أن العمل بخرب الفاسق يكون واجبا ويرتشـّتبنيعىل ال ً ح منـه ّ
ّ، فإنه بإمكان كل إنسان العمـل بعمـل الفاسـق بـال ّتبني عىل الّوجوب غريي ّ

 .)١(< عىل ذلكّتوقفالعمل التكويني ال يّ فإن ،ّتبني
 

 ّحجيـة أصل الدليل عىل :، أي<ةلة املهمّعىل نحو القضي>: )قدس سره (قوله  •
 .خرب الواحد

املـسألة ّ أن ُ، يفهـم مـن العبـارة<واملشهور بـني العلـامء>: )قدس سـره  (قوله  •
 .مجاع عليهاإخالفية، ال 

 . يف اآلية املباركة:، أي<فيها>: )قدس سره(قوله  •
 عن النبأ بمجيء الفاسق ّتبنيلة رشطية تربط األمر بالمج>: )قدس سـره  (قوله  •
 بانتفاء ّتبني بمجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي األمر بالّتبني تربط األمر بال:، أي<به

 .جميء الفاسق بالنبأ
: ، من قبيل ما ذكرناه<ى بالوجوب الرشطيّوهو ما يسم>: )قدس سره (قوله  •

 الثوبّ أن بمعنى، شرتط فيه الطهارة فيام يّ، فهو واجب رشطي)غسل ثوبكا(
ّأن يكون طاهرا حال الصالة، فطهارة الثوب رشط يف صحّالبد   .ة الصالةً
ناه يكون ّالذي بي ّول عىل الوجه األ:، أي<...ّولفعىل األ>: )قدس سره (قوله  •

نـستفيد منـه مـن بـاب الوجـوب ّ أنه  ال،ّجية بعينه معناه احلّتبنينفي األمر بال
 .ّالرشطي

 .ّتبني نفي األمر بال:، أي<يعني نفيه>: )قدس سره(قوله  •
 ّتبنيًخرب العادل ليس مرشوطا بـالّ أن : يعني<وهذا بذاته>: )قدس سره (قوله  •

. ّتبـني جيوز العمل به بـال ّألنه ّتبنيًليس مرشوطا بال: ّولهذا فيه احتامالن؛ األ
                                                           

 .١١٤، ص١٠ج: ، مصدر سابق بحوث يف علم األصول، تقريرات عبد الساتر)١(
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ت ال جيوز العمـل بـه مـن بـاب ّبينتلو ّ حتى ّألنه ّتبنيًليس مرشوطا بال: الثاين
 .السالبة بانتفاع املوضوع

 .ّتبنيًخرب العادل ليس مرشوطا بالّ أن : يعني<وهذا>: )قدس سره(قوله  •
، <ّجيـة وهـو معنـى احلّتبنييالئم جواز العمل به بدون >: )قدس سـره  (قوله  •

ّيف أحـد الـشقني  ّإنـام مبارشة، وّجية ال يثبت احلّتبنيإذن هنا مع عدم األمر بال
 .ة األسوئيةّقدم اآلخر نحتاج إىل مّيف الشقو ،ّجيةيثبت احل

 .الوجه الثاين:  أي،<ّألنهو>: )قدس سره(قوله  •
، وقد ثبت استحالته يف <يوجب املنع عن الدليل القطعي>: )قدس سره (قوله  •

خلـرب اّ أن ًونظـرا.  يوجب املنع عن الـدليل القطعـيّألنه القطع؛ ّحجيةبحث 
ّ صدقه يكون قطعيا، فيتعنيّالعادل بعد تبني ال ّ أنـه وهو املطلوب، وهوّول  األً

 .ّجية وهو معنى احل،ّتبني جيوز العمل به بال ّألنه ؛ عنهّتبنيجيب ال



 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 الرشط مسوق لتحقيق املوضوع •
  ظهور اآلية يف املفهومظهور التعليل يف العموم يبطل •

 األجوبة عىل االعرتاض الثاين
ü ختصيص عموم التعليل باملفهوم 
ü حكومة املفهوم عىل عموم التعليل 
ü اجلهالة بمعنى السفاهة 
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هت لداللة ّجُعرتاضات التي و يف هذا املقطع إىل اال)قدس سره ( صنّفيشري امل
 خرب الواحد عىل أسـاس مفهـوم الـرشط، وحاصـل هـذه ّحجيةية النبأ عىل آ

ّاالعرتاضات ترجع إىل فقدان املقتيض ووجود املانع، بمعنى أن املقتـيض غـري 
املانع غري مفقود، وعليه ال يمكن االستدالل بآية ّ فإن ته،ّ، وعىل فرض متاميّتام

 .  الواحد عىل أساس مفهوم الرشط خربّحجيةالنبأ عىل 
 

 خرب الواحـد عـىل أسـاس مفهـوم ّحجيةاعُرتض عىل داللة آية النبأ عىل 
 أكثرها قابلة للدفع، وهذا ما أشار إليه الشيخ ّة اعرتاضات، ولكنّالرشط بعد
ف ّآلية إيرادات كثرية ربام تبلغ إىل نيفقد أورد عىل ا>:  بقوله)رمحـه اهللا  (األنصاري 
 من هذه االعرتاضات بنظر ّواملهم. )١(< منها قابلة للدفعًكثرياّ أن ّ إالوعرشين،

 .اثنان )قدس سره(األستاذ الشهيد 
ّّ 

ة النبـأ ـ إلثبـات وهذا االعرتاض يرجع إىل عدم وجـود املقتـيض ـ يف آيـ
 يف ّقدمّإن اآلية مسوقة لتحقيق املوضوع، وقد ت: بيان ذلك.  خرب العادلّحجية

ٍاألبحاث السابقة أن اجلملة املسوقة لتحقيق املوضوع ليس هلا مفهوم، وحينئذ  ّ
 خـرب الواحـد ـ عـىل ّحجيـةعى ـ  وهـو َّال يمكن االستدالل هبا إلثبات املـد

عـرتاض مرجعـه يف احلقيقـة إىل إنكـار أصـل فهـذا اال. أساس مفهم الرشط
يرجع إىل وجود املـانع بعـد االلتـزام بوجـود ّ أنه اقتضاء آية النبأ يف املفهوم ال

                                                           

 .٢٥٦ ص١ج: مصدر سابقفرائد األصول،  )١(
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 .املقتيض للمفهوم
ّا للموضوع فـألن موضـوع األمـر ّققبيان كون الرشط يف آية النبأ حمّأما و ً

ّ ـ بناء عىل التقريب املتقدم ـ هو نبأ الفاسق، والّتبنيبال ء الفاسـق  رشط هو جميً
 وهذا يعني عدم ،جميء الفاسق بهّ إال هّقق نبأ الفاسق ال حيّنأبه، ومن الواضح 

 .ه عند عدم جميئه بالنبأّققحت
ٌ ال يبقى نبأ لكـي ينتفـي عنـه ،ّإن الفاسق إذا مل يأت بالنبأ: وبعبارة أخرى

 .<ًدا فاختنهُإذا رزقت ول>: ء العادل به، وهذا من قبيل ّوجوب التبني عند جمي
ّعدم حتقق الرشط فيه يساوق عدم حتقق املوضوع، وانتفاء احلكم ّفإن  ) اخلتان(ّ

املفهوم هو انتفاء ّ ألن  وهو ليس بمفهوم؛،ّأمر مسلم) الولد(بانتفاء موضوعه 
ّطبيعي احلكم عن املوضوع عند انتفاء رشطه، وهو يـستدعي كـون املوضـوع 

 .ًحمفوظا يف حالتي وجود الرشط وعدمه
ّوإذا مل يكن للرشطية يف اآلية مفهوم، فيسقط االستدالل هبا عـىل حجيـة 

 .يقوم عىل افرتاض وجود مفهوم الرشط يف اآليةّ؛ ألنه خرب الواحد
مفهـوم الـرشط عـدم جمـيء الفاسـق ّن إ>: )رمحـه اهللا  (قال الشيخ األنصاري 

نا مسوقة لبيان  فاجلملة الرشطية ه.ّتبني هنا ألجل عدم ما يّتبنيبالنبأ، وعدم ال
إن ركب زيد (، و) فاختنهًإن رزقت ولدا: ( املوضوع ، كام يف قول القائلّققحت

 َّع حـقِّ فـال تـضيَجتّإن تزو(، و)إن قدم من السفر فاستقبله(، و)فخذ ركابه
َو ذا{: ، قال اهللا سبحانه)إذا قرأت الدرس فاحفظه(، و)زوجتك

ِ َقـرئ َ
ِ

ُالقـرآن ُ ْ ُ ْ 
ُفاستمعوا ِ َ ْ ُأنصتواَو َُ  َ ِ ْ َو ذا{، و}...َ

ِ ْحي تم َ ُ ٍبتحية ُ   ِ َ َ فحيوا ِ َبأحسن َ َ ْ َ
َمنهـا ِ ْ ْأو ِ

َ
َردوهـا   ُ...{ ،

 . ىصُإىل غري ذلك مما ال حي
 عدم جميء الفاسق يشمل ما لو جاء ّإن: ا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارةّومم

 .ه، فيثبت املطلوبّتبينالعادل بنبأ، فال جيب 
 يف خـرب الفاسـق ّتبـنيدلول اآلية هو عدم وجوب ال جعل مّإن:  وأخرى
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ألجل عدمه، يوجب محل السالبة عىل املنتفية بانتفاء املوضـوع، وهـو خـالف 
 . الظاهر

احلكم إذا ثبت خلرب الفاسق برشط جميء الفاسق به، كان ّ أن :وجه الفساد
املنطـوق  بحسب الداللة العرفية أو العقلية ـ انتفاء احلكم املذكور يف  ـاملفهوم

 ففرض جميء العـادل .عن املوضوع املذكور فيه عند انتفاء الرشط املذكور فيه
 عـن ّتبـنيبنبأ عند عدم الرشط ـ وهو جميء الفاسق بالنبأ ـ ال يوجب انتفـاء ال

 .ينتفي يف املفهـومّ حتى  يف املنطوقًمل يكن مثبتاّ؛ ألنه خرب العادل الذي جاء به
 لغري السالبة بانتفاء املوضوع، ولـيس هنـا ًيس قابالفاملفهوم يف اآلية وأمثاهلا ل

قضية لفظية سالبة دار األمر بني كون سلبها لـسلب املحمـول عـن املوضـوع 
 .)١(<املوجود أو النتفاء املوضوع

اجلملـة الـرشطية يف ّأن  يـذهب إىل )رمحه اهللا (ّأن الشيخ األنصاري : ّفتحصل
 ال مفهوم هلا، فال يمكن االسـتدالل  وبالتايل، املوضوعّحقق لتٌآية النبأ مسوقة

 . خرب العادلّحجيةهبا عىل 
ّ 

ّن املوضـوع والـرشط يف اجلملـة الـرشطية أ )رمحـه اهللا   ( العراقـيّحققأفاد امل
إن املحـتمالت >: املذكورة يمكن تصويرمها بأنحاء ثالثة، وهذا ما أفاده بقوله

 :اآلية الرشيفة ثالثةة يف الرشط يف ّتصورامل
ًجمردا  ،ّخاصةكون الرشط فيها نفس املجيء :  منها وعليـه . قاتـهّعن متعلّ

  من انحصار املفهوم فيها بالسالبة بانتفاء املوضوع؛ )قدس سره ( ما أفاده الشيخ ّيتم
الزم  االقتصار يف التجريد عىل خصوص املجيء هو حفظ إضافة الفسق ّفإن 

 والزمـه هـو ،جعله عبارة عن النبأ املـضاف إىل الفاسـق ب،يف ناحية املوضوع
                                                           

 .٢٥٨ ـ ٢٥٧ ص١ج: مصدر سابقفرائد األصول،  )١(
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 لـرضورة انتفـاء ؛كون االنتفاء عند االنتفاء من باب السلب بانتفاء املوضـوع
 .بانتفاء الرشط املزبورّاص املوضوع وهو النبأ اخل

اته،  والزمه بعد جتريد املوضوع ّعلقكون الرشط هو املجيء مع مت: ومنها
ًجمردا هو كون املوضوع نفس النبأ ّاص خلعن إضافته إىل املجيء ا عن إضـافته ّ

كام يف الفرض الـسابق، وعليـه يكـون لآليـة ّاص ال النبأ اخلًيضا إىل الفاسق أ
الــسالبة بانتفــاء : وثــانيهام.  الــسالبة بانتفــاء املوضــوع: أحــدمها: مفهومــان
من عدم  جميء العادل به، فال يلزم ّعدم جميء الفاسق بالنبأ يعمّ ألن املحمول؛

ينحـرص املفهـوم يف القـضية ّ حتـى ٍ مطلـقٍ عنـه بقـولّتبـنيجميئه به انتفاء ما ي
 .بالسالبة بانتفاء املوضوع

كون الرشط عبارة عن الربط احلاصل بني املجيء والفاسق الذي :  ومنها
هو مفاد كان الناقصة، والزمه بمقتىض ما ذكرنا هو االقتصار يف التجريد عـىل 

، أعني النسبة احلاصلة بني املجيء والفاسـق، ًل رشطاخصوص ما هو املجعو
وبعد حفظ قيد املجيء يف ناحية املوضوع بجعله عبارة عن النبـأ املجـيء بـه، 

 ينحرص املفهوم فيـه بالـسالبة ،وإناطة سنخ احلكم بكون اجلائي به هو الفاسق
  يكـون عـدم جمـيء،ّحقـقبعد كون املوضوع هو النبـأ املت؛ إذ بانتفاء املحمول

 .)١(< كام هو ظاهرً، لكون اجلائي به عادالًالفاسق به مالزما
يوجــد يف اجلملــة الــرشطية ثالثــة أركــان؛ : وتوضــيح ذلــك بــأن نقــول

من هنا نسأل ما هو املوضوع يف آية النبأ، ومـا . ، والرشط، واجلزاء)٢(املوضوع
                                                           

 .١١١ ص٣ج: مصدر سابق هناية األفكار، )١(
 ًوليس املـراد باملوضـوع يف املقـام مـا كـان موضـوعا>: )هس سر قد(ّقال السيد الشهيد ) ٢(

بحسب عامل اجلعل والترشيع، أي متـام مـا أخـذ مفـروض الوجـود يف عـامل جعلـه 
ل املقـصود مـن ّوترشيعه، إذ من املعلوم أن الرشط داخل يف املوضوع هبذا املعنى، بـ
ًاملوضوع يف املقام الركن األسايس الـذي أضـيف إليـه الـرشط أوال ّ ، وأضـيف إليـه ّ
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 هو الرشط؟ وما هو اجلزاء؟
ِّاجلزاء فواضح وبني، وال مشكلة فيه، ّأما  الركنان ّأما ، وّتبنيوهو األمر بالَ
فـيمكن ـ  أعني الـرشط واملوضـوع يف اجلملـة الـرشطية املـذكورة  ـاآلخران

 :تصويرمها بثالثة أنحاء
مـن نبـأ الفاسـق ّ األعـم  النبـأَّأن يكون املوضـوع طبيعـي: ّولالنحو األ

و فيكون مفاد اآلية الكريمة عىل هذا النح. والعادل، والرشط جميء الفاسق به
 ).واّتبينالنبأ إذا جاء الفاسق به ف: (هو

أن يكون املوضوع نبأ الفاسق، والرشط هـو جمـيء الفاسـق : النحو الثاين
نبـأ الفاسـق إذا جـيء بـه أو جـاءكم : (وعىل هذا النحو يكون مفاد اآليـة. به

 عليـه ىهو الذي اختاره الشيخ األعظـم وبنـوهذا النحو ). واّتبينالفاسق به ف
 .ّقدمتاالعرتاض امل

 فسقه، فيكـون : اجلائي بالنبأ، والرشط:أن يكون املوضوع: النحو الثالث
 ).واّتبينًاجلائي باخلرب إذا كان فاسقا ف: ( مفاد اآلية الكريمة عىل هذا النحو

مـن هـذه ّ كـل من البحث حول ثبـوت املفهـوم وعدمـه يفّ البد وحينئذ
ّ ألن  النحـو الثالـث؛يف ثبـوت املفهـوم يفّشـك ال  :األنحاء الثالثـة، فنقـول

يثبـت بدونـه ّ؛ ألنه ً ليس مسوقا لتحقيق املوضوع،ًالرشط وفقا إىل هذا النحو
 ؛ً بل يثبت مع العادل أيضا، ال ينتفي النبأ، فإذا انتفى جميء الفاسق بالنبأ.ًأيضا
ًاجلائي بالنبأ قد يكون فاسقا، وقد يكون عادال، وعليه يمكن ّألن   بقـاء ّتصورً

 .مع انتفاء الرشط، الذي هو الفسقى ّ حتاملوضوع
                                                                                                                                        

ً تقريـرا ألبحـاث سـامحة آيـة اهللا مباحث األصول،. <احلكم يف طول إضافة الرشط
د كـاظم احلـسيني احلـائري، الطبعـة ّباقر الصدر، السيّ حممد دّالعظمى الشهيد السي

 .٤٠٩ص ٢  ج:٢ هـ، القسم١٤١٧األوىل، 
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ويمكـن >: ، حيـث قـال)رمحـه اهللا   (صـاحب الكفايـة اختاره وهذا هو الذي
 ّمـن جهـة مفهـوم الـرشط، وأنّ أنه أظهرها: تقريب االستدالل هبا من وجوه

 به عىل كون اجلائي به الفاسق، يء عن النبأ الذي جّتبنيتعليق احلكم بإجياب ال
 . تفائهيقتيض انتفاءه عند ان

 ّقـقالـرشط يف القـضية لبيـان حتّ أن :عىل هذا التقرير ال يردّ أنه وال خيفى
 .)١(<املوضوع فال مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء املوضوع ، فافهم

الرشط واملوضوع يف هذا ّ ألن ؛يف عدم املفهوم يف النحو الثاينّشك كام ال 
األسلوب ًيضا ق املوضوع، وهو أ لتحقيًحدان، فيكون الرشط مسوقاّالنحو مت

ّيستحيل أن يتحقـق نبـأ الفاسـق مـن دون أن يـأيت بـه ّ؛ ألنه الوحيد لتحقيقه
ء الفاسق فينتفي النبأ، وبالتايل ينتفـي احلكـم واجلـزاء   فإذا انتفى جمي.الفاسق

ّ ألهنا بقوة قولنا؛من باب السالبة بانتفاء املوضوع، وال يكون للجملة مفهوم ّ :
ّ، وأمـا إذا جـاء غـريه بـه كالعـادل فهـذا ) نبأ الفاسق عند جميئه بهّجيب تبني(

 . عن مفاد اجلملةٍخارج ٍّخاص، وحيتاج إىل دليل ً وإجياباًمسكوت عنه سلبا
 .)رمحه اهللا (الشيخ األنصاري اختاره وهذا هو الذي

ء الفاسق لـيس هـو  جميّ ألن ؛فالظاهر ثبوت املفهومّول يف النحو األّأما و
 ،ء الفاسـق بـه ّالنبأ كام يتحقـق مـع جمـيّ فإن ؛ب الوحيد لتحقيق النبأاألسلو

ّ، وقـد تقـدم يف املباحـث الـسابقة أن ًأيـضاء العادل به  ّكذلك يتحقق مع جمي ّ
ًالرشط املحقق للموضوع تارة  فال ، يكون األسلوب الوحيد لتحقيق املوضوعّ

وب الوحيـد ٍيكون ـ حينئذ ـ للجملة مفهـوم، وأخـرى ال يكـون هـو األسـل
 فثبت للجملة مفهوم، ويف ما نحـن ، آخر لذلكٌلتحقيقه، بأن كان هناك رشط
 فيثبـت للجملـة ، الوحيـد لتحقيـق املوضـوع فيه ليس الرشط هو األسـلوب

                                                           

 .٢٩٦ص: مصدر سابقكفاية األصول،  )١(
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ء العادل بـه، وحينئـذ ال   فيثبت جمي،ء الفاسق بالنبأ إذا انتفى جميّ؛ ألنه مفهوم
 .ّحجيتهّجيب التبني عنه، وهو معنى 

 :هّ يف بحوثه األصولية عن هذا النحو بأن)قدس سـره  (ألستاذ الشهيد ا َّوقد عرب
 أن يكون الرشط نحو وجـود للموضـوع : بني النحوين اآلخرين، وهوٌوسط
: م للحكم، لكن ال نحو من وجوده املنحـرص، بـل املوضـوع لـه نحـوانّاملقو

 .فتارة يوجد هبذا النحو، وأخرى يوجد بنحو آخر
وجوب :  عنه، فهناّتبنيإذا جاء الفاسق بالنبأ فيجب ال: الحينام يق: ًالفمث

ء الفاسـق  ء الفاسق به، وجمي  عن النبأ، موضوعه النبأ، والرشط هو جميّتبنيال
 املوضوع، لكن ليس هـذا ّحقق به يتٌ فهذا نحوإذنبه هو عبارة عن إجياد النبأ، 

ه الفاسـق، وأخـرى  بـ النبأ تارة جييءّ ألن ؛ املوضوعّحققهو النحو الوحيد لت
 .جييء به العادل

ّفيــد يف املقــام يف حــل ُوهــذا خــري مــا أ>:  يف دورتــه األوىل)قـدس ســره (قــال 
ّ حيـث إن الـشيخ )قـدس سـرمها   ( ني الشيخ األعظم و صاحب الكفايـةاخلصومة ب

ّ باعتبار أن القضية هنا مسوقة لبيان حتقق ؛األعظم أنكر مفهوم الرشط يف املقام ّ
ّكأنه كان نظره إىل الشق الثاين، و صـاحب الكفايـة صـار بـصدد املوضوع، و  ّ

ًحل املطلب و تصحيح املفهوم بناء  عىل ثبوت مفهوم الرشط، وكان نظـره إىل ّ
ّالشق الثالث، و املحقق العراقي  ّ أوضح هبـذا التحقيـق أن أمـر اآليـة )قدس سره (ّ

ّ يف الشق الثاين املتمحض يف السالبة بانتفاًليس منحرصا ّء املوضـوع، أو الـشق ّ
ّالثالث املتمحض يف السالبة بانتفاء املحمول، بل نلتزم بالشق األول، و يكـون  ّّ

 ّ ينحل إىل السلب بانتفاء املوضوعً مزدوجاًالسلب املنتزع من هذا التعليق سلبا
بلحـاظ  وّفبلحاظ األول خيرج عن بـاب املفـاهيم،. السلب بانتفاء املحمولو

 .)١(<ّفيتم عندئذ االستدالل باآلية الكريمة. املفاهيمالثاين يدخل يف باب 
                                                           

 .٤١١ ص٢ ج: ٢  القسم، مصدر سابق،)احلائري(ث األصول  مباح)١(
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الوارد فيهـا هـو ّ ألن ّوالذي يظهر من اآلية الكريمة هو االحتامل األول؛
 ؛، واملوضـوع هـو النبـأ )إن جاءكم فاسق(:  لقوله؛ء الفاسق كون الرشط جمي

ع النزاع بني وبه رف. )رمحـه اهللا  ( العراقي ّحققامل اختاره وهذا هو الذي. بنبأ: لقوله
هذا النحو ينسجم مـع مبنـى صـاحب ّ ألن ؛)األنصاري واآلخوند( علمنيال

اجلملـة يف  إذا كـان ّمـن ثـمو. ري الـشيخ األعظـمّالكفاية وينسجم مع مقـر
 يمكن أن يكـون ، النبأ هو املوضوع والرشط جميء الفاسق بهَّالرشطية طبيعي

 .هلا مفهوم
إىل ال يرجـع ّ أنـه ّ إال، يف املقـاموهذا التحقيق وإن كان هو خري مـا أفيـد

ّهــو خلــط بــني موضــوع القــضية الــرشطية،  إذ ؛ّحمــصل بحــسب الــصناعة ّ
والصحيح يف املقام عدم ثبوت املفهوم لآليـة . )١(وموضوع احلكم وهو اجلزاء

 .)٢(الرشيفة
 

ا ال يمكـن ّ ممـ)رمحـه اهللا   (ني اللذين جعلهام الشيخ األعظـمهذا ثاين اإلشكال
خـرب ال ّ كـل  يفّتبـني مقتىض عموم التعليـل وجـوب الّإن>: دفعه، حيث قال

، فيعارض املفهـوم، ًن الوقوع يف الندم من العمل به وإن كان املخرب عادالَيؤم
 .)٣(< مع ظهور التعليلرتجيحوال

أن يكـون املـانع ّ البد ر أثرهّيؤث لكي املقتيضّ أن من املعلوم: توضيح ذلك
مـن هنـا . ٍفإذا كانت الورقة مرطوبة فال يمكن للنار حينئذ أن حترقها، ًمرتفعا
عىل فرض متامية املقتيض وثبوت املفهوم ـ كام هو الظـاهر مـن اآليـة ـ  :نسأل

                                                           

 .٤١٩ـ٤١١ ص٢ ج:٢ القسم مصدر السابق،مباحث األصول،:  انظر)١(
 .٤٢٢ـ٤١٧ ص٢  ج:املصدر نفسه:  انظر)٢(
 .٢٥٩ـ٢٥٨ ص١ج: مصدر سابقفرائد األصول،  )٣(
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، )ًانـا فـال تأكلهـاّإذا كانت الفاكهة رم: (ًهل يوجد مانع؟ فمثال لو قال املوىل
لكـن لـو . ًاحا جيـوز أكلهـاّإذا كانت الفاكهة تف: فهذه اجلملة هلا مفهوم، وهو

إذا كانـت :(اجلملة الرشطية كان فيها تعليـل، كـام لـو قـال املـوىلّ أن افرتضنا
ع من دائرة املنطـوق ّ، فهذا التعليل يوس)حامضّ؛ ألنه ًانا فال تأكلهّالفاكهة رم

ّوجيعله شامال للتف  ،احّتعليل كان املنطوق غري شامل للتففقبل ال. اح احلامضً
ّفقد يوسع املنطوق كام قد يضيبعد التعليل ّأما  ُ  .قُّ

ْإن{: ويف آية البحث ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بأ َ ُ ت ينوا ِ  َ َ ، يوجد منطـوق، ولـه }...َ
ْأن{ل بـّمفهوم، ولكن املنطوق فيها معل َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ لو نا ّ، بمعنى أن}...َ

ك إذا ّنـأالحـتامل :  عـن نبـأ الفاسـق؟ لكـان اجلـوابّتبني ملاذا جيب ال:سألنا
ّوحيـث إن العمـل . عملت بخرب الفاسق فسوف تقع يف خمالفة الواقع بجهالة

ّأن املفهـوم مـشمول :  أيبخرب العادل فيه احتامل الوقـوع يف خمالفـة الواقـع،
فيه نفس املالك املوجود يف ه ّ؛ ألنّحجةللتعليل، لذا ال يمكن أن يكون املفهوم 

 . )١(التعليل
ّإن ظهور التعليل يف العموم خلرب العادل يعارض ظهور : وبعبارة خمترصة

 .اآلية يف املفهوم، فيبطل املفهوم ألجل التعليل
                                                           

  ًا املانع هو مانع عن متامية الظهور، وليس مانعا عن احلجيـة، وسـيأيت هذ: لفت نظر) ١(
ّية، وسوف يتـضح ّية الظهور، التمييز بني الظهور واحلجّ إن شاء اهللا ـ يف بحث حجـ

ّهناك أنه لكي ينعقد الظهور حيتاج إىل متامية الكالم، أما احلجيـة فإهنـا حتتـاج إىل أن  ّ ّ
 ؟ّل هو حجةذلك الكالم الذي انعقد ظهوره ه

يـة هـي ّ واحلج، عن الظهور، فالظهور هـو املوضـوعتفرتقية ّ احلجّإن: بعبارة أخرى
 عن انعقاد ًواملانع الذي يذكر يف املقام مانع عن انعقاد الظهور وليس مانعا. املحمول

دام منـه . (ه مانع عـن متاميـة املحمـولّمانع عن انعقاد املوضوع، ال أنّأنه أي . يةّاحلج
 ).هظلّ
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ّن عمـوم التعليـل يف اآليـة يـسقطها عـن إ>: )قدس سره (ستاذ الشهيد قال األ
ْأن...{: قوله تعاىلّ فإن املفهوم، َ

ُتـصيبوا  ِ ًقومـا ُ ْ ٍ هالـة َ ِ
َ َ ُ تـصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علـتم َمـا ََ  َ ُ ْ َ َ 

َنادم  ِ ِ خرب غري ّ كل ، وهذه النكتة موجودة يفّتبني، فيه بيان لنكتة وجوب ال }َ
  جيـبّتبـنيّأن ال: ًا، وهذا معناهّعلمي بام يف ذلك خرب العادل إذا مل يكن ،ّعلمي
 اآليـة مفهـوم بـسبب هـذا التعليـل يف خرب العادل، ومعه ال يكون هلذهّحتى 

 .)١(< بالكالمّتصلامل
:  املرتـىضّسيد قـال الـ؛ ذكـره مجلـة مـن األعـالمٌوهذا االعرتاض قديم

: ل عليه من دليل اخلطـاب، وهـو قولـه تعـاىلَّفالتعليل يف اآلية  أوىل أن يعو>
ْأن...{ َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ  .)٢(<عدلة قائمة يف خرب الّ، وهذه العل}...َ
اهللا ّ ألن ؛ تعليل اآلية يمنع من االسـتدالل هبـاّنإ>: وقال الشيخ الطويس

ْأن...{: ل خرب الفاسق فقالّتعاىل عل َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالـة َ ِ

َ َ ، وذلـك قـائم يف }...َ
 ٌخربه إذا كان ال يوجب العلـم، فـالتجويز يف خـربه حاصـلّ ألن ؛خرب العدل

 .)٣(<مثل التجويز يف خرب الفاسق
 عـدم األمـان مـن إصـابة القـوم ّنأهذا معارض بـ>: ّ احليلّحققوقال امل
 ً عمـالّتبـني ، وهـو ثابـت يف العـدل فيجـب الّتبنية يف وجوب الّباجلهالة عل

 .)٤(<ةّبالعل
                                                           

 .١٣٣ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
د ّأبـو القاسـم عـيل بـن احلـسني املوسـوي املعـروف بالـسي، )أصول فقه( الذريعة )٢(

ــىض ــقيم وّتقــد، املرت ــو القاســم گرجــي: تعلي  ٢ج: م١٩٦٧ ، طهــران، جامعــةأب
 .٥٣٦ـ٥٣٥ص

ّأيب جعفـر حممـد بـن احلـسن الطائفـة شيخ : تأليف، )ج.ط(الفقه أصول يف ة ّعدال )٣(
ّ، حتقيق حممد رضا األنصاري القمالطويس سـتارة، قـم، الطبعـة األوىل، : ةعي، املطبّ
 .١١٣ ص،١ج: هـ١٤١٧

 ،ّق احلـيلّملحقـا القاسـم جعفـر بـن احلـسن ومعارج األصول، الشيخ نجم الدين أبـ) ٤(
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 ،لّ هذا اإلشكال يف املـصباح بـشكل مفـص)رمحه اهللا ( اخلوئي ّسيدر الّوقد قر
ال مفهوم للقضية الرشطية، وهي عمـوم ّنه  أعىلّ تدل  يف اآلية قرينةّإن>: فقال

ْأن...{: التعليل يف قوله تعاىل َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ

َ َ  العمـل ّنأاملـراد منـه ّ فإن }...َ
هـو ّ إنـام ض للوقـوع يف املفـسدة، والتعبـري بإصـابة القـومّبخرب الفاسق معر

م إصـابة فالعمـل بخـرب الفاسـق ال يـستلزّإال خلصوصية مورد نزول اآلية، و
 بام يرجـع إىل القـوم، بـل ربـام خيـرب عـن ًالفاسق ال خيرب دائامّ ألن ؛ًالقوم دائام

ّ أن ملكية يشء أو زوجية شخص أو غريمها، فال حمالة يكون املراد من التعليل
ة ّة للندامـة، وهـذه العلـض للواقع يف املفسدة ومظنّّالعمل بخرب الفاسق معر

ده بالكـذب ال يمنـع عـن ّعـدم تعمـّ ألن ؛ًضاأي يف خرب العادل ّتبنيتقتيض ال
 للواقـع يف املفـسدة، ًضاّمعرًيضا ه، فيكون العمل بخربه أئاحتامل غفلته وخط

خرب ال يفيد العلم، بال فـرق بـني ّكل فيكون مفاد التعليل عدم جواز العمل ب
، فهذا العمـوم يف التعليـل قرينـة عـىل عـدم ً أو عادالًأن يكون اآليت به فاسقا

 من احتامل كونه قرينة عليه، فيكون ّهوم للقضية الرشطية يف اآلية، وال أقلاملف
 . )١(< غري ظاهر يف املفهومً بام يصلح للقرينية، فيكون جممالًالكالم مقرونا

 

 )قـدس سـره   ( ذكر األسـتاذ الـشهيد ،ة وجوهّأجيب عن االعرتاض الثاين بعد
 .والثاين قبوله للوجه الثالثّول ه للوجهني األّ من ردمنها ثالثة، ويظهر

 ختصيص عموم التعليل باملفهوم: لّوالوجه األ
 لـيس ٍما ليس بعلمّ كل : التعليل يقولّألن من التعليل؛ّأخص  املفهوم ّنإ

                                                                                                                                        

 .١٤٦ص: ـ ه١٤٠٣ ، الطبعة األوىل، للطباعة والنرش)عليهم السالم(مؤسسة آل البيت 
 .١٦٢ ص٢ج: مصدر سابقمصباح األصول،  )١(
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هذه ّ ألن ، فيشمل خرب الفاسق وخرب العادل، والقياس، واالستحسان؛ّحجةب
 ًا، بمعنـىّمقيـد واملفهوم ًمطلقافهذا التعليل يكون ة، ّعلميية وليست ها ظنّّكل

 ّقـدم ي،ّمقيـدمن املفهوم، فإذا تعارض مطلق وّأعم التعليل الوارد يف اآلية ّأن 
 .ًا عىل التعليلّقدم فيكون املفهوم م،ّقيدامل

التعليـل ّ أن املفهوم لو نسبناه إىل التعليل لوجـدناّ أن عيُّاد: بعبارة أخرى
 املفهـوم عـىل عمـوم ّقـدم فنّعـام،ّمقدم عىل الّاص ، واخلّاصواملفهوم خّعام 

 .التعليل
بعـد انعقـاد ّعـام  عـىل الّقـدميّإنـام ّاص اخلـ ّ؛ ألنّوهذا اجلواب غري تـام

ّاص ّإن ظهور اخل: نقولّعام وظهور الّاص ظهورمها، فبعد أن ينعقد ظهور اخل
عنـد ّعـام عـىل ال مَّقـديّاص اخلـ إذ ؛ التخـصيصّويـتمّعام  عىل ظهور الّقدمي

 .ًأقوى ظهوراّ؛ ألنه التعارض
من فرض انعقاد ظهور للمفهـوم، وتعارضـه مـع ظهـور ّ البد ويف املقام

ومـن . عىل الثاين من باب التخصيصّول  ظهور األّقدمالتعليل يف العموم، في
ّاملعلوم أن هذا ال يتم ّ بمعنى أن انعقـاد ّعام،ًمنفصال عن الّاص إذا كان اخلّ إال ّ

ا ّألهنـة عـىل خالفـه، ّتـصلهور يف املفهوم مرشوط بعدم وجـود القرينـة املالظ
 بـه ولـيس ّمتـصلّعـام ويف املقام ال. تزعزع أصل الظهور، ومتنعه من االنعقاد

ًمتصالّعام فإذا كان ال. ًمنفصال عنه  ّاصًال يعطي جمـاال لظهـور اخلـّاص  باخلّ
  .ّعام الّصصخيّحتى 

املفهوم يعتمد عىل انحصار اجلزاء بالـرشط، ّن الظهور يف إ: بعبارة أخرى
ّ كـل ّيفـرتض أنّ؛ ألنـه ّواحلال أن التعليل الوارد يف اآلية قرينة عىل عدم ذلك

 عنـه، وهـذا يعنـي عـدم ّتبني جيب الّفإنهخرب حيتمل معه إصابة القوم بجهالة 
  عن النبأ بالرشط الذي هو جميء الفاسقّتبنيانحصار اجلزاء الذي هو األمر بال

فـرع ّعام عىل الّاص  اخلّقدمتّ ألن ؛ٍبالنبأ، وحينئذ فال معنى لتخصيص التعليل
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 ّاخلـاص،يمنع عن انعقاد ظهور ّعام  ال:، ويف ما نحن فيهّانعقاد ظهور اخلاص
 ال، فهي سالبة بانتفـاء مأّعام  الّصصيقال هل خيّ حتى ّخاصٍحينئذ ال يوجد 

:  بقوله)رمحه اهللا (ما أفاده املريزا النائيني وهذا . املوضوع ال سالبة بانتفاء املحمول
 عموم التعليل يمنع عن انعقاد الظهور للقضية يف املفهوم، فال يكـون هلـا ّنإ>

كان التعليل ّ مما  يف مثل املقامً عموم التعليل به، خصوصاّصصخيّ حتى مفهوم
ًمتصال احتفاف القضية بالتعليل يوجـب عـدم ظهـور ّ فإن  بالقضية الرشطية،ّ

القضية يف كوهنا ذات مفهوم، وعـىل فـرض تـسليم ظهورهـا يف املفهـوم مـع 
عمـوم التعليـل يـأبى ّ ألن ؛من رفع اليد عن ظهورهاّالبد  ،صال التعليل هباّات

 . )١(<إصابة القوم باجلهالة ال حتسن يف حال من احلاالتّ فإن عن التخصيص،
 حكومة املفهوم عىل عموم التعليل: الوجه الثاين
 لألحكـام ّجيـةتـه يف احلّ عـىل نظريً بنـاء)رمحـه اهللا  (ه املـريزا النـائيني ما ذكـر

 خلـرب الواحـد معنـاه تتمـيم ّجيةّالظاهرية، التي ذكر فيها أن جعل الشارع احل
مقـام ّ الظن ، وأقامّل خرب الواحد منزلة الكشف التامّكشفه الناقص، فكأنه نز

 .قية والكاشفيةالقطع يف ترتيب اآلثار، وهذا هو مسلك جعل الطري
ال (إذا قـال املـوىل : ة حاصـلهاّقدم عىل استذكار مٌّوبيان هذا الوجه مبني

، )الطواف بالبيت صالة : (ثم جاءنا دليل من اخلارج فقال، )بطهورّ إال صالة
ّ ألن  تعـارض بيـنهام؛َّإىل الـدليل الثـاين، ال نجـد أيّول فلو نسبنا الـدليل األ

 واآلخـر ،ًأحدمها يذكر حكام للموضـوعّ أن ار؛ باعتبأحدمها ال يكذب اآلخر
 ،واملحمول واملوضوع مرتبتـان.  يف مرتبة املوضوع ال يف مرتبة املحمولّتكلمي

 . ة للمحمول الذي هو احلكمّاملوضوع بمنزلة العلّألن 
 فيكـون بمرتبـة ،ّالعلـة احلكم بمنزلة املعلـول، واملوضـوع بمنزلـة :إذن

                                                           

 .١٧١ ص٣ج: مصدر سابقفوائد األصول،  )١(
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 . )١(ةّأخرتة، واملحمول يف رتبة مّقدممت
ً، ثم أراد أن خيـرج فـردا مـن )الربا حرام: (إذا قال الشارع: وكمثال آخر ُ

، فهذا الذي يقـع بـني الوالـد )ال ربا بني الوالد وولده(أفراده بالترشيع، فقال 
ه ّأنـ( الشارع ال يعتربه ربا، فال ينطبـق عليـه حكـم ّوولده وإن كان ربا ولكن

هو ربا، والشارع أخرج هذا الفرد عن دائرة احلرمة تدور مدار ما ّ ألن ؛)حرام
 .فال تنايف بني الدليلني. الربا

ّإن احلكم ال يثبت موضوعه، بمعنى أنه ال ينظـر إىل :  هذا نقولّتضحاإذا  ُ ّ
ّ أمـا ًنعم، إذا كان املوضوع موجودا فاحلكم ثابت له،. موضوعه ليثبته أو ينفيه

ففي . ذا ما ال عالقة للحكم فيه؟ فهّحقق هذا املوضوع ومتى ال يتّحققمتى يت
ّ أن مـا هـو :، بمعنـى)بطهورّ إال ال صالة: (الشارعقال ، ّقدممثال الصالة املت

هذا الفرد اخلارجي هل هـو صـالة؟ فهـذا مـا ال ّ أما صالة جتب فيه الطهارة،
ّ أن هذا الفعل صالة أو ّنعم، الشارع هو الذي يعني. )٢(قدرة للحكم عىل إثباته

 اصـالة جيـب فيهـّ أنه ، عرفنا)الطواف بالبيت صالة: (فإذا قال. ليس بصالة
 .)٣(الطهارة

                                                           

مـة وهـو الربـا، ّ، يوجـد موضـوع يف رتبـة متقد)الربا حـرام: (فعندما قال الشارع )١(
 ).هدام ظلّمنه . (ّوحممول يف رتبة متأخرة وهي احلرمة

، فمن الواضح ـ هنـا ـ أنـه جيـب إكـرام العـامل، )أكرم العامل: ( قال املوىلا إذ:ًفمثال )٢(
ًولكن هذا الوجوب ال يعني من هو عامل ومن هو ليس بعامل، ألنـه متـأخر رتبـة ّ ّ ّ  عـن ُ

 ).ظلّهدام منه . (املوضوع
، )عليهم الـسالم ( ّئمة األطهارألل بآية التطهري إلثبات العصمة ّ إذا أراد البعض أن يستدل)٣(

ّذا غري ممكن؛ ألن اآلية بصدد إثبـات املحمـول ال بيـان ه: فهل هذا ممكن؟ اجلواب
ّم معصومون، وليس بصدد إثبات أن ّهي بصدد إثبات أهن: وبعبارة أخرى. املوضوع

نعم، إذا أردنا معرفة املراد من أهل البيت . )عليهم الـسالم (ة األطهار ّأهل البيت هم األئم
ًإذا اآليـة بـصدد بيـان . بالدليل اخلارجي يف آية التطهري فعلينا أن نستعني )عليهم السالم (
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تـان، ّكليتوجـد قاعـدتان :  الكـالم لنقـولّة نأيت إىل حمـلّقدمبعد هذه امل
مـا (ّ عـىل أن ّوالثانيـة تـنص. بحكم العقل) ّحجةالعلم (ّ عىل أن ّاألوىل تنص

ال عالقـة هلـام يف وهاتـان القاعـدتان . بحكم العقـل) ّحجةليس بعلم ليس ب
ٌحجـةّران أن ما هـو علـم ّنعم، مها يقر. ني ما هو علم وما هو ليس بعلميتع ّ ،

ٍحجةوما هو ليس كذلك فهو ليس ب ّ. 
علـم ّ أنـه ثبـت  فإنفعىل هذا هل خرب الواحد علم؟ القاعدة ساكتة عنه،

ليس بعلـم شـملته القاعـدة ّ أنه وإن ثبت. ّحجةشملته القاعدة األوىل فيكون 
ّوحيث إنـه يف الواقـع ويف الوجـدان لـيس بعلـم، . ّحجةانية فيكون ليس بالث

له منزلة العلم ّ، ولكن الشارع ينز)ّحجةما ليس بعلم ليس ب(فيدخل يف قاعدة 
 ).ّحجةالعلم (ٍفيدخل ـ حينئذ ـ يف قاعدة 
ْأن...{: ّ وجـلّالتعليـل يف قولـه عـز: إذا عرفت هـذا نقـول َ

ُتـصيبوا  ِ ًقومـا ُ ْ َ 
َ هال َ َ ّأن خـرب ّ أمـا ،ّحجـةّ، يثبت أن ما ليس بعلم ـ وهو اجلهالة ـ لـيس ب}...ٍةِ

 ليس بعلم؟ فهذا ال عالقة للتعليل يف إثباتـه أو نفيـه، وإثبـات مالعادل علم أ
 . خارج التعليلٍذلك يكون بدليل

                                                                                                                                        

 .املحمول، فهي حتتاج إىل دليل من اخلارج لبيان املوضوع
 أقربـاء ّهم كل: وقال اآلخر. ّهم نساء النبي: فقال البعض: دت األقوالّمن هنا تعد

 . هم أصحاب الكساء: )عليهم السالم(وقال أتباع مدرسة أهل البيت . ّالنبي
هؤالء : ( قال)ى اهللا عليه وآلهصلّ(ّيان موضوع اآلية؛ ألن الرسول وحديث الكساء بصدد ب

 الرسـول ّ، فمن خالل هذه اجلملة وما حوهتا من أدوات للحرص يبني)هم أهل بيتي
ا قالـت أم ّلـذاك ملـ. ّ أن مصداق اآلية منحـرص يف أصـحاب الكـساء)ى اهللا عليه وآله   صلّ(

 .ك إىل خريال، ولكنّ: ) اهللا عليه وآلهىصلّ(هل أنا منهم يا رسول اهللا، فقال : سلمة
ّاآلية املباركة تبني املحمول، وهو أن أهل البيت معصومون دون أن حتدإذن  ّ د من هم ّ

. )علـيهم الـسالم   ( املراد من أهل البيت ّ املوضوع ويعنيّأهل البيت، وحديث الكساء يبني
 ).ظلّهدام منه (
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ّاملريزا النائيني يرى أن مفهوم اآلية يكـشف عـن أن خـرب العـادل علـم،  ّ
ّ؛ ألنـه ّوهذا يعني أن املفهوم حـاكم عـىل التعليـل. يلوهبذا أخرجه عن التعل

خرب ّ أن يقولّ حتى ّف يف موضوع التعليل، بمعنى أن التعليل ال لسان لهّيترص
ّنعم، هو يثبت أن ما لـيس ، ًأساسا ال عالقة له هبذا، العادل علم أو ليس بعلم

ّن خرب العـادل علـم، فهـو خـارج عـن موضـوع إوحيث . ّحجةبعلم ليس ب
 . تعليلال

ّ؛ ألنـه  عىل التعليل باحلكومـة ال بالتخـصيصّقدمّأن املفهوم م: ّفتحصل
 .ف يف رتبة املوضوعّيترص

 خرب الواحـد العـادل ّحجية عىل ّالدالّ ألن ؛كذلكّتام وهذا اجلواب غري 
 خرب العادل هو التعليل، وليس أحدمها يف ّحجية عىل عدم ّهو املفهوم، والدال

 ولـيس ًابينهام تعارضّ أن  يف عرض اآلخر، وهذا يعنيحدمهاأطول اآلخر بل 
 ن بيـنهام تعـارض؛ي، اللـذ)ِّال تصل(و) ِّصل(فيكون املقام من قبيل . حكومة

ال (عـىل الوجـوب، وّيـدل  )ّصـل( عن موضوع واحد، فــّتكلمهام ييكلّألن 
فية ة ومتناّتضاداألحكام التكليفية مّ ألن عىل احلرمة، فهام يتنافيان؛ّيدل ) ّتصل

 .فيام بينها
 )ِّصـل(ّاملريزا النائيني فريى أن املفهوم وعموم التعليل ليس من قبيل ّأما 

، )بطهـورّ إال ال صالة(و) الطواف يف البيت صالة(، بل من قبيل )ِّال تصل(و
 . وهذا تضييق،ولكن ذاك توسعة

 عنـد املـريزا النـائيني هـو الكاشـفية ّجيـةّإن معنـى احل: وبعبارة أخـرى
َوإن شـئت .  عدم الطريقيـة وعـدم الكاشـفيةّجيةقية، ومعنى عدم احلوالطري
ْتبني(ّإن معنى : َقلت ْتبنيال ت(، ومعنى ّجيةعدم احل) َّ فمنطوق اآلية . ّجيةاحل) ّ
 ّحجةو، ّحجة عن خربه، ومفهومها يقول ّتبني لذا جيب الّحجةليس بّ أنه يقول
 .بينهام حكومةّ أن  متنافيان، الّحجةوال 
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  اجلهالة بمعنى السفاهةّنأ: الثالثالوجه 
ّ اخلراساين أن منشأ اإلشكال هو تفسري اجلهالة بعـدم العلـم، ّحققذكر امل
 ّفكأن. السفاهةّإنام املراد من اجلهالة ليس هو عدم العلم، وّ أن  هوّولكن احلق

ّن إوحيث ، ّ أن العمل السفهي ممنوع عنهّتبنياآلية ـ يف مقام التعليل ـ تريد أن 
 . ً فهو خارج موضوعا عن تعليل اآلية،ّ وليس بسفهيٌّرب العادل عقالئيخ

 ٍّ سـفهيٍعملّ كل :تقولّإنام  عنه، وٌ ممنوعٍ علمِعدم َّ كلّإن: فاآلية ال تقول
ً لـذا هـو خـارج موضـوعا ؛ٌّ عقالئـيٌ عنه، والعمل بخرب العادل عمـلٌممنوع

عمـل غـري ّكـل : (تاآليـة قالـ ّ؛ ألنبالورود ال باحلكومـة وال بالتخـصيص
 هـو خـارج عـن إذن ،ّعقالئـي، والعمـل بخـرب العـادل ) ممنوع عنـهّعقالئي

 .ًموضوع التعليل حقيقة
 

، هــذا اإلشــكال يرجــع إىل عــدم متاميــة <...أحــدمها>: )قــدس سـره (قولــه  •
 .املقتيض
 .)محه اهللار( العراقي قّ، وهذا التحقيق هو للمحق<والتحقيق>: )قدس سره(قوله  •
، وهـذا هـو <يف ثبوت املفهوم يف النحو األخريّشك وال >: )قدس سره (قوله  •

 .خمتار صاحب الكفاية
، بل الـرشط <ًا للموضوعّققٍلعدم كون الرشط حينئذ حم>: )قدس سـره  (قوله  •

 .ًاملوضوع موجود جزماف ،يشء واملوضوع يشء آخر، فإذا انتفى الرشط
 نبأ :قالّ؛ ألنه <يف عدم املفهوم يف النحو الثاينّشك ام ال ك>: )قدس سره (قوله  •

إذا مل :  أي،ّحقـقفإذا مل يكـن هنـا نبـأ الفاسـق يعنـي مل يت، الفاسق إذا جاءكم
 . بانتفاء املوضوعة فسالب، هذا من فاسقّحقق مل يت،ْجيئني
 .كون الرشط:  أي،<كونه>: )قدس سره(قوله  •
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 .لتحقيق املوضوع:  أي،<لتحقيقه>: )قدس سره(قوله  •
، عىل مستوى هذه الدراسة، ال الظاهر <الظاهر من اآلية>: )قدس سره (قوله  •

هذه اجلملة ال مفهوم ّ أن رصح يف تقريرات بحثهّ؛ ألنه املختار لألستاذ الشهيد
ّ  يرى أن املقـام لـيس )قدس سره (ه لكنّ.  العراقيّحققهلا، وإن كان يقبل تفصيل امل

 . قهمن مصادي
، هـذا التعبـري ورد يف كلـامت <عن طريق عموم التعليل>: )قدس سره (قوله  •

 بعموم التعليل، ومراده من املفهوم الـشمول َّالشيخ األنصاري فهو الذي عرب
مراده العموم بمعناه اللغـوي ال : وبعبارة أخرى، ال العموم يف قبال اإلطالق

 .عموم االصطالحي يف قبال اإلطالق االصطالحي
نا يف األبحاث السابقة الفرق بني اإلطالق االصطالحي والعمـوم ّوقد بي

ّاالصطالحي، وقلنا إن اإلطالق يفيد الشمول بواسطة قرينة احلكمـة ولـيس 
. لكن أداة العموم تفيد الشمول عن طريق الداللة الوضعية. بالدليل الوضعي

ن طريـق ويف ما نحن فيه يوجد شمول يف التعليـل عـن طريـق احلكمـة ال عـ
 .ال وجود ألدوات العموم هنا إذ ؛األدوات

لـيس ّ؛ ألنـه ، ومنه خرب العـادل<سائر موارد عدم العلم>: )قدس سره (قوله  •
 .بعلم

أحد الوجوه التـي ذكـرت لإلجابـة عـن :  أي،<أحدها>: )قدس سـره  (قوله  •
 .ّقدمتاالعرتاض امل

 مشى )قدس سـره (ذ الشهيد ، األستا< لعموم التعليلّصصخم>: )قدس سره (قوله  •
؛  لعموم التعليلّصص إلطالق التعليل ال خمّمقيداملفهوم ّ ألن ؛ّمع هذا التوهم

إذن املفهـوم يكـون . ال يوجد عندنا عموم يف التعليل بل يوجـد شـمولّألنه 
 .ًاّصصًا ال خمّمقيد

 .املفهومّ ألن :، أي<ّألنه>: )قدس سره(قوله  •
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ــه  • ــره(قول ــدس س ــا ال يكــون  ّكــل>: )ق ــم ــاس <ًاّعلمي ــشمل القي ، هــذا ي
 ّ، واخلـاصّوهذا خاصّعام فذاك . واالستحسان وخرب الفاسق وخرب العادل

 أو التعليـل مطلـق واملفهـوم ،من التعليلّأخص  إذن املفهوم ّعام، عىل الّقدمم
 .ّمقيد

ًا ّصـصاملفهـوم يكـون خمّ أن ، يعنـي<ّويرد عليه أن هـذا>: )قدس سـره  (قوله  •
 .موم التعليللع

 عـارض ّ إذا انعقد للكالم ظهـور يف املفهـوم ثـمّيتمّإنام >: )قدس سره (قوله  •
 .ًا لذلك العمومّصصٍ، فعندئذ يكون املفهوم خم<ًعموما من العمومات

ّأن هـذا التعليـل صـالح :  أي،<وهـو صـالح للقرينيـة>: )قدس سـره  (قوله  •
 .ًتشمل خرب العادل أيضاعة ّاملنطوق دائرته موسّ أن  عىل،ةيللقرين
 . مفاد املفهوم:، أي<مفاده>: )قدس سره(قوله  •
 .ًعتربه علامأ مل :، بمعنى<نفي االعتبار>: )قدس سره(قوله  •
 .  إذا كان األمر كذلك:، أي<وعليه>: )قدس سره(قوله  •
  فال معنى حلكومة املفهوم عىل التعليـل؛<يف رتبة واحدة>: )قدس سـره  (قوله  •

احلكومة تستدعي أن يكون الدليل املحكوم يف رتبـة والـدليل احلـاكم يف ّألن 
 .رتبة أخرى

 . وهو املفهوم<أحدمها>: )قدس سره(قوله  •
 .، وهو املنطوق بإضافة توسعه التعليل<واآلخر>: )قدس سره(قوله  •
 عقالئي، والعمل بخـرب العـادلال، العمل غري <السفاهة>: )قدس سره (قوله  •

 .حياة العقالء جارية عليهّ ألن ؛ليس من السفاهة



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 تقريبان لالستدالل •
 مناقشة التقريبني •
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ّاستدل  عن طريق مفهـوم الـرشط، : خرب العادل تارةّحجية بآية النبأ عىل ُ
 من بحث )قدس سـره ( صنّف عن طريق مفهوم الوصف، وبعد أن فرغ امل:وأخرى

عى عن طريـق َّث يف داللة اآلية عىل املدجاء يف هذا املقطع ليبحّول الطريق األ
 .مفهوم الوصف

 

 خرب العادل عـن طريـق ّحجيةب االستدالل بآية النبأ عىل َّيمكن أن يقرو
 :مفهوم الوصف بأحد تقريبني

 اجلملة ّوأن،  مفهوم الوصفّحجية عىل كربى ٌّوهو مبني: ّولالتقريب األ
ال يوجد امتياز ّ أنه  هلا مفهوم؛ بمعنىّاصةلنظر عن القرائن اخلالوصفية بقطع ا
ّاجلائي بالنبأ قيّ أن ؛ باعتبارفاآلية فيها وصف، يف اآلية املباركة د بالفاسق، فإذا ُ

 .ّتبني وهو وجوب الدَّقيانتفى القيد انتفى امل
ًوما، ّلو بنينا عىل أن اجلملة الوصفية ال مفهوم هلا عمّ حتى :التقريب الثاين

 ّخاصـةٌاآلية فيها مجلة وصفية هلا مفهوم؛ لوجود خصوصية وقرينة ّ أن عيّند
املنكر لثبوت املفهوم للجملـة ّ حتى ّ أنه القولّقدميف اآلية تقتيض ذلك، وقد ت

 . )١(ّخاصةالوصفية ال يمنع من ثبوت املفهوم هلا لقرينة 
اردة يف اآليـة وملعرفة اخلصوصية التي اقتضت داللة اجلملة الوصفية الـو

ّإن مقتىض قاعدة احرتازية القيـود هـو أن انتفـاء الوصـف : عىل املفهوم نقول ّ
والقيد يستلزم انتفاء شخص احلكم، ويف املقـام يكـون انتفـاء شـخص ذلـك 

                                                           

ًا عـىل كـربى حجيـة املفهـوم للجملـة ّنيـ فيكون االستدالل باآلية املباركـة لـيس مب)١(
ّالوصفية حتى يقال إهنا ال مفهوم هلا ُ  ).ظلّهدام منه . (ّ
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 بانتفاء الفسق، ولكـن يف املقـام انتفـاء القيـد يـستلزم انتفـاء ّتبنيالوجوب لل
ال حيتمـل أن ّ أنـه  املقام، وهي خلصوصية يف؛ احلكم ال شخص احلكمّطبيعي

 .ّتبنيتكون العدالة موجبة لوجوب ال
العادل إذا ّ أن  احلكم؛ بمعنىّإذن يف املقام عندما ينتفي القيد ينتفي طبيعي

كـام هـو واضـح، وال ّول  عنـه، ال بالـشخص األّتبـنيجاء بـاخلرب ال جيـب ال
 انتفـى وجـوب  إذا انتفى الفـسق:غري حمتمل، وهذا معناهّ؛ ألنه بشخص آخر

 .  احلكم ال شخص احلكمّونتيجة ذلك إذا انتفى الفسق ينتفي طبيعي. ّتبنيال
جيـب فهل ً إذا انتفى الفسق بحيث كان اجلائي باخلرب عادال :من هنا نسأل

 ّإن :نـا نريـد أن نقـولّ أن؛ باعتبار ثبت املطلوبّتبنين قلتم ال جيب الإ؟ ّتبنيال
 هـو عـدم ّتبـنيالّ ألن ؛ّجيـة وهـذا معنـى احل عنـه،ّتبنيخرب العادل ال جيب ال

ًخرب العادل أيضا جيب ّن إ :أن تقولواّ البد لذا. ّجية هو احلّتبني وعدم الّجيةاحل
 خـرب َّاجلملة الوصفية ال مفهوم هلـا نقـول بـأنّن إ نقوللو  ّحتىو . عنهّتبنيال

 .  عنهّتبنيال يمكن أن يوجب الشارع الـ هنا ـ العادل 
 لـذا عنـدما ؛هذه اجلملة الوصفية املفروض ال مفهوم هلا: ىوبعبارة أخر

 :؟ إن قلـتمِ مل ينتـفم عن خرب العـادل أّتبنيانتفى وجوب الهل انتفى الفسق 
 ال : ثبـت املطلـوب، وإن قلـتم، خـرب العـادلّحجيةي أ ّتبنيانتفى وجوب ال
 ،ادل عن خـرب العـّتبنيالشارع أوجب الّ أن : فهذا معناه،ّتبنيينتفي وجوب ال

 . عن خرب الفاسقّتبنيوجب الأكام 
 مأّول بـنفس اجلعـل األأ ؛ عن خرب العادلّتبنيأوجب البم  :من هنا نسأل

خـالف ّ؛ ألنـه ّول باجلعل األّتبنيٍبجعل ثان؟ ال يمكن أن يكون قد أوجب ال
 إذا انتفى القيد ينتفي اجلعل والوجوب وشخص ّألنه ؛قاعدة احرتازية القيود

ّإنام وّول  عن خرب العادل بنفس اجلعل األّتبنيشارع مل يوجب ال ال:إذن. احلكم
 . بشخص آخر من احلكمّتبنيوجب ال
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العدالة هلا مدخلية ّ أن هذا معناهّ ألن وهذا اجلعل الثاين بعيد وغري حمتمل؛
الفـسق ّإمـا  ّتبـنيالذي له مدخلية يف وجـوب الّ أن واحلال. ّتبنييف وجوب ال

 .ّتبنيالعدالة فال يعقل أن يكون هلا مدخلية يف وجوب ال ّ أما،مطلق اخلربّإما و
ّ ألن  عـن خـرب العـادلّتبـنيّال يعقل أن الشارع يوجـب ال: بعبارة أخرى

ويوجـب . املخرب فاسقّ ألن  عن خرب الفاسقّتبنينعم، يوجب ال. املخرب عادل
 . اخلرب حيتمل فيه الصدق والكذبّ ألن  عن مطلق اخلربّتبنيال

يف اجلعل الثاين قلنا و،  عن خرب العادلّتبنيال جيب الّول ل األإذن يف اجلع
 .ّجية عن خرب العادل، فتثبت احلّتبنيّ أنه ال جيب الّفتحصلغري حمتمل، 

ّ 

 :فأجيب عنهّول  األتقريبالّأما 
ًأوال  . ًإذا كان املوصوف مذكوراّ حتى بعدم متامية الكربى،: ّ
 .صوف يف املقام غري مذكوراملوّ أن ًثانيا

 

 :ّأما التقريب الثاين فأجيب عنه
ً  ليس حكام رشعيا؛ّتبنيّإن ال  فعنـدما يـأمر .ّجية معناه عدم احلّتبنيالّ ألن ً
ً ال أنه جعل شيئاّجيةّ فهذا معناه أنه أرشد  إىل عدم احلّتبنياملوىل بال ، وعـدم )١(ّ

 .)٢( حكم رشعيّجيةنعم،  احل. ًاً ليس حكام رشعيّجيةاحل
ً ليس حكام رشعيا ه ووجوبّتبني األمر بال:إذن ًا، بل هو ـ بناءنفسيً  عىل مـا ً

ّ أن ، ومـن الواضـحّجيـةالشهيد فيام سبق ـ إرشاد إىل عـدم احلاألستاذ ه ّحقق
                                                           

. ً، فهو مل جيعل شيئا وإنام أرشد إىل النجاسة)غسل ثوبكا: (هذا من قبيل قول املوىل )١(
 ).ظلّهدام منه (

ٌ هذا من قبيل أن وجوب الصالة حكم)٢(  ).ظلّه داممنه . ( ال عدم الوجوب،ّ رشعيّ
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ً ليس حكام وجعال رشعياّتبنيعدم ال ً  .ّجية بل هو إرشاد إىل عدم احل،ً
الـشارع ّال يعنـي أن  ،ّحجـةلـيس كون الفـسق ّإن : لإذا عرفت هذا نقو

ّ أن ، وهـذا يعنـيّحجيـةًالفاسق ليس موضوعا للّ أن ، بل بمعنىكذلكجعله 
، ولكن إثبات يشء ال ينفي ما عداه؛ وهذا ال يتناىف ّجيةالفسق ال يستدعي احل

ًمع القول إن العدالة ـ أيضا ـ ليست موضوعا لل ً  ليـست ّحجيتـه ّوأن، ةيـّحجّ
ًالفـسق لـيس موضـوعا ّن إ يقـولّول تية بل حتتـاج إىل جعـل، فاجلعـل األذا
 وال حمـذور ّحجيةًالعدالة ليست موضوعا للّن إ اجلعل الثاين يقول، وّحجيةلل
ًنه غري حمتمل عقالئياإ: فلامذا تقولون. فيه ّ . 

إذا  :ابتـداءمل مل يقـل وإذا جـاءكم فاسـق بنبـأ، : ملاذا قال املوىل: َفإن قلت
ًن مل يكن علام ـ ليس موضـوعا للإ ـ ًمطلقاالنبأ ّ ألن م نبأ؟جاءك  سـواء ّحجيـةً

اجلـائي بـه بكـون اخلـرب أو النبـأ  دّفلامذا قيـ. كان عن فاسق أم كان عن عادل
 ؟ًافاسق

لبيـان قـضية خارجيـة، ّإنـام قالت ذلك ال لالحـرتاز وّ إنام إن اآلية: ُقلت
إذن حمتمـل .  بـاخلرب فاسـقهالـذي جـاءّأن  بـ)صلّى اهللا عليه وآلـه  (ّ النبي إعالموهي 

 .ّحجيةًخرب العادل ليس موضوعا للّن إ :ًعقالئيا أن يأتينا جعل آخر يقول
 

 . بانتفاء الفسقّتبني، ينتفي وجوب ال<فينتفي بانتفائه>: )قدس سره(قوله  •
 : أي،<نكرنا مفهوم الوصف يف مـوارد أخـرىحتى لو أ>: )قدس سره (قوله  •
اجلملة الوصفية ال مفهوم هلا، ففي املقـام توجـد خـصوصية، ّن إ لو قلناّحتى 
 .ّتبنيال يعقل أن تكون العدالة دخيلة يف وجوب الّ أنه وهي
، هذا بيان الوجه الثـاين يف االسـتدالل <ن يقالأوذلك ب>: )قدس سـره  (قوله  •

 .خلصوصية يف املقام:  أيبمفهوم الوصف،
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 مقتىض قاعدة احرتازية القيود انتفـاء شـخص ذلـك ّإن>: )هقدس سر (قوله  •
ال يعقل انتفاء الفسق مـع بقـاء وجـوب ّ؛ ألنه < بانتفاء الفسقّتبنيالوجوب لل

أن ينتفـي شـخص ّ البـد ًأخذ الفسق كان لغوا، إذنّ أن هذا معناهّ ألن ؛ّتبنيال
 .ذلك احلكم

 .ّتبنيبوجوب ال:  أي،<إن أريد به>: )قدس سره(قوله  •
 .، الذي خلرب الفاسق<شمول شخص ذلك الوجوب>: )قدس سره(قوله  •
 .خلرب العادل:  أي،<له>: )قدس سره(قوله  •
قاعـدة احرتازيـة ّ ألن ؛<فهـو خـالف القاعـدة املـذكورة> )قدس سره (قوله  •

إذا انتفـى الفـسق ينتفـي ، دَّقيـّ عىل أنه  إذا انتفـى القيـد ينتفـي املّالقيود تنص
 موجـود خلـرب العـادل ّتبنيّ، إذن ال يمكن القول بأن وجوب الّتبنيالوجوب 

 .خالف قاعدة احرتازية القيودّ؛ ألنه ًأيضا
 قلـتم  فـإن،<جمعول عىل عنوان خرب العادل بام هو عادل>: )قدس سـره  (قوله  •

مـن ّ البد ،ّتبنيوإن قلتم جيب ال.  ثبت املطلوب،ّتبنيخرب العادل ال جيب الّن إ
 بعنوان خرب العادل ال بخرب الفاسق وال بمطلـق ّتبنيبوجود وجوب للالقول 
 . وهذا غري حمتمل،اخلرب
ّن العدالـة تكـون إ:  أي<خرب العادل بام هو خرب العـادل>: )قدس سره (قوله  •

 .ديةيحيثية تقي
 .يف هذا اجلعل الثاين:  أي،<هذا>: )قدس سره(قوله  •
تكون العدالة حيثيـة ّ أنه ال يعقلّ؛ ألنه <ملوهو غري حمت>: )قدس سـره  (قوله  •
 يف الفسق ومطلق اخلرب يعقل، ولكـن العدالـة ،نعم. ّتبنيدية يف وجوب اليتقي

 .ً هذا غري حمتمل عقالئيا.ّتبنيدية يف وجوب اليتكون حيثية تقي
 ،< يف حالة ذكر الوصف بدون ذكر املوصـوفًخصوصا>: )قدس سره (قوله  •
ً املوصوف حمذوفا والوصـف مـذكوراًخصوصا إذا كان: أي  ذكرنـا يف انـّ ألن؛ً
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إذا ّ أمـا ّاملباحث السابقة أن اجلملة الوصفية هلا مفهوم من باب قانون اللغوية،
ّا فحينئـذ  ال توجـد أيـوفكان املوصوف حمذ ٍ  املوصـوف :ة لغويـة، ويف املقـامً

 .حمذوف
ً لـيس حكـام جمعـوالّتبـني وجوب الّنإ>: )قدس سـره  (قوله  • وجـوب ّ ألن ؛<ً

ً ليس حكام رشعيا، بـل هـو عـدم ّجية، وعدم احلّجية إرشاد إىل عدم احلّتبنيال ً
 .احلكم الرشعي

 .خرب العادل:  أي،<تهّموضوعي>: )قدس سره(قوله  •
 .مرجع هذه املوضوعية:  أي،<مرجعها>: )قدس سره(قوله  •



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 تفسري اآلية •
 :باآلية من خالل أموراالستدالل  •

ü داللة اآلية عىل وجوب احلذر 
ü ًكون احلذر واجبا مطلقا ً 
ü ًكون وجوب احلذر مساوقا للحجية رشعا ًّ 
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}َوما َ ن َ َا مؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ُِ نفـروا ْ ِ ْ َ 
ً فة ْفلوال َ  َ َ فر َ َ ْمن َ ٍفرقة ُ   ِ

َ ْ ْمنهم ِ ُ ْ ِطائ ِ ٌفةَ ُِ تفقهـوا َ  َ َ ِا يـن ِ  َ ُوِ نـذروا   ِ ْ ُ ْقـو هم َ ُْ َ َإذا َ ِ 
ُرجعوا َ ْإ هم َ ِ ْ

َ
ْلعلهم ِ ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ َ{ 
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َومـا{:  خرب الواحد قوله تعاىلّحجيةهبا عىل ّدل ُتمن اآليات التي اس َ ن َ َ 
َا مؤمنون ُ ِ ْ ُ ُِ نفروا ْ ِ ْ ً فة َ ْفلوال َ  َ َ فر َ َ ْمـن َ ٍفرقـة ُ   ِ

َ ْ ْمـنهم ِ ُ ْ ٌطائفـة ِ َ ِ َِ تف َ َ ُقهـواَ ِا يـن ِ      
ُوِ نذروا ِ ْ ُ ْقو هم َ ُْ َ َإذا َ ُرجعـوا ِ َ ْإ هـم َ ِ ْ

َ
ْلعلهـم ِ ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ والبحـث فيهـا يقـع يف . )١(}َ

 :)٢(مقامات ثالثة
ّ 

 :البحث ـ وجوهّحمل ُذكر يف تفسري اآلية ـ 
 روج إىل اجلهاد، غاية األمرن يكون املراد من النفر فيها اخلأ: ّولالوجه األ

ة، وتأمرهم باالنقسام إىل طـائفتني؛ ّتنهى املؤمنني أن ينفروا إىل اجلهاد كافّهنا أ
 )صـلّى اهللا عليـه وآلـه       (طائفة منهم تنفر إىل اجلهاد وطائفة أخرى تبقى عند رسول اهللا

 . يف الدينّتفقهلت
َومـا{:  تعـاىلوالقائلون هبذا الوجه استشهدوا له بصدر اآلية وهو قولـه َ 

َ ن َا مؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ُِ نفروا ْ ِ ْ ً فة َ ّعىل أهنم كانوا ينفرون كافّيدل  ّفإنه، }َ  ة إىل اجلهـاد، ّ
قـال الفخـر . وذلك لكي ال تشملهم اآليـات النازلـة يف املنـافقني القاعـدين

 ون يف الدين بـسببّتفقهالطائفة املقيمة هم الذين ي>: الرازي يف تفسريه الكبري
ا الزمـوا خدمـة الرسـول عليـه الـصالة والـسالم وشـاهدوا الـوحي ّملم ّأهن

ام نزل تكليف وحـدث رشع عرفـوه وضـبطوه، فـإذا رجعـت ّ فكل،والتنزيل
                                                           

 .١٢٢: التوبة )١(
ّل والثاين يف هذا املقطع، أما املقـام الثالـث ّاملقام األو) هدام ظلّ ( سوف يبحث الشارح )٢(

 فهـذا مـا ،ية خـرب الواحـدّردة عىل داللة آية النفر عىل حجااملرتبط باإلشكاالت الو
 .سيبحثه يف املقاطع الالحقة
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مـوه مـن ّالطائفة النافرة من الغزو إليهم، فالطائفـة املقيمـة ينـذروهنم مـا تعل
فلـوال : قديريف اآلية من إضامر، والتّالبد التكاليف والرشائع، وهبذا التقرير ف

 املقيمـون يف الـدين ّتفقـهفرقـة مـنهم طائفـة، وأقامـت طائفـة ليّ كـل نفر من
هـم حيـذرون ّولينذروا قومهم، يعني النافرين إىل الغزو إذا رجعـوا إلـيهم لعل

 .)١(<مّمعايص اهللا تعاىل عند ذلك التعل
: وهذا الوجه ـ كام هو واضح ـ خمالف لظاهر اآلية؛ الحتياجه إىل تقـدير مجلـة

، إىل )ولينـذروا: (، وقولـه)واّتفقهـلي: (، ولرجوع الضمري يف قولـه)وتبقى طائفة(
 .ّ مع أن الظاهر رجوعه إىل الفرقة النافرة املذكورة،الطائفة الباقية

ًاد ـ أيضا ـ مـع عـدم ه النفر إىل اجل:أن يكون املراد من النفر: الوجه الثاين
اإلنذار إىل الفرقة النافرة، وهذا يعنـي  وّتفقه، فريجع الّقدمالتقدير املذكور املت

ّأن اهللا تعاىل حث فـة ّ يف ميـدان احلـرب لرتجـع إىل الفرقـة املتخلّتفقـههم عىل الّ
 وهـذا قـول . صـفة للطائفـة النـافرةّتفقـهال>: قال الفخـر الـرازي. رهاّفتحذ
تـصري هـذه ّ حتـى فرقة مـنهم طائفـةّ كل  فلوال نفر من:ومعنى اآلية. احلسن

يـشاهدون ظهـور ّ أهنم  املراد منهّتفقهوذلك ال، لنافرة فقهاء يف الدينالطائفة ا
،  العدد القليل منهم يغلبون العـامل مـن املـرشكنيّوأن، املسلمني عىل املرشكني

ه ّهم بالنـرصة والتأييـد وأنـّاهللا تعاىل خـصّ أن ذلك بسببّ أن فحينئذ يعلمون
فإذا رجعوا من ذلك ، رشيعتهعليه السالم وتقوية ّ حممد تعاىل يريد إعالء دين

ار أنذروهم بام شـاهدوا مـن دالئـل النـرص والفـتح ّالنفر إىل قومهم من الكف
 .)٢(<والنفاقّشك فيرتكوا الكفر وال، هم حيذرونّوالظفر لعل

:  يف الــدين، وخــالف قولــه تعــاىلّتفقــهوهــذا الوجــه خــالف ظــاهر ال
 ٍ يف مقطـعّتفقـهر ال يف الّبصيغة املضارع، فإنـه ظـاهر يف االسـتمرا) واّتفقهلي(

                                                           

 .٢٢٦، ص١٦ج:  الطبعة الثالثةالفخر الرازي،: فسري الكبري، تأليفالت )١(
 .صدر السابقامل )٢(
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ً ـ وهو زمان اجلهاد ـ كام أن كلمة الـدين أيـضا ظـاهرة يف ّ معنيٍوزمانّخاص  ّ
ّجم غفري من املسائل واملعارف الدينية ال يف خصوص صـفة مـن صـفاته عـز ّ 

 .  كقدرته ونرصتهّوجل
ليه صلّى اهللا ع   ( النفر إىل حمرض الرسول:أن يكون املراد من النفر: الوجه الثالث

ّ لتحصيل الدين، فيكون معنى اآلية الكريمة أنه ال جيوز ملـؤمني الـبالد أن )وآله
 .)١( للزوم اختالل النظامّتفقهة من أوطاهنم إىل املدينة للّخيرجوا كاف

فيام إذا كان الـشخص ّيصح ّ إنام ّ أن النهي عن يشء:ويرد عىل هذا الوجه
ّهذا مضافا إىل أنه خالف احتـ. يف معرض ارتكابه، وهو ممنوع يف مورد اآلية ّ اد ً
 .ها اجلهادّمردّ ألن سياق هذه اآلية مع اآليات السابقة والالحقة؛

أن تكــون اآليــة نــاظرة إىل مجاعــة مــن الــصحابة كــانوا : الوجــه الرابــع
هون من املدينة إىل القبائل للتبليغ، وكان النـاس هيـدون إلـيهم اهلـدايا، ّيتوج

ّفصار هذا األمر سببا الهت . اهتم، فرتكوا هذه الرسالةّ اخللوص يف نيممهم بعداً
 .)٢(فنزلت اآلية الكريمة

ّالظاهر من صدر اآلية أن مجيع املؤمنني كانوا خيرجون مـن ّ أن :ويرد عليه
 . وليس للتبليغ أو التعليمّتفقه اخلروج كان للّوأن. املدينة، وليس مجاعة منهم

نها خالف الظـاهر، ولكـن ّأن مجيع الوجوه التي ذكرت يلزم م: ّفتحصل
ًإن أقلها حمذورا هو الوجه األ: ُيمكن أن يقال ده سبب النزول، فقد ّكام يؤيّول ّ

 املنـافقني ألجـل تـركهم اجلهـاد، ّنزلت بعد نزول آيات اجلهاد وذمّ أهنا روي
                                                           

: جممع البيان يف تفسري القرآن، مصدر سابق: انظر.  نقله الشيخ الطربيس عن اجلبائي)١(
 .١٤٤، ص٥ج

أيب جعفر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف:  نقله الطربي عن جماهد، انظر)٢(
 والنـرش والتوزيـع، بـريوت ـ لبنـان، حممد بن جرير الطـربي، دار الفكـر للطباعـة

 .٨٩، ص١١ج: هـ١٤١٥
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ّفكان املؤمنون خيرجون إىل اجلهاد مجيعا لئال ّهم الذم، فنزلت اآلية وهنـت ّ يعمً
 .يععن خروج اجلم

إذا  ّ وسـلمصـىل اهللا عليـه وآلـه كان رسـول اهللا>:  الطربيسّالعالمة قال 
فلام أنزل اهللا تعاىل عيوب . ونّعذراملنافقون واملّ إال ف عنهّ، مل يتخلًخرج غازيا
ف عن غـزاة ّواهللا ال نتخل: قال املؤمنون،  نفاقهم يف غزاة تبوكَّوبني، املنافقني

 أمـر رسـول ّفلام! ًية أبداّوال رس، ّ وسلمه وآلهصىل اهللا علي يغزوها رسول اهللا
وتركـوا ، ًنفر املسلمون مجيعـا، بالرسايا إىل الغزوّوسلم  صىل اهللا عليه وآله اهللا

َومـا{فـأنزل اهللا سـبحانه ،  وحـده وسـلمصىل اهللا عليه وآلـه رسول اهللا َ ن َ َ 
َا مؤمنون ُ ِ ْ ُ ُِ نفروا ْ ِ ْ ً فة َ  .)١(< اآلية}َ 
 ن هـذا حـ  كـ  >: ّأنه )عليه الـسالم ( ما روي عن اإلمام الباقر ًده أيضاّويؤي

، وأن ي ـون الغـزو ّتفقها اس، فأ رهم اهللا أن ينفر منهم طائفة و قيم طائفة  ل
 . )٢(ً<نو ا

صـىل اهللا عليـه ّ النبـي يعني يبقى مـع>: قال الكاشاين يف ذيل هذه الرواية
 .)٣(<ّتفقهن النفر للغزو، والقعود لل وإنذار النافرة، فيكوّتفقه طائفة للوآله

 

فر، وقد : خرب الواحدّحجيةهبا عىل ّتدل ساّقلنا إن من اآليات التي  ْ آية النَّ
 إىل داللتهـا ٌل يف هذه اآلية بني علامء األصول، فذهب بعـضّوقع بحث مفص

                                                           

 .١٤٣ ص٥ج :مصدر سابقجممع البيان يف تفسري القرآن،  )١(
حبيـب : ، حتقيـق الطـويسشيخ الطائفة حممد بـن احلـسن التبيان يف تفسري القرآن، )٢(

 .٣٢٣ ص٥ج: قصري العاميل، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل
، حتقيـق مركـز الفـيض الكاشـايناملـوىل حممـد حـسن ، تفسري القـرآن يف  األصفى)٣(

األبحاث والدراسات اإلسالمية، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعـة األوىل، 
 .٤٩٩ ص١ج: هـ١٤١٨
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النائيني من أوضح اآليات داللـة  خرب الواحد، حتى جعلها املريزا ّحجيةعىل 
وبعـد العلـم هبـذه األمـور ال >: ّعىل حجية خرب الواحد، وهذا ما أفاده بقوله

مفادهـا ّ فـإن  خرب العدل،ّحجيةك أحد يف داللة اآلية الرشيفة عىل ّ يشكّأظن
 عنـد ً األمور السابقة، هو وجوب قبول قول املنذر واحلذر منه عمـالّبعد ضم

 خـرب ّحجية بيً من احلكم الرشعي إذا كان املنذر عدال، وال نعنّتفقهإخباره بام 
 ّحجيةة عىل ّ الدالّدلةذلك، فيكون مفاد اآلية الرشيفة مفاد سائر األّ إال الواحد

 .)١(<قول العدل يف األحكام
عليـه الـصالة   (مـن قبيـل قولـه ّهنـا أ إىلـ كالشيخ البهائي ـ  بينام ذهب آخرون 

ً  أر ع  حديثا، ح ه اهللا يوم القيامة فقيهاّ أممن حفظ  >: )والـسالم   ، فكام)٢(<ً
ً جدا خرب الواحد ضعيفّحجيةاالستدالل هبذا احلديث عىل ّأن  ، فكذلك آية ّ
 . املقام

 مـن ّ يـتم، خرب الواحـدّحجيةوتقريب االستدالل هبذه اآلية املباركة عىل 
 :خالل إثبات األمور التالية

ْلعلهم{: داللة قوله تعاىل: ّولاأل ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ  . عىل وجوب احلذر}َ
 . سواء أفاد اإلنذار العلم للسامع أو الًمطلقاًأن يكون احلذر واجبا : الثاين

مـع عـدم حـصول العلـم لـدى ّحتى ـ  أن يكون وجوب احلذر: الثالث
 .ً رشعاّحجيةًمساوقا للـ السامع من قبل قول املنذر 

ّفقد قربت داللتها عىل حجية خرب الواحـد > :)قدس سره (قال األستاذ الشهيد  ّ
 . بوجوه، يوجد بينها قدر مشرتك

                                                           

 .١٨٧ ص٣ج: ، مصدر سابق فوائد األصول)١(
ء حممد بـن شيخ الفقهاء األمناء وصفوة الشهداء من العلام: تأليفً األربعون حديثا، )٢(

مؤسـسة : ّي العاميل الشهري بالشهيد األول، حتقيق مدرسة اإلمام املهدي، النارشّمك
 .٣ ص:هـ١٤٠٧اإلمام املهدي، قم املقدسة، 
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ّوحاصل هذا القدر املشرتك هو أن هذه الوجـوه حتـاول أن تـستفيد مـن 
ّ، وتـستفيد أيـضا أن وجـوب ّالتحذراآلية وجوب   هـذا مطلـق وال ّالتحـذرً

 .ال بصورة العلم بصدق املنذر، بل هو ثابت سواء علم بصدقه أو ّخيتص
ّوهذا الوجوب إذا ثبت بطريقة ما، حينئذ جيعل برهانا عـىل حجيـة خـرب  ً ٍ

ّ عنـد جميئـه إال إذا ّالتحذرّلو مل يكن خرب الواحد حجة ملا وجب ّ؛ ألنه الواحد
 .ّالتحذرحصل العلم بصدقه، ومع عدم العلم فال جيب 

ّ يكون مالزما للحجيـة، وهـذا ركـن ًمطلقا بمجيئه ّالتحذروجوب : إذن ً
 .الوجوه اآلتية، وقدر مشرتك بينهاّ كل كني يفر

 عـىل ّالتحذرولكن هذه الوجوه ختتلف يف كيفية إثبات واستفادة وجوب 
 .)١(<اإلطالق من اآلية

 داللة اآلية عىل وجوب احلذر: ّولاألمر األ
 :كرت عدة وجوه إلثبات داللة اآلية املباركة عىل وجوب احلذر، منهاُذ
 <ّلعـل> يف اآلية الكريمة؛ و<ّلعل>ًقع مدخوال لكلمة  وّالتحذرّ أن :ّولاأل
 تعاىل أن ّ حقهّنه ال يعقل يفإوحيث ،  هنا هو اهللا تعاىلّرتجي، واملّرتجيتفيد ال
 ّبالنسبة لـه عـزّ أما ، احلقيقي معقول بالنسبة للبرشّرتجيالّ ألن ًى أحدا؛ّيرتج

 هي املطلوبية، ّجيرتّ وحيث إن أقرب املعاين إىل ال،اسمه فمحال وغري معقول
ْلعلهـم{: كان معنى قولـه تعـاىل ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ  :طلـب مـنكم احلـذر، ولـيسأ :}َ

 .أرجوكم احلذر
 ،من الوجوب واالستحبابّأعم ّإن الطلب ـ يف علم األصول ـ :  قلتفإن

 ؟ّالطلب ـ هنا ـ طلب وجويبّ أن فكيف تثبتون
وهو ، ل العقاب األخروي لوجود احتامّالتحذرطلبت ّ إنام ّإن اآلية: ُقلت

                                                           

 .١٨٤ص ١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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 .ّالتحذربوجوب ّ إال ًرضر حمتمل جيب دفعه عقال، وال يكون
ًإن احلذر وقع مدخوال لكلمة : وبعبارة أخرى ، وهـي موضـوعة )ّلعـل(ّ

وبمقتىض أصالة التطابق بني مقـام اإلثبـات ومقـام > بحسب طبعها، ّرتجيلل
ّولكن حيث إن داعـي ، ّرتجيّأن يكون الداعي اجلدي هلا هو الّ البد الثبوت،

 ّفالبـد عبارة عن اجلهـل والعجـز، همنشأّ ألن  تعاىل؛ّ حقه يستحيل يفّرتجيال
ّحينئذ من محلها ورصفها إىل أقرب الدواعي اجلدية لداعي ال ، وأقـرب ّرتجـيٍ

   <ّلعـل>ّته، وهـذا يعنـي أن كلمـة ّهذه الدواعي هو داعي طلب احلذر وحمبوبي
 .)١(<خوهلا حمبوب ومطلوبّعىل أن مدّ تدل ـ يف املقام ـ

ال معنـى حلـسن احلـذر  إذ ؛ ثبـت وجوبـه،ًوإذا ثبت كون احلذر مطلوبـا
 فقـد وجـب ًااملقتـيض للحـذر إن كـان موجـودّ فإن ورجحانه بدون وجوبه،

ال معنـى لنـدب احلـذر عـن >: قال يف املعامل. فال حيسن من أصلهّإال  و،احلذر
.  من داللته عىل حسن احلـذر حينئـذّل، فال أقلّومع التنز. العذاب أو إباحته

 لكان لو مل يوجد املقتيض إذ ؛حيسن عند قيام املقتىض للعذابّإنام ّ أنه وال ريب
وإذا ثبـت وجـود . وذلـك حمـال عـىل اهللا سـبحانه. ً وعبثـاًاحلذر عنـه سـفها
املقتيض للعذاب هو خمالفـة الواجـب، ّ ألن مر للوجوب؛األّ أن املقتيض، ثبت
 . )٢(<ال املندوب
ّ كـل  مطلـوب عـىلّالتحـذرّ بإطالق هذا الوجوب، يثبت أن ّمسكوبالت

 عنـد ّالتحذرحال، سواء حصل العلم بقول املنذر أو ال، وهبذا يثبت وجوب 
 .ّلو مل حيصل، وهذا يكشف عن احلجيةّ حتى اإلنذار

                                                           

 .١٨٥ص ١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
 نجـل ،احلـسن الـدين مجـال الـسعيد الشيخ :تأليفدين ومالذ املجتهدين، معامل ال) ٢(

 ّاملدرسـني جلامعـة التابعة االسالمي النرش مؤسسة العاميل، الدين زين الثاين الشهيد
 .٤٧ص: صنقور عيلّ حممد األصويل، املعجم ؛فةّاملرش بقم
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ّ أن غاية الواجب واجبة، والغايـة ـ يف ّحملهمن الواضح والثابت يف : ثاينال
ْلعلهم{:  هي قوله تعاىل ـاملقام ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ ُِ تفقهوا{: ، وذو الغاية هو قوله تعاىل}َ  َ َ َ 

ِا ين ِ  ُوِ نذروا   ِ ْ ُ ْقـو هم َ ُْ َ ّ، وحيث إن اإلنذار يف اآلية واجب؛ لظهـور األمـر }َ
 .ً واجب أيضاّالتحذر ف،يف الوجوب) ولينذروا: (باإلنذار يف قوله تعاىل

ّبـأن املـوىل أوجـب النفـر : هـو أن يقـال>: )قـدس سـره   ( قال األستاذ الشهيد
ً يكون اإلنذار واجبـا، والنفـر واجبـا  اآلية، وبداللة األمر يف اآليةواإلنذار يف ً

ّأيضا، وقد علل األمر باإلنذار  ، فجعل احلذر غايـة للواجـب، ومـن )باحلذر(ً
به ألجل غاية، ء وأوج املوىل إذا أمر بيشّ ألن ؛ّالواضح أن غاية الواجب واجبة

ّ وحيـث إن .من الواجب، فتجـبّ أهم غاية الواجبّ فإن ٍفحينئذ جتب الغاية،
اإلنذار واجب عىل اإلطالق، سواء حصل العلم بسببه أو ال، كام هو مقتـىض 

 لوجـوب التطـابق بـني الغايـة وذي ؛ فالغاية واجبة عىل اإلطـالقإذناألمر، 
الق، وهــذا يكــشف عــن  عــىل اإلطــّالتحــذرالغايـة، وهبــذا يثبــت وجــوب 

 .)١(<ّاحلجية
ّإنام ، و)إنفروا: (ّ مع أن اآلية مل تقل،ّكيف أثبتم أن النفر واجب: فإن قلت

 فلوال نفر؟: قالت
 مــن حــروف <لــوال>ّ ألن ؛ّإن داللــة اآليــة عــىل وجــوب النفــر: ُقلــت
 وحروف التحضيض إذا دخلت عىل املـستقبل أفـادت الطلـب، ،التحضيض

ت عـىل التحـضيض عـىل النفـر ّ قد دل<لوال>ـوب، فوظاهر الطلب هو الوج
عىل طلب النفـر، والطلـب ظـاهره الوجـوب ّتدل  ف،وهو من األمور املستقبلة

 .ًفيكون النفر واجبا
 :بمعنى ّإن وجوب اإلنذار مع عدم وجوب احلذر يستلزم اللغو؛: ثالثال

 يلـزم ،رّالتحـذ يف الدين، وأوجب اإلنذار، ومل يوجب ّتفقهإذا أوجب املوىل ال
                                                           

 .١٨٦ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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 ّالتحـذرأن يكـون ّ البـد إذن.  واإلنـذارّتفقـهمن ذلك اللغويـة يف وجـوب ال
  نرفـع اللغويـةيلكـف، ً لغـواّتفقهال يكون وجوب الّ حتى ًوجوبا عىل السامع

ّ تـدل ّإن اآليـة>: )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد . ّالتحذرأن نلتزم بوجوب ّالبد 
 بإطالق وجوب اإلنذار ّمسكقتىض التّعىل وجوب اإلنذار عىل أي حال، وبم

ّ عليه العلم أو ال، ومن الواضـح أنـه ّترتبحال، سواء ّ كل ًفيكون واجبا عىل
ًمع العلم لغوا، وهبذا ّ حتى  لكان إجياب اإلنذارًمطلقاًلو مل يكن القبول واجبا 

 .)١(<ّ، وهو كاشف عن احلجيةًمطلقا ّالتحذريثبت وجوب 
ًأثبت وجوب احلذر اعتامدا عىل وقوعه ّول جه األّوهبذا البيان ظهر أن الو

ً، والوجه الثاين أثبته اعتامدا عـىل دعـوى املالزمـة بـني وجـوب ّرتجيموقع ال
ّنام الوجه الثالث أثبت وجوب احلذر اعتامدا عىل أنهييشء ووجوب غايته، ب   لوً

ًمل يكن واجبا لكان األمر باإلنذار لغوا ً. 
 ّتوقـفـ وهو جوب احلذر ـ مـن األمـور التـي يّول إىل هنا أثبتا األمر األ

 . خرب الواحدّحجيةعليها االستدالل بآية النفر عىل 
 ًر واجب مطلقاّكون التحذ: األمر الثاين

َ سواء أفاد اإلنذار العلم للسامع أو مل يفدًمطلقا واجب ّالتحذرإن  ّ؛ ألنـه ُ
ّيدل ذا ال ً واجبا يف خصوص صورة حصول العلم للسامع فهّالتحذرإذا كان 

 قـول ّحجيـةٍالوجوب حينئذ ال يكون من بـاب ّ ألن  خرب الواحد؛ّحجيةعىل 
 .  العلمّحجيةاملنذر بل من باب 

 :ّ؛ بمعنى أن  اآلية تريد أن تقولًمطلقا ّالتحذر اآلية املباركة أوجبت :إذن
ُ سواء حصل للسامع العلم من قول املنذر أو مل حيصل لـه العلـم ّالتحذرجيب 

ات احلكمـة يف ّقـدم املنذر، وذلـك مـن خـالل  إجـراء اإلطـالق وممن قول
                                                           

 .املصدر نفسه )١(
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ْلعلهـم{:  داللة قوله تعاىلتن ثبتأبعد ّ؛ ألنه ّالتحذروجوب  ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ  عـىل }َ
ٌ مطلـق ّالتحـذر وجـوب ّ أنات احلكمة فيها، فنثبـتّقدم نجري م،الوجوب

 .سواء حصل علم للسامع من إنذار املنذر أم مل حيصل
 ً للحجية رشعاًر مساوقاّكون وجوب التحذ: الثاألمر الث

مع عدم حصول العلـم لـدى الـسامع مـساوق ّ حتى ّالتحذرّإن وجوب 
ّ  أنه ال يمكن فـرض أن الـسامع جيـب عليـه :ً رشعا؛ بمعنىّحجيةلل  ّالتحـذرّ

فـإذا وجـب عـىل الـسامع . ّحجـة، وبنفس الوقت ال يكون قول املنذر ًمطلقا
 قـول ّحجية : فهذا معناه،صورة عدم حصول العلم لهيف ّ حتى ًا مطلقّالتحذر
هناك مالزمة بني وجـوب ّ أن عىلّيدل وهذا . ُلو مل يفيد قوله العلمّ حتى املنذر

 ّحجية وهذه هي معنى . قول املنذر وإن مل يفد العلمّحجية وبني ًمطلقا ّالتحذر
 . خرب الواحد

 

 . ً وقع مدخوالّالتحذرّأن :  أي،ً<واله وقع مدخّأن>: )قدس سره(قوله  •
 .ّ، لعل<ّرتجيألداة ال>: )قدس سره(قوله  •
 احلقيقي ّرتجيالّ ألن ؛< عىل املطلوبية يف مثل املقامّلدالةا>: )قدس سـره  (قوله  •

 .  احلقيقي هو املطلوبيةّرتجيغري معقول ـ هنا ـ فأقرب املعاين إىل ال
 تكـون <ّلعـل>فـ، <ً الشباب يعود يوماّلعل>: اإذن يف غري هذا املقام إذا قلن

ْلعلهـم{:  تعـاىلّعنـدما قـال احلـقّ أمـا  احلقيقي،ّرتجية عىل الّدال ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ َ{ 
ة عـىل ّتكـون دالـّإنـام  احلقيقـي، وّرتجيعىل الّ تدل هذه ال يمكن أن <لعل>ـف

 . احلقيقيّرتجيا أقرب الدواعي إىل الّألهناملطلوبية؛ 
 . مالزمة:، بمعنى<مساوقة>: )دس سرهق(قوله  •
 .، وهو احتامل العقاب<رّإن كان له مرب>: )قدس سره(قوله  •
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 .بنحو االستحبابّ حتى ،<ً مل يكن مطلوباّوإال>: )قدس سره(قوله  •
ٍجيـب ـ حينئـذ ـ ّ؛ ألنه <ًيصبح األمر بالنفر واإلنذار لغوا>: )قدس سره(قوله  •

ذاك ّ أن لكن ال جيب عىل الـسامع أن حيـذر، وهـذا معنـاهعىل املنذر أن ينذر و
 .ًاإلجياب يكون لغوا

ٌ؛ واجـب لـيس عـىل نحـو <ًمطلقـا واجـب ّالتحـذر ّأن>: )قدس سره (قوله  •
 . القضية املهملة، بل باإلطالق

 .ّالتحذرإلفادة وجوب :  أي،<إلفادته>: )قدس سره(قوله  •
 واجب إذا حصل العلـم؛ّ أنه طالق، ال، بنحو اإل<كذلك>: )قدس سره ( قوله •

 كـان عليـه أن ، واجب إذا حصل العلمّالتحذرّاملوىل إذا أراد أن يقول إن ّألن 
 سواء حصل له علم من إنـذار املنـذر ّالتحذر، إذن جيب عليه ّبنييا مل ّ، وملّيبني

 .أم مل حيصل
 لـدى مع عـدم حـصول العلـمّ حتى ّالتحذر وجوب ّنإ>: )قدس سره (قوله  •

 عـىل ًمطلقـا ّالتحـذرال معنى لوجـوب ّ؛ ألنه <ً رشعاّحجيةالسامع مساوق لل
 .ّحجةالسامع ولكن قول املنذر ال يكون 

 .من إنذار املنذر:  أي،<منه>: )قدس سره(قوله  •





 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 ّاالعرتاض عىل األمر األول •

ü الثةمناقشة الوجوه الث 
ü ّمتامية األمر األول بتاممي  ّة وجهه األولّ

 االعرتاض عىل األمر الثاين •
 االعرتاض عىل األمر الثالث •
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 يف املقطع السابق يف تفسري آية النفر )قدس سـره  (بعد أن بحث األستاذ الشهيد 
 خـرب الواحـد، جـاء يف هـذا املقطـع ليبحـث يف ّحجيـةوكيفية داللتهـا عـىل 

 .االعرتاضات الواردة عليها
آيـة ف عليهـا االسـتدالل بّق يف األمور الثالثة التي يتو)قدس سره (ناقش فقد 

ّ خرب الواحد، ومن الواضح أن إثبات عدم متاميـة واحـد مـن ّحجيةالنفر عىل 
 خـرب ّحجيـةهذه األمور يكفـي يف إبطـال االسـتدالل باآليـة املـذكورة عـىل 

 .اآلحاد
ّ 

 عليها االستدالل ّتوقفمن األمور التي يـ ّول ّذكرنا فيام سبق أن األمر األ
، ّالتحذرهو إثبات داللة اآلية عىل وجوب ـ  الواحد بآية النفر  خربّحجيةعىل 

 ذلك من خالل وجوه ثالثة، ثم جاء وناقش هـذه )قدس سـره  ( صنّفوقد أثبت امل
 :الوجوه الثالثة بام حاصله

 ّولمناقشة الوجه األ
الذي ذكر إلثبات داللـة ّول  يف الوجه األ)رمحه اهللا ( األصفهاين ّحققناقش امل

 للجمهـور ـ ً الظاهر ـ وإن كان خمالفاّإن>: ، فقالّالتحذرفر عىل وجوب آية الن
، ّرتجي فيام ال يالئم الً؛ لوضوح استعامهلا كثرياّرتجيلل) ّلعل(عدم كون كلمة 

َفلعلك{: كقوله تعاىل  َ َ ٌتارك َ ِ
َ عض َ ْ َيو  َما َ َإ ك ُ ْ َ َفلعلـك{، }ِ  َ َ ٌبـاخع َ ِ َ فـسك َ َ ْ َ{ ،

 يمـوت ً زيـداّلعـل(، أو <ك وجدت     ا س ا طال ّلعل>: )عليه السالم (كقوله و
ز فيهـا، ّيف عـدم التجـوّشك ، وغريها من املوارد الكثرية التي ال )هبذا املرض
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مة إظهـار الرجـاء يف مثـل هـذه األمـور املنـافرة للـنفس يف غايـة ءوعدم مال
األمـل الرجاء ليس بمعنى يساوق ّ أن  من ذلك بدعوىّوربام يتفىص. الظهور
قـل عـن ُكام ن ،ًيضاع املخوف أّع املحبوب فقط، بل يكون لإلشفاق وتوقّوتوق

 . )١(<ة اللغةّبعض أئم
 يف الكتـاب <َّلعـل>ع مـوارد اسـتعامل كلمـة ّيظهر من تتبـ: توضيح ذلك

ب ّموضـوعة لرتقـّإنـام ، وّرتجيّوالسنّة وكالم العرب أهنا ليست موضوعة لل
ًا، أو أمرا مكروهـا، كـام يف قـول ّترجيًا ليكون ًمدخوهلا، سواء كان أمرا حمبوب ً ً

دت ، وعـن ّك عـن بابـك طـرّلعلـ>:  يف الـدعاء)عليـه الـسالم   (اإلمام زين العابدين 
ك رأي ـ  ّلعلـأو ! ك فأقـصي  ّ  قـًاّك رأي ـ   ـستخفّلعلأو !    خدمتك  ي

ك ّلعلـو أ! ك وجـدت    مقـام ا  ذبـ  فرفـضت ّلعلأو !  عنك فقلي  ًمعرضا
ت  مـن  ـا س العلمـاء ْدّك فقـّلعلـأو !  َتْرمَرأي   غ  شـاكر  عمائـك فحـ

ك رأي ـ  آلـف ّلعلأو ! ك رأي     الغافل  فمن ر تك آ س  ّلعلأو !  ْ َفخذ
 <ّلعـل>ًا، وكلمـة ّترجيـ، فهذا ليس )٢(<...ي   ال  فب   و  نهم خلّ ا طَ ا س

 .بّول وقع موقع الرتقّعىل أن املدخّ تدل هنا
 :جزئنيإىل ّينحل  ّرتجيال>: )قدس سره(قال األستاذ الشهيد 

 .بّالرتق:  أحدمها
 .بّحمبوبية املرتق:  والثاين

 .)٣(<فقط، فال يستفاد منها املحبوبيةّول عىل األّ تدل هنا) ّلعل( و
                                                           

، حتقيق أمحـد حسني الغروي األصفهاينّ حممد الشيخ  هناية الدراية يف رشح الكفاية،)١(
  ٢ج:  هــ١٣٧٤أمحدي أمري كالئي، انتشارات سيد الـشهداء، قـم، الطبعـة األوىل، 

 .٢١٧ص
، حتقيـق  الـسالمام علـيهعيل بن احلـسني اإلمام  اجلامعة ألدعية الصحيفة السجادية)٢(

 .٢٢٢ص: هـ١٤١١ؤسسة اإلمام املهدي عليه السالم، الطبعة األوىل، ونرش م
 ١٩٤ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(يف علم األصول  بحوث )٣(
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 مناقشة الوجه الثاين
ة آيـة النفـر عـىل وجـوب ُمناقشة الوجه الثاين الذي ذكر إلثبات داللّأما 
ًم بالصغرى وهي أن احلـذر وقـع غايـةّنا نسلّإن:  فحاصلهاّالتحذر  للواجـب ّ

ّة الكربى وهي أن غاية الواجب واجبـة، ّكلي، ولكن نمنع ّتفقهوهو اإلنذار وال
 .ا يف بعض األحيان تكون غري واجبةّألهن

 :، حاصلهّولفهذا برهان من الشكل األ
 .ع غاية لإلنذار الواجب وقّالتحذرّإن : الصغرى
 .ما وقع غاية للواجب فهو واجبّكل و: الكربى
 . واجبّالتحذرف: النتيجة

ام وقع ّ كل:من قال لكم: ة الكربى، ويقولّكلي يمنع )قدس سره ( الشهيد ّسيدال
 وغايته ليست ًافقد يكون ذو الغاية واجب!  فهو واجبٍ واجبٍ ليشءًيشء غاية

 عن ًمطلقا واجبة <ّالتحذر>ّتثبتوا أن الغاية التي هي واجبة؛ ألنكم تريدون أن 
ّ إن الـشارع :نحن نقول. ّتفقه أعني إجياب اإلنذار وال،طريق إجياب ذي الغاية

 عـىل الـسامع، ّالتحذر ومع ذلك ال يوجب ،ّتفقهيمكن أن يوجب اإلنذار وال
 . وال حمذور يف ذلك

 فلامذا أوجـب عـىل ،ًقامطلر ّإذا مل يوجب عىل السامع أن يتحذ: َفإن قلت
 املنذر أن ينذر؟

 :ر السامع له منشآنّعدم وجوب حتذ: ُقلت
 . بيشءٌأن ال ينذره أحد: ّولاأل

أن ال حيصل له علم بإنذار املنذر، ففي هذه الصور كذلك ال جيـب : الثاين
 . خرب الواحدّحجيةإىل اآلن مل تثبت ّ؛ ألنه ّالتحذرعليه 

 أحـد هـذين املنـشأين ّارع يريـد أن يـسد الشّلعل: فإذا عرفت هذا نقول
ّال دليل عىل أن الشارع يريد أن يـسدّ؛ ألنه ً اآلخر مفتوحايويبق أبـواب ّ كـل ّ
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 .ّالتحذرعدم 
ّعي أنـه ّ خرب الواحد، فنـدّحجيةعىل ّ تدل ّإن اآلية ال: نحن نريد أن نقول

 . ّالتحذرإذا مل حيصل علم للسامع فال جيب 
وال ، ً وجيعل شيئا غاية ولكن ال يوجـب الغايـةًئاإذن املوىل قد يوجب شي

؛ لعـدم ّولَّعندما أوجب اإلنذار يريد أن يـسد املنـشأ األّ؛ ألنه حمذور يف ذلك
 . فالـ  وهوعدم حصول العلم  ـاملنشأ اآلخرّ أما ،ّالتحذر

ًقد يكون اليشء غاية للواجب وال يكون واجبا كام يف املقام، ّ أنه :ّفتحصل
 .ّول متامية الوجه الثاين من األمر األ عدمّتضحوهبذا ي

: إذا جئنـا إىل هـذه النتيجـة وهـي قولـه>: )قـدس سـره   (قال األستاذ الـشهيد 
 ).وغاية الواجب واجبة(

ًفهذه تارة يراد إثباهتا باملالزمة العقلية، ويدعى أن املوىل إذا أوجـب شـيئا  ّ ّ
ًمــا طريقيــا، ّء، فمقتــىض هــذا أن اهتاممــه بــام أوجــب يكــون اهتام ألجــل يش ً

 عـىل مـا ألجلـه أوجـب هـذا، فـإذا كـان االهـتامم ّواالهتامم النفيس منصب
ك باالهتامم احلقيقي النفيس؟ فال يعقـل كـون الطريقي منشأ لإلجياب، فام ظنّ

 .ًاالهتامم الطريقي موجبا لإلجياب دون النفيس
مـن الغايـة : ً كانت الغاية غـري اختياريـة، فمـثال فيام لوٌ هذا معقول،نعم
ّ النهي عن الفحشاء واملنكر، إال أن هذه الغاية بنفسها ليست اختيارية :الصالة ّ

ال يلـزم أن تكـون الغايـة : لكي تكون صالته ناهية عن الفحشاء، ففـي مثلـه
، لكـن إذا كانـت الغايـة ّ غـري اختيـاريٍ الطلب بـأمرّعلق الستحالة ت؛واجبة

 .تهاّقدماختيارية فهي أوىل باإلجياب من م
ّام بـسد بعـض ّالغاية قد يكون املوىل مهـتّ ألن ، وذلكّ البيان غري تاموهذا ً

ّ بـسد أبـواب عـدمها ّات، وال هيـتمّقـدمأبواب عدمها الناشئ مـن بعـض امل
 حلفظـه ٌته مغـايرةّقدمء بلحاظ م يشّ كل حفظ إذ ؛ات أخرىّقدمالناشئ من م
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ة، ال يلـزم مـّقد فأمره بحفظ هذه الغاية من ناحية مإذنة أخرى، ّقدمبلحاظ م
ات األخرى، فاملالزمة العقلية ّقدمّ أنه يف مقام حفظها بلحاظ سائر املًالمنه عق

ّيف املقام غري موجودة، نعم ال إشكال يف املالزمة العرفيـة، بمعنـى أن العـرف 
:  بالغايـة، فـإذا قيـلّعلـقّيفهم من اخلطاب أن التكليف بحـسب احلقيقـة مت

 ؛)ِّصل(ّفالعرف يفهم أن هذا عبارة عن قوله ، )ّاذهب إىل املسجد لكي تصيل(
ّه أراد أن يـسد ّلعلـّإنـه : الغاية تنقل اخلطاب من ذهيا إىل نفسها، وال يقالّألن 

هذا أمر خمالف ّ فإن باب العدم من هذه الناحية، فمع عدم الذهاب، ال صالة،
  ّ، فكأنه نقـل الوجـوب )ّاذهب للمسجد لكي تصيل: (للوجدان، فحينام يقول

العرف يفهم إجياب الغايـة، ّ فإن  الصالة، وهلذا إىل ـمن الذهاب إىل املسجد ـ
 من أفعال نفـس املخاطـب، ال ًال بام إذا كانت الغاية فعّلكن هذا الفهم خيتص

 ملن مل خياطـب، فـالعرف ال ًشخص آخر مل خياطب، فإذا كانت فعالمن أفعال 
 . الحتامل وجود خصوصية يف هذا اآلخر؛يفهم منه ذلك

: ، وبـني أن يقـول)ّاذهـب للمـسجد لكـي تـصيل: (ففرق بني أن يقـول
 .ّ، فهذا ال يفهم منه العرف أنه أمر للناس بالصالة)الناسب ّاذهب لكي تصيل(

 إذن لغـري املخاطـب، ٌالغاية هي فعـلّ ألن ؛الكالم من القسم الثاينّحمل و
ّة، كـام أنـه ال فال يمكن أن يستفاد منها نقل اخلطاب مـن ذي الغايـة إىل الغايـ

 .)١(<ّفهذا الوجه الثاين غري تام: يمكن أن يستفاد هذا التعليل، وعليه
 مناقشة الوجه الثالث

 الذي )ّالتحذروهو وجوب (ّول اعرتض عىل الوجه الثالث من األمر األ
األمر باإلنـذار ـ مـع ّ بأن : خرب الواحدّحجية عليه داللة آية النفر عىل ّتوقفي

ليس مـن الـرضوري أن يكـون ـ ة لقوله أو إنذاره ّلتعبديا ّجيةفرض عدم احل
                                                           

 .١٩٥، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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ّلغوا، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك أمر وإجياب للنفر واإلنذار  ومع ذلـك ،ً
ّلتعبديّال يقال باحلجية ا ّ ألنه  وذلك؛، سواء أفاد العلم أم الًمطلقاة إلخبارهم ّ

ّكثريا ما يؤدي اإلنذار إىل علم السامع فيكون  يـة العلـم ال ّنجز مل؛يـهًا علّمنجزً
 ،ّيؤدي إىل العلـمّ؛ ألنه ٍوحينئذ يمكن للشارع أن يوجب اإلنذار. لنفس اخلرب

ه مل يقيد يف لسان الدليل بذلك حفاظا ًولكنّ ّإن : لو قـالّ؛ ألنه  عىل بقاء اإلنذارّ
ًاإلنذار إنام يكون واجبا ّ فيام لو أفاد العلم للسامع، فعندئذ سوف يتوقف املنذر ّ

إفادة إنذاره العلم لـدى الـسامع بنظـر ؛ لعدم ري من األحيان عن اإلنذاريف كث
ّ مع أنه قد يفيده العلم أو قد يفيد غري السامع أو قد يـساهم اإلنـذار يف ،املنذر

 فألجـل أن حيـافظ ،ّحصول العلم بعد ضم غريه من القرائن والـشواهد إليـه
ِالشارع عىل وجوب التحذر عند إفادة اإلنذار  اإلنذار يف َ وجوبَ جعل،َ العلمّ

ّ كل ّ من أجل أن يتحقق اإلنذار من؛هاِ وعدمَه العلمِ حلالتي إفادتًمطلقاخطابه 
 هو أن حيـصل العلـم ّاملهمّ ألن  للعلم بنظرهم أم ال؛ًالنافرين سواء كان مفيدا

 .للسامع
 عند إفـادة ّالتحذرّأن املالك الواقعي للموىل هو كون وجوب : واحلاصل
 السامع من إنذار النافر، ولكن إذا أبرز الشارع هذا القيد يف ظـاهر العلم لدى

ّ حيـث إهنـم يف كثـري مـن ؛ّكالمه فسوف يتوقف كثري من املنـذرين النـافرين
 ،يخـرب واحـد ظنّـّ؛ ألنه ّاألحيان يعتقدون أن إنذارهم ال يفيد السامع العلم

 .ّالواقعية الواجب يف كثري من موارده ّالتحذرّ سوف لن يتحقق ّمن ثمو
ظ ّ سوف يـتحف، سواء أفاد العلم أم الًمطلقاّوأما إذا أبرز وجوب اإلنذار 

ّ ألن ؛ عنـهًر دائـامّسـوف يتحـذّ؛ ألنـه  الـواقعيّالتحـذرعىل مـالك وجـوب 
ً مقيداً وإن كان واقعاً ظاهراًمطلقاالوجوب صار   . بالعلمّ

:  الوجـه الثالـثً مناقشا ـيف بحوث اخلارجـ  )قدس سره(قال الشهيد الصدر 
ّن وجوب اإلنذار وإن كان وجوبا طريقيا، واألثر العميل منه هو حتذإ> ً ً ر املنذر ّ
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وترتيبه لألثر عىل طبق اإلنذار، لكن ال حمذور يف أن جيعل اخلطاب أوسع مـن 
ًظا ّدائرة الغرض، فيجعل خطاب وجوب اإلنذار أوسع من دائرة الغرض حتف

 ُّ الواقعيُ والغرضِ إلجياب اإلنذارُّ العميلُ فليكن األثرإذنعىل ذلك الغرض، 
 مع العلم ال ّالتحذر الذي هو الغرض هو ّالتحذر، وليكن هذا ّالتحذرمنه هو 
 مع عدمه، لكن مع هذا جيعل إجيـاب اإلنـذار عـىل اإلطـالق دون أن ّالتحذر

د بصورة حصول العلم، فتكون دائـرة اخلطـاب لوجـوب اإلنـذار أوسـع ّيقي
ظ ّرة الغرض، وهذه األوسعية ليست لغوية، بل هي من أجل حتفدائرة من دائ

ًيـا ّلو أناط وجوب اإلنـذار بكـون اإلنـذار مؤدّ؛ ألنه ع عىل هذا الغرضّاملرش
 .ّكلف إيكال أمر تطبيق هذا الرشط إىل نظر امل:لعلم املنذر لكان معنى ذلك

هـل سـوف ّيف أن إنـذاره ّشك  حيصل له الـ:ً املنذر، تارةّكلفٍوحينئذ فامل
  ال؟مينشأ منه علم املنذر أ

 .املنذر لن حيصل له العلمّ بأن ينشأ للمنذر اليقني: وأخرى
ّحيصل له اليقني بذلك، فلو ترك أمر التطبيق بيـده ملـا أنـذر إال يف : وثالثة

ّاحلالة الثالثة، مع أنه كثريا ما يت ّ مما فق يف احلالة األوىل والثانية أن يكون اإلنذارًّ
العه عـىل ّاط لعدم ؛ّليه العلم وإن شك املنذر فيه، بل قد يقطع بعدمه عّرتتبي

 .ظروف املنذر، وهبذا يضيع غرض املوىل يف مجلة املوارد
ّع دائرة اخلطاب، ولسد باب اعتذار املنـذر ّ يوس،ًظا عىل غرضهّفاملوىل حتف

 .ال يكون هناك جمال العتذار املنذرّ حتى ،ًمطلقاجيعل وجوب اإلنذار 
ّ كثريا مـا يـسلكه املـرشٌّ طريق عقالئيوهذا  إذنعون يف مقـام التـرشيع، ً

ًفالذي خيرج به عن اللغوية هو اإلنذار يف صورة حصول العلم، لكن حفاظـا 
ّعىل غرضه وضامنا للوصول إليه، يوس  .)١(< ع دائرة اخلطابً

                                                           

 .١٩٧ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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 ّولبتاممية وجهه األّول متامية األمر األ
ّغـري تامـة يف  و الـوجهني الثـاين والثالـث، يفّتامةّول ّإن مناقشة األمر األ

 عـىل املحبوبيـة واملطلوبيـة غـري قابلـة <َّلعـل>داللة كلمـة ّ ألن ّالوجه األول؛
 . لإلنكار

ّوأما ما ذكره املحقق األصفهاين من كون األداة موضوعة للرتق ّ ّ األعـم بّ
ّ تعيني أن املرتقّأما، ًأيضامن املحبوب واملبغوض فهو صحيح  حبوب ب هو املّ

ّأو املبغـوض فهــذا راجـع للــسياق، وســياق اآليـة هنــا يعـني كــون الرتقــ ب ّ
ّء حسن وجيد لئال يقع اإلنسان يف اخلطأ  يف نفسه يشّالتحذرّ ألن للمحبوب؛ ّ. 
ّأن الوجه األول يثبت وجوب التحذر، وبه يكون األمـر األ: ّفتحصل ّول ّّ

  ـ خرب الواحدّحجيةر عىل  عليها االستدالل بآية النفّتوقفمن األمور التي يـ 
 .هذا عىل مستوى احللقة الثالثة. ًاّتام

ّيف درس اخلارج فاألمر خمتلف متامـا، فبعـد أن بـني ّأما   مناقـشة )قـدس سـره  (ً
ب فقـط، وال يـستفاد ّعـىل الرتقـّ تدل  هنا<ّلعل>ّإن :  األصفهاين بقولهّحققامل

ّحيتـاج إىل تكميـل، فإنـه وهـذا الكـالم >: منها املحبوبية، تابع الكـالم، فقـال
ّ، وإنـام املحبوبيـة ّالرتقب، بل مدلوهلا ّرتجيليس مدلوهلا ال) ّلعل(ّصحيح أن 

 . بالسياقّواملكروهية تتعني
ّبأنه سلمنا أن : فلو بقينا وهذا املقدار، ألمكن اجلواب ّ  ، بمفردها ال)ّلعل(ّ

ّإال عىل أن مدخوهلا واقع موقع ّتدل   إليـه ّيـنام يـضم الـسياق حّ، لكنّالرتقبّ
 السياق نستفيد مطلوبيـة احلـذر، ّ فبضم،ب األمر املحبوبّوهو هنا سياق ترق

 .)١(<ولذا حيتاج هذا الكالم إىل تكميل
ّ من خالل هذا التكميل أن السياق يدل عىل أن املرتقب حمبـوب، ّفتحصل ّّ

                                                           

 .١٩٤ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(صول  بحوث يف علم األ)١(
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) ّلعل(لفظة ّ بأن :يريد أن يقولّتدل ّألن املس> االستدالل؛ ّلكن مع هذا ال يتم
ّ أن أقرب املعـاين إىل ؛ باعتبارمدلوهلا التصديقي هو املحبوبية واملطلوبية ابتداء

ّ هو املحبوبيـة، وظـاهر املحبوبيـة أن احلـذر يف نفـسه  ـّرتجي وهو ال ـاحلقيقة
 االستدالل ّحمبوب ومطلوب، سواء حصل العلم بقول املنذر أو ال، وهبذا يتم

 .ًصورة
مـن املحبوبيـة ) ّلعل( مدلول كلمة )قدس سره (ين ّلكن بعد أن حول األصفها

ب ّ مـن بـاب ترقـّالرتقـبّ، وضممنا إىل ذلك داللـة الـسياق وأن ّالرتقبإىل 
ّاملحبوب، وأن املحذ  هنا ال يمكن أن :ٍ حمبوبه وهو احلذر، حينئذّققب حتّر يرتقّ

ب حصول ّبه يف املقام أن يرتقّيكفي يف ترق إذ ؛ًمطلقاّنستفيد أن احلذر مطلوب 
ّ حيث إن املنذر يرتق؛العلم مفاد ّ ألن ؛ب حصول احلذرّب حصول العلم فيرتقّ

 .ّ وأنه حمبوبّالرتقبالعبارة ليس أكثر من 
 منه أن ّيرتقبّ أن من جاءه املنذر، :فيكفي يف إشباع هذه الداللة يف الكالم

 ّترقـب حـصول العلـم مـن قولـه، فقـد ّترقبحيصل له العلم من قوله، وإذا 
 ذر يف طول حصول العلم، وال يمكن أن نثبـت بـاإلطالق حمبوبيـة احلـذراحل

 ّمـسكاملحبوبية بعنواهنا مل تكن مدلولـة للـدليل ليتّ ألن ؛مع عدم العلمّحتى 
، وهـو ّ الـسارّرتقـبال:  أي احلـذر،ّترقـببإطالق الدليل، بل مدلول الدليل 

ال يمكن إثبات : ه العلم، ومعّترقبًا من أجل ّرتقبيكفي يف صدقه أن يكون م
 .)١(<ّاحلجية

 يكـون اعـرتاض )قـدس سـره   ( وهبذا التكميل الذي  أفـاده الـشهيد الـصدر 
ّا، وبه تتمّ األصفهاين تامّحققامل مـن األمـر ّول  املناقشه واملحاسـبة للوجـه األً
 .ّولاأل

                                                           

 .املصدر نفسه )١(
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 أو ًانـه مطلقـ بقطـع النظـر عـن كوّالتحـذرأثبتنا وجوب ّول يف األمر األ
 .(١)ّمقيد مطلق ال ّالتحذرّيف األمر الثاين فقلنا إن وجوب ّ أما ،ًاّمقيد

عـىل ّ تـدل آية النفر الّ بأن ـّول وقد يناقش يف األمر الثاين ـ بعد تسليم األ
 : وذلك لوجهني؛ِ حلالة عدم علم السامع بصدق املنذرّالتحذرإطالق وجوب 
ات احلكمـة ّقـدميمكـن أن نجـري مّ إنـام ّ أنـهّحملهثبت يف : ّولالوجه األ

إذا مل نحرز ذلـك ّ أما ّإلثبات اإلطالق إذا أحرزنا أن املوىل كان يف مقام البيان،
 املـوىل ّ إذا أحـرزت أن:ًفمـثال. فال يمكن أن نجري اإلطالق وقرينة احلكمـة

دها ّه مل يقيـكان بصدد بيان قراءة الفاحتـة يف الـصالة وأحكـام الفاحتـة، ولكنّـ
ّإن قراءة الفاحتة صحيحة سواء كانت بقواعد : ٍواعد التجويد، فحينئذ أقولبق

إذا مل يكن املوىل بصدد البيان من هـذه ّ أما .التجويد أو مل تكن بقواعد التجويد
 .ة احلكمة إلثبات اإلطالقّقدماجلهة فال يمكن أن أجري م

 :أمورّ املستشكل يرى أن اآلية املباركة بصدد بيان :يف املقام كذلك
َ ال جيب عـىل مجيـع مـن علـم بوجـود رشيعـة ّ بيان أنهبصددّ أهنا :ّولاأل ِ َ

نعم، جيـب . )صلّى اهللا عليه وآله    (ًووجود األحكام فيها أن ينفروا مجيعا إىل رسول اهللا
ْفلوال{:  قال تعاىل؛النفر عىل البعض َ َ فر َ َ ْمن َ ٍفرقة ُ   ِ

َ ْ ْمنهم ِ ُ ْ ٌطائفة ِ َ ِ َ{. 
ُوِ نذروا{:  قال تعاىل؛صدد بيان وجوب اإلنذارّأهنا ب: الثاين ِ ْ ُ ْقو هم َ ُْ َ َ{. 

 فهـذا مـا ال يمكـن ، أو مطلـقّمقيـد احلـذر ّأن اآلية بـصدد بيـان أنّأما 
 .ات احلكمةّقدمٍإحرازه، وحينئذ ال يمكن إجراء اإلطالق وم

 من أين أحرزتم العدم؟ : َقلت  فإن
                                                           

َ حتى مع عدم حـصول العلـم للمنـذرّ وجوب التحذر:مرادنا من اإلطالق )١(  ومـن .ّ
 ).ظلّهدام منه . (ّ وجوب التحذر يف حالة حصول العلم لدى السامع:دّاملقي
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نجـري  لكـيّ؛ ألنـه حـرازنحن مل نحرز العدم، ويكفينـا عـدم اإل: ُقلت
ّات احلكمة نحتاج إىل اإلحراز، فإذا شككنا أن املوىل كان يف مقام البيـان ّقدمم

رص عـىل تـ فنق،ات احلكمـةّقـدم بمّمـسكٍمن هذه اجلهة فحينئذ ال يمكن الت
 فـإذا حـصل العلـم لـه وجـب .، وهو حـصول العلـم للـسامعّتيقنالقدر امل
 .ّالتحذر فال جيب إذا مل حيصل له العلمّ أما ،ّالتحذر

ّن اآليـة الكريمـة جـاءت يف مقـام بيـان إ>: )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد 
ّإنـام وجوب النفر ووجوب اإلنذار، ومل تكن يف مقام بيـان وجـوب احلـذر، و

ًضت له استطرادا، وانتزع منها انتزاعا، وعليه فال يمكن التّتعر  بإطالق ّمسكً
طالق، سواء حصل العلم أو ال، الذي هو اآلية إلثبات وجوب احلذر عىل اإل
ات احلكمـة، ّقـدماإلطـالق فـرع مّ ألن ؛مالك االستدالل والبحث يف املقـام

 .مة بكون املوىل يف مقام البيان من هذه الناحيةّوهي متقو
 كونه يف هذا املقام من ـ يف مقام البيانوإن كان ـ  ّتكلمواألصل يف امل

ًجها إليه باألصالة، وحيث ّما يكون الكالم متناحية املركز الرئييس للكالم، و
ّإن هذا الكالم مل يكن مت ًجها باألصالة لبيان وجوب احلذر، فال يمكن ّ

 .)١(<  باإلطالق من هذه الناحية، فال ينعقد إطالق هلذا الوجوبّمسكالت
 بل جيب عليـه القبـول إذا ًمطلقاإذا مل جيب القبول عىل السامع : فإن قلت
 املفروض أن يقول ؟ عىل املنذرًمطلقا فلامذا يوجب اإلنذار ،نذرعلم بصدق امل

إذا مل حيـصل مـن ّ أمـا ، جيب عليـك اإلنـذار، إذا حصل من إنذارك العلم:له
فمـن خـالل إطـالق وجـوب اإلنـذار .  فال جيب عليك اإلنـذارٌإنذارك علم

 . تلزم اللغويةّ وإالّالتحذرنستكشف إطالق وجوب 
 سواء حصل ًمطلقاِشارع يوجب اإلنذار عىل املنذر ّإن ال:  وبعبارة أخرى

ّفحينئذ إذا التزمتم بأنـه أوجـب . من إنذاره علم للسامع أو مل حيصل  ّالتحـذرٍ
                                                           

 .١٩٩، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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 عـىل ّالتحـذرّإذا التـزمتم بأنـه أوجـب ّ أما  ثبت املطلوب،ًمطلقاعىل السامع 
السامع يف صورة حصول العلم له فقط، فيلزم من هذا لغوية إجيـاب اإلنـذار 

ِ جيـب عـىل املنـذر :د، فيقـولّوعليه جيب عىل املوىل أن يقيـ. ًمطلقاِعىل املنذر 
 للسامع فـال جيـب عليـه ٌإذا مل حيصل علمّ أما ،ٌاإلنذار إذا حصل للسامع علم

 .)١(اإلنذار
 عىل ًمطلقاِ عىل املنذر ال يلزم إجياب القبول ًمطلقاّإن إجياب اإلنذار : ُقلت
 . القبول إذا حصل لديه العلم، وال لغوية يف املقامجيب عليه ّإنام السامع، و

ًإذا وجد اإلنسان لقطة، وجـب عليـه التعريـف هبـا سـنة: توضيح ذلك َ ُ 
 يكون هذا القطع طع بعدم وجود صاحبها؛ الحتامل أنلو علم وقّ حتى كاملة

إذن إذا . ًخالف الواقع، فقد يكون صاحبها مسافرا ويـأيت يف وقـت التعريـف
 . ع اللقطة عىل صاحبهاّ فهذا قد يضي،فِّالتعريف إىل علم املعرأوكلنا وجوب 

ّ بـأن ِإذا أوكلنا وجوب اإلنذار إىل علم املنـذر وتشخيـصه: يف املقام نقول
ّص أن إنـذاره ال يـؤثّر فيه، فقد يشخّر يف السامع أو غري مؤثّإنذاره مؤث ر فـال ّ
املوارد، فيكـون قـد  يف تشخيصه وعلمه يف بعض ًئاقد يكون خمطّ أنه ينذر، مع

 ،ّالتحذرت املوىل عىل السامع وجوب ّفحتى ال يفو. ّالتحذرت عىل السامع ّفو
 . ًمطلقاِأمر املنذر أن ينذر 

يف بعـض ّ؛ ألنـه ًمطلقاِأوجب اإلنذار عىل املنذر ّ إنام ّأن الشارع: ّفتحصل
 ولكـن يف ّمـؤثر إنذاره غـري ّص أنّ، فقد يشخًااألحيان يكون تشخيصه خاطئ

 مـع عـدم إجيـاب ًمطلقـاِفإجياب اإلنـذار عـىل املنـذر . )٢(ًاّمؤثرالواقع يكون 
                                                           

ّهذا من قبيل أن الشارع أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا احتمل التأثري  )١(
ٍال مطلقا؛ ألنه إذا مل حيتمل التأثري يكون أمره وهنيه لغوا حينئذ ً  ).ظلّهدام منه . (ًّ

ّومن هنا أفتى مجلة من الفقهاء املحققني أن وجوب األمـر بـاملعروف والنهـي عـن  )٢( ّ
ف ّص املكليّ مرشوط باحتامل التأثري؛ ألنه يف كثري من األحيان يكون تشخاملنكر غري
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 . ليس فيه لغو،ًمطلقا عىل السامع ّالتحذر
عـىل إطـالق وجـوب ّ تـدل آية النفر الّ بأن :ًقد يناقش ثانيا :الوجه الثاين

 لوجود قرينـة يف اآليـة املباركـة ؛ِ حلالة عدم علم السامع بصدق املنذرّالتحذر
 ّنإ>:  بقولـه)رمحـه اهللا  (ة عىل عدم اإلطالق، وهذا ما أفاده الـشيخ األنـصاري ّدال
معرفة األمور الواقعية من الدين، فاإلنـذار الواجـب ّ إال  الواجب ليسّتفقهال

عقيب اإلنذار هبا، فإذا ّ إال  فيها، فاحلذر ال جيبهفقّتهو اإلنذار هبذه األمور امل
 بغريهـا مباألمور الدينية الواقعيـة أأ ؛ اإلنذارقعبم ور ـ بالفتح ـ َمل يعرف املنذ

فانحـرص وجـوب  .ر ـ بالكرس ـ مل جيب احلـذر حينئـذِ من املنذًداّ أو تعمًخطأ
احلذر فيام إذا علم املنذر صدق املنذر يف إنذاره باألحكام الواقعية، فهـو نظـري 

 .ه يمتثلهاّلعل بأوامري ًأخرب فالنا: قول القائل
املقـصود مـن هـذا ّ فإن  ما ورد من األمر بنقل الروايات، فهذه اآلية نظري

وجوب العمل بـاألمور الواقعيـة، ال وجـوب تـصديقه فـيام ّ إال الكالم ليس
 لوجوب العمل بـاخلرب ً هذا ضابطاّحيكي ولومل يعلم مطابقته للواقع، وال يعد

 .)١(<ي الصادر من املخاطب يف األمر الكذائيالظنّ
 بـام )رمحـه اهللا   ( مـراد الـشيخ األنـصاري)قدس سره (يد وقد أوضح األستاذ الشه

ّأن وجوب احلذر هنا رتب عىل اإلنذار املأمور به، واإلنذار املأمور به : حاصله ّ
 . وذلك بقرينتني؛هو اإلنذار الواقع ال اإلنذار الكاذب

 حتــت قولــه ًالّهــي أن اإلنــذار بغــري الواقــع لــيس داخــ: القرينــة األوىل
 ).فلينذروا(

                                                                                                                                        

من هنا عىل . رّر، ولكنه يف الواقع مؤثّ أو موقفه غري مؤثهّص أن كالمّ، فقد يشخًاخمطئ
 سـواء احتمـل ، وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكـر،ف أن يعمل بوظيفتهّاملكل
 ).ظلّهدام منه . (مل ذلك الطرف املقابل أو مل حيته يفتأثري

 .٢٨٣ ـ ٢٨٢ ص١ج: مصدر سابقفرائد األصول،  )١(
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ّن اإلنذار إنام يكون بام أّهي أن ظاهر اآلية : رينة الثانيةالق  .ّتفقهّ
ُ أن اإلنذار الذي ع:عرفُوهباتني القرينتني ي ّلق عليه احلذر إنام هو اإلنذار ّ ّ

 وجوب احلذر إذا وقـع :عليه اآلية هوّ تدل بحكم اهللا تعاىل الواقعي، فغاية ما
ّ ال يعقل كونه حكام ظاهريا وأنـه  فيه، ومثل هذا الوجوبّتفقهإنذار بواقع ما  ً ً ُ

  احلذر هنا أنيط باإلنـذار املطـابق للواقـع، وجوبّ ألن ؛ّيريد أن جيعل احلجية
ً فقـد أصـبح عاملـا إذنّ إن إنذار هذا املنـذر مطـابق للواقـع ّكلفأحرز امل فإن

ّ ألن ؛ بالنـسبة إليـهّجيـةٍبحكم اهللا تعاىل الواقعي، وحينئذ فال معنى جلعل احل
 مل ّكلفّ غري العامل، وإن فرض أن املّيكون بحقّ إنام ، وهوّ ظاهريٌها حكمجعل
ّ ألن ؛ فهـو ال حيـرز وجـوب احلـذر بالنـسبة إليـهإذنإنذار بالواقع، ّ أنه حيرز

ب عىل اإلنذار بالواقع، وهو غري حمرز لـذلك، وعليـه فهـذا ّتُوجوب احلذر ر
ًالوجوب يستحيل كونه حكام ظاهريـا،  ًن يكـون حكـام إرشـاديا ّبـد أ فالإذنً ً

 .)١( فال يمكن االستدالل هبذه اآليةإذنًوعظيا، 
ّعي أنـه ال دليـل عـىل ّمـن املناقـشة نـدّول يف الوجـه األ: وبعبارة أخرى

ات احلكمـة، ّقدم بمّمسكهو التّإما الدليل ّ ألن ؛ّالتحذراإلطالق يف وجوب 
 بقـانون ّمـسكالت ّإمـا و،ّ إن املوىل ليس بصدد البيـان مـن تلـك اجلهـة:وقلنا

 . ال لغوية يف املقام:اللغوية، وقلنا
عي وجـود القرينـة عـىل عـدم اإلطـالق ّى وندّيف الوجه الثاين فنرتقّ أما  

 .ًمطلقا وليس ّمقيد ّالتحذرّوعىل أن وجوب 
: ّإن اآليـة قالـت: وملعرفة القرينـة عـىل التقييـد وعـدم اإلطـالق نقـول

ُوِ نذروا{ ِ ْ ُ ْقو هم َ ُْ َ َإذا َ ُرجعوا ِ َ ْإ هم َ ِ ْ
َ
ْلعلهم ِ ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ ّر أنـه جيـب عـىل ّ، فاآلية تقر}َ

  وليس احلذر من، به يف املدينةّتفقهمه وّتعلّ مما ِأنذر به املنذرّ مما السامع أن حيذر
 . به يف املدينةّتفقهمه وّتعلّ مما لو مل يكنّ حتى ما أنذر به املنذرّكل 

                                                           

 .٢٠٠ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول :  انظر)١(
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 بـه ّتفقـهب عىل اإلنذار باملّ السامع مرت عىلّالتحذرّوهذا يعني أن وجوب 
ّإن >: )رمحـه اهللا  ( اخلـوئي ّسيد قـال الـ؛ عىل إنذار املنذر بشكل مطلـقًابّوليس مرت

ٍتفقـههو اإلنـذار عـن ّ إنام ب عليه وجوب احلذرّتُاإلنذار الذي ر  يف ٍ ومعرفـةّ
يـة بـام  مورد اآلّ، فيختصّتفقهًالدين، ال مطلق اإلنذار ولو كان ناشئا عن غري 

 باآليـة مـن ّمـسك، وبدونـه يكـون التّتفقهًإذا أحرز كون اإلنذار ناشئا عن ال
 .)١(< بالعموم يف الشبهة املصداقيةّمسكالت

ٍفإذا علمت أن هذا حصله من املدينة حينئذ علمـت بـصدقه، وبحثنـا يف  ّ ّ
فـإذا علمـت أن . بصدقه وبمطابقتـه للواقـعّشك  خرب الواحد عندما نّحجية
 فيكـون ؛ علمـت بـصدقهٍتكـون حينئـذ،  بـهّتفقهذي خيربك ينذرك بام ًزيدا ال

 .البحثّحمل ًخارجا عن 
خربنـا ، ولكن الكالم فـيام إذا أّحجيته بلإذا علمنا بصدق قول زرارة نقو

نريد أن نثبـت ّ أننا  صادق أو ليس بصادق، بمعنىّزرارة بيشء وشككنا يف أنه
ٍإذا علمنا بصدق زرارة فحينئذ ّ أما د الكذب،ّ خرب زرارة مع احتامل تعمّحجية

 خرب الواحد، بل من باب علمنـا بـصدقه ّحجية، ال من باب ّحجةقوله يكون 
 عـىل الـسامع إذا سـمع قـول ّالتحذروهذه اآلية ال توجب . ومطابقته للواقع

 .ّتفقه عىل من ينذر بام ّالتحذرلو شككنا باملطابقة بل تثبت وجوب ّ حتى املنذر
 . قه بام أنذر بهعلمنا بصد: أي

هـو ّإنـام  ليس بمطلـق وّالتحذر وجوب ّأنّ تدل إذن توجد قرينة يف اآلية
 ما أنذر به مطابق وصـادق، ولـيس ّنأ بحصول العلم بمطابقة الواقع، وّمقيد

 .ًخمطئا للواقع
                                                           

ّتقريـرا ألبحـاث آيـة اهللا العظمـى الـسي دراسات يف علم األصول، )١( د أبـو القاسـم ً
سة دائرة معارف الفقه ّرودي، مؤسد عيل اهلاشمي الشاهّ آية اهللا السي:اخلوئي، تأليف

 .١٧٧ ص٣ج: هـ١٤٢٦اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
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ٍّإن الوجه الثاين فيه ترق:  قلنامن هذا ّ باعتبار أن الوجه ؛ّول عىل الوجه األّ
د دليـل ووجب ال دليل عىل اإلطالق، بينام الوجه الثاين يقول :لكان يقوّاألول 

 .عىل التقييد
 حيـث )رمحـه اهللا   (نا األسـتاذ اخلـوئيّسيدوهبذا البيان يظهر ضعف ما ذكره 

يـراد ال يرجـع إىل فهـذا اإل. )١(<ّولّإن مرجع هذا اإليراد إىل اإليراد األ>:  قال
ّات احلكمة باعتبـار أن املـوىل ّقدم مالكالم ليس يف قصورّ ألن ؛اإليراد السابق

ّليس يف مقام البيان، بل نفرض أن املوىل يف مقـام البيـان مـن ناحيـة وجـوب 
ّاحلذر، لكن احلذر املعلق عىل اإلنذار بالواقع، ومثل هـذا يـستحيل أن يكـون 

ًحكام ظاهريا،   . فهذا اإليراد ال يرجع إىل السابقإذنً
 

ه عىل نحـو ّ واجب، وأنّالتحذرّن أ: قلنا  بأنوالثاينّول  األمر األمناّلو سل
ال مالزمة بينه وبني  إذ ؛ةّلتعبدي اّجية بداللته عىل احلمّنا ال نسلّولكن ،اإلطالق

 . الكالمّحمل ة التي هي ّلتعبدي اّجيةاحل
ة، ّلتعبديـ اّجيـة وبـني احلًمطلقـا نحن هنا ننكر املالزمة بني الوجوب إذن

ًمنا األمرين السابقني معا أيضاّفحتى لو سل ة عـىل ّ ال تكون اآلية املباركة دالـ،ً
 . خرب الواحدّحجية

بعد ّ أنه :هذه اآلية كانت بصدد بيان قضية تارخيية حاصلها: تقريب ذلك
نترش اإلسالم يف شـبه اجلزيـرة العربيـة ويف منـاطق ا ،الفتح أو قبله بقليل عام

وهـؤالء . )علـى صـاحبها وآلـه أفـضل الـصالة والـسالم      (رة ّدينة املنونائية عن مركز الوحي؛ امل
مات، وهذا العلم ـ كـام ّكانوا يعلمون بوجود دين فيه تكاليف وواجبات وحمر

صـلّى  (ّ النبي  فرد من أفراد املسلمني الذين مل يكونوا معّفكل. ّمنجزهو واضح ـ 
                                                           

 .١٧٨ ص٣ج: مصدر سابق دراسات يف علم األصول، )١(



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة ................................................................................ ٩٦

الع عـىل ّينـة وال يـستطيعون االطـ يف املدينة أو كانوا قريبني مـن املد)اهللا عليه وآله  
ّ أنـه األحكام والتكاليف الرشعية يوجد عندهم مثل هذا العلم اإلمجايل؛ وهو

وهـذا العلـم اإلمجـايل . هناك أحكام، فهناك أشياء جتب وهنـاك أشـياء حتـرم
 ويـسأله )صلّى اهللا عليه وآله    (مسلم أن يأيت بنفسه إىل رسول اهللاّ كل  يقتيض منّنجزامل

ّلواجبات عيل؟ وما هي املحرما هي ا  مـا حيتمـل ّ فكـل،ّمات عـيل؟ أو حيتـاطَّ
 . ما حيتمل وجوبه يأيت بهّ وكل،حرمته ال يأيت به

ً جدااالحتياط عرس ، فيبقـى ّولًني، خـصوصا يف الزمـان األّكلفـ عـىل املّ
ًومن الواضح أنه ليس بإمكـان املـسلمني مجيعـا أن . وجوب الفحص الكامل ّ

 . ليفحصوا عن األحكام)صلّى اهللا عليه وآله (هللاينفروا إىل رسول ا
فرقـة ّ كـل  وهـو أنـّ لبيان أن هذا املقدار مـن الفحـص ت اآلية جاءإذن

 تعود لتنذر مـن مل ينفـر ّ ثم،م األحكامّ يف الدين وتتعلّتفقهتبعث طائفة منها لت
 إذن اآلية. ا املسلمون وجوب الفحص الكاملّسقط عنكم أهيُ يـت به ّتفقهبام 

 تنجيز العلم اإلمجـايل، وهـو ّكلفاملباركة بصدد بيان الطريق الذي يرفع به امل
ّينحل وا ّتفقه وعند إخباركم بام ،وا يف الدينّتفقهفرقة طائفة منها ليّ كل إرسال

 .العلم اإلمجايل
ّ أن التنجيـز يـأيت : خرب الواحدّحجيةنحن نريد من : ت هذا نقولفإذا عر

ّإن أخـربين فتجـب عـيل ّ أما ّب عيل الصالة،جتين فال مل خيرب  فإنبعد اإلخبار،
 عليه، فعندما يقـول ّرتتبوهذا يعني أن التنجيز يف طول اإلخبار وم. الصالة

 ّوهـذا يعنـي أن.  فهـذا يوجـب يل التنجيـز)السورة واجبـة( :يل خرب الواحد
ار خبويف اآلية الكريمة اإلنذار واإل. ة عن اإلخبارّتأخرالتنجيز صار يف رتبة م

 .  خرب الواحدّحجيةعىل ّ تدل  عىل التنجيز، فالّرتتبم
 هبـذا اإلخبـار، وهـذا ًيئاز عليـك شـّنحن نريـد أن ننجـ:  أخرىوبعبارة

ز ّز عليك اليشء بل العلـم اإلمجـايل هـو الـذي نجـّاإلنذار ليس هو الذي نج
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 . بالطريق الذي ذكرناهّينحل نعم، العلم اإلمجايل . عليك اليشء
 خرب الواحد، وهذا هو معنى قـول ّحجية اآلية ليست بصدد ّأن: ّفتحصل

ونحـن .  اإلنذار يستبطن التنجيز يف الرتبة الـسابقةّ أن)قدس سره (األستاذ الشهيد 
ًا عن اإلخبار، وهنا لـيس ّتأخر خرب الواحد أن يكون التنجيز مّحجيةنريد من 
ّحمـل إذن مـا هـو ، جيز عن التنّتأخر بل اإلنذار م،ًا عن اإلخبارّتأخرالتنجيز م

ّمحـل الكالم ال تتعرض له اآلية املباركة وما تتعرض له اآليـة ال عالقـة لـه ب
   املرحلـة الثالثـة ّأنّ إال ،منا بتاممية املرحلة األوىل والثانيةّفحتى لو سل. الكالم

ٍتامةغري ـ وهي املالزمة ـ  ّ . 
ّ فـإن :آليـة املباركـة يف هـذه ا)قدس سره ( الشهيد ّسيدوهذا هو اجلديد عند ال

ًكالم ومناقشة األصوليني مجيعا مـرتبط باملرحلـة األوىل والثانيـة، ومل ينـاقش 
ّ فـإن ت األوىل والثانيـةّ لـو متـ:هم يقولونّ منهم يف املرحلة الثالثة، بل كلٌأحد

ة األوىل ّمنا بتامميـّلو سلّ حتى : فيقول)قدس سره( الشهيد ّسيدالّ أما .مةّالثالثة مسل
 .(١)مة، بل مناقشةّثانية فالثالثة غري مسلوال

عـىل ّ أمـا  بناء عىل مباين القوم،ّتكلم ي)قدس سره (إىل هنا كان األستاذ الشهيد 
املنـذر ّ ألن ؟ّجيـة يـستلزم احلّالتحذر وجوب ّنإ الطاعة، فمن قال ّمبنى حق

                                                           

َ لفظ اإلنـذار يـستبطن التنجيـز يف ّ أن: وهوّ موضوعيٍل عىل أصّ ولكن هذا يتوقف)١(
ة خـرب ّ عـىل حجيـةّلكانـت دالـ) ليخربوا قـومهم: (الرتبة السابقة، ولو كانت اآلية

 . ة عىل حجية خرب الواحدّفهي غري دال) لينذروا: (ولكن عندما قالت، الواحد
ّمن هنا نبحث يف القرآن الكريم لنرى أنه عندما يستعمل لفظ اإلنذار، هل يـستعمله 

ّائام يف مورد وجود منجز سابق أد   األمر ليس كذلك؟ مً
ّر إال يف مورد منجز سابقفإذا كان القرآن الكريم ال يستعمل لفظ اإلنذا  كان كـالم ،ّ

نـذار وإن مل يكـن هنـاك ّأما إذا كان يستعمل لفظ اإل. ًاّتام: )قدس سره ( األستاذ الشهيد
 اإلنـذار املـستعمل يف ّ فلعل ـام يرادف اإلخبار يعني يستعمل اإلنذار ب ـّمنجز سابق

 ).ظلّهدام منه . (اآلية هو اإلخبار



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة ................................................................................ ٩٨

عـىل إذن  ال دليل ،  عندناّمنجزًعندما يقول كالمه يوجب احتامال، واالحتامل 
 خرب الواحـد ّ ال من باب أن،ّمنجز االحتامل ّ قول املنذر هذا من باب أنّحجية
 . ّحجة

 قـال ؛ّ خرب الواحد غري تامّحجيةّ أن االستدالل بآية النفر عىل ّتضحا إذن
 خبـار اآليـة غـري نـاظرة إىل مـسألة اإلَّنأالظـاهر >: )قـدس سـره   (األستاذ الشهيد 

ّخرى هي لزوم وجود طائفة بـني األمـُ بل تنظر إىل مسألة أّحجيتهو ّة تتحمـل ُ
 ّ عن طريـق التفقـه يف الـدينالفكري يف سبيل اهللا وولية اجلهاد العقائديؤمس
ّة عـن حجيـة خـرب الواحـد ّهذه مسألة أجنبي و؛األجيال ومحله إىل األطرافو ّ

 .)١(< املبحوث عنها يف علم األصول
 

 . ّالتحذريف وجوب : أي، <ّولاقش يف األمر األوقد ين>: )قدس سره(قوله  •
، املعـرتض هـو <تلـك الوجـوهّ أول بـاالعرتاض عـىل>: )قدس سـره  (قوله  •

 .نا يف الرشحّ كام بي)رمحه اهللا( األصفهاين ّحققامل
 ).َّلعل(، وهي <ّبأن األداة>: )قدس سره(قوله  •
 ال ّرتقـبالا موقـع ّبـأن األداة مفادهـا وقـوع مـدخوهل>: )قـدس سـره   (قوله  •
ً أمـرا ّرتقب، فقد يكون املّرتجيمن الّأعم  ّرتقبالّ، ومن الواضح أن <ّرتجيال

ًحمبوبا وقد يكون أمرا مرغوبا عنه ً ونحـن .  فهو يساوق املطلوبيـةّرتجيالّ أما .ً
 .ّرتجي ال الّرتقبالوقوع مدخوهلا موقع ) ّلعل( مفاد كلمة ّنقول أن

 يف )رمحـه اهللا  ( صنّف، يناقش امل<ًب ليست دائام واجبة غاية الواجّبأن>: قوله •
 .ّإهنا سالبة جزئية: ة الكربى، فيقولّكلي

                                                           

 حممـود دّالـسي اهللا آيـة تـأليف اللفظـي، الـدليل مباحث ، بحوث يف علم األصول)١(
: هــ ١٤٢٦ الثالثـة، الطبعـة اإلسـالمي، الفقه معارف دائرة الشاهرودي، اهلاشمي

 .٣٨١، ص٤ ج
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وإن كانـت الغايـة حمبوبـة :  أي،<ًوإن كانت حمبوبة حتام>: )قدس سره (قوله  •
 .من الوجوبّأعم ًحتام، ولكن املحبوبية 

 .إلجياب الغاية:  أي،<إلجياهبا>: )قدس سره(قوله  •
بل يقتـرص املـوىل يف :  أي،<بل قد يقترص يف مقام الطلب>: )قدس سره (له قو •

 .مقام الطلب
 باب من أبواب ّوسد:  أي،< باب من أبواب عدمهاّوسد>: )قدس سره (قوله  •

: ُ ملـاذا؟ قلـتقلـت  فإن.ًعدم الغاية وإن كان الباب اآلخر مفتوحا عىل حاله
 مطلـق العنـان، وهنـاك مفـسدة يف ًاّ هناك مصلحة يف بقاء اإلنـسان حـرّلعل

ًفـإذا كـان هـذا معقـوال ثبوتـا. تكليفه بالغاية عند وجوب ذي الغايـة  : إذن،ً
 .ّتامةتها غري ّكليالكربى 

مانع مـن :  أي،<عند وجود حمذور مانع عن التكليف هبا>: )قدس سره (قوله  •
 ّكلفعىل املالتكليف  بالغاية، واملحذور هو مؤونة التكليف، واملؤونة الزائدة 

 .لو مل حيصل له علمّ حتى ّالتحذرجيب عليه بأن 
 . وعدم الغاية:  أي،<وعدمها>: )قدس سره(قوله  •
 . ةّاملشقحمذور وغري :  أي،< وغريه،ةّكمحذور املشق>: )قدس سره(قوله  •
 إلنذار املنذر، ولو مل نوجب اإلنذار عـىل <ًاّمنجزفيكون >: )قدس سره (قوله  •
لو وجبنا عليـه ومل نوجـب عـىل الـسامع ّ أما ،ًمطلقا ّالتحذرَّ لنسد باب املنذر
 . تبقى فائدة وهي حصول العلم يف بعض املوارد،ًمطلقا
، يف < العلم عـىل إنـذارهّترتبًوملا كان املنذر حيتمل دائام >: )قدس سره (قوله  •
ّ إال لم بإنذاره ال حيتمل حصول الع،ًمنذر إذا كان صادقا فيام ينذرّ كل :النتيجة

 ه يف أثر عىل إنـذاره، ولكنّـّرتتبيف بعض املوارد النادرة، عندها يقطع بأنه ال ي
 علم السامع من إنذاره، ولو من باب ّترتبحيتمل  ـ ًبل دائام ـ األغلب ّاألعم 

هذا السامع كـان قـد سـمع اإلنـذار مـن شـخص، ّ ألن اجتامع قرائن أخرى؛
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هو ، ومـن ّه عندما يـسمعه حـصل عنـده شـكلكنّ مل حيصل له اطمئنان، ولكنّ
إذن قد . ًاّيكون تامّول ما سمعه من األّ بأن ثالث ومن رابع سيحصل له العلم

 . عىل السامعًمطلقاوال نوجب القبول ّول خبار عىل األنوجب اإل
ّوهذه املناقشة إذا متت جزئيا فال تتم>: هقول • ً  مناقشة األمر ّأن:  أي،<ًاّكلي ّ
 . ّول يف الوجهني الثاين والثالث دون األّتامة الثالثة ههبوجوّول األ

 ّرتقـبال) َّلعل(وكون مفاد :  أي،<ّرتقبالوكون مفادها >: )قدس سره (قوله  •
 .صحيحـ  األصفهاين ّحققكام قال املـ 

 )قـدس سـره  (ّ؛ باعتبار أن األستاذ الـشهيد <ّولبعد تسليم األ>: )قدس سره(قوله  •
الثـاين ّ أمـا ،ًمطلقـاّول ارج يرى عدم إمكان تصحيح األمـر األيف أبحاث اخل

 ٍ األصفهاين وارد، ولكن بتتميمّحققفإشكال املّول األّأما والثالث فواضح، و
وهذا يعنـي عـدم . ّغري تامّول  فيكون األمر األ،تهّ يظهر عدم متامي)قدس سره (منه 

 ّلذا عـرب. ية الكريمة فينهدم االستدالل باآل،ّالتحذروجود دليل عىل وجوب 
 ).ّولبعد تسليم األ(

ُ اآليـة مل تـسق مـن حيـث األسـاس إلفـادة وجـوب ّأن>: )قدس سره (قوله  •
بـصدد البيـان ّإنـام ًأساسا اآلية ليست بصدد بيان هذه اجلهة، و:  أي،<ّالتحذر

 .من جهة أخرى
 .يةبإطالق هذه اآلية من هذه احليث:  أي،<بإطالقها>: )قدس سره(قوله  •
 .ّالتحذروجوب :  أي،<وجوبه>: )قدس سره(قوله  •
ِ، سواء حصل للسامع علم من املنذر أو مل <حالّ كل عىل>: )قدس سره (قوله  •

 .حيصل له علم منه
ذلك : َقلت  فإن،<حالّ كل ّأن وجوب اإلنذار ثابت عىل>: )قدس سره (قوله  •

 . املالزمةال نقبل: ُقلت. حالّ كل يستلزم وجوب القبول عىل
 .، من كالم املنذر< عىل من حصل له العلمّإال>: )قدس سره(قوله  •
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 سواء حصل العلـم <حالّ كل ه يوجب اإلنذار عىلّولكن>: )قدس سره (قوله  •
 .ِللسامع من كالم املنذر أو مل حيصل

، االحتياط هنا لـيس هـو االحتيـاط <ًوذلك احتياطا منه>: )قدس سره(قوله  •
هذا االحتياط هو يف فعل املوىل وليس االحتياط ، ةيلمع يف األصول الوجودامل

 .ّكلفيف فعل امل
 :ّإن االحتياط عىل قسمني: ولتوضيح الفكرة نقول

 ،يف نجاسـة أحـد اإلنـاءينّشك ، كام لو ّكلفاالحتياط يف فعل امل: ّولاأل
 .ًاالحتياط هنا يقتيض تركهام معاّفإن 

 ذكرنـا يف بحـث اجلمـع  فقد.وىل تبارك وتعاىلاالحتياط يف فعل امل: الثاين
ّبني احلكم الواقعي والظاهري أن املوىل يف بعض األحيان يوس كيـة ّع دائرة حمرّ

ّالغرض، ولكن بال أن يتوس  غرض املوىل إنقـاذكان كام لو ، ع دائرة نفس الغرضِ
ْبنه من الغرق، ولكن يأمر عبده بإنقاذا  ّ الذي غرق هـو عـدوّلعلف. غريقّ كل َ

ّن إه؟ ال، ولكن حيـث ّ بإنقاذ عدوّعلقّ فهل يعني هذا أن غرض املوىل ت،املوىل
ٍ املوىل وحينئذ ال ينقذه، أمره بإنقاذ مجيع َّ ابن املوىل عدوّتصورالعبد قد خيطئ في

ّ كـل جيب عليك إنقـاذ: فيقول لعبده. ص من هذا االحتاملّيتخلّ حتى الغرقى
هـذا . كية الغرض ال يف نفس الغـرضّرع يف دائرة حمّوهذا هو توس. من غرق

 .هو املراد من االحتياط يف املقام وليس االحتياط الذي يف فعل العبد
، ال يف مقـام العمـل <ًوذلك احتياطا منه يف مقام الترشيع>: )قدس سره (قوله  •

 غري االحتيـاط ، االحتياط يف مقام الترشيع.، هذا االحتياط غري ذاكّمكلفلل
 .، وهو احلكم الظاهريّمكلف لليف مقام العمل

ّما يد>: قوله • ، وهذا الوجه )رمحه اهللا (عي هنا هو الشيخ األنصاري ّ، املد<عىُ
 ).عىَّدُما ي(  عنه بـقوله)قدس سره( األستاذ الشهيد ّ، فلهذا عربّحملهمناقش يف 

، يف الوجـه <من وجود قرينة يف اآلية عىل عدم اإلطـالق>: )قدس سره (قوله  •
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هنا فنقول يوجـد دليـل ّ أما كنا نقول بعدم وجود الدليل عىل اإلطالق،ّول األ
 . عىل عدم اإلطالق

 .لظهور اآلية:  أي،<لظهورها>: )قدس سره(قوله  •
 ).ظهورها(، الواو هنا عاطفة عىل لـ<وكون>: )قدس سره(قوله  •
بـل وجـوب ، ال مطلق اإلنـذار، <هذا النحو من اإلنذار>: )قدس سره (قوله  •
 . بهّتفقه عىل اإلنذار بام ّالتحذر
 بـه، أم فـيام مل ّتفقـه، إنذار املنذر فـيام <السامعّشك فمع >: )قدس سره (قوله  •

 . احلكم ال يثبت موضوعهّ ألن ؛ّالتحذر به، ال جيب ّتفقهي
 .لقول املنذر:  أي،<له>: )قدس سره(قوله  •
 يف املرتبـة الـسابقة بـالعلم هـو مـسبوق بتنجيـز األحكـامّإنام و>: قوله •

 .ة أشياء، منها العلم اإلمجايل، والشبهة قبل الفحصّ عدّنجز، وامل<اإلمجايل
ّهذا مضافا إىل تنج>: )قدس سره (قوله  •  :، يعني<ز األحكام اإللزامية باإلخبارً
 خـرب ّحجيةعىل ّيدل ً ولكن أيضا ال ، اإلنذار هنا يساوي اإلخبارّمنا أنّلو سل
 .الواحد

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

  خرب الواحدّحجيةّداللة السنة عىل  •
 ّمعنى السنة •
  خرب الواحدّحجيةّطرق إثبات دليلية السنة عىل  •
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 خـرب الواحـد تـارة يكـون ّحجيـةّذكرنا فـيام سـبق أن االسـتدالل عـىل 
وبعـد أن .  الرشيفة، وثالثة بالعقل، ورابعة باإلمجـاعسنّةباآليات، وأخرى بال

ا ـ  من البحـث يف داللـة اآليـات الـرشيفة، جـاء ـ هنـ)قدس سره( صنّفانتهى امل
 . أخبار اآلحادّحجية عىل سنّةليبحث يف داللة ال

هبا عىل املراد، ّتدل يات التي اساوقبل الدخول يف استعراض طوائف الرو
 :ٍوتقريب االستدالل هبا، ومناقشتها، نشري إىل أمور

ّ 

تالف  ختتلـف بـاختالف العلـوم وبـاخٍ حتديدات ومعـان<سنّةال>لكلمة 
ِصطلحني، ونحن نشري ُامل  : املقصود منها يف املقامّ بعض تلك املعاين، ونبنيإىلَ
  عند اللغوينيّسنةال

ا الطريقـة املـسلوكة، وأصـلها مـن قـوهلم ّبأهنـ: سنّةف علامء اللغة الّ عر
قـال . ًطريقـا:  أيًار فيـه سـنّّيـؤثّ حتـى  إذا أمررته عليه:ّسننت اليشء باملسن

 فهي الطريقة املسلوكة يف الدين، مـأخوذة مـن سـنن :سنّةالّأما و>: الرسخيس
جـرى يف طريقـه، وهـو ّ حتـى هّ املـاء إذا صـبّسـن: الطريق، ومن قول القائل

هي الطريقة املسلوكة >: وقال ابن نجم الدين املرصي. )١(<... اشتقاق معروف
ر ّوقـد تكـر>: وقال ابن منظـور. )٢(<ن من غري لزوم عىل سبيل املواظبةيف الدي

                                                           

حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهل  بكـر أيبلإلمام الفقيه األصـويل  ،أصول الرسخيس )١(
 .١١٣ ص،١ ج:هـ١٤١٤، دار الكتاب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، الرسخيس

ّلإلمام العالمة الشيخ زين الدين بـن إبـراهيم بـن ،  رشح كنز الدقائقالبحر الرائق )٢(
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. )١( <...ف منها، واألصل فيه الطريقة والسرية ّ وما ترصسنّةاحلديث ذكر اليف 
ّأن :  أي.)٢( <...السرية، حسنة كانت أو قبيحة: سنّةوال>: وقال يف موضع آخر

: ئة، كام يف احلديث النبـويّ هي الطريقة املعتادة سواء كانت حسنة أم سيسنّةال
مـة مـن غـ  أن  بها إ  يـوم القيا حسنة فله أجرها وأجر من عملّسنة ّمن سن>

ئة ّ سـ ّسـنةمن سن >: هّ يف ضد)صلّى اهللا عليه وآلـه  (وقال. )٣(<ينقص من أجورهم  ء

                                                                                                                                        

ّحممد املعروف بابن نجيم الدين املرصي، منشورات حممد عيل بيـضون، دار الكتـب  ّ
وكذلك عرفها ابن . ٣٥، ص١ج: هـ١٤١٨العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 

 .١١١، ص١ج:  املحتارّشية ردحا: عابدين يف
 منظـور ابـن مكـرم بـنّ حممد الدين مجال الفضل أبى ّعالمةال لإلماملسان العرب، ) ١(

 .٢٢٥، ص١٣ج: هـ ١٤٠٥ قم، ـ احلوزة أدب نرش املرصي، اإلفريقي
 .٢٢٥،  ص١٣ج: هسنفصدر  امل)٢(
 الـرازي كلينيال إسحاق بن يعقوب بنّ حممد جعفر أيب اإلسالم ثقة تأليف الكايف، )٣(

 الطبعـة اإلسـالمية، الكتب دار: نارش الغفاري، أكرب عيل عليه وعلق قابله اهللا، رمحه
 .٩، ص٥ج: ش ١٣٦٧: الثالثة

 عن آل الرسول، الشيخ الثقة اجلليل أبـو حممـد احلـسن بـن عـيل بـن حتف العقولـ 
، مؤسسة عيل أكرب الغفاري:  بتصحيحه والتعليق عليهياين، عنّاحلسني بن شعبة احلر

ّالنرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقد : هــ١٤٠٤سـة، الطبعـة الثانيـة، ّ
 .٢٤٣ص

 الـشيخبي املعـروف ّ جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه القمـ، أبواخلصالـ 
ّعيل أكرب الغفـاري، منـشورات مجاعـة املدرسـني يف : ّ، صححه وعلق عليهلصدوقا

 .٢٤٠: هـ١٤٠٣، ّقدسةاملاحلوزة العلمية، قم 
 شـيخ: تـأليف عليـه، اهللا رضـوان املفيـد للشيخ ،املقنعة رشح يف هتذيب األحكامـ 

 دّالـسي ةّاحلجـ دناّسـي عليه قّوعل هّحقق الطويس، احلسن بنّ حممد جعفر أيب الطائفة
 الرابعـة، الطبعـة هـران،ط اإلسالمية، الكتب دار: النارش اخلرسان، املوسوي حسن
 .١٢٤ ص،٦ج: ش ١٣٦٥
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 .)١(<فعليه وزرها ووزر من عمل بها إ  يوم القيامة
 وقيل أصـلها الطريقـة املحمـودة، فـإذا أطلقـت انـرصفت إليهـا، وقـد 

وقد نقـل هـذا املعنـى . )ئةّ سينّةسمن سن (: ة، كقولهّمقيدتستعمل يف غريها 
 الطريقـة املحمـودة املـستقيمة، :سنّةالـ>: ابن منظور عن التهذيب، حيث قال

 مـن أهـل الطريقـة املـستقيمة :، معنـاهسنّةفـالن مـن أهـل الـ: ولذلك قيـل
 .)٢(< وهي مأخوذة من السنن وهو الطريقاملحمودة،

  عند الفقهاء ّسنةال
 :، منهاٍمعان عند الفقهاء عىل سنّةتطلق ال

ا تطلـق ّفإهنـحكم يستند إىل أصول الرشيعة، يف مقابل البدعة ّ كل :ّولاأل
ام استعملها علـامء الكـالم ّورب. سنّةعىل ما خالف أصول الرشيعة ومل يوافق ال

 .هبذا االصطالح
 ليس معـه املنـع ًاترجيحما يرجح جانب وجوده عىل جانب عدمه : الثاين

ام كـان إطالقهـا عـىل ّ، وربـّ كلمة املـستحبمن النقيض، وهي بذلك ترادف
 . ّعىل اخلاصّعام النافلة يف العبادات من باب إطالق ال

 عندهم ويقصد هبا الطريقة املسلوكة يف الدين من سنّةقد تطلق ال: الثالث
صـلّى  (ّ النبي غري وجوب وال افرتاض، ونعني بالطريقة املسلوكة ما واظب عليه

 ما : وهو، خرج النفل،د باملسلوك يف الدينّ، فبالتقيًنادراّ إال ه ومل يرتك)اهللا عليه وآله  
                                                           

 .٩٨، ص٢٠ج: ، الطبعة الثالثةلفخر الرازيلالتفسري الكبري،  )١(
 .٢٦١، ص٥ج: ، البيضاوي، دار الفكر، لبنان ـ بريوتتفسري البيضاوي ـ
 .١٢٤، ص١٤ج: ، اآللويسروح املعاين ـ
حممد بن عـيل : ن علم التفسري، تأليفمي الرواية والدراية  اجلامع بني فنّفتح القدير ـ

 .١٥٧، ١٣ج:  النارش عامل الكتابالشوكاين،
 .٢٢٦،  ص١٣ج: ، مصدر سابقلسان العرب )٢(
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 . الشرتاط املواظبة فيها؛ فهو دون السنن الزوائد،ة وتركه أخرىّمرّ النبي فعله
  فـاملراد )صلّى اهللا عليه وآلـه     ( رسول اهللاسنّةوإذا قلنا >: قال أبو هالل العسكري

 .)١(<اهبا طريقته وعادته التي دام عليها وأمر هب
 الطريقـة :، وهـي يف اللغـةسنّة مجع :والسنن>: وقال يف رياض السالكني

 الطريقة املـسلوكة يف الـدين :ة، ويف اصطالح الرشع هيّة أو غري مرضيّمرضي
 عليها مـع )صلّى اهللا عليه وآله(ّ النبي ما واظب: سنّة فال.من غري افرتاض وال وجوب

 .ًالرتك أحيانا
وإن  ،يت سـنن اهلـدىّكورة عىل سبيل العبادة سـمفإن كانت املواظبة املذ
 مـا يكـون إقامتهـا : اهلدىسنّةيت سنن الزوائد، فّكانت عىل سبيل العادة سم

 كاجلامعـة واألذان ، برتكهـا كراهـة وإسـاءةّعلـق للدين، وهي التي يتًتكميال
:  أي هي التي أخذها هـدى،:واإلقامة ونوافل الصالة اليومية، وسنن الزوائد

 يف قيامـه )صلّى اهللا عليـه وآلـه      (ته كسنّ، برتكها كراهة وإساءةّعلقا حسنة وال يتإقامته
 . )٢(<وقعوده ولباسه وأكله
يف الـدين يف  الطريقـة املـسلوكة : هي، يف الرشيعةسنّةال>: وقال اجلرجاين

  فإن،ًعليها مع الرتك أحياناّ النبي  ما واظب:سنّة فال.غري افرتاض وال وجوب
ة املذكورة عىل سبيل العبادة فسنن اهلدى، وإن كانت عىل سـبيل كانت املواظب

 .)٣(<العادة فسنن الزوائد
                                                           

ّ من كتاب الـسيد وي لكتاب أيب هالل العسكري وجزء احلاالفروق اللغويةمعجم  )١(
ّنور الدين اجلزائري، حتقيق مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني بقـم 

 .٢٨٥ص: هـ١٤١٢، الطبعة األوىل، ّاملقدسة
ّ، الـسيد عـيل خـان ليه السالمد الساجدين عّرياض السالكني يف رشح صحيفة سي )٢(

، ّاملقدسـةّ، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني بقـم املدين الشريازي
 .٢٠٤، رشح ص٧ج: هـ١٤١٥الطبعة الرابعة، 

 .٣٩ ص: اخلامسة، نرش األبطي، الطبعة حممود أبو رية،ديةّة املحمأضواء عىل السنّ )٣(
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 نيّ عند األصوليّسنةال
 )صلّى اهللا عليه وآله   (ّ النبي  هي ما صدر عنسنّةّون عىل أن املراد بالّفق األصوليّات

. واختلفوا يف مـدلوهلا مـن حيـث الـسعة والـضيق. من قول أو فعل أو تقرير
عوها إىل ما يشمل الصحابة، حيث اعترب ما يصدر عنهم ّاطبي وغريه وسفالش
 .ّجية من حيث احلّاصة وجيري عليه أحكامها اخلسنّة

 إىل مـا )علـيهم الـسالم   (ني من مدرسة أهـل البيـت ّعها أعالم األصوليّبينام وس
ما يصدر عن املعصوم ّ كل :، فهي عندهم)عليهم الـسالم  (ة األطهار ّيصدر عن األئم

ً قوال وفعال وتقريرا)عليه السالم ( ً مـا نقلـه ّ إال وال طريـق لنـا إىل الوصـول إليهـا. ً
 .خونّثون وأصحاب السري واملؤرّالرواة واملحد

ّ إنه وقع كالم بني األصوليّثم :  أي بـاخلرب،ّ هي املحكيسنّةّني يف أنه هل الّ
املعـصوم نفس قول املعصوم وفعله وتقريره؟ أم هي الروايات احلاكية لقـول 

؛ لذا أرجع ّول إىل األ)رمحـه اهللا ( وفعله وتقريره؟ ذهب الشيخ األنصاري )عليه السالم (
وذهـب . )١(سنّة خـرب الواحـد إىل البحـث عـن أحـوال الـّحجيةالبحث عن 

 األخبـار :سنّةاملراد من ال>: كاظم اخلراساينّ حممد  قال املوىل؛آخرون إىل الثاين
 .)٢(< وتقريرهاحلاكية عن قول املعصوم وفعله

 

، )عليه الـسالم  (الروايات الصادر عن املعصوم ّإما ، سنّةّإن الذي يكشف عن ال
ّوهذا يعني أن معنى دليلية .  التي تكشف عن رضا الشارعّقطعيةالسري الّإما و
ً من األخبار ما يكـون دلـيال عـىل أن يوجدّإما  : خرب الواحدّحجية عىل سنّةال

                                                           

 .٢٣٨، ص١ج: ، مصدر سابقفرائد األصول:  انظر)١(
 ،٢ ج:االيـرواين الغـروي احلـسني عبد الشيخ املرحوم بن عيل الشيخ ،هناية النهاية )٢(

 .٦٣ص
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أن توجد سرية قائمة عـىل العمـل بأخبـار اآلحـاد قـد أمـضاها ّإما ، وّجيةاحل
 .)عليه السالم(املعصوم 
 :سنّة خرب الواحد بالّحجية هناك طريقان إلثبات إذن

 .ّجية عىل احلّلدالةاألخبار ا: أحدمها
 .ّجية عىل احلّلدالةالسرية ا: وثانيهام
أن ّ البـد ، خرب الواحدّحجيةعىل ّول ق األياالستدالل بالطرّيصح ولكي 

االستدالل بنفس خرب الواحد ّيصح ال  إذ ؛ الصدورّقطعيةتكون هذه األخبار 
 ّحجيتـههبـا عـىل ّتدل أن تكون األخبار املـسّ البد  خرب الواحد، بلّحجيةعىل 

 .ّقطعيةينة بالتواتر أو بقرّإما ، )عليه السالم(معلومة الصدور عن املعصوم 
ّإن االستدالل بالسنّة جيب أن يكون بالسنّة >: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 

ّما مل تبلغ حد التواتر يكون من خرب الواحد الذي هـو ّ؛ ألنه  التواترّالبالغة حد
، وهـو ّحجيتـهء املتنـازع يف  الكالم، فيكون من بـاب االسـتدالل بالـيشّحمل 

ّيمكن االستدالل عىل حجية خـرب الواحـد بخـرب مصادرة عىل املطلوب، فال 
 التواتر، أو باعتبار مـا ّ السند، إما باعتبارّقطعيةّ، فالبد من فرض إذنالواحد، 

 .)١(< السندّقطعيةيوجب ّ مما ّيعوض عنه
خبـار أ ّجيـةلزوم الدور يف خصوص االسـتدالل هبـا حل>ًهذا مضافا إىل 

ا موقوفـة عـىل ّحجيتهـا، وّجيتهـحاالستدالل هبا موقـوف عـىل ّ ألن اآلحاد؛
 ّحجيـة كانـت ، خرب الواحدّجية وإذا كانت هي الدليل حل. خرب الواحدّحجية

 ّتوقـفا، لّحجيتهـا موقوفـة عـىل ّحجيتهـخرب الواحد موقوفة عليها، فتكون 
 .)٢(<اّحجيته خرب الواحد املوقوف عىل ّحجيةا عىل ّحجيته

                                                           

 .٢١٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
 طـاهرّ حممـد الشيخ العظمى اهللا آية: تأليف األصول، كفاية رشح يف الوصول بداية )٢(
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ليس يف أيدينا من األخبـار مـا ّ أنه يفّشك وال >: )رمحـه اهللا   (ّظفرقال الشيخ امل
ما قيل هو تواتر األخبار معنـى يف ّكل ّإنام هو متواتر بلفظه يف هذا املضمون، و

 صـاحب ّ يف الرواية، كام رآه الشيخ احلـرً خرب الواحد إذا كان ثقة مؤمتناّحجية
خبار يف ًا بتواتر األع يكاد يقطع جازمّاملتتبّ فإن وهذه دعوى غري بعيدة،. الوسائل
 . )١(<للمنصف  بل هي بالفعل متواترة ال ينبغي أن يعرتي فيها الريب،هذا املعنى
ّ إهنـا : لـذا قـال؛ له تواتر األخبار معنـىّتضحساين مل يا اخلرّحقق املّولكن

ت عىل اعتبـار أخبـار ّيف األخبار التي دل> :ًمتواترة إمجاال، وهذا ما أفاده بقوله
 كـام يظهـر مـن مراجعـة الوسـائل  ـف كثـريةاآلحاد؛ وهي وإن كانت طوائـ

 أخبـار اآلحـاد بأهنـا أخبـار ّحجيةيشكل االستدالل هبا عىل ّ أنه ّ إال ـوغريها
. ًفقة عىل لفظ وال عىل معنى، فتكون متواترة لفظا أو معنـىّا غري متّفإهنآحاد، 
يعلـم ه ّ أن رضورةً؛متواترة إمجاالّ أهنا ّ إالا وإن كانت كذلك،ّه مندفع بأهنولكنّ

 )٢(.<عليهم السالمبصدور بعضها منهم ًمجاال إ
ٍإن التواتر عىل أنحاء:  اخلراساين نقولّحققولتوضيح ما أفاده امل ّ: 

 ٍ أخبـار كثـرية عـىل لفـظّاتفـاقوهو عبارة عـن :  التواتر اللفظيـّول األ
األعمــال ّإنمــا >:  بحيــث يقطــع بــصدور ذلــك اللفــظ، كــام يف روايــة؛واحــد
 .)٣(<با يات

                                                                                                                                        

: هـ ١٤٢٥ األوىل، الطبعة رايض، الشيخ آل أرسة: النارش ،)هس سرقد( رايض الشيخ آل
 .٢، رشح ص٦ج

 .٨٦، ص٣ج: ، مصدر سابق أصول الفقه، الشيخ املظفر)١(
 .٣٠٢ ـ ٣٠١ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )٢(
 الدراسـات قسم :حتقيق الطويس، ناحلس بنّ حممد جعفر أيب الطائفة لشيخ  األمايل،)٣(

 األوىل، الطبعـة الثقافـة، دار والتوزيـع، والنـرش للطباعة البعثة مؤسسة اإلسالمية،
 .٦١٨ص: ـ ه ١٤١٤
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ن إ أخبار كثـرية عـىل معنـى واحـد، وّاتفاقوهو :  التواتر املعنويـالثاين 
كانـت بألفــاظ خمتلفــة، ســواء كــان بنحــو الداللــة املطابقيــة أم التــضمنية أو 

 .االلتزامية
 ،ٍ واحـدٍفقني عىل لفـظّخبار مجاعة غري متإوهو :  التواتر اإلمجايلـالثالث 
 بعض هذه ّنأة كثرة هؤالء املخربين علم بواسطه ي واحد، ولكنًّوال عىل معنى

 .ًاألخبار صادر قطعا
 بـصدور ًإمجـاالعلـم ُيّ مما هذه الطوائف الكثرية ّإن: إذا عرفت هذا نقول

 ً.إمجاالها متواترة  ولكنًّ وال معنىًن مل تكن متواترة لفظاإبعضها، فهي و
 ّقطعيـةّإن >: )رمحه اهللا  (ًحا مراد اآلخوند اخلراساينّقال األستاذ الشهيد موض

ليس هناك تواتر  إذ ؛كون بلحاظ أثر إمجايلتالسند الناشئة من التواتر ينبغي أن 
ّ احلجية، بل هو تـواتر إمجـايلّأدلة يف ّ أو معنويّلفظي ّ، والتـواتر اإلمجـايل إنـام ّ

ّيثبت قطعا أخص املداليل ّ صدوره، وحينئذ يعقد تواتر إمجايلّتيقنهو املّ؛ ألنه ً ٍ 
 من أخبار اآلحاد، مـن قبيـل خـرب الـصحيح ّتيقنّجية القدر املُيقتنص منه ح

 ويكـون ّتـيقنش عن رواية ينطبق عليها القـدر املّ نفتّالثقة العدل اإلمامي، ثم
ّمفادها حجية خرب الواحد عىل اإلطالق، فنعمل هبذا اخلرب حيث تثبت حجية  ّ

ل عـىل ّمطلق اخلرب، وبذلك نكون قـد أثبتنـا حجيـة مطلـق اخلـرب باالسـتدال
 .مرحلتني

 .ّعندما حصلنا التواتر اإلمجايل: األوىل
 وتقتـيض ّتـيقنّعندما حصلنا الرواية التي ينطبق عليها القـدر امل: والثانية

 .)١(<ّحجية مطلق اخلرب
ّ معتربا أن هذا املنهج )رمحه اهللا  ( األستاذ الشهيد عىل ما أفاده اآلخوندّعلق ّثم ً

                                                           

 .٢١١، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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وهـذا مـا .  فـرضّجمـرده يبقى نظرية، ولكنّي من الناحية المنهج صحيح وفنّ
هم مل ي مـن الناحيـة النظريـة، ولكـنّوهذا املـنهج صـحيح وفنّـ>: أفاده بقوله

ن منهـا التـواتر يف ّيرصفوا اجلهد الكايف يف سبيل تعيني الروايـات التـي يتكـو
 للمرحلـة الثانيـة، بـل كـان هـذا ًاملرحلة األوىل، وما يمكـن أن يكـون منـشأ

 .)١(<فرض ّجمردالفرض 
ّ 

هنـاك ّفـإن :  أي،< فهنـاك طريقـان إلثباهتـاّسنةالـّأمـا و>: )قدس سره (قوله  •
 .، ومها األخبار والسريةسنّة خرب الواحد بالّحجية إلثبات نيطريق
ــصح ولكــي :  أي،<االســتدالل هبــاّيــصح ولكــي : ()قــدس ســره(قولــه  • ّي

 .احد خرب الوّحجيةاالستدالل باألخبار عىل 
 األخبـار ّحجية، وإثبات < الصدورّقطعيةّالبد أن تكون >: )قدس سره (قوله  •

من بـاب مجـع ّإما عالم، وباب التواتر كام يذهب إىل ذلك األأن يكون من ّإما 
 .القرائن من رواية واحدة كام هو مبناه

                                                           

 . املصدر نفسه )١(





 

 

 

 

  
ّ 

 
  التصديق ببعض روايات الثقات عىلةّاألخبار الدال •
 ل احلديثّ عىل احلث عىل حتمّلةاألخبار الدا •
  عىل أمر اإلمام برواية احلديثّلةاألخبار الدا •
  السامع بالرواية أكثر من الراوي عىل انتفاعّلةاألخبار الدا •
 ّ عىل ذم الكذب عىل املعصومّلةاألخبار الدا •
 ننيّ إىل أشخاص معي عىل اإلرجاعّلةااألخبار الد •
 ّ رد علم الروايات إىل أهلها عىلّالدالةاألخبار  •
  عىل الرتجيح عند التعارضّالدالةاألخبار  •
  عىل الرتجيح باألوثقيةّالدالةاألخبار  •
  الثقةّ عىل اإلرجاع إىل كيلّالدالةاألخبار  •
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 خرب الواحد هي األخبار، ّحجيةّذكرنا فيام سبق أن إحدى الطرق إلثبات 
من األخبار الرشيفة التـي ط األضواء عىل طوائف ّويف هذا املقطع نريد أن نسل

 .املرادعىل هبا ّتدل سُيمكن أن ي
 طوائف من األخبار ملعرفة مـدى  عرش)قدس سره (استعرض األستاذ الشهيد 

 :، وهي كالتايل خرب الواحد أو عدم داللتهاّحجيةداللتها عىل 
 

ّ بعد أن اط)عليه السالم (ّبار أن اإلمام املعصوم ت بعض األخّدل لع عـىل بعـض ّ
 :ومن تلك األخبار. ّا حقّ بأهنّ أقر،ما رواه الثقات من أصحابه

اد بن عبيد اهللا بن أسيد اهلروي، عـن داود بـن القاسـم ّعن أيب بصري مح ●
بـن عبـد الـرمحن فه يـونس ّأدخلت كتاب يوم وليلة الذي أل>: اجلعفري، قال

هـذا ديـ  :  قالّه، ثمّحه كلّ فنظر فيه وتصف)عليه السالم (أيب احلسن العسكري عىل 
 . )١(<ّه  ّودين آبا ، وهو ا ق

بن إبراهيم الـوراق، عـن بـورق ّ حممد عن سعيد بن جناح الكيش، عن ●
من أصـحابنا، معـروف بالـصدق والـصالح والـورع ّ أنه البوشجاين ـ وذكر

 فدخلت عـىل ، من رأى ومعي كتاب يوم وليلةّخرجت إىل رس>:  قالـواخلري 
إن رأيـت أن تنظـر فيـه :  وأريتـه ذلـك الكتـاب وقلـت لـه)عليه السالم (ّ حممد أيب

 . )٢(<هذا صحيح ي ب  أن تعمل به: حه ورقة ورقة، فقالّوتصف
                                                           

صـلّى اهللا عليـه     ( ّبـي، باب وجوب العمل بأحاديـث الن١٠٠، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
 .٧٥، ح)وآله

 .٧٦ح، املصدر نفسه )٢(
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 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 )عليه الـسالم  (املعصوم ّعىل أن ما يرويه الثقات عن ّ تدل ّإن أخبار هذه الطائفة

:  عندما قال يف الروايـة األوىل)عليه الـسالم (اإلمام العسكري ّ ألن ًصادر عنه فعال؛
هـذا : (، وعنـدما قـال يف الروايـة الثانيـة)هّ  ـّقهذا دي  ودين آبا  وهو ا (

ّ، يشري بذلك إىل أن ما ورد مـن روايـات الثقـات يف )صحيح ي ب  أن تعمل به
 عنه وعـن آبائـه الطـاهرين، ٌليونس بن عبد الرمحن صادر) ليلةيوم و: (كتاب

دنا بـصدور مـا يرويـه الثقـات، ّ يتعب)عليه السالم ( اإلمام العسكري ّوهذا يعني أن
 . خرب الثقةّحجيةوهذا معنى 

 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 عن قـضية ّلمتك كان ي)عليه السالم(ّعىل أن اإلمام املعصوم ّ تدل هذه الروايات

هذه الروايـات مطابقـة ّ بأن  كان يف مقام اإلخبار)عليه السالم (ّخارجية، بمعنى أنه 
هذا ديـ  : (، فقال)م وليلةيو(رض عليه كتاب ُ ع)عليه السالم (اإلمام ّ ألن ؛للواقع
ّ، بمعنى أن ما يف هذا الكتاب مطابق للواقع، وهذا ال )هّ  ـّقبا  وهو ا ودين 

 .  خرب الواحدّحجية داللة فيه عىل
هذا الكتـاب :  يقول؛ث عن قضية خارجيةّ كان يتحد)عليه السالم ( اإلمام إذن
ثقـة ال ّ كـل ّ إن)عليـه الـسالم   (والذي يفيدنا يف املقام هو قول اإلمام . ه هكذاُوضع

 خرب الواحد ّحجيةنحن نريد : وبعبارة أخرى. ّيكذب، ال أن زرارة ال يكذب
 . مع عدم احتامل الكذبّجيةعىل احلّيدل ا الدليل مع احتامل الكذب، وهذ

، قـال )هذا ديـ  وديـن آبـا ( :)عليه السالم ( عندما قال اإلمام العسكري إذن
 وهو  ـّوهذا يعني أن ما رواه الثقة. ذلك من باب مطابقة ما يف الكتاب للواقع

الثقـة،  خرب ّحجية ال من باب ّحجةـ عبد الرمحن بن يونس يف كتابه يوم وليلة 
 .بل من باب مطابقة ما فيه للواقع
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االستدالل ّيصح هذه الروايات وأمثاهلا ال >: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
 يه هو التصديق الشخـيص مـن اإلمـام عليـه الـسالمعلّ تدل ّهبا، فإهنا غاية ما

لبعض الروايات عىل نحو القضية اخلارجية، فإذا وصلت إلينا عن طريق خرب 
ُة التـي جتعـل ّلتعبدي اّجيةفهو عني املتنازع فيه، فليس مفادها جعل احلالواحد 
 .)١(<يف املطابقة وعدمهاّشك عند ال

ّ 

ل احلديث، بمعنـى االسـتامع إليـه وحفظـه ّت عىل حتمّتوجد روايات حث
 : ونقله، ومن تلك الروايات

  ّمـن حفـظ مـن أمـ>: ّ أنـه قـال)آلـه  وى اهللا عليهصلّ(عن رسول اهللا عن أنس  ●
ّ وجـل يـوم القيامـة ّ بعثـه اهللا عـز، تاجون إ ه   أ ر دينهمّ  ما ًأر ع  حديثا

ًفقيها   ا ً>)٢(. 
سارعوا   طلـب العلـم، >: ّ أنه قال)عليه الـسالم (رواية جابر عن اإلمام الباقر  ●
ّ من ا نيا ٌ واحد   حالل وحرام تأخذه عن صادق، خ ٌثي نف  بيده  ديّفوا 

 .)٣(<ةّ وفض من ذهبْوما  لت
 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة

له ّ عىل حفظ احلديث وكتابته وحتمّهذه األخبار واضحة الداللة يف احلث
                                                           

 .٢١١، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
ّفخر الشيعة أيب عبد اهللا حممد بن النعامن العسكري البغدادي : االختصاص، تأليف )٢(

ات مجاعـة عـيل أكـرب الغفـاري، منـشور: ّب بالشيخ املفيد، صححه وعلق عليهّامللق
 .٦١ص: هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، ّاملقدسةّاملدرسني يف احلوزة العلمية بقم 

 يّالشيخ الثقة اجلليل أيب جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقي، عن: املحاسن، تأليف )٣(
ــه ــق علي ــصحيحه والتعلي ــرشه وت ــب ّالــسي: بن د جــالل الــدين احلــسيني، دار الكت

 .٢٢٧ص: هـ ش١٣٧٠اإلسالمية، طهران، 
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ونقله من خالل بيان ما للحافظ والكاتب والناقل من ثواب وأجـر، واإلمـام 
ّ عندما حث عىل احلفظ وحتم)لسالمعليه ا (  ليس الغرض من ذلـك هـو ،ل احلديثّ

ل، بـل ليوجـب عـىل املنقـول إليـه ّل بام هو حتمّاحلفظ بام هو حفظ، أو التحم
 قـول الناقـل أم مل  سواء حصل له العلـم مـن،قبول تلك األخبار والعمل هبا

. ًمطلقـا  ووجوب القبولًمطلقا للمالزمة بني وجوب النقل ؛حيصل له العلم
 . قول الناقل هلاّحجيةومعنى ذلك 

 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
ل ّيمكن أن يوجب املوىل عىل بعـضهم احلـديث وحتمـّ أنه ذكرنا فيام سبق

احلديث وحفظ احلديث وتقييد العلم بالكتابـة ونحـو ذلـك، ولكـن هـذا ال 
ا حـصل لـه العلـم ، بل جيب عليه القبول إذًمطلقايوجب القبول عىل السامع 

 .وال تلزم اللغوية
ّمضافا إىل أن هذه الروايات ليست بصدد قبول الـسامع أو عـدم قبولـه؛  ً

ُبصدد حفظ الرشيعة، فإذا مل حتفظ األخبار ومل تكتب ومل تنقل فقد تضيع ّإنام و ُ ُ
 . رشيعةال

ة ّهذه الروايات وأمثاهلا ال إشـكال يف صـح>: )قدس سره ( األستاذ ّالسيدقال 
 ّاألئمةوّ النبي كسب املعارف اإلسالمية واإلحاطة بام ورد عنّ فإن ضموهنا،م

، بل مرتبة منهـا مـن الواجبـات ّستحباتمن الروايات من أفضل األعامل وامل
ٌّإال أن هـذا أجنبـي.  حفظ الرشيعة عليهـاّتوقف ل؛الكفائية ّ  عـن بـاب جعـل ّ

ّاحلجية خلرب الراوي والتعب م املالزمـة بـني ّن بـاب تـوهّد بروايته، اللهم إال مـّ
 .)١(<ل عىل هذا، والسؤال من ذاك، وقد عرفت جواهباّإجياب التحم

                                                           

  .٢١٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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يف  أصـحاهبم بـاجللوس )علـيهم الـسالم  ( ّاألئمـةوهي الروايات التي أمر فيهـا 
ّخصوصا يف الكوفة ـ ليحد ـ املساجد  .ناسثوا الً
: ّ أنه قالعليه السالم الصادق رواية أبان بن تغلب عن اإلمام أيب عبد اهللا: منها

ً إال اهللا  لـصا  مـن شـهد أن ال  : ِيا أبان، إذا قدمت ا كوفة فارو هذا ا ديث> ّ

 .)١(<ّوجبت   ا نة
ا يـ: (ً يأمر أبـان قـائال لـه)عليه السالم ( اإلمام الباقر  نرىية هذا احلديثّفألمه

 . )٢()ِأبان، إذا قدمت الكوفة فارو هذا احلديث
وهكذا الروايات التي يأمر فيها اإلمام عليه السالم مؤمن الطاق وهـشام 

وقد كان لسان هشام . )٣(بن احلكم باجللوس يف مسجد الكوفة وحمادثة الناس
 .)٤(ّألف سيف، كام رصح بذلك هارون العبايسمائة  يف نفوس الناس من بلغأ

                                                           

 .٣٥٩، ص٥ج: مستدرك الوسائل. ٣٣، ١ج: املحاسن. ٥٢١، ص٢ج:  الكايف)١(
الف مـن اآلت ّ العواصم العلمية، التي ضمّمن أهمآنذاك  الكوفة كانت ّ باعتبار أن)٢(

ّطلبة العلوم الدينية، حتى قال عيل  دخلت مسجد الكوفة ووجدت فيهـا : بن الوشاءّ
دام : (منـه. الصادق عليـه الـسالمّ حممد ثني جعفر بنّ حد: يقولٌّث، كلّتسعامئة حمد

 ).ظلّه
ي للحديث ّ يمنع بعض أصحابه من التصد)عليه السالم(اإلمام الصادق كان  :وباملقابل )٣(

ّيف مسجد الكوفة، وهذا يدل عىل أن احلوزة العلمية يف زمن اإلمام  )عليه السالم( الصادق ّ
ّ بحيث إن األسـتاذ مـا كـان حيـق،ّمة ودقيقة إىل هذا احلدّكانت منظ  لـه أن يـأيت إىل ّ

ذن مـن اإلمـام ّإال بعـد أن يأخـذ اإلى للتـدريس واحلـديث ّمسجد الكوفة ويتصد
 ).ظلّهدام  منه. ()عليه السالم(الصادق 

ّالصدوق أيب جعفـر حممـد عـيل بـن كامل الدين ومتام النعمة، للشيخ اجلليل األقدم  )٤(
ّ، صححه وعلّالقمياحلسني بن بابويه  عيل أكـرب الغفـاري، مؤسـسة النـرش : ق عليهّ

 .هـ١٤٠٥، ّاملقدسةّاإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم 
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 الستدالل بأخبار هذه الطائفةتقريب ا
ّيدل  أمر أبان بنقل احلديث وروايته، وهذا )عليه السالم (ّمن الواضح أن اإلمام 

ً سواء كان قول الناقل مفيدا حلصول العلم للسامع ًمطلقاعىل وجوب الرواية 
مل جيـب ّإال ، وًمطلقـاًأم ال، ويلزم من ذلك ـ كام قلنا مرارا ـ وجـوب القبـول 

 لألمـر ىعلـم للـسامع، وحينهـا ال يكـون معنـيف حال حصول ال ّ إالالقبول
 .  خرب الثقةّحجيةًسوف يكون لغوا، وهذا يعني ّ؛ ألنه ًمطلقابالنقل 

 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 بإنكار املالزمة بني األمر بالنقل ووجوبـه وبـني :ويناقش التقريب أعاله

 .ًداّالقبول تعب
ة ّلتعبديـ اّجيـةّوهذا اللسان وأمثاله ال يدل عىل احل>: قال األستاذ الشهيد

ًإال بناء عىل القول باملالزمة بني األمر بالنقل وبني وجوب القبول، وقد عرفت  ّ
 بـذلك، ّجـةعدم املالزمة، بل يكفي يف وجاهة األمر بالنقل احتامل متاميـة احل

 . )١(<ةّلتعبدي اّجية عىل افرتاض احلّتوقفبحصول الوثوق لدى السامعني وال ي


 

ن ّت مجلة من األخبار عىل أن انتفاع السامع بالرواية قد يكـون أكثـر مـّدل
ٍورب حا ـل فقـه... >: منهـا؛انتفاع الراوي والناقل للروايـة  إ  مـن هـو أفقـه ّ

 .)٢(<منه
                                                           

 .٢١٤، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
ــصيحة )صــلى اهللا عليــه وآلــه( ّأمــر النبــي، بــاب مــا ٤٠٣، ص١ج:  الكــايف، الكلينــي)٢(  بالن

 .١للمسلمني، ح
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 بار هذه الطائفةتقريب االستدالل بأخ
ّهذه األخبار دلت عىل أن السامع نقل إليه الفقه، ومن املعلوم أن الفقه ال  ّ
ًحيمل إليه دائام عىل نحو القطع واليقني، بل كثريا من األحيان حيمل إليـه عـىل  ً

ّوحيث إن الرواية نص. نحو خرب الواحد يـستفيد منهـا ّ إنـام ّت عىل أن السامعّ
 ّفلـام.  عىل السامع ملا استفاد منـهّحجة يكن كالم الناقل أكثر من الناقل، فلو مل
 ،يـستفيد الناقـلّ ممـا  الـسامع يـستفيد مـن الروايـة أكثـرّفرضت الروايـة أن

 . الرواية عىل السامعّحجيةنستكشف 
 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 قد يوجب املوىل عىل الناقل أن ينقل وال يوجب عىل السامع أن يسمع إذا
 ،ّمل حيصل له العلم، ولكن من باب أنه يف كثري من املوارد حيصل للسامع العلم

ً ـ يكـون نقـل الـراوي مـسامها يف حـصول ّينقـل، أو ـ ال أقـل  بأنأمر الناقل
 .الوثوق واالطمئنان للسامع

ّ هذا مضافا إىل أن ّ أنه متى يقبـل الـسامع احلـديث : بصدد الرواية ليستً
ّ إن هذا املتن قد يستفيد :الرواية تريد أن تقولّإنام ل؛ ومن الراوي ومتى ال يقب

سامع ذلك، هل يثبت كيف يثبت للّ أما يستفيد منه الناقل،ّ مما منه السامع أكثر
ض إىل هـذه ّالروايـة مل تتعـرّ فـإن  حيتاج إىل القطع واليقـني؟ مبخرب الواحد أ

 .اجلهة
بـصدد ّإنـام لسامع، و الرواية ليست بصدد بيان كيفية ثبوت الرواية لإذن
 .)١( يف احلديثّتفقه والّتدبر املالك ليس يف نقل احلديث بل املالك هو الّبيان أن

                                                           

مـا زدت يف : (ً، فأجابه صاحبه قـائال)حفظت كتاب البخاري: ( قال شخص آلخر)١(
ّر والتفقـه ال بمجـرد احلفـظ واحلمـل، ّام هو بالتدبّ التفاضل إنّ، ألن) نسخةّإالالبلد  ّ

ه ال يفقـه مـا حيفظـه ولكنـ القرآن الكريم الشخص الذي حيمل العلـم وهّشبلذلك ي
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 عـىل )عليـه الـسالم   (ت الـرشيفة الـواردة عـن املعـصوم ات مجلة من الروايّدل
ّوالكذابني الذين خيتلقون األحاديـث ّذير من الكذب عليهم وذم الكذب التح

ّمن كذب   متعمـ>: )صلّى اهللا عليه وآلـه (ّ النبي من عندهم، من قبيل قول  أّ فلي بـوًداّ
 .)١(<مقعده من ا ار

 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ملا كان ،ّحجة للسامع ويوجب تصديقه والعمل بهالواحد  لو مل يكن خرب

ّ الكذب فيه وذمه، وهذا معناه أنهناك وجه للتحذير من ّ خرب الواحـد حجـة  ّ
ّلتعبديّ، سواء أفاد العلم أم ال، وهو معنى احلجية اًمطلقا  ّة، وجاء التحذير لئالّ

 .يقع الناس يف اخلطأ وخمالفة الواقع
                                                                                                                                        

ُمثل﴿: احلامر، قال تعاىلحيمل وال يعمل به ب َ َا ين َ ِ ُ لوا   َا وراة ُ  َ ْ ْ ـم ُ  م   َ ملوهـا َ ُ ِ ْ ِكمثـل َ
َ َ َ 

ِا مار
َ ِ

ْ
ُ مل  ِ ْ ًأسفارا َ َ ْ َ

 هـذاّإن مثـل : ، وهذه اآلية تريـد أن تقـول)٥: اجلمعة سورة(﴾  
ً سـبيال مـن احلـامر؛ ألن احلـامر حيمـل ّ أضلومحار حيمل األسفار، بل هواقع واقعه 

األسفار وال يعلم ما فيها، بينام اإلنسان حيمل األسفار وهو يعلم ما فيها، فلهـذا ورد 
 مشكاة األنوار يف غـرر .»ا ارك لعلمهون من ر ح العا م ّتأذ أهل ا ار  ّأن« :يف الرواية

مهـدي : ّفضل عيل الطربيس، حتقيقالعامل اجلليل ثقة اإلسالم أيب ال: األخبار، تأليف
 .٢٤٦ص: هـ١٤١٨هوشمند، دار احلديث، الطبعة األوىل، 

ستكون حرسات عـىل صـاحبها يف يـوم القيامـة، هذه العلوم إن مل يصاحبها العمل ف
قبـل أن ً اغفر  لجاهـل سـبعون ذنبـُي>: وتكون  منشأ للعذاب، جاء يف الرواية الرشيفة

ّ الشيخ الكليني، مصدر سابق، باب لزوم احلجة عـىل الكايف، <  لعا م ذنب واحديغفر
. ّ؛ ألنه عىص اهللا سـبحانه وتعـاىل وهـو عـامل٤٧، ص١ج: العامل وتشديد األمر عليه

 ).ظلّهدام  منه(
 .١ختالف احلديث، حا، باب ٦٢، ص١ج: لكايف، الكليني ا)١(
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ّإن الروايات التـي كـذبت علـيهم هـي روايـات آحـاد، : وبعبارة أخرى
مل تكـن لو ّإن روايات اآلحاد : ا نقول الصدور، من هنّقطعيةوليست روايات 

ٍحينئـذ ال ّ؛ ألنـه ّ من تكذيب الكذابني علـيهم)عليهم السالم ( ّاألئمةا َنَرّ ملا حذّحجة
 . روايات اآلحادّحجية فهمنا ،ة من رواياهتمّ حذرنا األئمّ فلام،قيمة لرواياهتم

 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
ة خلـرب ّلتعبدي اّجيةّ من الكذابني ال يستلزم احل) عليه وآله  صلّى اهللا  (ّ النبيّإن حتذير

ً أيـضا هنـاك جمـال ،ّحجـة خـرب الواحـد لـيس بّلو قلنـا أنّ حتى  بل،الواحد
ًابني، خصوصا إذا كانت تلـك الروايـات مرتبطـة بأصـول ّللتحذير من الكذ

 ا قـد تزلـزل الـسامع وتوقعـه يفلكنّهـ وّحجةوإن كانت ليست بّ؛ ألنه الدين
 . ر اإلمام منها ومن رواهتاّ لذلك حذ؛ّشك

ّن هذه الروايات ال داللة فيها عـىل املـراد؛ ألهنـا بـصدد إ: وبعبارة أخرى ّ
َّبيان أن الكذب يف نفسه حمـر  يف لخودّم وأن االخـتالق والوضـع يوجـب الـّ
 . أم الًمطلقاّ قوله حجة ّالنار، وليست بصدد بيان أن

يوجب اقتناع السامع وتصديقه ووثوقه، أو ّ إىل أن خرب الكاذب قد ًمضافا
اطمئنانه بصدور هذا اخلرب، فيعمل به، فيقـع يف خمالفـة الواقـع واملفـسدة، أو 

ّ وهذا يـؤدي إىل تـشويش ،يكون خرب الكاذب يف جمال العقائد وأصول الدين
 فجاء ،ّاعتقاد السامع فيام لو احتمل أو ظن صدقه وهذا خطر كبري من الكذب

 .التحذير منه
ّواحلاصل أنه ال مالزمة بني حتذير األئمة   مـن الكـذب علـيهم )عليهم الـسالم  (ّ

، بل قد يكون التحذير من الكـذب ألجـل ًداّ تعبًمطلقاّوبني كون اخلرب حجة 
ًأنه يشكل خطرا ّ  . أو وثق بهّ عىل معتقدات السامع فيام لو احتمل أو ظنّ
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نني من الرواة واألصـحاب ّ من األخبار بالرجوع إىل أشخاص معيّما دل
 إىل عبد العظـيم بـن عبـد اهللا )عليه السالم (بنحو القضية اخلارجية، كإرجاع اإلمام 

 :احلسني، أو إىل زرارة، أو إىل يونس بن عبد الرمحن، ومن تلك الروايات
بن احلـسني بـن أيب اخلطـاب ّمد  حمعن، عن سعد، بن قولويهّ حممد عن ●
قال للفـيض  )عليه السالم ( أبا عبد اهللا ّأن، ل بن عمرّعن املفض، بن سنانّ حممد عن

وأومأ إىل رجل ، فإذا أردت حدي نا فعليك بهذا ا ا س>: بن املختار يف حديث
 . )١(<زرارة بن أعني: فقالوا، فسألت أصحابنا عنه، من أصحابه

بـن ّ حممـد بـن، عن سعد بن عبـد اهللا، عـن أمحـد هبن قولويّ حممد عن ●
ال، عن العالء بن رزين، عـن عبـد اهللا بـن ّاحلجّ حممد عيسى، عن عبد اهللا بن

اعة ألقـاك، وال سـّ كـل ليسّ إنه :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا >: أيب يعفور قال
مـا ّ كـل  الرجل من أصـحابنا فيـسألني ولـيس عنـدييءيمكن القدوم، وجي

 سمع من أ ، و ن ّفإنهبن  سلم ا ق ، ّ  مد ما يمنعك من: ني عنه، فقاليسأل
 .)٢(<ًعنده وجيها

: ة قـالّبـن أيب حيـة بن عيل، عن مسلم ّلسندي، عن أميعن صالح بن ا ●
: عته وقلـتّ يف خدمته فلام أردت أن أفارقه ود)عليه السالم (كنت عند أيب عبد اهللا >

ً حديثا كث ا، فمـا ّ قد سمع م ّفإنهأبان بن تغلب، ئت إ: دين، فقالّ أن تزوّأحب ً

 .)٣(<ّه ع ِاروَرواه  ك ف
 بن املـسيب اهلمـداين ّ عيسى، عن أمحد بن الوليد، عن عيلبنّ حممد عن ●

                                                           

 رواة الرجوع يف القضاء والفتوى إىلوجوب ، باب ١٤٣، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
 .١٩احلديث، ح

 .٢٣، ح١٤٤ص: املصدر نفسه )٢(
 .٣٠، ح١٤٧املصدر نفسه ص  )٣(
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وقـت، ّ كـل تي بعيدة، ولست أصل إليـك يفّشق: )عليه السالم (قلت للرضا >: قال
،  ا أ ون   ا ين وا نيـاّم الق ن ز ر ا ابن آدِم: ن آخذ معامل ديني؟ قالّفمم

ا بـن آدم، فـسألته عـام ّفلـام انـرصفت قـدمنا عـىل زكريـ:  بن املسيبّقال عيل
 . )١(<احتجت إليه

بن عيسى، عن عبد العزيـز بـن املهتـدي ّ حممد بن نصري، عنّ حممد عن ●
 ال أكـاد: قلـت>:  قـال)عليـه الـسالم   (، عن الرضا ًواحلسن بن عيل بن يقطني مجيعا

ما أحتاج إليه من معـامل دينـي، أفيـونس بـن عبـد ّ كل أصل إليك أسألك عن
 .)٢(<نعم: الرمحن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديني؟ فقال

 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
ّإن أخبار هذه الطائفة وإن مل ترص  خـرب الثقـة، بنحـو الكـربى ّحجيـةح بّ

 لرضورة عـدم ؛ّن جمموعها، بل من كل فرد منهاة، ولكن يستفاد ذلك ميّالكل
وثاقتهم وأمانتهم عىل ّ إال  كالمهمّحجيةخصوصية ألشخاصهم، فلم توجب 

 ّحجـةالدين والدنيا، فمن كان من غـري هـؤالء وكـان بـصفاهتم كـان خـربه 
 ّمن املعلوم أنه ال خصوصية هلؤالء الـرواة>: )رمحه اهللا ( اخلوئي ّالسيدقال . ًمعتربا

 .)٣(< فاملناط هي الوثاقة يف الراويإذنقني، ّمن حيث كوهنم موثّإال 
 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 خـرب الواحـد؛ ّحجيـةعـىل ّ تـدل ّمن الواضـح أن روايـات اإلرجـاع ال
أرجع إىل هؤالء خلصوصية فيهم، وهي علمـه ّ إنام )عليه السالم (ّالحتامل أن اإلمام 

ّ حتـى  خرب الثقـةّحجيةنا نريد إثبات ّدون الكذب، مع أنّتعمّ أهنم ال ي)عليه السالم (
                                                           

 .٢٧، ح١٤٦املصدر نفسه ص  )١(
 .٣٣، ح١٤٨ـ ١٤٧ص : املصدر نفسه )٢(
 .٢٠، ص١ج:  مصدر سابق مصباح الفقاهة،)٣(
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ّنا إذا احتملنـا أن الناقـل ّة أنّلتعبدي اّجيةمعنى احلّ ألن ؛يف حالة احتامل الكذب
 . ال نعتني هبذا االحتامل،كذب يف نقله علينا

ّأن اإلرجاع إىل آحاد األصحاب بال ذكر منـشأ الرجـوع، وبـال : ّفتحصل
ّليكالذكر الضابطة   روايات ّ نعم، لو أن. ال داللة فيه عىل املطلوب،ة لإلرجاعّ
عليه ( قال اإلمام كام لو الضابطة يف اإلرجاع هي وثاقة الناقل، ّنت أنّاإلرجاع بي

 . ة عىل املطلوبّ، لكانت دال)ثقةّ؛ ألنه ارجعوا إ  ز ر ا بن آدم(: )السالم
ّ داللتهـا عـىل أن اإلحالـة ّى لـو سـلمّحتـ>: )قدس سره (الشهيد قال األستاذ 

من اإلحالة عىل الفقيه يف أخذ الفتوى بحيث تشمل اإلحالة عىل ّأعم املذكورة 
 حـال، ّ وعىل أي.ّعىل احلجية املطلوبة يف املقامّ تدل ها مع ذلك الالراوي، لكنّ
عبد ّ بأن ً قاطعا)عليه الـسالم ( إلمكان أن يكون اإلمام ؛كن االستدالل هباّفإنه ال يم

ّد الكذب وهكذا أمثاله، وأيـن هـذا مـن جعـل احلجيـة خلـرب ّعظيم ال يتعمال
 .)١(<د الكذبّالكالم والذي حيتمل فيه تعمّحمل الواحد الذي هو 

ّ 

 ا تـرد عليـهمّت عىل أنه ال ينبغي لإلنسان عندّهناك مجلة من الروايات دل
ياته ومع ذوقه ومع طبعه أن يطرحهـا، بـل ال تنسجم مع متبنّّ أهنا الرواية وجيد
ومن تلك الروايات، ما نقله مجيـل بـن صـالح .  علمها إىل أهلهاّينبغي أن يرد

ّواهللا، إن أحب:  يقول)عليه السالم(سمعت أبا جعفر >: ّعن أيب عبيدة احلذاء أنه قال ّ 
ً  أســوأهم عنــدي حــاالّتمهم  ــدي نا، و ن أورعهــم وأفقههــم وأ ــ:ّأصــحا  إ 

 منه وجحده ّا فلم يقبله، اشمأزّ إذا سمع ا ديث ي سب إ نا و روى عن:وأمقتهم
 ا ديث من عندنا خرج، و  نا أّلعل وهو ال يدري ،ر من دان به و ف

ُ
ند، فيكون ِس

 .)٢(< من والي ناًبذ ك خارجا
                                                           

 .٢١٤، ص١٠ج: )عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
 .٣٩، حّ باب وجوب العمل بأحاديث النبي،٨٨ ـ ٨٧، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(
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 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 وفيها ما هـو أخبـار ، الصدورّلروايات املنقولة إلينا فيها ما هو قطعيّن اإ

 الطارح لتلك الروايات، مـن هنـا ّت عىل ذمّآحاد، وروايات هذه الطائفة نص
 . وجهّمل يكن للذمّإال  تلك األخبار، وّحجيةنفهم 

 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 خـرب ّحجيـة ليس بـصدد بيـان )السالمعليه  (ّ إن اإلمام :يقول األستاذ الشهيد

ّ، بل هو بصدد بيان أن االعتامد عىل الـرأي والـذوق يف ّحجيتهالواحد أو عدم 
 . ٌبع وإعامل للموازين مذمومّطرح الرواية من دون تت

رض عليـه يشء ُ اإلنسان الـذي إذا عـّ هذه الطائفة من الروايات تذمإذن
ّومـن ثـم .  العقل النظري يرفضهانسجم مع مباينتّووجد أهنا ال من األخبار 

ُزنا؛ يرجع علـم هـذه األخبـار إىل أهلهـاّ اإلنسان عىل أن يكون متّ حتثفهي ً .
  !ة؟ّلتعبدي اّجيةوأين هذا من احل

 

ّ عــىل أنــه إذا تعــارض ّوردت روايــات كثــرية يف بــاب التعــارض تــنص
، من قبيل مـا ورد ّعامة يكون بموافقة الكتاب وخمالفة الرتجيحالّ فإن اخلربان،

عليه (قال الصادق >: بن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا قالّ حممد عن
 علي م حديثان  تلفان فاعرضوهما   كتـاب اهللا، فمـا وافـق إذا ورد>: )السالم

 ـم  ـدوهما   كتـاب اهللا   فـإن،وهّكتاب اهللا فخذوه، وما خالف كتاب اهللا فـرد
هم ارفق أخبـارهم فـذروه، ومـا خـالف أخبـ، فما واّعامةفاعرضوهما   أخبار ال

إذا ورد علـي م حـديثان  تلفـان فخـذوا بمـا >: )عليـه الـسالم   (وقوله . )١(<فخذوه
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 .)١(<خالف القوم
 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 يف ّحجةخرب منهام ّ كل ، فلو مل يكنّإن اخلربين املتعارضني أخبار آحاد

 بموافقة الكتاب وخمالفة  ـعند التعارضـ  رتجيح ملا احتجنا إىل ال،نفسه
 .ّعامةال

 ولكـن ّجيةهذه الروايات وإن مل يكن مدلوهلا املطابقي احل: بعبارة أخرى
 يف الـروايتني ّجيـةّ فيها أمر مفـروغ عنـه، بمعنـى أنـه بعـد فـرض احلّجيةاحل

 .حاتّني، نبحث عن املرجاملتعارضت
 ّقطعيـةمنهـا  ٌّ كـلوجد روايتان متعارضـتانتال يمكن أن : من هنا نقول

ة الصدور، من هنـا كانـت ّأن تكون إحدامها ظنيّ البد ّالصدور، بل عىل األقل
 . املفروغ عنهاّجيةعىل احلّتدل هذه الروايات تشمل أخبار اآلحاد، و

ّأن اخلرب لو مل يكن حجة يف: ّفتحصل  نفسه ملا كان هناك معنـى الفـرتاض ّ
 .ّالتعارض بني اخلربين، ثم عالجه بتقديم أحدمها عىل اآلخر باملرجحات

 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
بـني ّ حتى التعارض يمكن أن يقعّ ألن ؛ّ االستدالل هبذا التقريب غري تام

يـة، فمـن ام ظنّتني من حيث الصدور، كام لـو كانـت داللـتهّالروايتني القطعي
هام ن من حيـث الـسند ولكـنّاّ يكون عندنا خربان متعارضان قطعياملعقول أن

وهبـذا يظهـر عـدم متاميـة . حـاتّن من حيث الداللة، فنحتـاج إىل املرجايظنّ
 . خرب الثقةّحجيةاالستدالل بأخبار هذه الطائفة عىل 

يقـول  ّلِتديوجد طائفتان متعارضتان من الروايات، املس: وبعبارة أخرى
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ّن أخبار هذه الطائفة فرضت حجإ ّإمـا الكتـاب وّمـا إ حّ املـرج:ها ثم قالـتتيّ
 .  هذه الروايات املتعارضة هي روايات آحاد:ثم يقول. ّعامةخمالفة ال

تـان مـن ّ الروايتني املتعارضـتني قطعيّلعل : يقول)قدس سره (األستاذ الشهيد 
تعارض بني الداللتني، فنحتاج  فيقع ال،يتان من حيث الداللةحيث السند وظنّ

ة خلـرب ّلتعبدي اّجيةعىل املفروغية من احلّ تدل حات الداللة، وحينها الّإىل مرج
 .الواحد



 

 خـرب الواحـد بـام ورد يف اخلـربين املتعارضـني مـن ّحجيـةعـىل ّتدل اس
 باألوثقية والشهرة ونحومها من الصفات التي تدخل يف زيـادة قيمـة جيحرتال

: مـا رواه زرارة بـن أعـني حيـث قـال:  من قبيل؛بصدورهّ الظن ةّقوكاخلرب، 
علت فداك، يـأيت عـنكم اخلـربان أو ُج: ، فقلت)عليه الـسالم  (سألت اإلمام الباقر >

يا زرارة، خـذ بمـا اشـتهر بـ  : )عليه السالم (ام آخذ؟ قال ّاحلديثان املتعارضان فبأهي
ان ّ مـشهوران مرويـًام معـاّيـا سـيدي، إهنـ: فقلت. أصحابك ودع ا شاذ ا ادر
 وأوثقهمــا   ،خــذ بقــول أعــد ما عنــدك: )عليــه الــسالم(مــأثوران عــنكم، فقــال 

 .)١(<نفسك
 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة 

 يف اخلربين غـري ّح يتمّج وثاقة الراوي، وهذا املر:حات السنديةّمن املرج
 يكـون ٍ حينئـذ ال يعقـل أن،ني من حيـث الـسندّ قطعياإذا كانّ؛ ألنه نيّالقطعي

                                                           

ّرشاف املحقـق العالمـة آيـة اهللا العظمـى إ حتت ّلفُالذي أجامع أحاديث الشيعة،  )١( ّ
، ١ج: هــ١٣٩٩، املطبعـة العلميـة، قـم، ربوجـردي الاحلاج آقا حسني الطباطبائي

 .٢٥٥ص
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إذن هـذه . ّحجـة اخلربين املوثوقني ّأحدمها أوثق من اآلخر، وهذا يكشف أن
 .  خرب الواحدةيّحجًالطائفة من الروايات يمكن أن تكون دليال عىل 

 طائفة مناقشة االستدالل بأخبار هذه ال
، ّتامـة خرب الواحـد ّحجية ـ عىل ّقدمّإن داللة هذه الطائفة ـ بالتقريب املت

 خـرب ّحجيـةال يمكن االستدالل عـىل ّ أنه ها أخبار آحاد، ومن الواضحولكنّ
 .الواحد بخرب الواحد
 

ت ّاألخبار التـي دلـ: حد خرب الواّحجيةهبا عىل ّتدل من األخبار التي اس
 .من كان ثقةّ كل عىل اإلرجاع إىل

 ال عـذر ألحـد مـن ّفإنـه>:  كالذي جاء يف التوقيـع الـرشيف،ًابتداءّإما  ●
لهـم ّنا و مّا نفاوضهم  ّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّيه عنّ وا نا   ال شكيك فيما يؤد

 . )١(<اه إ همّإي
 )عليـه الـسالم   (ّنني، بمعنى أن اإلمـام ّاع إىل أشخاص معيًتعليال لإلرجّإما و ●
ّ حممـد  من قبيـل مـا رواه؛ ثقةّرجاع بكون ذلك الشخص املعنيل ذلك اإلّيعل

ًبن عيسى، عن عبد العزيز بن املهتدي واحلسن بن عيل بن يقطني مجيعـا، عـن 
مـا  ّ كـلال أكاد أصل إليك أسـألك عـن: قلت: قال>، )عليه الـسالم (اإلمام الرضا 

أحتاج إليه من معامل ديني، أفيونس بن عبد الرمحن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه 
 .)٢(<نعم: )عليه السالم(من معامل ديني؟ فقال 
 الثقة ابتداء، وبـصورة مبـارشة، ّكيلعىل اإلرجاع إىل ّ تدل فالرواية األوىل

                                                           

 .٣٩ ـ ٣٨، ص١ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )١(
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منها إعطاء ضـابطة فهم ُ يّفإنهالراية الثانية ّ أما من دون اإلشارة إىل أحد بعينه،
 . ة ملن جيوز الرجوع إليهّكلي

 تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة 
يسأل عـن صـغرى ّإنام  الثقة، وّحجيةالسائل يف هذه الرواية ال يسأل عن 

ّ، وهذا يعني أن الكربى ـ وهي ّيسأل عن ثقة شخص معني:  أيهذه الكربى،
يا بن رسـول : )عليه السالم(قول لإلمام ه يريد أن يّ الثقة ـ مفروغ عنها، فكأنّحجية

هـل هـو ، ولكن أسأل عن يونس بن عبد الرمحن ّحجةثقة ّ كل اهللا أنا أعلم أن
 .)١(ثقة

 خرب الواحد، حيـث ّحجيةهبا املريزا النائيني عىل ّتدل وهذه الروايات اس
د يستفاد من املجموع اعتبار اخلرب املوثوق به، بل يستفاّ أنه ال إشكال يف>: قال

 يف ً عنه عند الصحابة مرتكزاً االعتامد عىل خرب الثقة كان مفروغاّمن بعضها أن
أذهاهنم، ولذلك ورد يف كثري من األخبار السؤال عن وثاقة الـراوي، بحيـث 

 .)٢(<مة والسؤال كان عن الصغرىّ الكربى مسلّيظهر منها أن
ح هبـا ّرص الثقة مركوزة يف ذهـن الـسائل ومل يـّحجيةّإن كربى : َفإن قلت
 املعصوم؟
ّلو مل يكن هنا االرتكاز صحيحا لكان عىل اإلمام أن ينبـ: ُقلت  ه، وحيـثً

 ما هـو مرتكـز يف ذهـن الـسائل، ّ اإلمام أقرّ فهذا يعني أن،ه عىل ذلكّمل ينبّنه إ
 .ّحجةوالتقرير من املعصوم 

                                                           

ّوهذه الطائفة من الروايات تفرتق عن الطائفة السادسة يف أن اإلرجاع فيها معلـ )١(  ل،ّ
ّبينام اإلرجاع يف الطائفة السادسة فإنه غري معل  ).ظلّهدام منه . (لّ
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 مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 خرب الواحـد غـري ّحجيةا فداللتها عىل الرواية األوىل وما كان بلساهنّأما 

مـن ّأخـص ، وهو )الثقات: (، ومل يقل)ثقاتنا: ( قال)عليه السالم (اإلمام ّ ألن ؛ّتامة
ًعىل األشخاص املعتمـدين شخـصيا لإلمـام ّ إال ال ينطبقّ؛ ألنه العنوان الثاين

ّواملؤمتنني من قبله، وهذا يعني أن الرواية َ عليه (اإلمام عىل من كان ثقة عند ّ تدل ِ
ً ومن كان مؤمتنا عنده ومعتمدا لديه، وال)السالم  مطلـق خـرب ّحجيـةعـىل ّ تـدل ً

 .عىَّمن املدّأخص الثقة، فيكون الدليل 
ّال يعنـي أنـه واجـد ): ثقتـي(قوله ّ ألن ؛ عن املقامّوهذا احلديث أجنبي>

ّمللكة الصدق فهو ثقة يف قوله، وإنام يعني أنه معتمـدي و  مجيـع ثقتـي يفّحمـل ّ
ً من نعتقد بكونه واجـدا :)ثقتنا( فليس معنى إذنأموري وأرساري ونحوها، 

 بشأن ابن )عليه الـسالم (ّمللكة الصدق، وإنام هو تعبري من سنخ تعبري اإلمام احلسني 
ّإ  ( إىل أهل الكوفة حيث كتـب هلـم، )رضي اهللا عنه  ( ّعمه ومبعوثه مسلم بن عقيل

ّ أنه معتمدي يف أمـوري :معنى ثقتي هناّ فإن ،)باعث إ  م ثق  من أهل ب  
ّوأفاوض معه أرساري، كام ورد يف ذيل هذا احلـديث الـذي اسـتدل  بـه عـىل ُ

ّقد عرفوا بأنـا نفاوضـهم  نـا و ملهـم إيـاه  (: خرب الواحد، حيث وردّحجية ّ ّ

 )ثقاتنـا(عنـوان ّ فـإن ؛ خـربهّحجيةالثقة هبذا املعنى ال إشكال يف ّ فإن ،)إ هم
ّ الثقة املطلق، فهو يدل عىل أن أولئك الثقات هـم :من عنوانّأخص  )قتيث(و ّ
 ّحجيـةيف صدقهم وّشك  ومثلهم ال ،ّن اصطفاهم اإلمام حلمل علمه ورسهّمم

 خـرب مطلـق ّحجيـةالكـالم يف ّ فإن الكالم،ّمحل أخبارهم، وهذا ال ربط له ب
 .)١(<الثقة

 خـرب ّحجيـةيف داللتهـا عـىل  ّشكالرواية الثانية وما كان بلساهنا فال ّأما 
                                                           

 .٢٢٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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ا أخبـار ّألهنـعى، ّ هبا إلثبـات املـدّمسكالواحد، ولكن مع ذلك ال يمكن الت
 ّحجية ّتوقفذلك يعني ّ ألن ؛ خرب الواحد بمثلهّحجيةإثبات ّيصح آحاد، وال 

 .خرب الواحد عىل نفسه
 

ة التاسعة والعارشة يمكن االعتامد عليهام، ولكـن  الطائفّ إىل هنا أنّتضحا
 خرب الواحد، من هنـا ال ّحجية عىل ّلدالةًل لنا تواترا يف الروايات اّهذا ال يشك

 . خرب الواحدّحجيةيمكن االعتامد عىل هذه الروايات إلثبات 
أن يكـون ّ البـد  خرب الواحدّحجيةّإن الدليل عىل : ولتوضيح ذلك نقول

ًدليال مقطوعا وحـصول القطـع بـصدور بعـض . لزم الـدورّإال  بصدوره، وً
  :ّتوقف، يّجيةت داللتها عىل احلّالروايات التي مت

 قـال األسـتاذ ؛ يف املقـامّحققعىل تواتر هذه الروايات، وهو غري متّإما  ●
ولكن يوجد من بني روايات هذه الطوائف التي تبلغ املائـة >: )قدس سـره  (الشهيد 

ّ فيها الداللة عـىل حجيـة خـرب ّجد مخس عرشة رواية قد تتمومخسني رواية يو
 .)١(<...ّالواحد، وهذا العدد، وإن كان يف نفسه ال يكفي لبلوغ حد التواتر

 ّنأ: مّوال يتـوه>: تواتر هذه األخبار حيث قال عى املريزا النائينيّدانعم، 
ا لو مل ّفإهنلة، االستدالل هبا ملثل املسأّيصح هذه األخبار من أخبار اآلحاد وال 

 جمموعهـا متـواترة ّ فـال إشـكال يف أن،تكن أغلب الطوائـف متـواترة معنـى
 .<صلوات اهللا عليهم أمجعنيها عنهم  للعلم بصدور بعضً؛إمجاال

 )رمحـه اهللا ( النائيني ّحققعى املّوقد اد>: ه بقولهّ رد)رمحه اهللا  ( اخلوئيّالسيد ّولكن
 .)٢(< التواترّ لكوهنا قليلة غري بالغة حد؛ٌتواتر هذه الطائفة معنى، وهو بعيد

                                                           

 .املصدر نفسه )١(
 .١٩٢، ص٢ج: مصدر سابق مصباح األصول، (٢)
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وهذا مـا يمكـن .  توجب القطع بالصدورّقطعيةعىل وجود قرائن ّإما و ●
حتصيله من خـالل بـذل عنايـات يف جتميـع مالحظـات توجـب االطمئنـان 

 .و ذلكحروايات ملزايا يف رجال سندها، ونالشخيص بصدور بعض هذه ال
هنـاك بعـض القـرائن >:  بقولـه)قـدس سـره   ( وهذا ما أفاده األستاذ الـشهيد 

 ّلدالـةّالكيفية لعلها توجب حصول االطمئنان بصدور بعض هذه الروايات ا
ّعىل احلجية إذا لوحظت هذه القرائن إىل جانـب اخلـصوصية الكميـ ة، سـواء ّ

امليزان هـو االطمئنـان  إذ ؛اعترب االطمئنان الشخيص يف التواتر املصطلح أم ال
تواتر، بل هناك رواية واحدة من هذه الروايات اخلـصائص ال صدق عنوان ال

ّيف سندها يمكن دعوى القطع أو االطمئنان الشخيص بإفادهتا جعـل احلجيـة 
 مـن حـصوله ّخلرب الواحد، ولو فرض عدم حصول االطمئنان منها، فال أقل

 .)١(< الروايات األخرى إليهاّهبا مع ضم
 )رمحـه اهللا   (نـيالكليبروايـة الـشيخ  يبدأ باستعراض تلك الروايات ويبدأ ّثم

ّعرب عنه  )قدس سره (ل إليه ّوحاصل ما توص. )٢(وجيعلها حمور االستدالل وأساسه
ّوحينئذ فلو مجعت هذه املؤي>: بقوله ة ّدات الضعيفة مع تلك الروايـات القويـٍ

ٍكيفا، ثم ضمت إىل الرواية األوىل التي جعلناها حمور بحثنا، فحينئذ يمكن أن  ّ ّ ً
 خـرب الواحـد ولـو بمعونـة بـاقي الروايـات ّحجيةصل من ذلك اطمئنان بحي

ّدا، وال أقـلّفيثبت نفي احتامل الكذب واحتامل اخلطأ عن خرب الثقة تعبـ  مـن ً
 عـن نفـي احـتامل اخلطـأ ًالد بنفي احتامل اخلطأ فـضّاالطمئنان بصدور التعب

ّدا، وبضمّتعب نان بالقدر املشرتك  تلك الروايات إىل هذه الرواية حيصل االطمئً
 بالروايـة ّمـسك لنـا التّبينها، وهو نفي احتامل اخلطأ كام عرفت، وبـذلك يـتم

                                                           

  .٢٢٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
 .٢٣٧ ـ ص٢٢٣، ص١٠ج: املصدر نفسه: انظر) ٢(
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ّيف كالمنا، ألننا ال نحتمل فيها الكذب، ولو بقي هنـاك جمـال ) املحور(األوىل 
ّالحتامل اخلطأ الذي ينايف االطمئنان، فقد تعب ٍدنا بعدمه، وحينئذ تصري الرواية ُ

د بنفي احتامل الكـذب يف خـرب ّ هبا إلثبات التعبّمسكٍئذ نت، وحينّحجةاألوىل 
 .)١(< الثقةّكيل

 

 خـرب ّحجية، عىل عدم داللة األخبار عىل < احلالّتضحلي>: )قدس سره ( قوله ●
 .الواحد
 هـذا هـو املطـابق ّ، وأن< عىل التـصديق الـواقعيّما دل>: )قدس سـره  (قوله  •
 .للواقع
 .)عليه السالم( كالم اإلمام العسكري ّمرد:  أي،<هّمرد>: ) سرهقدس(قوله  •
يف هـذه لـيس ، وكالمنا <خبار عن املطابقة للواقعإىل اإل>: )قدس سره (قوله  •

 .يف املطابقةّشك ة التي جتعل عند الّلتعبدي اّجيةكالمنا يف احلّإنام اجلهة، و
:  أي،<حلـديث وحفظـهّ عـىل حتمـل اّن احلـثّما تـضم>: )قدس سره (قوله  •

له بمعنى االسـتامع إليـه ّ عىل حفظ احلديث وحتمّنت احلثّاألخبار التي تضم
 .ل الشهادة ألدائهاّمن أجل نقله، وهذا من قبيل حتم

ًتي أربعني حديثا بعثـه اهللا عاملـا يـوم ّمن حفظ عىل أم...>: )قدس سره (قوله  • ً
 مـن العلـامء األعـالم يف أن ً، هذا احلديث وأمثاله صار حـافزا لكثـري<القيامة

ًيكونوا مصداقا ملثـل هـذه ّ حتى ،)ًاألربعون حديثا: (ًفوا كتابا حتت عنوانّيؤل
 . )٢(رشوا يوم القيامة علامء فقهاءُاألحاديث، وحي

                                                           

  .٢٣٧، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
ً  أر عـ  حـديثا بعثـه اهللا فقيهـا   ـا يـوم ّمن حفظ   أمـ>  يف هذا احلديث الرشيف(٢) ً ً

 :مجلة من البحوث <ةالقيام
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ًأوال، <ً أيضاّجيةعىل احلّيدل ال >: )قدس سره (قوله  •  :ًثانيـا. الزمـةامل لعـدم :ّ
هـي بـصدد نكتـة ّإنـام  و،ا نقلتم جيب القبـول إذ:الروايات ليست بصددّألن 

 .حفظ الرشيعة
ّوال يلزم من ذلك وجـوب القبـول تعبـدا مـع الـشك>: )قدس سره (قوله  • ً  ؛<ّ
 . يف املباحث السابقة كام أرشنا،وجود املالزمةلعدم 
ومثل هذه الطائفة الثانية من الروايات :  أي،<ومثل ذلك>: )قدس سره(قوله  •
 .ثني والرتغيب بحفظ احلديث وكتابة العلمّلثناء عىل املحد عىل اّما دل
 النقـل يثبـت املنقـول للـسامع ّليـست يف مقـام بيـان أن>: )قدس سره (قوله  •
 .، الرواية ليست يف بيان املقام من هذه اجلهة<ًداّتعب

ًأفـضل حـاال ـ من هذه الناحيـة ـ ًلكان الناقل دائام ّإال و>: )قدس سره(قوله  •
دي، فـال ّالـسامع تعبـعنـد  و،ّالناقـل وجـداينالثبوت عند ّ؛ألن <لسامعمن ا
 يكون احلامل أفقه من )ًدائام( فقه إىل من هو أفقه منه، بل ٍل حام)ّرب( :يكون

 .املحمول إليه
 الروايـات : إذن<بل هـي بعـد افـرتاض ثبـوت املنقـول>: )قدس سره (قوله  •

بخـرب أم بـاليقني أ :قول، كيف يثبت، وبعد أن ثبت املنبصدد البيان هذه اجلهة
 . الرواية ساكتة عن هذه اجلهة؟الواحد
 )عليـه الـسالم   (وحتذير املعـصوم :  أي،<ابنيّالتحذير من الكذ>: )قدس سره (قوله  •

 .ابنيّمن الكذ
ّأنه استحق>: )قدس سره (قوله  •  الطـارح ّأن:  أي،<ه عىل االعتامد عـىل الـذوقّ

اعتمـد عـىل ذوقـه يف فهـم ّ؛ ألنـه  الـذمّذوق يـستحقًلألخبار اعتامدا عىل الـ
                                                                                                                                        

 ؟)ًمن حفظ أربعني حديثا: ()ى اهللا عليه وآلهصلّ(د بقوله ما هو املرا: منها
 ؟ )تيّعىل أم: ()ى اهللا عليه وآلهصلّ(ما هو املراد من قوله : ومنها
 ).ظلّهدام منه (ما هو املراد من الفقيه يف احلديث الرشيف؟ : ومنها
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 . األحاديث
، مـن <ًيناسب احلديثني القطعيـني صـدورا إذا تعارضـا>: )قدس سره (قوله  •

 .حيث الداللة
 .ل التعارضّ تعقّتوقففال ي:  أي،<لهّ تعقّتوقففال ي>: )قدس سره(قوله  •
 .ً األوثقية كالشهرة مثالونحو:  أي،<باألوثقية ونحوها>: )قدس سره(قوله  •
 .بصدور اخلرب:  أي،<بصدوره>: )قدس سره(قوله  •
ّتعليال لإلرجـاع إىل أشـخاص معيّما إابتداء وّما إ>: )قدس سره (قوله  • ، <نـنيً

ًهذه إشارة إىل طائفتني من الروايات؛ روايات ذكرت التعليل مبارشة ابتـداء، 
بد الـرمحن ثقـة آخـذ عنـه معـامل أفيونس بن ع: والروايات التي هي من قبيل

 . نعم: ديني؟ قال
ا أخبار آحـاد، لكنّه، و<وهذه الطائفة أحسن ما يف الباب>: )قدس سره (قوله  •

 .  خرب الواحدّحجيةوال يمكن االستدالل بخرب الواحد عىل 
، <ً من مناقـشة أيـضا روايات هذه الطائفة ما ال خيلوويف>: )قدس سره (قوله  •

 .ًت التي أرجعت ابتداءوهي الروايا
 .أخبار آحادّهنا أ :املناقشة األوىل
 ؛، الذي هو غري الثقة)ثقاتنا:( بقوله)عليه السالم(تعبري اإلمام : واملناقشة الثانية

). الثقـة: (، خيتلـف عـن قولـه)ثقتي من أهل بيتي: ()عليه السالم (قول اإلمام ّألن 
، ونحـن نريـد إثبـات )عليـه الـسالم   ( من كان ثقة اإلمـام ّحجيةفهذه الرواية تثبت 

 .ّعامةالذي يشمل الفطحي ورواة الّعم  لألّجيةاحل
، وبعبـارة <من عنـوان الثقـاتّأخص  عنوان ثقاتنا ّفإن>: )عليه الـسالم  (قوله  •
عى، هذا ّمن املدّأخص  فهي ، صدورهاّقطعيةهذه الرواية عىل فرض : أخرى
 . خرب الواحدّحجيةتدالل هبا عىل  ال يمكن االس،رواية آحادّأهنا إىل  ًمضافا
َمن قبله>: )قدس سره(قوله  • َمن قبل اإلمام :  أي،<ِ  .)عليه السالم(ِ
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، سنّة خـرب الواحـد بالـّحجيـةّذكرنا فيام سبق أن هناك طـريقني إلثبـات 
وهذا يعني .  عليهاّلدالةالسرية ا: واآلخر. ّجية عىل احلةّلدالاألخبار ا: أحدمها

يرجع يف ـ  خرب الواحد ّحجية أعني السرية عىل  ـّأن االستدالل بالطريق الثاين
سـرية ّإمـا  وّمترشعةسرية ّإما ّ؛ باعتبار أن السرية سنّةروحه إىل االستدالل بال

 .عقالء، وكلتا السريتني تكشفان عن موقف املعصوم
ع ـ يف هـذا رش ،ّول مـن بحـث الطريـق األ)قـدس سـره  ( صنّف فراغ املـوبعد

 :من بيان أمورّ البد :يشءّ كل وقبل. املقطع ـ يف بحث الطريق الثاين
 خرب الواحـد ال نجـده يف ّحجيةّإن االستدالل بالسرية عىل : ّولاألمر األ 

دأ مـن زمـان بـّ إنـام ّني من األصوليني؛ باعتبار أن بحث السريةّقدمكلامت املت
 )رمحـه اهللا   (ع البحث فيها عىل يد املريزا النـائينيّ، ثم توس)رمحه اهللا  (الشيخ األنصاري
 .)قدس سره( عىل يد األستاذ الشهيد ّق بشكل أكثر وأدقّومدرسته، وتعم
، وسـرية العقـالء، ّتـرشعة سـرية امل:ّإن السرية عـىل قـسمني: األمر الثاين
 معلولة للحكم الـصادر ّترشعة السرية املّأن: حاصلهز بينهام بام َّويمكن أن يمي

د بن مسلم وفقهاء مدرسـة أهـل ّ، فإذا وجدنا زرارة وحمم)عليه الـسالم  (من اإلمام 
ً؛ خصوصا إذا كان ّ خاصٌ وشيعتهم يف ذلك الزمان هلم سلوك)عليهم السالم(البيت 

ّأهنـم ذلك السلوك عىل خالف مقتىض امليل والطبع العقالئي، نستكشف منه 
فال معنى إلرصارهم عىل االلتـزام بـذلك ّإال ، و)عليه السالم (أخذوه من املعصوم 

ّوهذا يعني أن السرية بنفسها ـ وبال واسطة ـ . السلوك وبذلك احلكم الرشعي
 .تكون كاشفة عن احلكم الرشعي

مسلمون ّ أهنم بامـ فهي عبارة عن عمل املسلمني >: قال املريزا النائيني
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 وال إشكال يف كشفها عن رضاء صاحب  ـأحكام الرشيعةوملتزمون ب
ً جدامن املستبعد إذ ؛الرشيعة إذا علم استمرارها إىل ذلك الزمان بل من ـ  ّ

 استقرار سرية املسلمني واستمرار عملهم عىل اليشء من عند  ـًاملحال عادة
يمكن ّ أنه مّأنفسهم من دون أن يكون ذلك بأمر الشارع ودستوره، ولو سل

كان عليه ّإال تكشف عن رضاه، وّ أهنا  منّ السرية بال أمر منه، فال أقلّققحت
 .  وإزاحة للباطلّ للحقًالردع إظهارا

نني ّ السرية أن تكون مـن امللتـزمني بالـرشيعة واملتـديّحجية يعترب يف ،نعم
 الذين ال يبالون بمخالفة آداب الـرشيعة ويـصغون ّهبا، فال عربة بسرية العوام

 لعـدم ؛ سـريهتم ال تكـشف عـن رضـا املعـصومّنـاعق؛ لوضـوح أنّ كل إىل
 .)١(<ارتداعهم بردعه

ّالسرية العقالئية فإهنا ال تكـشف عـن احلكـم الـرشعي مبـارشة، بـل ّأما 
 .ط السكوت الكاشف عن اإلمضاءّتكشف عنه بتوس
َالسرية العقالئية معارصة للمعصوم، فلو مل يـرض عنهـا : وبعبارة أخرى

ّ مل يصل فهذا يعني أنـه مل يـردع، هّنإلوصل إلينا ردعه، وحيث  ولو ردع لردع،
 . وملا مل يردع، نستكشف من ذلك رضاه وقبوله وإمضاءه

فهي عبارة عن اسـتمرار : طريقة العقالءّأما و>: )رمحه اهللا (قال املريزا النائيني 
ة وديـن أو مل ّ سـواء انتحلـوا إىل ملـ،عـىل يشءـ بام هم عقالء ـ عمل العقالء 

 ت عليه طريقتهم من املسائلّينتحلوا، ومنهم املسلمون، وسواء كان ما استمر
 عن الطريقة العقالئية ببناء العرف، َّ وقد يعرب.األصولية أو من املسائل الفقهية

ّإن بناء العرف يف املعاملة الكذائية عىل كذا، :  كام يقالّعام،واملراد منه العرف ال
يف اعتبـار ًيـضا الطريقة العقالئية، وال إشـكال أ يقابل ًوليس بناء العرف شيئا
ّإما : مبدأ الطريقة العقالئية ال خيلوّ فإن  هبا،ّمسكة التّالطريقة العقالئية وصح

                                                           

 .١٩٢، ص٣ج: مصدر سابقفوائد األصول، ) ١(
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 قهر مجيع عقـالء عـرصه عـىل تلـك ،أن يكون لقهر قاهر وجرب سلطان جائر
أن ت إىل ّ واسـتمر، طريقـة هلـمّتـأخرذها العقـالء يف الزمـان املّ واخت،الطريقة

  من األنبياء هبا يف عرصٍّها أمر نبيؤأن يكون مبدّإما صارت من مرتكزاهتم، و
أن تكون ناشئة عن فطرهتم املرتكزة يف أذهـاهنم حـسب ّإما ت، وّاستمرّحتى 

 . للنظامًما أودعها اهللا تعاىل يف طباعهم بمقتىض احلكمة البالغة حفظا
 َّ وكذا الوجه الثاين، فـاملتعنيبل استحالته عادة،ّول عد الوجه األُ وال خيفى ب

االعتامد عليها واالتكال ّيصح  ةهو الوجه الثالث، ولكن عىل مجيع الوجوه الثالث
 وكـان ة إىل زمان الشارع وكانت بمنظر منـه ومـسمعّا إذا كانت مستمرّفإهنهبا، 
ً قطعيا عـن ً فال حمالة يكشف كشفا، من ردعهم، ومع هذا مل يردع عنهاًناّمتمك

لردع عنها كام ردع عن كثري من بنـاءات ّإال احب الرشع بالطريقة، ورضاء ص
 . )١(<ر الدواعي إىل نقلهّ لتوف؛قل إلينااجلاهلية، ولو كان قد ردع عنها لنُ

إذن كاشفية السرية العقالئية عن احلكم الرشعي حتتاج إىل اإلمضاء الذي 
ط ّلكن بتوسّنكتشفه بالسكوت، وهذا يعني أهنا تكشف عن احلكم الرشعي و

 أسهل من االستدالل بالـسرية ّترشعةيشء، من هنا كان االستدالل بالسرية امل
ام الثانيـة ال كشف عـن احلكـم الـرشعي بنفـسها، بيـناألوىل تّ ألن العقالئية؛

ط الـسكوت الكاشـف عـن ّنعـم، تكـشف عنـه بتوسـ. تكشف عنه بنفـسها
 .اإلمضاء، من هنا نحتاج إىل إثبات السكوت وعدم الردع

 

 خـرب الواحـد بالـسنّة، وذلـك ّحجيةإلثبات  )٢(السرية هي الطريق الثاين
 بتقريبني

                                                           

 .١٩٣ـ١٩٢، ص٣ج:  الكاظمي اخلراساينّ حممد عيلفوائد األصول، الشيخ (١)
 . الفراغ من بحثه يف املقاطع السابقةّل تمّالطريق األو )٢(
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ّّ 

ّإن أصحاب األئمة كانوا يعملون بأخبـار الثقـات الـذين كـانوا ينقلـون  ّ
ًعىل أن العمل بخرب الثقة جائز رشعا ّيدل ني، وهذا ّقدمّئمة املتاألخبار عن األ ّ

ّ كلهـم عـىل واّأصحاب األئمة ليـسّ ألن ، سواء أفاد العلم أم ال؛ًمطلقاّوحجة 
ّ كـل تلك الدرجة الرفيعة من الوثاقة والعدالة والـورع، وبالتـايل لـيس خـرب

رهم فيام إذا أفـاد  باختصاص العمل وقبول أخبا يفيد العلم ليقالواحد منهم 
 . وكان فيهم من هو دون ذلك،اجلليلالعلم فقط، بل كان فيهم الثقة 

ال إشـكال ملـن يالحـظ جممـل الروايـات >: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
ّيف أنـه يـرى رواة يف غايـة الوثاقـة ّشـك والرواة الذين نقلـوا األحاديـث، ال 

كـام ال إشـكال يف وجـود .  زللّوالورع بحيث ال حيتمل يف شأهنم أي وهن أو
 يف ّاد من علامء الفنّ والنقّاألئمةو )ى اهللا عليه وآله  صلّ(ّ النبي ّ عرض هبم،ابني بينهمّكذ

 ذلك ّ كذلك، وكله وبعد)قدس سره(عرص الشيخ الطويس ّ حتى القديم واحلديث
ّح أنه كان يوجد رواة وحمـدّيوض ثني ّثون ال يوثـق هبـم، يف مقابـل رواة وحمـدّ

ّكانوا يف أعىل درجات الوثاقة والورع، وكلام كان هناك طرفان من هذا القبيـل 
كان هناك وسط بني الصنفني مل يبلغوا تلك الدرجة العاليـة مـن الوثاقـة، كـام 

، وهـؤالء ًمطلقـاّأهنم مل يبلغوا تلك الدرجة مـن االنحطـاط وعـدم الوثاقـة 
ّإن أصـحاب  إذ ؛ واملحـافظنيننيّلون يف املتـديّلون األكثرية، وكانوا يتمثّيشك

يقون، وكـان ّ كان يوجد فيهم الصد)ى اهللا عليه وآله   صلّ( كأصحاب رسول اهللا ّاألئمة
ل األكثرية مـن ّابون، وكان يوجد فيهم الوسط الذي كان يمثّيوجد فيهم الكذ

ّمحلة الرواية واحلفاظ واملحد ثني، ونسبة ما حيملـه هـذا الوسـط نـسبة كبـرية، ّ
 . يف خلقه مع مجيع األنبياء واألولياءوهذه سنّة اهللا

ة كــانوا يواجهــون هــذه املجموعــة مــن ّوالفقهــاء مــن أصــحاب األئمــ
ّالروايات التي جاءهتم من هذا الوسط ويبتلون هبا، ولعل هذه املسألة من أشد  ّ
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 .)١(<ّ ألهنا هي األساس يف ابتناء وتفريع مسائل الفقه عليها؛ًاملسائل ابتالء
ّ فالبــد للفقهــاء أن يت،كــذلكوإذا كــان األمــر  ًخــذوا موقفــا مــن هــذه ّ

م ّألهنـكانوا يعملون بخرب الواحد يف األحكـام الـرشعية ّأهنم ّإما الروايات، ف
م عملوا هبذه الروايـات مـن دون ّألهن أجابوا باإلجياب، أو هم وّاألئمةسألوا 

ّة جريا عىل سليقتهم العقالئية، أو متشّسؤال من األئم ات رشعية ًيا عىل مرتكزً
وهـذا يكـشف عـن حكـم الـشارع . )آلـه  و صـلى اهللا عليـه    (ّ النبـي موروثة من عرص

وا ّهنـم جـرجـة الـسؤال واجلـواب، ويف الثـاين ألنتيّول ا يف األّألهنـ، ّجيةباحل
 منـه، ٌ وعدم ردعه هلم عن ذلـك، تقريـر،بالفعل عىل ذلك، واملعصوم مل يردع

 .  خرب الثقةّحجيةوتقريره سنّة، يثبت به 
 مل تكن قائمة عىل ّترشعةسرية امل ّرفضوا العمل بخرب الواحد، وأنّ أهنم أو

رفضوا العمل هبذه الروايات لكوهنا غري ّ إنام مّالعمل بخرب الثقة، فهنا نقول إهن
ّ، أو باعتبار أن رواهتا ليسوا من أمثال زرارة، وحممد بـن مـسلم، وكـلّقطعية ّ 

ّ سؤال عن جواز العمـل هبـا، وإنـام ، ومن دونّاألئمةهذا من دون رجوع إىل 
 .، فلم يعملوا هباّجيةاكتفوا بإجراء أصالة عدم احل

ّ أن أصـحاب األئمـً عادةّتصورُال ي إذ ؛وهذا االحتامل مقطوع البطالن> ة ّ
 ّتـصوروقفوا هذا املوقف، وإن فرض صدوره من بعضهم فهو شـذوذ، فـال ي

ًبار الثقات لـو كـان أمـرا ّ أن العمل بأخ؛ باعتبار األصحابّعامةصدوره من 
ّإهنـم بـسليقتهم : ، فيقـالًال يف نفسه لكان مثل هذا املوقف حمـتمّغري عقالئي

 كام هو احلال يف أخبـار غـري الثقـات، حيـث رفـضوا ،العقالئية رفضوا ذلك
ّالعمل هبا بـسليقتهم العقالئيـة، أمـا أخبـار الثقـات، فالـسليقة العقالئيـة ال 

 ،ّولالسليقة عىل طبق العمل هبا كام يف البيـان األّأن  بّترفضها، بل إما أن نقول
                                                           

 .٢٣٩، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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السرية العقالئيـة عـىل طبـق العمـل بأخبـار ّ بأن :لنا فعىل األقل نقولّولو تنز
ّإنه عىل األقل: لنا عن هذا املقدار نقولّالثقات، ولو تنز  الـسرية العقالئيـة ال .ّ

ٌترى أن العمل بأخبار الثقات أمر عىل خالف السليقة، بـل   ّكالمهـا عـىل حـدّ
 .ّواحد عىل األقل

الشبهات احلكمية التي ال جيوز الرجـوع فيهـا ّ أهم هي من  وهذه الشبهة
ّة، فافرتاض أنه وجـد مـسوغ ّإىل األصول من دون فحص والرجوع إىل األئم ّ

ّة لطرح هذه الروايات التي عليها املعول يف أكثر أبواب الفقـه ّألصحاب األئم
ية، فهذا أمـر غـري حمتمـل ّأولً اعتامدا عىل أصول ّألئمةامن دون أن يسألوا من 

فهـذا االحـتامل : بعد فرض عقالئية العمل بأخبار الثقات كام عرفت، وعليـه
 .)١(<ساقط

م سألوا املعـصوم ّألهنرفضوا العمل بخرب الثقة ّ إنام مّإهن: ويمكن أن يقال
 بالنفي، وهـذا )عليه الـسالم ( فأجاب ، خرب الثقة واالعتامد عليهّحجية عن )عليه السالم (

ًلو مل يكن العمـل بخـرب الثقـة طريقـا صـحيحا وّ؛ ألنه ٌبعيد  يف العمـل ّحجـةً
ّ لنقلت إلينا روايات تردع عن العمل به، كام ورد يف القياس، فإنه ملا ،باألحكام
، ّحجيته عدم ّتبني وردت روايات كثرية تردع عن العمل به وّحجةكان ليس ب

 للعمـل باألحكـام )عليهم السالم ( يف مدرسة أهل البيت ّحجةثقة فلو مل يكن خرب ال
نقل، فنستكشف عـدم صـدور الـردع، يّنه مل إحيث ، وّحجيته إلينا عدم قللنُ

 .وهذا يعني قيام السرية عىل العمل به
ّهذا مضافا إىل أن  لو رفضوا العمل بخرب الثقة العتمدوا عىل ّترشعة املً

ّبد  فال،ابتالءّحمل املسألة ّ ألن بان هذا الطريق؛ ول،طريق آخر للعمل باألحكام
أن يصلنا ّ البد أن يستعلم عنها وبالتايل يكثر السؤال واجلواب، وكام هو املعتاد

                                                           

 .٢٤٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
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ّ حيث إن الرواة ؛ر الدواعي لنقلهّء عن هذا الطريق اآلخر البديل مع توف يش
ّ إنه ال وجود ً لالبتالء نوعا، وحيثًرووا ما ال حاجة للناس به وما ليس موردا

بع واملعتمد َّ العمل بخرب الثقات كان هو املتّنأهلذا الطريق اآلخر البديل لزم 
ّ مع وجود الروايات املتقدمة التي بعضها يدل عىل ً خصوصا،ّعند األئمة ّ

ًالعمل به رصحيا أو التزاما، وهذا املقدار يكفي للقول عمل أصحاب ّ بأن ً
ًاألئمة بخرب الواحد كان مستفادا ، وهذا )عليهم السالم( من املعصومني أنفسهم ّ

عمل ّ ألن عىل وجود السنّة الرشيفة؛ـ  ّعن طريق اإلنـ بدوره يكشف 
ّاألصحاب معلول دائام للدليل الرشعي، وذلك بوصفهم متدي عني ّنني ومترشً

ًوفق املوازين الرشعية، فيكون عملهم هذا بنفسه كاشفاّ إال ال يعملون  عن ّ
 )عليه السالم(ته، وال حيتاج إىل إثبات رضا اإلمام ّعلول عن علالسنّة كشف امل

 .بذلك عن طريق السكوت وعدم الردع
توجـب اليقـني بـاحلكم ّمـا إ :ّإن األخبار عىل ثالثة أقسام: بعبارة أخرى

 رواة تلـك األخبـار واألحكـام مـن ّأنّمـا إو. الرشعي، وهذا نادر احلـصول
ر منـه األصـحاب َّكذب، وهـذا مـا حـذالضعاف واملجهولني واملعروفني بال

أو الراوي ، صوا الراوي الثقة عن غري الثقةّيشخّ حتى وكتبوا الكتب الرجالية
األخبار التي ال يكون رواهتا مـن املجهـولني ّإما و. املجهول عن غري املجهول

ّعى أن األصـحاب َّواملـد. أو املطعونني بالكذب، لكن مع ذلك ال تفيد اليقني
قل إلينـا لو كانوا يعملون بغريها لنُّإال  هبذا النوع من األخبار، وكانوا يعملون
، من هنا سيكثر الـسؤال ّترشعةل ظاهرة غريبة بني املّستشكّ أهنا ذلك؛ باعتبار

 .)١(ةّعنها من قبل األصحاب، واجلواب من األئم
                                                           

ّ إن القياس مل تعمل به كل(١) ه ام عمل به مـذهب واحـد، ولكنّـّية وإن املذاهب اإلسالمّ
يـة ّة حـول حجّه كثرت األسئلة من أصحاب األئمّنأًا عندنا جتد ّحيث مل يكن مرضي
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، فلـامذا ّجيـةمل يكن هناك سؤال وجـواب؛ لوضـوح عـدم احل: َفإن قلت
 ؟ ّجية ذلك هو وضوح احل عدمّتفرضون أن
ة عىل العمل بخرب الثقة يف األحكـام ّلو مل تكن سرية أصحاب األئم: ُقلت

ولو كانت هلم طريقة لنقلـت . لكانت هلم طريقة أخرى يف العمل يف األحكام
ّ كـل ّا سـتكون ظـاهرة غريبـة يف املجتمـع اإلسـالمي؛ باعتبـار أنّألهنـإلينا؛ 

م ال يعملون بخـرب ّفإهنهذه الطائفة ّ إال لثقة،املذاهب جممعة عىل العمل بخرب ا
 . )١(الثقة

 

عليـه  ( خرب الواحد بالسرية العقالئية املعارصة للمعصوم ّحجيةعىل ّتدل اس
ها، وهـذا  عن)عليه السالم ( سكوته وعدم ردعه ؛ باعتبار عىل العمل بخرب الثقة)السالم

 .ّحجيتهٍ راض بالعمل بخرب الثقة، وهذا يعني )عليه السالم(ّيكشف أن اإلمام 
ّ أن االستدالل هبذا النوع من السرية :ومن خالل هذا التقرير املوجز نفهم

 : عىل إثبات أمرينّتوقف ي، خرب الواحدّحجيةعىل 
 .)عليه السالم(أن تكون هذه السرية معارصة للمعصوم : ّولاأل
 . للعمل هبا)عليه السالم(إحراز إمضاء املعصوم : اينالث

 :ّإن العقالء هلم سنخان من األغراض: وإلثبات ذلك، نقول
 . أغراض شخصية تكوينية: ّولاأل

 . ط باآلمر واملأموربترتأغراض ترشيعية : الثاين
                                                                                                                                        

يته، فام بالك يف خرب الثقة الذي يعمل به مجيع الفـرق اإلسـالمية، ّالقياس وعدم حج
ّلو مل يكن حجة عندنا لنقل إلينا الكثري من األسئلة حـول حج وعـدم يـة خـرب الثقـة ّ

 ).ظلّهدام منه ( .هتّحجي
بخرب الثقة، بيـنام سـرية العقـالء  يعملون واّ إن األصحاب كان: تقولّترشعةسرية امل (١)

 ).هدام ظلّمنه (. ّن األصحاب كانوا يميلون للعمل بخرب الثقةإ :تقول
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لـون ّ العقـالء يعملـون بخـرب الثقـة ويعو:من األغراضّول يف السنخ األ
ّ أن الـسرية العقالئيـة قائمـة عـىل :ن باحتامل اخلالف، بمعنـىعليه وال يعتنو

العمل بخرب الثقة يف جمـال األغـراض الشخـصية التكوينيـة، وكـذلك احلـال 
 العقـالء يعتمـدون عـىل خـرب ّبالنسبة إىل أغراضهم الترشيعية، فنحن نجد أن

قة يف ل عىل خرب الثّالثقة يف إيصال أوامرهم إىل مأمورهيم، واملأمور كذلك يعو
 .قبول أمر اآلمر

العقالء آمر  ّن؛ أل خرب الثقة عند الشارعّحجية :ولكن ال يستفاد من ذلك
فعمـل العقـالء ـ فـيام .  عمله، والشارع آمر وحاكم له حمدودة عملهله حدود

 الـشارع ّعـىل أنّيـدل بينهم ـ بخرب الثقة يف عالقات اآلمـرين باملـأمورين، ال 
أن تكـون هـذه النكتـة التـي ّ إال اآلمر باملـأمور،يعمل بخرب الثقة يف عالقات 

أوجبت عىل العقالء العمل بخرب الثقـة تـرسي لتـشمل أحكـام حـاكم آخـر 
 ّلعـلّوشارع آخر؛ باعتبار أن النكتة ارتكازية مـستحكمة يف ذهـن العقـالء، ف

 ال فرق بني الشارع وغري الشارع، فكام :ًم يقولون أيضاّالعقالء من باب التوه
ًالـشارع أيـضا ، الء يعملون بخرب الثقة يف جمال األغـراض التـرشيعية العقّأن

 .يعمل بخرب الثقة يف جمال أغراضه وأحكامه الرشعية
ّ يكـون قـد عـرض ، عند الشارع وسـكتّحجةفهنا إذا مل يكن خرب الثقة 

العقـالء بحـسب جـرهيم العمـيل ّ ألن  خرب الثقة؛ّحجيةعامل إأغراضه خلطر 
ّيف جمال األحكام الرشعية أيضا، لذا قلنا أن الشارع لو مل سيعتمدون خرب الثقة  ً

يكن يقبل خرب الثقة لوجب عليه أن يردع، ولو ردع لوصل، وحيث مل يـصل، 
 .إذن مل يردع، وهذا يعني إمضاءه

ض األغـراض الـرشعية إىل ّوالسرية العقالئية تثبت أن عمل العقالء يعر
 . عىل العمل بخرب الثقة يف الرشعياتًقائمة فعال ّ أهنا العمل بخرب الثقة، ال

ّ فـإن ، وبـني سـرية العقـالءّترشعةإذن هناك فرق يف االستدالل بسرية امل
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 .ً كانوا يعملون بخرب الثقة يف الرشعيات فعالّترشعة املّ تثبت أنّترشعةسرية امل
 الثقـة، رب العقـالء كـانوا يعملـون بخـّاها أنّيف سرية العقالئية فليس مؤدّأما 

 . النكتة واجلري العميل املرتكز يف ذهن العقالءلتلك 
 

 .االعتامد عىل خرب الثقة:  أي،<واالعتامد عليه>: )قدس سره(قوله  •
وهذا :  أي،<...للعقالء يوجب قرحيةّعام وهذا الشأن ال>: )قدس سره ( قوله  •

ً وجريـا عمليـا ةكازية يف ذهن العقالء يوجب قرحيـوالنكتة االرتّعام الشأن ال ً
ًيعرض أغراض الـشارع أيـضا للعمـل بخـرب الثقـة فيهـا، كـام يف األغـراض 

 .التكوينية والرشعية للعقالء
تلـك القرحيـة والعـادة يف ألعملـوا :  أي،<ألعملوهـا>: )قـدس سـره   (قوله  •

، بل ألمكن أن يعملوهـا يف أغـراض شـارع ًفعالأعملوها ّ أهنم ، العالقاهتم
 .آخر

 .يف تعيني أحكام الشارع:  أي،<يف تعيني أحكامه>: )س سرهقد(قوله  •
 وسـرية ّتـرشعةسـرية امل: أي، <الفـارق بـني التقريـرين>: )قدس سره (قوله  •

 .العقالء
يلـزم ّ؛ ألنـه <اتّ يترسب هذا امليل إىل جمال الـرشعيّلئال>: )قدس سره (قوله  •

 .  ونقض الغرض عىل احلكيم حمال،منه نقض الغرض



 
 
 
 
 
 
 

  

 

)(  
 

 ّما ذكره املحقق اخلراساين •
 ّما ذكره املحقق اإلصفهاين •
 ما ذكره املريزا النائيني •
 ّما ذكره املصنف •
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 عـىل ّتوقف خرب الثقة يّحجية عىل ّ إن االستدالل بالسرية:ا القول منّّقدمت
ً، مضافا إىل إثبات )عليه الـسالم (ًإثبات قيامها فعال عىل ذلك ومعارصهتا للمعصوم 

 إىل االعرتاضات )قدس سره (ف ويف هذا املقطع يشري املصنّ. اإلمضاء وعدم الردع
 خرب الواحد واألجوبة عىل تلـك ّحجيةهت لالستدالل بالسرية عىل ّجُالتي و
 .رتاضاتاالع

:  خرب الواحد بام حاصـلهّحجيةض عىل االستدالل بالسرية عىل اعُرتفقد 
 الـشارع ّأنّ إال  بالفعل عىل العمل بخـرب الواحـد،ً السرية وإن كانت قائمةّأن

ّأنه لو : فقول املستدل. ّجيةًردع عنها، ومع وجود الردع ال تكون دليال عىل احل
شارع ردع عـن هـذه الـسرية، وردعـه نعم، الـ: ردع لوصل إلينا الردع، نقول

  إن﴿:كقوله تعاىلّالظن وهو عبارة عن اآليات الناهية عن العمل ب. وصل إلينا
ِ غ  ال   الظن

ْ َمن ُ َ ا ق ِ ًش ئا ْ ْ ُ قـف َوال﴿: وقوله تعـاىل. )١(﴾َ ْ َلـ س َمـا َ ْ َ ـك َ ِبـه َ ِ 
ٌعلم ْ ي الـوارد يف  فهو مـشمول للنهـ،يةة ظنّأمارّ، وحيث إن خرب الواحد )٢(﴾ِ

 .ًهذه اآليات، فيكون هذا النهي رادعا عن العمل بالسرية
ّإن هذا االعرتاض يواجه االستدالل بالسرية بالتقريـب : ويمكن أن يقال

ال يعقل االسـتدالل هبـذه اآليـات الناهيـة عـن العمـل  إذ ؛ّولالثاين دون األ
َلـو كـان رادعـا ملـا ّ؛ ألنـه ّترشعةعىل الردع عن العمل بخرب الثقة يف املّالظن ب ً

وهذا ما أشار إليـه األسـتاذ . ً عىل العمل بخرب الثقة فعالّترشعةانعقد عمل امل
يف تقريب إثبات :  أيّإننا بينّا يف الصيغة الثانية للسرية،>:  بقوله)قدس سره(الشهيد 

                                                           

 .٣٦: يونس (١)
 .٣٦: اإلرساء) ٢(
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ً أن سريهتم قد انعقدت فعال:ّترشعةسرية امل  ومـع . عىل العمل بأخبار الثقاتّ
ً يكــون هــذا كاشــفا عــن عــدم صــالحية هــذه العمومــات ،ا هكــذاانعقادهـ

 للردع الرتدعوا، وملـا ً لو كانت هذه العمومات كافيةّ للردع، وإالطلقاتوامل
ّ فال يمكـن افـرتاض أن الـشارع قـد إذن ؛اجتمعوا عىل العمل بأخبار الثقات

ّعول عىل هذه العمومات وهو يرى سرية الناس مستمر   عىل العمـل بأخبـارًةّ
ً فالعمل بأخبار الثقـات حينئـذ يكـون خارجـا موضـوعا عـن :إذن .الثقات ً ٍ

ّالعمومات الناهية، وحينئذ ال يتم  . هذا اإلشكالٍ
 فقد يـرد ، لو بقينا نحن والصيغة األوىل من تقريب السرية العقالئية،نعم

 الـشارع ردع عـن هـذه الـسرية العقالئيـة هبـذه ّلعـل: هذا اإلشكال، ويقال
 عـىل عـدم ّ ال يوجـد دليـل خـارجي:ٍد ارتدعوا عنها، وحينئذالعمومات وق
ٍالء، بل لعلهم ارتدعوا، وحينئذارتداع العق  فالشبهة ترد عىل السرية العقالئية ّ

 . )١(<عية العاملة بأخبار الثقاتّدون السرية املترش
 

 لكبـار ّقـدمثة أجوبة عىل االعـرتاض املت ثال)قدس سـره  (ذكر األستاذ الشهيد 
هاألصوليني، و ًتهـا، ثـم طـرح جوابـا رابعـا ّ عـدم متاميَّها وبنيّ ناقشها كللكنّ ً

 .ّقدملإلجابة عىل االعرتاض املت
ّ 

 ّنإ>: ّقدم يف معرض اجلواب عىل االعرتاض املت)رمحـه اهللا  (قال املريزا النائيني 
تكفـى ّ أهنـا مّيتوهّ حتى ال تشمل خرب الثقة،ّالظن اآليات الناهية عن العمل ب
العمل بخرب الثقة يف طريقة العقالء ليس من ّ ألن للردع عن الطريقة العقالئية؛

                                                           

 .٢٤٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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التفات العقالء إىل ؛ لعدم العمل بام وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم
ت عليـه عـادهتم، ّعىل ذلك طباعهم واستقر ملا قد جرت ؛خمالفة اخلرب للواقع

تكون اآليات الناهيـة   ألن، فال تصلحًموضوعاّالظن فهو خارج عن العمل ب
عن العمل بام وراء العلم رادعة عن العمل بخرب الثقة، بل الردع عنه حيتاج إىل 

من تشديد النكري عـىل العمـل بـه، كـام ّ البد قيام الدليل عليه باخلصوص، بل
 الشرتاك العمل بالقياس مـع العمـل بخـرب ؛ري عىل العمل بالقياسد النكّشد

 . )١(<تهمّبعت عليهم جبلُاستقرت عليه طريقة العقالء وطّ مما الثقة يف كونه
أن تكون رادعة ّالظن ال يمكن لآليات الناهية عن العمل ب: توضيح ذلك

ّعن العمل بخرب الواحد؛ ألهنا ليست بصدد بيان أن خرب الثقة   بـل هـي ّظـن،ّ
وجتعله ّ الظن ُ والسرية العقالئية خترج خرب الثقة عنّظن، الّحجيةبصدد إبطال 

 ال تـشمله :ٍئـذ وحين؛ّجيـةً بناء عىل مسلك جعل الطريقية يف تفـسري احل؛ًعلام
 عىل ّلدالة وهذا يعني حكومة السرية العقالئية ا.ّظنباع الّتااآليات الناهية عن 

ّ الظـن  وهبـذا يكـون.ّظنالناهية عن العمـل بـال خرب الثقة عىل اآليات ّحجية
 به النهي عن ّعلقًالناشئ من خرب الثقة خارجا عن دائرة أفراد املوضوع الذي ت

ّصار علام تعبّ الظن هذاّ ألن ؛ّباع الظنّتا  .ًداً
  جلواب املريزاّصنفمناقشة امل

ّإن احلكومـة التـي اد:  جـواب املـريزا فقـال)قدس سره ( صنّفناقش امل عاهـا ّ
 : وذلك ألمرين؛ّتامةاملريزا النائيني غري 

 خرب الثقة :تقولّالظن ّن اآليات املباركة الناهية عن العمل بأ: ّولاألمر األ
ً جعلته علـام بالتخـصيص، :ًمل أجعله علام باإلطالق، والسرية العقالئية تقول

 ال ،ارض هي التعـ)ًمل أجعله علام( و)ًجعلته علام(ّومن الواضح أن النسبة بني 
                                                           

 .١٩٥، ص٣ج: مصدر سابقفوائد األصول، ) ١(
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 .احلكومة
كرهـا املـريزا بـني الـسرية ّنه ال معنى للحكومة التـي ذإ: وبعبارة أوضح

ّجعل احلجية عىل مبنـاه وإن كـان معنـاه جعـل األمـارة ّ ألن  وذلك؛واآليات
ّأنه يف مقابل ذلـك ّ إال ة خلرب الواحد،ّعلمي فتكون السرية مفادها جعل ال؛ًعلام

نفـي ًيـضا وما لـيس بعلـم مفادهـا أ ،ّنالظ النهي عن العمل بمطلقاتتكون 
 .وعن غري العلمّ الظن ة عنّعلمي وبالتايل تنفي الّظن،ّلكل ّجعل احلجية 
ة ّعلميـّ السرية التي تثبت احلجيـة وال: يكون هناك دليالن أحدمهاٍوحينئذ

 ة عـنّعلميّ النهي التي تنفي احلجية والمطلقات:ي، واآلخر خلرب الواحد الظنّ
 ،ً ما ليس بعلم تكوينـاّوكلّ الظن ّ إن موضوعهام واحد، وهو وحيثّظن،ّكل 

ّأن مدلوهلام ومفادمها يف عرض واحد، أحـدمها :  أيفيكونان يف مرتبة واحدة،
يثبت واآلخر ينفي، ومثل هذا املدلول ال يمكـن أن يـصار إىل اجلمـع العـريف 

 .خر، وبالتايل ال معنى حلكومة أحدمها عىل اآلّتعارض مستقرّ؛ ألنه فيه
قه هو نفس احلـاكم ال ّع موضوع حكم أو يضيّ الذي يوسّإن: األمر الثاين

ق هذا ّ، يستطيع أن يضي)الريا حرام: (بعد أن يقول الشارع: ًحاكم آخر، فمثال
ّ إال ال صـالة: (وبعـد أن يقـول). ال ربا بني الوالد وولـده: (املوضوع فيقول

: ارة فيقـول تشرتط فيه الطه الذي احلكمع من دائرةّ، يستطيع أن يوس)بطهور
ّ باعتبار أن الربا والصالة من جمعوالته، فيستطيع أن ؛)الطواف بالبيت صالة(

 .قهّع موضوع احلكم كام يستطيع أن يضيّيوس
 هـو ،ّحجـة الذي هو خرب الثقة يف املقام ـ لـيس بـّ الظن ّقال إنمن وهنا 
ِ غ  ال   الظن ِ إن﴿: اآليات هي التي قالتّ ألن ؛الشارع

ْ َمن ُ َ ا ق ِ ًش ئا ْ ْ من و. ﴾َ
ّ هم العقـالء، ومـن الواضـح أنـه ال حيـقّحجةهو ّ الظن ّقال إن  للعقـالء أن ّ
: فبعد أن قـال الـشارع. قوهّعوه أو يضيّفوا يف موضوع حاكم آخر فيوسّيترص

 للعقالء أن ينزلـوا خـرب الثقـة منزلـة ّ، ال حيق)ّحجة ليس بّما هو ظنّ كل ّإن(
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 كام لو ؛ للشارع ذلكّنعم، حيق. ّحجةوجيعلوه ّ الظن خيرجوه من دائرةالعلم و
 ّنإ، ولكـن حيـث )ًي جعلت خرب الثقـة علـام، ولكنّّحجةليس بّالظن ( :قال

 .  فال عربة هبذا التنزيل،ل خرب الثقة منزلة العلم هم العقالء ال الشارعّالذي نز
ق مبـارشة، بـل ّوتـضيع ّ السرية هي التي توسّنحن ال نقول إن: َفإن قلت

ّنقول إن السرية توس ، وهـذا ممكـن؛ ّ بتوسط اإلمـضاء مـن الـشارعقّع وتضيّ
ٍ حينئذ تكون من نفس الشارع ولكن بشكل غـري مبـارش، التوسعة والتضيقةف

فت يف موضوع حكمه الرشعي، وأخرجت خرب ّفهو أمىض السرية، وهي ترص
 .ًوجعلته علام، وال حمذور يف ذلكّ الظن الثقة عن

ّ السرية مبارشة توسّأنّتدل ّأنه إذا كان مراد املس: ّفتحصل ق مـن ّع وتـضيً
ف يف موضوع ّاحلاكم ال يستطيع أن يترصّ ألن ؛ّموضوع الشارع، فهذا غري تام

ع ّط اإلمضاء مـن الـشارع توسـّ السرية بتوسّإذا كان مراده أنّ أما .حاكم آخر
 ّ يف أنـه كيـف يمكـنمولكـن الكـال. ّ فهذا تـام،ق من موضوع الشارعّوتضي

 عـىل عـدم ّلدالـةاّالظن إحراز اإلمضاء مع وجود اآليات الناهية عن العمل ب
 ؟ّجيةاحل

 

الـردع عـن الـسرية ّ بـأن ّقـدم اخلرساين عىل االعرتاض املتّحققأجاب امل
ال يكاد يكـون ...> :بتلك العمومات الناهية غري معقول، وهذا ما أفاده بقوله

 عىل عـدم ختـصيص ّتوقفالردع هبا يّ ألن  وذلك؛عىل وجه دائرّ إال الردع هبا
 عـىل ّتوقـفعمومها، أو تقييد إطالقها بالسرية عىل اعتبار خرب الثقـة، وهـو ي

 .)١(<ة هلاّمقيدة أو ّصصلكانت خمّإال الردع عنها هبا، و
ة ّعيـادرّ ألن ء دوريـة؛ اآليات عن سرية العقـالةّادعيّإن ر: توضيح ذلك

                                                           

 .٣٠٣ص: مصدر سابق كفاية األصول، (١)
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 موقوفـة عـىل عـدم ّحجيته هذا العموم، وّحجيةة عىل ّتوقفاآليات بعمومها م
تكـون ّ حتى  مل يبق هلا عموم،ّلو كانت خمصصة له إذ ؛ّكون السرية خمصصة له

ّ رادعة عن السرية، وعدم كون السرية خمصصة لعموم اآليـات ّحجةبعمومها 
ّأيضا موقوف عىل عمومي ّن اآليات رادعة عـن الـسرية متوقـف عـىل تها، فكوً

ّة هلـا أيـضا متوقـف ّصصة، بينام عدم كون السرية خمّصصعدم كون السرية خم ً
 .عىل كون اآليات رادعة عنها، وهو دور حمال

ّاملستشكل كان يرى أن هذه اآليات بعمومهـا وإطالقهـا : وبعبارة أوضح
تحالة أن تكـون هـذه عي اسـّتردع عن السرية العقالئية، وصاحب الكفاية يد

 . الستلزام ذلك الدور املحال؛القرآنية رادعة عن العمل بالسريةالعمومات 
ّالظن  عـن العمـل بـً القرآنية ناهيـة)١(لكي تكون العمومات: بيان الدور

 أكـرم: (ًفمثال لو قال املوىل. ال يمكن االستناد إليهاّإال ، وّحجةأن تكون ّالبد 
ا عموم يشمل الفاسق والعادل، فلو قـال يف دليـل ، فهذه اجلملة فيه)عاملّكل 

ه، فالعموم موجود و)ّوال تكرم الفساق: (منفصل  إذن لـيس. ّحجة ليس بلكنّ
 .ّحجةعموم هو ّكل 

 ، يف مقام العمل به عـىل إطالقـه وعمومـهّحجيته ّتتمّ إنام فالعموم الرادع
ام يف معرض ّهنأو املطلق حيث إّعام الّ ألن ؛ّمقيد أو ّصصحيث ال يكون له خم

، ّقيـد واملّخـصصبعد عدم املّ إال  حجتهام الفعليةّالتقييد والتخصيص فال تتم
أن تكـون ًيـضا  يمكـن أ، عـن الـسريةًوكام يمكن أن تكون العمومات رادعة

فيلـزم مـن كـون العمومـات . ة للعموم أو اإلطـالقّمقيدة أو ّصصالسرية خم
 عـىل ّتوقـفت رادعـة للـسرية يكون العموماّ ألن  واضح؛ٌ للسرية دورًرادعة
ة عـىل عـدم ختصيـصها، وعـدم ختصيـصها ّتوقف الفعلية للعمومات املّجيةاحل

                                                           

 ).ظلّهدام منه (.  اإلطالق فيدخل، الشمول: املعنى اللغوي، أي: املراد من العموم هنا)١(
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كام يمكن أن تكون ّ أنه ّومن البني. ة هلاّصص عىل أن ال تكون السرية خمّتوقفي
ة ّعيـادة هلـا، فرّصـصأن تكون السرية خمًيضا  للسرية يمكن أًالعمومات رادعة

 ّتوقف ختصيصها بالسرية، وعدم ختصيصها بالسرية ي عىل عدمّتوقفاآليات ت
لـو مل تكـن رادعـة لكانـت الـسرية صـاحلة ّإال عىل كوهنـا رادعـة للـسرية، و

 .)١( وهو الدور،تهاّعياد عىل رّتوقفة اآليات تّعيادلتخصيصها، فر
  جلواب لآلخوندّصنفمناقشة امل

تصوير الدور ّن  بأ يف ما أفاده اآلخوند)قدس سره(ناقش األستاذ الشهيد 
ّمن أن ـ  )رمحه اهللا( ّإن ما أفاده:  عىل مغالطة، حاصلهاية ينطوّقدمبالكيفية املت

ة عىل عدم ّتوقف العموم مّحجية العموم، وّحجيةة عىل ّتوقفة اآليات مّعيادر
 ينطوي عىل  ـة اآلياتّعياد عىل رّتوقف مّخصص، وعدم املّخصصوجود امل
 بل ّخصصة عىل عدم وجود املّتوقفلعموم غري م اّحجيةّ ألن نة؛ّمغالطة بي

نا ّنأع، واملفروض ً ولو كان موجودا يف الواقّخصصة عىل عدم إحراز املّتوقفم
 غري ممضاة؟ وهذا مالبحث يف السرية هل هي ممضاة أّ ألن ؛ّخصصمل نحرز امل

                                                           

ره بطـرف ّره اآلخوند يف طرف رادعية العمومات يمكن أن نـصوّ الدور الذي صو(١)
م، فلكي تكون اآليات رادعة عـن الـسرية يلـزم ّبنفس البيان املتقدة السرية، يصّخمص

صة لآليات يلزم الدور فـال ّالدور، فاآليات ليست رادعة، ولكي تكون السرية خمص
 ،صةّصة وأن ال تكـون خمصـّصة، فيلزم أن تكـون خمصـّيمكن للسرية أن تكون خمص
 .ت الكثري من األصولينيّوهو دور، وهذه شبهة حري

صة؛ وهو ّلعمومات يمكن أن تكون رادعة، وال السرية يمكن أن تكون خمصإذن ال ا
ّحمال؛ ألنه إذا كانت العمومات رادعة فالـسرية غـري خمصـ صة، وإذا مل تكـن رادعـة ّ

ّصية ألنـه ارتفـاع ّوال يعقل اجلمع بني عدم الرادعية و عدم املخص، صةّفالسرية خمص
ّإال أن األستاذ . للنقيضني وهو حمال ّ)سقد ط ام فقـّ وإنـ، ال يدخل يف هذه املـشكلة)ه سر

 ).هدام ظلّ: منه(. جييب عن املشكلة األوىل
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 فتكون رادعة عن ،، فتبقى العمومات عىل حاهلاّخصصنا مل نحرز املّيعني أن
 .ل بالسريةالعم

 ذاهتـا ناقـصة مـن حيـث ّالسرية العقالئية يف حد>: قال يف أنوار األصول
أن يمنـع عنـه ّ إال ،ّتـامّعام بإمضاء الشارع، ولكن ظهور الّ إال ّ ال تتم،ّجيةاحل

الـسرية فليـست كـذلك، ّأمـا مانع، فام دام مل يثبت املانع نأخذ هبذا الظهور، و
 العمومـات ليـست ّحجيـة، فّحجة بقيت غري ّفإهنا إذا مل يثبت إمضاء الشارع

 عىل ّتوقف السرية تّحجيةة، ولكن ّصصة عىل إثبات عدم كون السرية خمّتوقفم
 .)١(<إمضاء الشارع وعدم كون اآليات رادعة

 

 ظهـور العمومـات ّحجيـةلتـزام بّ أن اال)رمحـه اهللا   ( األصـفهاينّحقـقذكر امل
ّالظن نعقاد السرية العقالئيـة عـىل العمـل بـاالناهية عن العمل بخرب الثقة مع 

والتحقيـق >:  بقولـه)رمحـه اهللا  (الناشئ من خرب الثقة غري معقول، وهذا مـا أفـاده
من كـون املعارضـة ـ ما ذكرنا ّ فإن ؛ة اآلياتعياد اخلرب بالسرية وعدم رّحجية

ّملا تقـدم  ؛ّتام غري  ـّء وغري تام االقتضاءّ من قبيل مزامحة تام االقتضا:واملزامحة
 يف مقـام ّحجيـة الظواهر مـن وقـوع اخللـط بـني املقتـيض للّحجيةيف مبحث 

ّثبات، ومـا هـو املفـروغ عنـه يف حجيـة  يف مقام اإلّحجيةالثبوت واملقتيض لل
فهو ظهوره يف العموم وكـشفه النـوعي عـن ذلـك، هـذا الظهـور هـو ّعام ال

 فهو بناء العقالء، فلـو كـان ًثباتاإ ّجيتها املقتيض حلّمأ، وًوتا ثبّحجيةاملقتيض لل
 بفـرض وجـود بنـاء عـىل العمـل ؛للعقالء بناءان بنحو العموم واخلـصوص

                                                           

 الـشيخ العظمـى اهللا آيـة سـامحة األستاذ شيخنا ألبحاث تقريراتأنوار األصول، ) ١(
 عليـه ( طالب أيب بن عيل اإلمام مدرسة: النارش القديس، أمحد الشريازي، مكارم نارص
 .٤٢٣، ص٢ج: هـ ١٤٢٨ ية،الثان الطبعة ،)السالم
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الـشارع ّ بـأن مكـن أن يقـال أل، وبناء آخر عىل العمل بخرب الثقةًمطلقاّعام بال
نـاء العمـيل ما إذا كان البأعمومي ومل يمض البناء اخلصويص، ومىض البناء الأ

ّإما عىل ات ّما عىل اتباعه فيام إ و،ي الشامل للسريةأ، ًمطلقاباع الظهور العمومي ّ ّ
ام يكون ّنإ الظهور بنحو العموم، وّحجيةمضاء إل فال موقع ،عدا مورد السرية

ّء العمـيل عـىل اتبـاع ال رادع عن البناّ أنه مضاء ملا عدا مورد السرية، بمعنىاإل
 عـدم ّنـ أيف مبحث االستصحاب ـ ن شاء اهللا تعاىل إ ءيوسيج.. .خرب الثقة 

بناء العقالء عىل العمل بعمومات اآليات الرادعة عـن الـسرية لـيس بمـالك 
ّباخلالف، بل بمالك بنائهم عىل اتباع ّالظن وال بمالك الظاهر وّاص واخلّعام ال

 .)١(<... عىل طرحه ًاخلرب، وال يعقل بناؤهم عمليا
؛ ًلسرية العقالئية قائمة فعال عـىل العمـل بخـرب الثقـةّإن ا: توضيح ذلك

. ّ أن العقالء يعتمدون عىل خرب الثقة يف أعامهلم التكوينيـة والتـرشيعيةباعتبار
ّ إنـام ّن اآليات الناهية عن العمل بخرب الثقـةإ :ومن جهة أخرى، هذا من جهة

ون سرية فتك،  الظهور هو سرية العقالءّحجيةتنهى عن ذلك بالظهور، ودليل 
ت عـىل عـدم ّدلـّ إنـام اآليـاتّ ألن العقالء قائمة عىل عدم العمل بخرب الثقة؛

، ة عىل العمـل بخـرب الثقـةّالعمل بخرب الثقة بالظهور، فإذن سرية العقالء دال
 العقالئيـة قائمـة ة عىل عدم العمل بخرب الثقة، وال يعقل أن تكون السريةّودال

ٍأن العقالء من جهة :هذا معناهّ ألن ؛عىل املتناقضني  ومن ، يعملون بخرب الثقةّ
 فإذا كان هلم سرية عقالئيـة عـىل .لون بظهور ينفي العمل بخرب الثقة يعمٍجهة

 يلزم أن تكون السرية العقالئية قائمة عىل أمـرين متناقـضني، وهـذا ،العملني
 .حمال

 ّ ألن، الظهـورّحجيـةأن نرفع اليد عن الـسرية العقالئيـة يف ّ البد من هنا
                                                           

 .ف قليلّبترص. ٢٣٦، ص٢ج: مصدر سابق هناية الدراية يف رشح الكفاية، (١)
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ًبناءهم قائم فعال عىل العمل بخرب الثقـة، فـال يعقـل أن تكـون اآليـات فيهـا 
يلزم منه أن ّ؛ ألنه ّحجةوهذا الظهور يكون ، ظهور عىل عدم العمل بخرب الثقة

 .ًيكون بناء العقالء قائام عىل العمل باملتناقضني
 وعمومات النهي ظاهرة يف العموم والشمول مطلقاتّن إ: بعبارة أخرى

ّ؛ ألنه ّرية، فلكي تكون رادعة عنها يلزم أن يكون ظهورها يف العموم حجةللس
ا يف العموم ال تكون شاملة للسرية، فال تكـون رادعـة عنهـا، ّحجيتهمع عدم 

ّإذن نحتاج إىل إثبات أهنا ظاهرة يف العموم وأن هذا الظهور حجة ّ ّ. 
ّأما أهنا ظاهرة يف العموم فهذا مسلم ّ ّما أن هذا الظهـور ، وأّوجداينّ؛ ألنه ّ ّ

ّحجة فيحتاج إىل دليل، وحيث إن الـدليل عـىل حجيـة الظ هـور هـو الـسرية ّّ
ًبد أن تكون السرية العقالئيـة منعقـدة كان ال،ّالعقالئية  عـىل العمـل بظهـور ّّ
ّ ولكن بام أن سرية العقالء قد انعقدت عىل العمل . وعمومات النهيمطلقات
 النهـي يف العمـوم؛ مطلقاتالعمل بظهور  استحال انعقادها عىل ،بخرب الثقة
 ّانعقادها عىل العمل بخرب الثقة معناه أهنم يبنون عىل العمل بام يفيدّ ألن وذلك
فقط، بينام انعقاد سريهتم عـىل العمـل ّ الظن خرب الثقة غاية ما يفيدّ ألن ؛ّالظن

ّبظهور عمومات النهي يف العموم معناه أهنم ال يبنون عـىل العمـل بكـل  ّ ظـنّ
يعنـي انعقـاد سـريتني ّ؛ ألنه وما ليس بعلم، وانعقاد مثل هاتني السريتني حمال
ي، واألخرى متنع من العمـل ّمتناقضتني، إحدامها جتوز العمل بخرب الثقة الظنّ

 .ّظن ّبكل
ّ ألن ي؛ عىل العمل بخرب الثقة الظنًّ وما دامت سرية العقالء انعقدت فعال

 النهـي مطلقـاتن تنعقد عىل العمل بظهور  فمن املحال أ،ًذلك ثابت وجدانا
وعليـه، فـال . إذا ثبت أحد النقيضني امتنع اآلخـرّ؛ ألنه يف العموم والشمول

 النهي يف العموم، وبالتايل ال تكون رادعـة مـن العمـل بخـرب طلقاتظهور مل
 .الثقة
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ــصل ــقّأن امل: ّفتح ــور املّحق ــذا الظه ــرى أن ه ــود يف ّ األصــفهاين ي وج
، ّحجيتـهدليل عىل يوجد لو كان ّ؛ ألنه ّحجيته دليل عىل ة الالعمومات الرادع

ّفدليله هو سرية العقالء، واملفروض أن سرية العقالء قائمة عىل العمل بخـرب 
اها ومدلوهلا عدم جواز العمل بخرب الثقة، فيلـزم ّالثقة، وهذه العمومات مؤد

 .أن يكون بناء العقالء عىل العمل باملتناقضني
  جلواب األصفهاينّفصنمناقشة امل

ّالظهور يف مورد السرية ليس بحجة ّ بأن )رمحه اهللا  ( األصفهاينّحققّإن قول امل
ّ؛ لوضوح أن الظهور أينام وجد فهو حجة، وهذا األمر ال ينايف القـول ّغري تام ّ

ر لآليات يشمل مورد وجود ظهو لعدم ؛ّبصحة السرية عىل العمل بخرب الثقة
ّ أن األسـتاذ :وهـذا معنـاه. أيت يف اجلـواب املختـارصل، كام سيالسرية من األ

ّ أمـا  يمنع من  وجود صغرى الظهور والشمول ملورد الـسرية،)قدس سره (الشهيد 
 يمنـع لكنّـه فهو يؤمن بوجـود صـغرى الظهـور، و)رمحه اهللا  (صفهاين األّحققامل

 . ّحجيتهكربى 
 :نيّيشتمل عىل شق )رمحه اهللا( األصفهاين ّحققّإن جواب امل: َوإن شئت قلت

 .عمل بخرب الثقةالّأن بناء العقالء قائم عىل : ّولاأل
مـن بـاب بنـاء العقـالء، هـي ّ إنـام  ظهور اآليات الناهيةّحجيةّأن : الثاين

ّفهذا معناه أن بنـاء ، ّن مدلول تلك اآليات هو عدم العمل بخرب الثقةإوحيث 
 .العقالء قائم عىل عدم العمل بخرب الثقة

العقالء يعملون بخـرب الثقـة كـام ّ ألن من اجلواب صحيح؛ّول  األّوالشق
 ّحجيـةبناء العقالء عىل ّ ألن ؛ّ الثاين فهو غري تامّالشقّ أما ًهو مشاهد وجدانا،

ّمعناه أن العقـالء ّإنام الظهور ليس معناه بناءهم عىل عدم العمل بخرب الثقة، و
كتشف مراد املوىل مـن ن:  أييعتمدون الظهورات يف الكشف عن مراد املوىل،
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 . ظهور كالمه
نكتشفه مـن الظهـور، ولكـن ّ إنام ّ العقالء هلم بناء عىل أن مراد املوىل:إذن

 . ل باآليات القرآنية الناهية ظاهر يف عدم العمل بخرب الثقةّكالم املوىل املتمث
ّ يف أن العقالء يشخّوال حمذور عقيل اد املوىل ثم خيالفونه، كـام لـو  مرنصوّ

ّوا أن املوىل أراد الصالة ثمصّخش  كذلك يف املقام قد يعلم العقـالء.  مل يأتوا هباّ
ومع ذلك يعملـون بـه وال حمـذور ، مراد املوىل هو عدم العمل بخرب الثقةّبأن 
 . تناقضنيال يلزم منه اجلمع بني امل يف هذا، وّعقيل

عمـل ّصفهاين يف أن بنـاء العقـالء عـىل ال األّحققّأن جواب امل: ّفتحصل
هم ؤبنـاّإنـام بناءهم ليس عىل العمـل باملتناقـضني؛ وّ ألن ؛ّباملتناقضني غري تام

، هم الثاين هو العمل بخرب الثقـةؤوبنا، كتشاف مراد املوىل بالظهورهو اّول األ
 .وال تنايف بني البنائني

لعمـل  وبناء عـىل عـدم ا، لو كان للعقالء بناء عىل العمل بخرب الثقة،نعم
يف املقام فـاألمر لـيس ّ أما ،ان متنافيني ومتناقضنيءكان هذان البنا، بخرب الثقة
 . كذلك

 األصــفهاين يف ّحقـق جـواب امل)قـدس سـره  (وقـد أوضـح األسـتاذ الـشهيد 
ّ وذلك لوضوح أنه ال تنايف بني ؛ّوهذا الكالم غري تام>: هّ بام نصتقريرات بحثه

ّيعني أن العقالء يبنـون عـىل  ملراد بالسرية عىل العمل بالظهوراّ فإن السريتني،
ّاستكشاف مراد املوىل من ظهور كالمه، أما أن مراد املوىل الذي استكشف من  ّ

 الـسرية عـىل ّحجيـة عـن ٌّ؟ فهذا أجنبـيًكالمه، هل يعملون به خارجاظاهر 
ُوأ يمـوا﴿قالء الشارع يف رصيح خطاباتـه يف ّربام يعيص بعض الع إذ ؛الظهور ِ

َ َ 
َا ــصالة ُوآتــوا   َ ــز ةا َ َ ِو ﴿﴾، ويف     ِ ِا ــاس ََ  َ ِا يــت ِ حــج   ْ َ ِمــن ْ َاســتطاع َ َْ ِإ ــه َ ْ َ ِ 
ًس يال

ِ َكتب﴿و، ﴾َ ِ ُعلي م ُ ُ ْ َ ُا صيام َ َ ّ إلخ، فهل هذا يعني أهنـم ال يبنـون عـىل ﴾ 
ُوأ يموا﴿ ظهور ّحجية ِ

َ َا صالة َ  هـذا ّعلـق يف الكـشف عـن وجـوب متًال مـث﴾ 
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 . السرية عىل الظهورّحجية عن ّيًاخلطاب رشعا؟ فهذا أجنب
 مـن ّتكلم، فهناك خلط بني العمل بالسرية عـىل استكـشاف مـراد املـإذن

 يف الكشف، وبني السرية عىل تطبيـق مـراده عـىل ّحجيتهظهور كالمه، بمعنى 
ّ الظهور إنام هـو ّحجيةاه وامتثاله، فام هو دليل عىل ّكالمه، بمعنى األخذ بمؤد

الء عىل استكشاف مراد املوىل من ظاهر كالمـه، وهـذا سرية العق:  أي،ّولاأل
 ال تنـايف بـني الـسريتني، :إذنًال ينايف عملهم خارجا عىل خالف هذا املـراد، 

 .)١(<لّفهذا التقريب ال يرجع إىل حمص: وعليه
 

: الة، قـّقدمـ مجيـع األجوبـة املت)قـدس سـره   (بعد أن رفض األستاذ الـشهيد 
ّ مـن أن العمومـات الناهيـة عـن يعـّداّإن ما : يح يف اجلواب أن يقالوالصح
 تلك العمومات ّأن يكون املقصود منه أنّما إ :ٌرادعة عن السريةّالظن العمل ب

أن ّإما ثني، وّ املعارصة للمعصومني من صحابة وحمدّترشعةرادعة عن سرية امل
 .ن سرية العقالء تلك العمومات رادعة عّيكون املقصود منه أن
 اآليـات الناهيـة عـن ّإذا كان املقـصود أنما وهو ( ّولوعىل االحتامل األ

  نـا أثبتنـا ّ فهذا خـالف الواقـع؛ ألن)عيةّرادعة عن السرية املترشّالظن العمل ب
ًعية كانت قائمة فعال عىل العمل بخرب الثقة، عـىل ّ السرية املترشّأنـ فيام سبق ـ 

ّمومات، وهـذا يعنـي أن تلـك العمومـات مل تكـن الرغم من وجود تلك الع
لـردعتهم عـن العمـل بخـرب الثقـة، ّإال و، عيةّكافية للردع عن السرية املتـرش

ّ أهنم ّ إالكانوا يقرأون هذه اآلياتّ أهنم  معّواملحدثنيّونحن نجد أن الصحابة 
ًا  مجيعـّتـرشعةواحتامل الغفلة من هـؤالء امل .مل يرتدعوا عن العمل بخرب الثقة

ً جداعن مدلول هذه اآليات بعيد مـع ًخـصوصا ،  حسب حـساب االحـتاملّ
                                                           

 .٢٦٢، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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 . العمل بخرب الثقة عناآليات هنتّ بأن هلم )عليهم السالم(ة ّعدم تنبيه األئم
 عن العمـل ّترشعة بأكثر من عدم كفاية اآليات لردع املُ بل يمكن أن يقال

لردع عن العمـل بخـرب ً هذه اآليات أساسا مل تكن بصدد اّبخرب الثقة، وهو أن
 يف أصول الـدين، وال عالقـة ّحجةليس بّ الظن ّهي بصدد بيان أنّإنام الثقة، و

 . هلا يف فروع الدين
صـل،  مـن األّتـرشعةىل مورد سرية املإ ً اآليات الناهية ليست ناظرة:إذن

 .ّ من نشوء هذه السرية املترشعيةًولذلك مل تكن مانعة
 اآليات الناهية عن العمل ّا كان املقصود أنوهو إذ( وعىل االحتامل الثاين

بـام ـ ّ فقد يكون له وجه باعتبار أن العقالء )رادعة عن السرية العقالئيةّالظن ب
ّ ألن  عـىل العـصيان؛ن قـد يبنـوً يف ذلك، بل أحيانـانقد يتساحموـ هم عقالء 

 أو نهمّامللحوظ بالسرية العقالئية بناؤهم بام هم عقالء، وبقطع النظر عن تـدي
لـردع عـن ل الصحيح عـدم صـالحية تلـك العمومـات ّنهم، ولكنّعدم تدي

 كانـت بحاجـة إىل ،ًام كانت السرية أكثـر اسـتحكاماّكلّ؛ ألنه السرية العقالئية
ًردع أكثر وأقوى استحكاما، وهذا الردع ال يمكن االكتفاء بـه يف الـردع عـن 

ّن إ>: )قـدس سـره   (لـشهيد  قال األسـتاذ ا؛ذه السرية املستحكمة بني العقالءمثل ه
ّ أن الردع عن الـسرية ؛ باعتبارالردع فيها ال يصلح للردع عن السرية العقالئية

ال  إذ ؛ًجيب أن يكون ردعا عن النكتة التي ألجلها يعمل العقالء بخرب الواحد
  ـٍ حينئـذ ـالـردع بـالعموم واإلطـالقّ فـإن يكون الردع بالعموم واإلطالق،

ٍعن هذا املردوع عنه، بل ال يفي البيان الواحد حينئذ، بل يوجب غفلة العقالء 
ً وكيفا مع حجم نكتة العمـل بالـسرية كـي ّحيتاج إىل بيانات كثرية تتناسب كام

 كام وقـع ذلـك بالنـسبة للعمـل ،ّترشعةتقلع جذور هذه السرية عن أذهان امل
لردع هـو  فا، إذا مشينا عىل حسب ما ذكروا، نعم.ًبالقياس، وهذا مل يقع قطعا



 ١٧٣ ..........................................................................ّوسائل اإلثبات التعبدي

 .)١(< ّالثابت، كام تقدم
عـدم صـالحية العمومـات الناهيـة عـن العمـل : ذلكّ كل  منّفتحصل

 خـرب الثقـة ّحجيـةعـىل ّ تـدل ّللردع عن السرية، وهذا يعني أن السريةّالظن ب
 .بإمضاء الشارع

 

ّألن : أي ،<ًوجتعلـه علـامّ الظن رج خرب الثقة عنُا ختّألهن>: )قدس سـره  (قوله  •
 النائيني ّحقق عىل مسلك املً بناء؛ًوجتعله علامّ الظن السرية خترج خرب الثقة عن

 .ّجيةيف تفسري احل
 .ًجعل األمارة علام:  أي،<ًجعلها علام>: )قدس سره(قوله  •
عـىل ّيـدل  مدلوهلا يف عـرض مـدلول مـا ّوهذا يعني أن>: )قدس سره (قوله  •
 هـي يف عـرض ّظن،ات الناهيـة عـن العمـل بـال مدلول اآلي:، يعني<ّجيةاحل

 ّحجية عىل ّلدالة اّدلةتكون األّ حتى يف طوهلاّ أنه ؛ الّجيةعىل احلّيدل مدلول ما 
 .ّظنفة يف اآليات الناهية عن العمل بالّخرب الثقة مترص

 :، اآليـة تقـول<ّوكال املدلولني موضـوعهام ذات الظـن>: )قدس سره (قوله  •
، ّحجـةهو علـم وّ الظن  ذات:لم، والسرية العقالئية تقولليس بعّ الظن ذات

 .فال معنى حلكومة املريزا املذكورة يف املقام
ق مـن ّع ويـضيّ الـذي يوسـ:، املراد من احلـاكم<احلاكم>: )قدس سره (قوله  •

 .موضوع حاكم آخر
 مل :ً، مبارشة، الشارع األقدس قال<نفس البناء العقالئي>: )قدس سـره  (قوله  •

خرجه ُ إذن ن،منزلة العلمّ الظن لناّ نحن نز:ًعلام، والعقالء يقولونّ الظن جعلأ
 له ذلك، كام فعل يف باب ّنعم، الشارع حيق.  هلم ذلكّال حيق:  نقول.ّظنمن ال

                                                           

 .٢٧٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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ًالربا تضييقا، وكام فعل يف الطهارة توسعة ً. 
ا عـىل ال دليل عنـدنّ أنه ، واملفروض<لكي نحرز احلاكم>: )قدس سره (قوله  •

 .ّعي أهنا مردوع عنهاّ هذه السرية العقالئية ممضاة، بل املستشكل يدّنأ
 .، للسرية<إحراز اإلمضاء>: )قدس سره(قوله  •
 .وبيان الدور:  أي،<وبيانه>: )قدس سره(قوله  •
 العمومـات لكـي ّأن:  أي،<ّن الردع بالعمومات عنهـاإ>: )قدس سـره  (قوله  •

 ّحجيـة العمـوم، وّحجيـة عـىل ٌةّتوقفـ م،خرب الثقـةتكون رادعة عن العمل ب
وكون السرية ليست .  لذلك العمومّخصص عىل عدم وجود املٌةّتوقفالعموم م

ٌتوقفة مّصصخم ن مل يـردع العمـوم عـن إ ّإالو. ة العمـوم للـسريةعياد عىل رّ
 .ةّصصالسرية لكانت السرية خم

 . العموماتّحجيةعىل :  أي،<اّحجيتهعىل >: )قدس سره(قوله  •
 .للعمومات:  أي،<هلا>: )قدس سره(قوله  •
، ومن الواضح نحن قـد <ّخصصبل عىل عدم إحراز امل>: )قدس سـره  (قوله  •

 .ّخصصأحرزنا عدم امل
 .عن السرية: أي، <عى ردعهاّاملد>: )قدس سره(قوله  •
و بنـاء  هـّحجيتـهالدليل عىل ّ ألن ؛<ّحجيتهال دليل عىل >: )قدس سره (قوله  •

ّن بناء العقالء قائم عىل العمل بخرب الثقة، فيلزم منه العمـل إالعقالء، وحيث 
 .دون الثاينّول باملتناقضني، فنرفع اليد عن األ

 .، بيان الدليل<ّألن الدليل>: )قدس سره(قوله  •
 .ومع انعقاد السرية:  أي،<ومع انعقادها>: )قدس سره(قوله  •
 .املانع عن العمل بخرب الثقة:  أي،<انع عن ذلكامل> )قدس سره(قوله  •
العمومــات القرآنيــة :  أي،<كــون العمومــات رادعـة>: )قــدس سـره (قولـه  •
 .الناهية
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صـلّى اهللا عليـه     (ّ النبي من صحابة: أي، <ثنيّمن صحابة وحمد>: )قدس سره (قوله  •
 .)عليهم السالم(ثي أهل البيت ّ، وحمد)وآله

 .للسريةّول التقريب األ:  أي،<ّولالتقريب األ> :)قدس سره(قوله  •
 .، عىل الردع<ّوإقامة احلجة>: )قدس سره(قوله  •
 .كون العمومات:  أي،<كوهنا>: )قدس سره(قوله  •
ّ أننـا ذكرنـا أنـه ال يقـول إن؛ باعتبـار<بالتقريب الثـاين>: )قدس سـره  (قوله  • ّ ّ 

قــالء إىل العمــل بخــرب الثقــة يف يوجــد ميــل للعّإنــام  و،ًالــسرية قائمــة فعــال
 .الرشعيات

تلــك  صــالحية عــدم: أي، <ًتها أيــضاّعــدم صــالحي>: )قــدس ســره(قولــه  •
 .العمومات للردع عن تلك السرية العقالئية

ّألن مثل هذا األمر املهم>: )قدس سره (قوله  • ً ال يكتفـى يف الـردع عنـه عـادة ّ
ة من خرب الواحد ّ أمهيّذي هو أقل، ذلك األمر ال<بإطالق دليل من هذا القبيل

 وروايـات كثـرية، ّأدلة الشارع عندما مل يرتضه ردع عنه بّ نجد أن؛هو القياس
 ال يكتفى بإطالق أو عموم للـردع عـن سـرية ّفإنهفام بالك يف مثل خرب الثقة، 

ًعقالئية قائمة فعال عىل العمل بخرب الثقة يف األغراض التكوينيـة والتـرشيعية 
 .للعقالء





 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 ّتطبيق قاعدة منجزية العلم اإلمجايل: ّالطريق األول •
 لّاعرتاضان عىل االستدالل بالشكل األو •

ü النقض بالروايات التي نقلها الضعاف 
ü ّجيةوجوب العمل بأخبار الثقات ال حيقق احل 
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 خـرب ّحجيـة عـىل ّدلـة مـن األةقيام ثالثــ  من مباحث ّقدميف ما تـ ثبت 
 الداللة ّتامةببعض الروايات الل ّيتمث: والثاين. ل بآية النبأّيتمث: ّولالواحد؛ األ

ور  توجب القطع بصدّقطعية لوجود قرائن ؛، واملقطوع بصدورهاّجيةعىل احل
عية أو العقالئيـة عـىل ّل بالـسرية املتـرشّيتمثـ: والثالـث. هذا احلديث أو ذاك

 . خرب الثقةّحجية
   يف بحـث الـدليل الثالـث )قـدس سـره   ( يف هذا املقطع يرشع األستاذ الشهيد 

 خرب الواحد، ّحجية ـ وهو االستدالل بحكم العقل عىل سنّةبعد الكتاب والـ 
ّومن الواضح أن هذا البحث هو بحث فريض ّ أنـه لـو فرضـنا عـدم :؛ بمعنىّ

  ؟ خرب الواحدّحجية األخرى عىل املطلوب، فهل حيكم العقل بّدلةمتامية األ
 :طريقنيب خرب الواحد ّحجيةيمكن االستدالل بحكم العقل عىل 

ّ 

ّص هذا الطريق يف االستدالل عىل حجية الروايات الواصـلة إلينـا ّويتلخ
 .عن طريق الثقات من الرواة بالعلم اإلمجايل

ّفرتضنا أن جمموع ما بأيـدينا مـن روايـات يبلـغ عـرشة آالف الو : وبيانه
نا عن طريق الثقات، والباقي وصل لنـا  من هذه الروايات وصل لٌرواية، ألف

بعض ما وصـل ّ بأن ّعن طريق الضعاف، فهنا سوف حيصل عندنا علم إمجايل
 سوف حيصل عنـدنا :أي طريق الثقات مطابق للواقع، إلينا من الروايات عن

ًمائة رواية ـ مثال ـ من الروايات التي نقلها الثقات صادرة عن ّ بأن ّ إمجايلٌعلم
ية العلـم اإلمجـايل لوجـوب ّمنجز يف احللقة الثانية القول بّقدمتاملعصوم، وقد 

األحكام الـواردة يف أطـراف هـذا العلـم ّ كل ّوهذا يعني أن، ّقطعيةاملوافقة ال
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اإلمجايل جيب امتثاهلا، فإذا كان يف هذه الروايات األلـف التـي نقلهـا الثقـات 
 وإذا كـان فيهـا  أن يأيت بالـصالة،ّكلف وجب عىل امل،احلكم بوجوب الصالة

، جتنــاب رشب اخلمــراف ّكلــ وجــب عــىل امل،احلكــم بحرمــة رشب اخلمــر
ًنا عملنا عىل وفق املائة رواية الصادرة قطعـا ّحيصل لنا اليقني بأنّ حتى ،وهكذا

ووجوب العمل بجميع الروايات التي نقلها الثقـات يعنـي مـن . من الشارع
 . خرب الثقةّحجيةالناحية العملية 

ًا نعلـم إمجـاال بـصدور مجلـة مـن األخبـار ّإن>: )رمحه اهللا (اخلوئي  ّالسيدقال 
الحظة جهد العلـامء يف ًة يف الكتب املعتربة عند الشيعة، خصوصا بعد مّاملروي

ة ّقدمـيف مـ عى صاحب احلدائق ّسقاط الضعاف منها، ومن هنا ادإهتذيبها، و
م اإلمجايل الـذي ال القطع بصدور مجيع ما يف الكتب األربعة، فهذا العلـ كتابه 

 .)١(< يوجب االحتياط بالعمل عىل طبق مجيعها،شبهة فيه
ًخرب الواحـد أيـضا  ّحجيةعىل ّدل ُتوقد اس>: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 

بتشكيل علم إمجايل، وتطبيق قواعد تنجيزه، بـدعوى :  وذلك؛بالدليل العقيل
ل لدينا علم ّ هلا، يتحصّجةاحلّأننا إذا الحظنا الروايات التي نحن بصدد إثبات 

ّ كـل ال حيتمل عادة أن يكون إذ ؛بصدور مجلة منها، وهذا ال إشكال فيهّإمجايل 
دوا الكذب، ومعـه ّهؤالء الرواة الذين نقلوا هذه الروايات قد أخطأوا أو تعم

 ال ّمنجـز بصدور مجلـة منهـا، وهـذا العلـم اإلمجـايل ّل لدينا علم إمجايلّيتشك
ّيكون مستتبعا لوجوب العمل بتامم الروايات هذه، ألهنا أطـراف حمالة، ومعه  ً

، بـل مرجعـه إىل ّجيةللعلم اإلمجايل، وهذا الوجوب وإن مل يكن هو معنى احل
 للعلم اإلمجايل، لكن ّقطعيةأصالة االشتغال، وحكم العقل بوجوب املوافقة ال

ّيؤدي إىل نفس ما تؤدّ؛ ألنه ّجيةنتيجته نتيجة احل ، وهـو لـزوم ّجيـةحلي إليـه اّ
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 اخلرب وإن مل نثبـت ّحجيةوهبذا البيان نثبت نتيجة .  هبذه األخبارًااللتزام عمال
 .)١(< نفسهاّجةاحل

ّ 

 خـرب الواحـد بالـشكل ّحجيةاعرتض عىل االستدالل بحكم العقل عىل 
 :ّ والثاين حيلّنقيضّول  باعرتاضني، األ،ّولاأل
  النقض بالروايات التي نقلها الضعاف.١

ً عىل تنجيز هذا العلم اإلمجايل اعرتاضـا )رمحـه اهللا   (اعرتض الشيخ األنصاري
 يف خـصوص هـذه الروايـات ًالعلم اإلمجايل وإن كان حاصال>: ًا، فقالّنقضي

ن يف جممـوع مـا بأيـدينا مـًيـضا أن العلم اإلمجـايل حاصـل أّ إال التي بأيدينا،
 ّالتي بأيدينا املفيـدة للظـنـ ة عن اخلرب ّجرد امل ـخراألمارات األاألخبار ومن 

، وليـست هـذه األمـارات خارجـة عـن )عليـه الـسالم   (بصدور احلكم عن اإلمام 
أطراف العلم اإلمجايل احلاصل يف املجمـوع بحيـث يكـون العلـم اإلمجـايل يف 

فة من هذه  إىل بعضها وهي األخبار، ولذا لو فرضنا عزل طائًاملجموع مستندا
خـر، كـان العلـم اإلمجـايل نا إىل الباقي جممـوع األمـارات األاألخبار وضمم

 . بحاله
حاصل بمالحظة جمموع ّ إمجايل حاصل يف األخبار، وعلمّ إمجايل فهنا علم

ة عن اخلرب، فالواجب مراعاة العلـم اإلمجـايل ّجرداألخبار وسائر األمارات امل
 .ّولاأل وعدم االقتصار عىل مراعاة ،الثاين

مة يف قطيـع غـنم بحيـث ّبوجود شياه حمرًمجاال ما إذا علمنا إ:  نظري ذلك
بوجود ًيضا ، وعلمنا أبعض منها كنسبته إىل البعض اآلخرّكل  يكون نسبته إىل

 من تلك الغنم بحيـث لـو مل يكـن مـن ّخاصةمة يف خصوص طائفة ّشياه حمر
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، والكاشـف عـن ثبـوت ًيـضاأبوجود احلرام فيها ًمجاال  علم إ،هذهّ إال الغنم
لـو عزلنـا مـن هـذه ّ أنـه : مـنًالعلم اإلمجايل يف املجموع ما أرشنا إليه سـابقا

 التي علم بوجود احلرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم اإلمجايل ّاصةالطائفة اخل
 الغنم، حصل العلـم اإلمجـايل بوجـود احلـرام إليها مكاهنا باقيفيها وضممنا 

ّإمـا ّفالبد من أن نجري حكم العلم اإلمجايل يف متام الغنم : ، وحينئذًأيضافيها 
وما نحن فيه من هذا . ة لو بطل وجوب االحتياطباالحتياط، أو بالعمل باملظنّ

 . )١(<القبيل
ّن إ>:  ما أورده الشيخ األنصاري بقولـه)قدس سره( اخلوئي ّالسيدوقد أوضح 

 ل عىل طبـق مجيـع األمـارات غـري لزم العم،ًاّمنجزهذا العلم اإلمجايل لو كان 
ً للعلـم إمجـاال بمطابقـة ؛مجاعـات املنقولـهاملعتربة، كالـشهرة والفتـاوى واإل

ة يف الكتـب ّبعضها للواقع، فال ينحـرص أطـراف االحتيـاط باألخبـار املرويـ
يف األخبار ّ حتى الزم ذلك هو االحتياطّ بأن :ومن هنا يمكن أن يقال. املعتربة
 للعلـم اإلمجـايل ؛ وغـريهمّاصـةغري املعتـربة مـن كتـب اخلة يف الكتب ّاملروي

ّبمطابقة بعضها للواقع جزما، وأن ً يف مجلتها ما هو صادر قطعا، ومل يلتـزم بـه ً
 .)٢(<أحد

ّالروايات التي بأيدينا فـسنجد أنـه كـام ّ كل ّإننا إذا الحظنا: توضيح ذلك
علم كـذلك بـصدور نا نعلم بصدور عدد من الروايات التي نقلها الثقات، نّأن

ّ كـل مـن غـري املعقـول أن تكـون  إذ ؛عدد من الروايات التي نقلها الضعاف
 .الروايات التي نقلها الضعاف كاذبة وغري مطابقة للواقع

ًا جلميع أطرافـه بـسبب ّمنجزًوحينئذ لو كان العلم اإلمجايل املذكور سابقا 
 ،ر الثقـاتالعلم بصدور بعض الروايات من املعـصومني ضـمن دائـرة أخبـا
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ًمنجزاًيضا لكان هذا العلم اإلمجايل أ ّ؛ ألنـه  جلميع األخبار بـام فيهـا الـضعفاءّ
 . يعلم بصدور بعضها، وهذا ما ال يمكن االلتزام به

 : فنحن أمام أمرين ال ثالث هلام
 لوجـوب العمـل بأخبـار الثقـات ّمنجـزالعلم اإلمجـايل ّ بأن أن نقولّإما 

 مجيع ةيّمنجززام بلتمن االّ البد ٍارهم، وحينئذّبمجرد العلم بصدور بعض أخب
 .يعلم بمطابقة بعضها للواقعّ؛ ألنه األخبار بام فيها أخبار الضعفاء

ال وجه للتفكيك بـني هـذين  إذ ؛أن نرفع اليد عن أصل هذا الدليلّإما و
ّاألول منجز وحجة دون الثاين؛ّ بأن  والقولعلمنيال ّ أركان العلم اإلمجايل ّ ألن ّ

ّودة فيهام عىل حد سواء، وحيث إنه ال يمكـن االلتـزام بـالعلم اإلمجـايل موج ّ
ّ دل هذا عىل أن االلتزام بالعلم اإلمجايل األول غري تام،الثاين ّ ّ ّ . 

ّن هذا إ>:  فقالتقريرات بحثهوقد أوضح األستاذ الشهيد هذا النقض يف 
 إذن اخلرب، ّحجيةتيجة ًالعلم اإلمجايل إذا صار البناء عىل تنجيزه، وكونه مثبتا لن

يـة،  سـائر األمـارات الظنّّ بالروايات فقط، بل تعـمّتصةية خمّنجزُمل تعد هذه امل
ّفإهنا بمجموعها تشك بنفس هذا البيـان، وهـذه النتيجـة ّ إمجايل ًل أطرافا لعلمّ
ــيس ّ ألن ؛بخــالف املطلــوب املطلــوب هــو إجيــاب العمــل بالروايــات، ول
يـات الثقـات، بيـنام العلـم اإلمجـايل عـىل هـذا  رواّحجيةبمطلقها، بل إثبات 
ية كـام  بقية األمارات الظنّّ أطرافه بخصوص الثقات، بل يعمّالتقدير ال ختتص

 .)١(<ّقدمت
 )ايةفمناقشة صاحب الك (مناقشة إشكال النقض

نــاقش مجلــة مــن األعــالم إشــكال الــنقض الــذي اعــرتض بــه الــشيخ 
من االستدالل بحكم العقل والذي كان  ّول عىل  الشكل األ)رمحه اهللا (اإلنصاري 
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ية العلم اإلمجايل، ونحـن نـشري إىل بعـض تلـك ّمنجزعبارة عن تطبيق قاعدة 
 :املناقشات
 بـام )رمحـه اهللا   ( يف نقض الشيخ األنـصاري)رمحه اهللا  (ناقش صاحب الكفايةفقد 

 :هّنص
ات، رما الزمه االحتياط يف سائر اإلّورد عليه من أنَ أّوإن كان يسلم عام>

 ملا عرفت من انحالل العلم اإلمجايل بينهام بـام علـم ؛ال يف خصوص الروايات
 .)١(<بني األخبار باخلصوص ولو باإلمجال

ّإذا كان عندنا علم إمجايل: توضيح ذلك ّ صـغري، وأن ّ كبـري وعلـم إمجـايلٌ
ّأطراف العلم اإلمجايل الصغري هو بعض أطراف العلـم اإلمجـايل الكبـري، وأن 

ّ فـإن ، بالعلم اإلمجايل الصغري هو نفس املعلوم بالعلم اإلمجـايل الكبـرياملعلوم
 . يف الصغريّينحل الكبري 

انحالل العلم اإلمجايل الكبري بالعلم اإلمجايل الصغري من : َوإن شئت قلت
خالل رسيان العلم من اجلامع املوجود يف دائرة أوسع من األطراف إىل جامع 

ّن نفس تلك األطراف، كام لو كان املكلف يعلم آخر موجود يف دائرة أضيق م
ّ بنجاسة إناءين يف ضمن عرشة أوان، ثم علم إمجاًالإمجا اإلنـاءين ّ بـأن ً أيضاًالٍ

ًالنجسني موجودان يف ضمن هـذه األواين اخلمـسة حتديـدا، فبعـد أن كانـت 
ّاألطراف عرشة أصبحت اآلن مخـسة، ففـي مثـل هـذه احلالـة ينحـل العلـم 

ّكبري بالعلم اإلمجايل الصغري، وتنحرص املنجزية بـام ينجـزه الـصغري اإلمجايل ال ّ
ّفقط، وأما األواين اخلمسة األخرى فتخرج من نطاق املنجزية وجتـري الـرباءة  ّ

ّالشك فيها قد أصبح شكا بدويّ ألن ؛عنها ً ّ  .ًاّ
وكـام >:  يف احللقة الثانية حيث قـال)قدس سره (وهذا ما أفاده األستاذ الشهيد 

ًحل العلم اإلمجايل بالعلم التفصييل نتيجة الختالل الركن الثاينين ّ ّ  كذلك قـد ،ّ
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ًينحل بعلم إمجايل أصغر منه الختالل هذا الركن أيضا ٍّ ٍ ّ. 
 بنجاسة مائعني يف ضمن عـرشة، فهـذا ًالّإنا قد نعلم إمجا: وتوضيح ذلك

 وقـد نعلـم ّالعلم اإلمجايل له عرشة أطراف؛ واملعلوم نجاسته فيه إثنان منهـا،
 بنجاسة مـائعني يف ضـمن هـذه اخلمـسة بالـذات مـن تلـك ًالبعد ذلك إمجا

ّالعرشة، فينحل العلم اإلمجايل األول بالعلم اإلمجايل الثاين، ويكون الـشك يف  ّ ّّ ّ
ًاخلمسة االخرى شكا بدويا ًّ ّ>)١(. 

بنجاسة إنـاءين (ّهو أن العلم باجلامع ـ كام هو واضح ـ وسبب االنحالل 
ّقد رسى إىل جـامع آخـر وخـصوصية جديـدة وهـي كـون ) عرشةيف ضمن 

ّاالثنني يف ضمن هذه اخلمسة، فتكون هي املنجزة بـالعلم اإلمجـايل، وهـو مـا 
، وقد ظهر » الصغري انحالل العلم اإلمجايل الكبري بالعلم اإلمجايل«: ـّيعرب عنه ب

ّرتدد بينهـا ّأن الكرب والصغر يف العلم اإلمجايل يكون بلحاظ األطراف التـي يـ
 .املعلوم باإلمجال

 :يوجد لدينا علامن إمجاليان: نقولو البحثّحمل إذا عرفت هذا نأيت إىل 
العلم اإلمجايل الكبري؛ وهو عبارة عن العلم الذي أبرز من خـالل : ّولاأل

 النظر عن كوهنا من أخبار الثقات أو ّاألخبار، بغضّ كل هذا النقض، وأطرافه
 .من أخبار الضعاف

به، وأطرافـه ّتدل العلم اإلمجايل الصغري؛ وهو عبارة عن العلم املس: اينالث
 . ّخاصةأخبار الثقات 

ر ّمـن تـوفّ البـد اإلمجايل الكبـري بـالعلم اإلمجـايل الـصغري،ّينحل  لكيو
 : رشطني

أن تكون أطراف العلـم اإلمجـايل الـصغري بعـض أطـراف العلـم : ّاألول
ّسيتشكل عند املكلفّإال الكبري؛ و  ،ّ علامن إمجاليان ال عالقة ألحدمها بـاآلخرّ
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ّوحينئذ ال يتم االنحالل ٍ. 
أن ال يزيد عدد املعلوم باإلمجال يف العلم اإلمجايل الكبري عىل عدده : الثاين

ّيف العلم اإلمجايل الصغري، وأمـا إذا نقـص املعلـوم باإلمجـال يف الـصغري فـال 
 .ّيتحقق االنحالل

ّفألن أطراف : ّولنطباق الرشط األاّ أما قام؛وكال الرشطني منطبقان يف امل
 هو بعض أطراف العلـم الـذي أبـرز يف ّجيةبه عىل احلّتدل العلم اإلمجايل املس
هي خصوص أخبـار الثقـات، ّول ّ أن دائرة أطراف العلم األ:النقض، بمعنى

 أطرافـهّ ألن وهي بعض أطراف العلم اإلمجايل الكبري الذي أبـرز يف الـنقض؛
 . بار سواء كانت أخبار الثقات أم أخبار الضعافاألخّكل 

ّفألن املعلوم باإلمجال يف العلم اإلمجايل الكبـري : أنطباق الرشط الثاينّأما و
 .ال يزيد عن املعلوم باإلمجال يف العلم اإلمجايل الصغري

ًأن املعلوم باإلمجال صدوره واقعا: ّفتحصل  صـار ضـمن دائـرة أخبـار ،ّ
ًنجزاالثقات فقط، فيكون م  بالعمـل ّقطعيةً  وموجبا للموافقة ال، هلذه األخبارّ
ّوأما سائر األخبار األخـرى فـال . ّ وهو معنى احلجية،عىل وفق أخبار الثقات

 يف كوهنـا صـادرة عـنهم، ً بدوياًاّشكّشك ًيعلم إمجاال بصدور بعض منها أو ي
ّويف مثل هذه احلالة نجري األصول العملية الرتخيصية إلثبات الرت  .خيصّ

 اخلوئي إىل مناقشة صاحب الكفاية إلشـكال الـنقض ّالسيدض ّوقد تعر
 .)١( اخلرساين وأجادّحققوقد أجاب امل: ًوتابعه عىل ما أفاده قائال

 يف اجلـواب )رمحهمـا اهللا  (هذا هو حاصل ما أفاده العلامن اخلراساين واخلـوئي 
 .)رمحه اهللا( عىل نقض الشيخ األنصاري

ّأن هذا العلم الوسـط بحـسب > ؛ ذلكّ تامُ غريٍجوابولكن ما أفاداه من 
                                                           

 .١٩٢ـ١٩١، ص٣ج: ، مصدر سابقدراسات يف علم األصول: انظر) ١(
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ّني صغريين، فلنفرض أنه عندنا أمارتـان، ّ إمجاليعلمنياحلقيقة، هو تلفيق من 
ّإن العلـم اإلمجـايل : ٍ، حينئذ نقولًالشهرة مثال: ا الروايات، واألخرىإحدامه

طابقـة العلـم اإلمجـايل بم: ان صغريان، أحدمهاّالوسط يوجد فيه علامن إمجالي
ال حيتمل خمالفة متام الروايات للواقـع، وهـذا هـو  إذ ؛بعض الروايات للواقع

صغري مثل هذا، ّ إمجايل ، ونحن نقول بوجود علمّولالعلم اإلمجايل الصغري األ
ّبأننـا نعلـم : ً الفتوائية فقـط، فأيـضا نقـول ّوهو أنه إذا الحظنا باب الشهرات

هـاء مطـابق يف اجلملـة للواقـع، فبحـساب ما هو املشهور عند الفقّ بأن ًالإمجا
 من الروايات صحيحة، وكـذلك ةعرشّ بأن االحتامالت حيصل العلم اإلمجايل

ًحيصل بحساب االحتامالت أن عرشة من مائة من الشهرات أيـضا صـحيحة،  ّ
 .صغري برتبة ذاكّ إمجايل وهذا علم
ّ ألن ؛داخلبيـنهام تــ ّولنفرض أهنام مائتان ـ  ّ إن الشهرات والرواياتّثم

ًكثريا من موارد الشهرات فيها رواية، وكذلك العكس، فيبقى عـرش روايـات 
ّأن : اهليس معها شهرة، وكذلك عرش شهرات ليس معهـا روايـة، وهـذا معنـ

بروايـة، أو ّإما  أطرافه الشبهات املقرونة، ٌّ إمجايلٌالعلم اإلمجايل الوسط هو علم
 بعـد التـداخل عبـارة عـن مائـة بشهرة، فيكون أطـراف ذاك العلـم اإلمجـايل

ًتسعني موردا فرض فيها شهرة وروايـة، وعـرشة مـوارد فـرض ّ ألن ؛وعرشة
فيها شهرة بال رواية، فصارت مائة وعرشة فرض فيها رواية بال شهرة، فصار 

 فهنـا علـامن إذن فـأطراف العلـم اإلمجـايل مائـة وعـرشة، إذنمائة وعـرشة، 
يف دائـرة الروايـات، :  الشهرات، واآلخريف دائرة: إمجاليان صغريان، أحدمها

 مائة وعرشة، ونحن نعلم إذنمنهام مائة بعكس الوسط، فأطرافه ّ كل وأطراف
، وعـرش روايـة وشـهرةضايا صحيحة يف مضمون املائـة  بوجود عرش قًإمجاال

وهذا هو العلم اإلمجايل الصغري الذي ذكروه، ونعلم بعرش قضايا صحيحة يف 
هـذا الوسـط ال يعقـل ّ بـأن :ٍاب الشهرات، وحينئذ نقـولالعلم اإلمجايل يف ب
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 الـصغريين علمـنيهـذين الّ ألن ؛انحالله بالعلم اإلمجايل الثالث الذي ذكروه
ّة اجتامع وهي تسعني، فإما أن نفرض أن التسعني لـو عزلنـا العـرشة ّبينهام ماد

التي هي شهرات بال روايات، وكـذلك لـو عزلنـا الروايـات التـي هـي بـال 
ة االجتامع هذه نعلم هبا بام ال ّ فهل ماد:ٍة االجتامع، حينئذّات، وأخذنا مادشهر
 ؟العرشة حسب الفرض:  أي عن املعلوم بالعلم اإلمجايل الوسط،ّيقل

العلم اإلمجايل الوسـط ّينحل ّ أنه سوف : معنى هذاإذن، ّولفإن فرض األ
ّمعنى هذا أننـا  إذ ؛هبذا العلم اإلمجايل للعرشة يف التسعني، وهذا غري املطلوب

العمل بالروايـات املائـة، املطلوب إثبات ّ ألن ؛ال نعلم بالعرشة التي أفرزناها
ّ بـأن :ٍ العرشة معلومة يف املائـة، ال التـسعني، حينئـذ نقـولت إذا كان:ٍوحينئذ

 ّبكـلّينحـل ّإمـا أن ّ؛ ألنه انحالل الوسط بالعلم اإلمجايل الصغري غري معقول
ة االفـرتاق التـي يزيـد هبـا عـىل ّليني، بحيث يتنازل عن مادن اإلمجاّعلممن ال

ٍ جيب أن نطرح منه عرشين، وحينئذ يبقى تسعون، وهـو :ٍ حينئذإذن، علمنيال
 .خلف

 إذنح، ّ بـال مـرجتـرجيحبأحدمها فقط دون اآلخر، وهذا ّينحل ّوإما أن 
الـث التـوأم الثّينحل  به للزم أن ّلو انحلّ؛ ألنه بالثالثّينحل العلم الوسط ال 

ّمع العلم أيضا، ولو انحل ّ لكان علام إمجاليا بامدإذن باالثنني، ً ً ة االجتامع، وقد ً
 .)١(<ّفرض أنه ال علم فيها بعرشة

 ّيف الثاين، ولكـنّينحل ّ علوم إمجالية، األول منها ة يوجد يف املقام ثالثإذن
 .يف الثالثّينحل الثاين ال 

  املطلوبة يف املقامّجية احلّققحي وجوب العمل بأخبار الثقات ال .٢
مــن ّول  الــشكل األالنظــر عــن اإلشــكال النقــيض، فهــللــو غضــضنا 

                                                           

 .٢٨٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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 ؟  أم الّتام خرب الواحد ّحجيةاالستدالل بحكم العقل عىل 
يـة العلـم ّمنجزتطبيـق قاعـدة ّ ألن ؛ّ غـري تـامّإنه: نقولاجلواب يف مقام 

 املطلـوب ّجيـة احلّققحياإلمجايل إلثبات وجوب العمل بكل أخبار الثقات ال 
 :إثباهتا يف املقام؛ وذلك ألمرين

، ّمنجزٌ إذا كان يف خرب الثقة أمر فهو :ّ خرب الثقة أنهّحجيةّإن معنى : ّولاأل
ٌمنجزٌوإن كان فيه هني فهو  كام لو كان فيه ـ إذا مل يكن فيه أمر أو هني ّ أما ،ً أيضاّ

فلـو جـاء . ًمـا يف الواقـعّو حمرًلو كان واجبا أّ حتى ًا،ّمعذرفيكون ـ ترخيص 
ٌمنجزز فهو ّخرب الثقة بام ينج فاملطلوب مـن . ّمعذر فهو ّمعذر، ولو جاء بام هو ّ

 .يةّنجزية واملّعذر هو املّجيةاحل
ّ والعلم اإلمجايل عىل فرض أنه يثبت حجية خرب الثقة، فهو يثبتها يف ما ّ إنام ّ

التـي التـي نأخـذها مـن العلـم  ّجيـةّوهـذا يعنـي أن احل. ًخيرب به تنجيزا فقط
واملطلوب هـو . سنّةّاإلمجايل ختتلف عن احلجية التي نأخذها من الكتاب أو ال

، وهـذا مـا ال يـستطيع العلـم ّمنجز وّمعذر : بمعنىّحجةأن يكون خرب الثقة 
 . نهّاإلمجايل أن يؤم

  بعضها،هذه األخبار املائة التي مجعناها من أخبار الثقات: ٍوبعبارة أخرى
. عـىل الرتخـيصّدل ي عىل احلرمة، وبعضهاّدل ي عىل الوجوب، وبعضهاّدل ي

وهـذا . ز الوجوب واحلرمة دون الرتخيصّومن املعلوم أن العلم اإلمجايل ينج
ّوهذا معنـى أن العلـم . يعني عدم إمكان العمل بخرب الثقة يف جمال الرتخيص

ّ كل النتائج املرجوّققاإلمجايل ال يستطيع أن حي  . خرب الثقةّحجيةة من ّ
ّأن النتيجة التي نصل إليها من خالل العقل هي ليـست نفـس : ّفتحصل 

إذا كان دليلنـا ّ أنه ؛ باعتبارسنّةالنتيجة التي نصل إليها من خالل الكتاب أو ال
ّ أما ًا،ّمنجزًا وّمعذر يكون خرب الثقة ،سنّة خرب الثقة هو الكتاب أو الّحجيةعىل 

 وال يكـون ،ًا فقـطّمنجـزلم اإلمجايل فيكـون خـرب الثقـة إذا كان دليلنا هو الع
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 .ًاّمعذر
 فال نستطيع االسـتدالل ،سنّة طريق الكتاب والّنسداّ أنه إذا : وهذا يعني
 . خرب الثقةّحجيةبالعقل إلثبات 

خبار الثقات عىل أساس العلم اإلمجـايل لـيس أّإن وجوب العمل ب: ثاينال
ّهو من باب أن كل رواية   مـن بـاب االحتيـاط للتكـاليف املعلومـة  بل،ّحجةّ

ًنا نعلم علام إمجاليا بوجود تكاليف إلزامية يف ضمن تلك الدائرة، ّباإلمجال، ألن ً
 خرب ثقة كان بصدد إثبات تكليف ّومقتىض االحتياط هو وجوب العمل بكل

ٍّصا لعـام ّصّ ال يسوغ أن جيعل خرب الثقة خمّومن الواضح أن االحتياط. ّإلزامي ً
تقييـد ختـصيص العمـوم أو ّ ألن ؛ الـصدورِّ قطعـيٍ يف دليـل،ًا ملطلقّقيدمأو 
ّطالق إنام يصحاإل ّان فـيام إذا كـان املخـصص أو املقيـد حجـة؛ّ ّ أو ّعـام الّ ألن ّ

 ّ تعـني،ي الصدور وكانا ظـاهرين يف العمـوم واإلطـالقَّاملطلق إذا كانا قطعي
إذا كـان ّ إال رفـع اليـد عـنهامّالظهور حجة، وبالتايل ال جيـوز ّ ألن ؛العمل هبام

ّاملخصص أو املقيد حجة  ّ : تـنيّ، ويف هذه الصورة يقع التعارض بني حجًأيضاّ
قرينة عىل تفسري ّ؛ ألنه ّول الثاين عىل األّقدم، ويّإحدامها ظاهرة واألخرى نص

 .ّولاملراد من األ
ال يكاد ينهض عىل >: عرتاض ذكره اآلخوند يف كفايته حيث قالوهذا اال

من عمـوم ،  عىل غريهًاترجيح أو ً أو تقييداً ختصيصاّقدم اخلرب، بحيث يّجيةح
 .)١(<أو إطالق أو مثل مفهوم

حيـوان، ّ كـل ية أكل حلـمّعىل حلّيدل فلو فرضنا وجود دليل من القرآن 
عـىل ّيـدل  ـية العلم اإلمجـايل ّمنجز وجب العمل به من باب ـوورد خرب ثقة 

د هبـذا اخلـرب ّنـا ال نـستطيع أن نقيـّالواضـح أنحرمة أكل حلم األرنب، فمن 
                                                           

 .٣٠٥ص: مصدر سابق كفاية األصول، (١)
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 عىل املطلق هو ّقدمالذي يّ ألن إطالق الرتخيص الذي ورد يف الدليل القرآين؛
ّاملخص َ  فـال يمكـن أن ّحجـة ّخصصّا ال نعلم أن هذا املّ، وحيث إنّجةص احلُ

 ،ّحجـةولـو كـان خـرب الثقـة .  عىل إطالق ذلك املطلـقّقيد تقييد هذا املّقدمن
 .مكن تقديمه عىل املطلقأل

ّ العلم اإلمجايل ال يعطي كل النتائج املرجوّ أن:ّفتحصل ّة من حجيـة خـرب ّ
 باخلـصوص ّحجة عىل املطلق، وهو ليس ّدمُق لّحجةفلو كان خرب الثقة ، الثقة

 عـىل هبل من باب االحتياط، فلو تعارض مع مطلق آخـر فـال يمكـن تقديمـ
 ّحجـة هذا اخلـرب ّ ونحن ال نعلم أنّجةعىل احل ّقدم يّجةاحلّ ألن املطلق اآلخر؛

 .ّحجة ليس بمأ
ــاملطلق، فــنحكم بحليف و ــصورة ســوف نعمــل ب يــة أكــل حلــم ّهــذه ال
، نعم تلك الروايات املوجودة يف هذا العلم اإلمجايل التـي ال يوجـد )١(األرنب

إذا كانـت بعـض ّ أمـا  عىل خالفهـا نعمـل هبـا،ٌّ قطعيٌ قرآينٌإطالق أو عموم
 . وال أثر للعلم اإلمجايل،يةّية نعمل باحللّيات تقول باحلرمة وأخرى باحللالروا

 الصدور فال يمكن ختصيصه بأخبار الثقات التـي ُّ قطعيٌلقفإذا وجد مط
وجب العمل هبا بسبب العلم اإلمجايل بصدور بعضها ومطابقته للواقع، هـذا 

 . يعني العمل بالعموم
نحن نعلم :  بام حاصلهّقدماض املت اخلوئي أجاب عن االعرتّالسيد ّولكن

ّعلام إمجاليا أن ً  ، الـصدورّقطعيـة هذه العمومات املوجودة بأيدينا والتـي هـي ً
ّ أنـه ال يعقـل أن كـل العمومـات الـواردة يف :ورد عليها التخصيص، بمعنى ّ ّ

ّ فنعلم علام إمجاليا أن؛ّصص الصدور ال يوجد فيها خمّقطعيةالقرآن والتي هي  ً ً 
                                                           

. ة عىل حرمة أكـل حلـم األرنـب قائمّاألدلةفّام هو من باب املثال، وإال ّما ذكرناه إن) ١(
 .)ظلّهدام منه (
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 .ةّصصالعمومات خمبعض هذه 
، حيوانّ كل جيوز أكل حلم: عموم الذي قالالإذا وضعنا يدنا عىل  :وعليه

 ،، فال جيوز العمل بإطالقه، وإذا مل جيـز العمـل بـهّصصخمّ أنه فسوف نحتمل
فالنتيجـة هـي . ّفسوف أعمل بالرواية التي دلت عىل حرمة أكل حلم األرنـب

 .  ولكن من طريق آخر، التقييد:ًأيضا
:  تـارة،ولـو كـان عمومـه بـاإلطالقّعـام ّإن مفاد ال>:  اخلوئيّالسيدل قا

ًيكون حكام إلزاميا، ويكون مفاد اخل ّحكام غري إلزامـيّاص ً َوحـرم{: ، كقولـهً َ َ 
ّعـام يكون مفـاد ال: ، وأخرى)ال ر ا ب  ا وا  وا و : ()عليه الـسالم  (، وقوله } ا ر ا

ًحكام ترخيصيا، ومفاد اخل َ وأحل{: ً إلزاميا كقوله تعاىلًحكامّاص ً َ ُا  َ َا يـع   ْ َ ْ{ ،
 ).عن بيع الغررّ ا   ن : ()عليه السالم(وقوله 

بعـد فـرض ّاص  وال جيوز العمل باخلـّعام، الّقدميت: ففي الصورة األوىل
العلم اإلمجايل بـورود التخـصيص عـىل العمومـات ّ ألن ؛ّحجيتهعدم ثبوت 

ّأن العلـم ّ إال واحـد منهـا،ّ كـل الة العمـوم يفًإمجاال وإن أوجب سقوط أصـ
ًاإلمجايل بإرادة العموم من بعضها واقعا يقتيض لزوم العمل بجميع العمومات 
املشتملة عىل األحكام اإللزامية، وال يعارضها العلم اإلمجايل بـصدور بعـض 

 مل ّ، فإنه ال أثر للعلـم اإلمجـايل إذاّ إلزاميٍات غري املشتملة عىل حكمّخصصامل
ًه حكام إلزاميا، وعليه فيجب األخذ بالعمومـات واملّعلقيكن مت  مـن طلقـاتً

نعـم، بنـاء عـىل .  أصالة العموم أو اإلطالقّحجةباب االحتياط، ال من جهة 
 .هبا العلم اإلمجايل كام ال خيفىّينحل  األمارات ّحجيةالقول ب
ــا و ــةّأم ــصورة الثاني ــات تر:ال ــت العموم ــا إذا كان ــي م ــصية  وه خي

 فيها اخلصوصات ولو كان وجوب العمـل هبـا ّقدمات إلزامية، فتتاخلصوصو
العلم ّ ألن  وذلك؛من باب االحتياط ومن جهة العلم اإلمجايل بصدور بعضها

أحكام إلزامية يقتيض  املشتملة عىل ّاصةاإلمجايل بصدور مجلة من األمارات اخل
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ّ فـإن  األطـراف،سقوط األصول اللفظية كأصالة العموم أو اإلطالق يف مجيع
 تـرجيح، ويف بعـضها دون بعـض ّقطعيةإجراءها يف مجيعها يستلزم املخالفة ال

ّإن : ُيقـال  ألنح، وإذا مل جتـر األصـول اللفظيـة يف املقـام فـال جمـالّبال مرج
 . أقوىّحجة، وال يرفع اليد عنها بّحجةالعموم أو اإلطالق 

وإن ـ ظيـة والعمليـة كغريها من األصول اللفـ  أصالة العموم :وباجلملة
ًأن العلم بورود التخـصيص عليهـا إمجـاال يوجـب ّ إال ّحجةكانت يف نفسها  ّ

من أن يستند إىل أمر آخر، وهو العلـم ّ البد ا، فلزوم العمل هباّحجيتهسقوط 
العمـل بـام كـان ّ إال ّأن ذلـك ال يقتـيضّ إال ًبإرادة العموم من بعضها واقعـا،
ّمشتمال منها عىل حكم إلزامي  .)١(<دون غريه ً

 

الروايـات املوجـودة بأيـدينا :  أي،<عن طريـق الثقـات>: )قدس سره (قوله  •
خرجنا الثقات من هذه الروايات حيـصل أرواهتا ثقات وغري ثقات، ولكن لو 

 .ّلنا علم إمجايل
 .ّولوبيان الشكل األ:  أي،<وبيانه>: )قدس سره(قوله  •
ًأنا نعلم إمجاال بصدور ع>: )قدس سره (قوله  • ٍدد كبري من هذه الروايات عـن ّ
ّ أنه ال تستطيع أن تقطع أن مجيع روايات الثقات :، بمعنى<عليهم السالم  صومنيعامل ّ

ًأن عـددا ال بـأس بـه منهـا صـادر عـن ّ إمجـايل إذن يوجد عندك علـم. كاذبة ّ
ز ّالعلم اإلمجايل ينجٍفإذا كانت صادرة من املعصوم فحينئذ . )عليه الـسالم  (املعصوم 

 .هذا العدد من أطراف العلم اإلمجايل
موافقة هذا العلم اإلمجايل :  أي،<ّقطعيةفتجب موافقته ال>: )قدس سره (قوله  •

ّ حتصل باإلتيان بكـل مـا فيـه ظهـور يف الوجـوب ّقطعيةواملوافقة ال. ّقطعيةال
                                                           

 .١٩٦، ص٣ج: ، مصدر سابقدراسات يف علم األصول) ١(
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 .مجايلّواالنتهاء من كل ما به ظهور يف احلرمة يف أطراف العلم اإل
بصدور قـسط وافـر مـن :  أي،<بصدور قسط وافر منها>: )قدس سره (قوله  •

 .)عليه السالم(الروايات عن املعصوم 
قـة، ّوغـري املوث:  أي،<قـة وغريهـاّبام فيها األخبـار املوث>: )قدس سـره  (قوله  •

لـو عزلنـا الـضعاف عـن الثقـات، فلقائـل أن ّإال بحيث ننظر إىل املجموع، و
ّ األعـم مـن الثقـات :لذا كالمنا يف املجمـوع، ّنا أقطع أن مجيعها كاذبةأ: يقول

وغري الثقات، من الضعاف وغري الضعاف، ويوجـد عنـدنا مثـل هـذا العلـم 
ّفيلزم منه ليس كل خرب ثقة حجة، ، ًاّمنجز يكون ـ عىل مبناكم ـاإلمجايل، وهو   ّ

ّبل كل خرب حجة، وال يلتزم به أحد ّ. 
 .من تلك الروايات : أي،<عدد كبري منه>: )قدس سره(قوله  •
ّ، وهو يف جممـوع األخبـار املوثقـة <العلم اإلمجايل الكبري>: )قدس سره (قوله  •

 .ّوغري املوثقة
 .ّ، وهو يف جمموع األخبار املوثقة<بالعلم اإلمجايل الصغري>: )قدس سره(قوله  •
 .مأطراف هذا العل : أي،<وأطرافه>: )قدس سره(قوله  •
يف احللقة الثانية عند البحـث عـن أركـان :  أي،<ّيف حمله>: )قدس سره (قوله  •

 .العلم اإلمجايل
لـو ّإال ، و<عن املعلـوم بالثـاينّول أن ال يزيد املعلوم باأل>: )قدس سره (قوله  •

العلـم ّ فـإن  واملعلوم بالعلم الـصغري ثامنيـة،،كان املعلوم بالعلم الكبري عرشة
 .بالعلم الصغريّحل ينالكبري ال 

 .، وهو الصغري<العلم اإلمجايل الثاين>: )قدس سره(قوله  •
 . الذي ذكرناه< يف النقضزبرُالذي أ>: )قدس سره(قوله  •
 .واملعلوم بالعلم الكبري:  أي،<ّواملعلوم يف األول>: )قدس سره(قوله  •
 ّجيـة، واحل<املقـام بـاملعنى املطلـوب بّجيـة احلّقـقال حي>: )قدس سـره  (قوله  •
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 .يةّعذرية واملّنجزاملطلوبة يف املقام هي امل
ًا وملزما يف حالة كونه ّمنجزيكون ّ إنام ّألن العلم اإلمجايل>: )قدس سره (قوله  • ً

ًعلام إمجاليا يف التكليـف ال بـالرتخيص ًال يف حالـة كونـه علـام إمجاليـا :  أي؛<ً ً
يل، أحد طرفيه وجـوب والطـرف لو كان عندي علم إمجا: ًفمثال. بالرتخيص

تارة : ؟ وبعبارة أخرىّمنجز غري م أّمنجزاآلخر ترخيص، فهذا العلم اإلمجايل 
وأخرى أضع يدي عـىل صـالة . أضع يدي عىل صالة اجلمعة فأقول بوجوهبا

هـذه ّإمـا هـذه واجبـة وّإما وأنا أعلم ، الظهر فأقول جيوز فعلها وجيوز تركها
ّشـك ّ؛ ألنـه ّمنجزّز؟ من الواضح أنه غري ّايل ينج العلم اإلمجفهل هذاجائزة، 
ّإنـام ني، ويحدمها عىل التعأني ال أعلم بوجوب ّ  باعتبار أن؛ يف الوجوبّبدوي
 .هذه جائزةّإما هذه واجبة وّإما أعلم 
ّأي : أيًا إذا كانت مجيـع أطرافـه ملزمـة، ّمنجزيكون ّ إنام فالعلم اإلمجايل 

إذا كانت بعض أطرافه ملزمة وبعـض ّأما ف،  تكليعليه ففيه يدك طرف تضع
 . ًاّمنجزمثل هذا العلم اإلمجايل ال يكون ّ فإن أطرافه ترخيصية

 . خرب الثقة: أي،<بمعنى كونه>: )قدس سره(قوله  •
ّ ألن  الـصدور؛ّده بقطعـيَّ؛ قي< الصدورّمن دليل قطعي>: )قدس سـره (قوله  •

  ّعـام  هـذا الّ، فلـو فرضـنا أنّحجـةبي الصدور لـيس  اخلرب الظنّّاملفروض أن
 ورد يف القرآن، فهو يشمل حلم األرنب، فلو كـان يف جممـوع ـحلم ّ كل يةّ حلـ

عـىل حرمـة أكـل حلـم األرنـب، فهـذا ال يـستطيع أن ّيدل الروايات الثقة ما 
 . العموم واإلطالق القرآينّصصخي

 ّجية عن معلوم احل، فال يمكن رفع اليد<ّجيةومعلوم احل>: )قدس سره (قوله  •
ونحـن ، ّجيـة هـذا اخلـرب مـشكوك احلّواملفروض أن، ّجيةبام هو مشكوك احل

 .ّحجةّ أنه عملنا به من باب االحتياط ال من باب
ّجية ّال جيوز رفع اليد عام هو معلوم احلّ أنه ومن الواضح>: )قدس سـره (قوله  •
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 الـذي ـ وهـذا اخلـرب ،ةّجيـبام هو معلوم احلّ إال ،<ً أخرى ختصيصاّحجيةبّإال 
، فال يمكن رفـع اليـد عـن معلـوم ّجية مشكوك احلـعندنا من العلم اإلمجايل 

 .ّجيةاحل
 . أو بالتواترّ، قرآين< ا صدورّمطلق قط >: )قدس سره( قوله •
ّ ألن ؛<مل يكن باإلمكان االلتزام بتقييد ذلك املطلق باخلرب>: )قدس سره (قوله  •

ّ واملقيـد مـشكوكها، وال يمكـن رفـع اليـد عـن معلـوم ةّجياملطلق معلوم احل
 بمعلـوم ّجيـة يمكن رفع اليد عـن معلـوم احل،نعم، ّجية بمشكوك احلّجيةاحل
ّ، ولكن بأقوى ظهورا من األولّجيةاحل ً. 

 مــواطن التخــصيص ّفــسوف لــن نــستطيع أن نعــني>: )قــدس ســره(قولــه  •
 ال ،صةّومـات املرخـعمـوم مـن العم ّ أي عندما أضـع يـدي عـىل.<والتقييد

 ال يمكـن ًاّصـص، فـإذا كـان خمّصصخمّ أنه أحتمل ّ؛ ألينستطيع أن أعمل بهأ
، نَّتـيققترص فيها عىل القدر املُتها، ويّالعمل به، فالعمومات تسقط عن عمومي

 .وهو  عدم جواز أكل حلم األرنب
 .من العمومات:  أي،<منها>: )قدس سره(قوله  •



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 ّاالستدالل بدليل االنسداد عىل حجية خرب الواحد •
 اعرتاضات عىل دليل االنسداد •
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مـن أشـكال ّول  من الكالم عن الشكل األ)قدس سره ( صنّفبعد أن انتهى امل
 خرب الثقة، رشع يف البحث عن الـشكل ّحجيةل بالدليل العقيل عىل الاالستد
 : ال بأس ببيان أموردوقبل الدخول يف املرا. الثاين منه
 والثاين لّوالفرق بني الشكل األ: لّواألمر األ
 خـرب ّحجيـة هذا الشكل من االستدال بالدليل العقيل عـىل إثبـات ّلو تم

ية سـواء كـان املخـرب فيهـا ثقـة أو مل ة ظنّأمارّ كل ّحجية سيثبت لنا ّفإنه ،الثقة
ًة خربا أم مل تكن خرباماريكن، وسواء كانت تلك األ وهذا بخـالف الطريـق ، ً

 .  خرب الثقة فقطّحجيةّ فإنه يثبت لنا ّ تم لوّفإنه ؛ّاألول
 نسداد الكبريالتسمية هذا الشكل بدليل ا: األمر الثاين

ًمن املعلـوم أن بـاب العلـم باألحكـام كـان مفتوحـا يف زمـن التـرشيع،  ّ
 بإمكانه حتصيل العلـم باألحكـام الـرشعية عـن )عليه السالم (فاملعارص للمعصوم 

يف عـرص الغيبـة فـال جمـال لتحـصيل العلـم ّ أمـا طريق السامع منـه مبـارشة،
وا عنـه بانـسداد بـاب ّوهذا هو الـذي عـرب. ةّقدمها بالطريقة املتّباالحكام كل

فهو مـا وقـع ـ د ببعض الظنون ّوهو التعبـ  ّعلميباب الّ أما .العلم باألحكام
نسداده، بينام ذهب الـبعض اآلخـر ا للخالف، فذهب بعض األعالم إىل ّالً حم

ًزا لـه عـن االنـسداد يـ متي؛نسداد الكبـريالى هذا بدليل اَّويسم. لكإىل عدم ذ
 . يف بعض املوضوعاتّعلميالصغري، وهو عبارة عن انسداد باب العلم وال

وحاصــل الفــرق بــني االنــسداد الكبــري >: )رمحــه اهللا(قــال امليــزرا النــائيني 
 نفـس جتـرى يفّ إنـام ات االنـسداد الكبـريّقـدم مّهـو أن: واالنسداد الصغري
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ات االنـسداد ّقـدممّأمـا فيهـا، وّ الظـن  مطلـقّحجيـةاألحكام ليستنتج منها 
 عليه استنباط احلكـم مـن الروايـة ّتوقفجترى يف بعض ما يّ إنام الصغري  فهي

يف ّ الظـن  مطلـقّحجيـةة ليـستنتج منهـا ّقدمـمن إحدى اجلهـات األربـع املت
 .)١(< باب العلم فيهاّخصوص اجلهة التي انسد

 

ات، وبطـالن واحـدة منهـا يعنـي ّقـدمنسداد عىل مخس ماليعتمد دليل ا
 :ّ مطلق الظنّحجيةبطالن االستدالل به عىل 

ً لنـا خالقـا لـه رشيعـة، ّ أن: من علـم الكـالمّحمله ثبت يف :ة األوىلّقدمامل
 بوجـود أحكـام ٌّإمجـايل ٌ سـوف حيـصل لنـا علـم،ا هبذه احلقيقةونحن إذا آمنّ

مـا يف هـذه الـرشيعة ّ كل ال معنى لكون إذ ؛وتكاليف إلزامية يف هذه الرشيعة
 . ةترخيصيمن أحكام هي أحكام 

هناك تكاليف يف جمموع ّ بأن  اإلمجايلالعلمة األوىل هي وجود ّقدم امل:إذن
لعلـم ّية، ومن املعلـوم أن هـذا اات الظنّمارما وصل إلينا من من األخبار واأل

 . بحكم العقلّمنجزاإلمجايل 
ات مـارّ إنـه يوجـد يف جممـوع األ:ة الـسابقةّقدم قلنا يف امل:ة الثانيةّقدمامل
وهـذه التكـاليف التـي ،  بوجود التكاليف فيهاٌّ إمجايلٌية التي وصلتنا علمالظنّ

م من غري ّ عندنا لتشخيص الواجب واملحرٌأثبتها العلم اإلمجايل ال يوجد طريق
م ّلو كان عندنا طريق لتـشخيص الواجـب مـن املحـرّإال و، مَّ واملحرالواجب

َّالنحل ذلك العلم اإلمجايل  لو استطعنا بطريق العلم والقطع واليقني :بمعنى. َ
 هذا من قبيـل ؛ ذلك العلم اإلمجايلّنحلالمات ّص الواجبات واملحرّأن نشخ

أو ، ول اجتنبهـا فـالعلم اإلمجـايل يقـ، أحد هذين اإلنـائني نجـسّأن تعلم أن
                                                           

 .١٩٧، ص٣ج:  فوائد األصول(١)
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 ٍبطريقـ ستطعت ا فلو.  امتثلها: الصالتني واجبة فالعلم اإلمجايل يقولىحدإ
ٍ هو صالة الظهر، فحينئـذ ال ـ يف ظهر اجلمعة ـّتشخيص أن الواجب ـ  ّقطعي

 ، اإلناء الكذائي  نجسّوكذلك لو استطعت تشخيص أن. جتب صالة اجلمعة
 . ٍفحينئذ ال جيب اجتناب اإلناء اآلخر

 التكاليف مـن غـري ّنه ال يوجد عندنا طريق لتمييزإ: ة الثانية تقولّقدمفامل
ً من أن يكون هذا الطريق طريقا موصـال إىل اليقـني أو طريقـا ّالتكاليف، أعم ًً
لـو كـان ّ؛ ألنـه ً رشعـاًامعتـربّ الظـن  برشط أن يكون ذلكّظن،ًموصال إىل ال

 .لم اإلمجايلبه العّينحل ًي معترب رشعا فسوف عندي طريق ظنّ
 : جلميـع أطـراف العلـم اإلمجـايلّقطعية يلزم من املوافقة ال:ة الثالثةّقدمامل

ّ يعجز عن فعل كل ما ورد فيه احتامل أنه واجب، ّكلفاملّ ألن ج؛رالعرس واحل ّ
نعم، لبعض األشخاص ال يلزم . مّحمرّ أنه ّوعن اجتناب كل ما ورد فيه احتامل

هم أن يوافقوا العلم اإلمجايل باملوافقـة ّلناس كلالعرس واحلرج، ولكن أن نأمر ا
ان ّ العـرس واحلـرج منفيـّ هذا يلزم منه العرس واحلرج، واملفروض أن،ّقطعيةال

َجعل َما{:  لقوله تعاىل؛يف الدين َ ْعلي م َ ُ ْ َ ِا ين ِ  َ ْمـن   ٍحـرج ِ َ ، فـال جتـب )١(}َ
 .أطراف العلم اإلمجايلّلكل  ّقطعيةاملوافقة ال
حتمل وجوبـه أو يف اّ عدم إمكان جريان الرباءة يف كل ما :الرابعةة ّقدمامل

 ّ ال يـأيت بـأيّكلـفجريـت فهـذا معنـاه أن املُألو ّ؛ ألنه ّكل ما احتمل حرمته
ة األوىل من ّقدم حرام، وهذا خالف ما فرضناه يف املّواجب وال ينتهي عن أي

 .  ال يرىض الشارع بفواهتاً هناك أحكاماّأن
 وال جتـب ّ ولـيس بمنحـلًاّمنجز إذا كان العلم اإلمجايل :امسةة اخلّقدمامل

ّ ال جيــوز تــرك كــل :، بمعنــىّقطعيــة، وال جتــوز املخالفــة الّقطعيــةاملوافقـة ال
                                                           

 .٧٨: احلج (١)
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ٍاألطراف، فالبد حينئذ أن أفعل االحتاملية؛ ة الثالثة، ّقدمة باملّ منفيّقطعيةالّ ألن ّ
 .ة الرابعةّقدمة باملّوترك مجيع األطراف منفي

بـاحلكم ّ الظـن موع الـشبهات املوجـودة بأيـدينا بعـضها توصـل إىلوجم
بـاحلكم الـرشعي، وبعـضها توصـل إىل ّشك الرشعي، وبعضها توصل إىل ال

 ال جتـب، وكـذلك ّقطعيـةّواملفـروض أن املوافقـة ال. الوهم باحلكم الرشعي
، إذن يــدور األمــر بــني امتثــال املظنونــات وتــرك  ال جتــوزّقطعيــةاملخالفــة ال

 للمرجوح عىل الـراجح ترجيحوالثاين . وهومات واملشكوكات أو بالعكسامل
ّوهو حمال عقال، فيتعني ّ األول، وهو العمـل باملظنونـات وتـرك املـشكوكات ً
ه ؤ سواء كان خرب ثقة أم مل يكـن منـشًمطلقا ّحجةّ الظن واملوهومات، فيكون

 .خرب الثقة
 

ة عـىل متاميـة مجيـع ّتوقفـ متامية دليـل االنـسداد مّ أن ـيف ما سبقـ ذكرنا 
اته، وإبطال واحدة يعني بطالن الدليل، وقد ناقش األعالم يف أكثر مـن ّقدمم
 .تها وبالتايل إبطال هذا الدليلّة، وأثبتوا عدم متاميّقدمم

ة الثانيـة مـن ّقدمـاعرتض عىل هذا الـدليل بـبطالن امل: ّولاالعرتاض األ
ّة هو أنه ال يوجد عنـدنا ّقدم حاصل هذه املّأن: اته، وحاصل االعرتاضمّقدم

ٌّتعبدي وال ّ وجداينٌّ معترب ال قطعيٌطريق عـىل ّاص  قام الـدليل الـرشعي اخلـّ
ّ خـرب الثقـة، وبـه نعـنيّحجيـة ـ مـن مباحـث ّقدم يف ما تـ، وقد ثبت ّحجيته ُ 

 . )١(العلم اإلمجايلّينحل  ف،املعلوم باإلمجال
                                                           

ّ أنـه إذا كـان بـاب العلـم : حاصله،ٍض الشيخ األنصاري يف الرسائل إىل بحثّتعر) ١(
ًمفتوحا فهل جيوز العمل بالعلمي؟ فمـثال خص الـذي يـستطيع أن يـصل إىل  الـش:ً

 له أن يعمل بخرب الثقة ّ، ويأخذ منه احلكم الرشعي مبارشة، هل حيق)عليه السالم (اإلمام 
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ّ إنا وإن كنّا نعلم بوجود عدد كبري من التكاليف ضـمن :عرتاض الثايناال
ّأننـا لـو أخـذنا أخبـار الثقـات يف خمتلـف األبـواب ّ إال ّ كلها، دائرة الشبهات

 عن العدد املعلوم ّبصدور عدد كبري منها ال يقلًمجاال ّنا نعلم إأالفقهية لوجدنا 
 أخبـار الثقـات داخلـة يف العلـم ّيف العلم اإلمجايل الكبـري، وحيـث إنًمجاال إ

يتـه الـشاملة ّمنجزهـذا العلـم، وبالتـايل تبطـل ّينحـل فًيـضا اإلمجايل الكبري أ
ملجموع الشبهات، ويصبح العلم اإلمجـايل الـصغري الـذي دائرتـه خـصوص 

 .ّأخبار الثقات هو املنجز فقط
 ةّقطعيـ فغاية ما يقتضيه هذا العلم اإلمجايل هو وجوب املوافقة ال:وحينئذ

 فيجـب االحتيـاط ،يتـه العقليـةّنجز ملًأطراف دائرة أخبار الثقـات تبعـاّلكل 
 وهذا االحتياط ال مـانع منـه ،نها أخبار الثقاتّباألخذ بالتكاليف التي تتضم

ال  إذ ؛دائرة أخبار الثقات أطرافها يمكن االحتيـاط فيهـاّ ألن ؛وال حمذور فيه
 ا ال يالزمه وجوب االحتيـاط يفّة يف ذلك، وألن االحتياط فيهّعرس وال مشق

                                                                                                                                        

ً خرب الثقة حجة مطلقا سواء كان بـاب ّ له ذلك؛ ألنّحيق: باحلكم الرشعي؟ اجلواب ّ
ّالعلم مفتوحا كام يف أصحاب األئم قول آخـر وهناك . ًة أم مسدودا كام يف زمن الغيبةً

نعم، إذا . ًيرى عدم جواز ذلك، فإذا كان باب العلم مفتوحا فال جيوز العمل بالعلمي
 .ًكان باب العلم مسدودا فيجوز العمل بالعلمي
مني إىل عدم جواز العمل بخرب الواحـد ّومن هنا نفهم ملاذا ذهب بعض فقهائنا املتقد

ًعلم كان مفتوحا بالنسبة هلـم،  باب الّوصاحب الرسائر؛ باعتبار أن، ّكالسيد املرتىض
 فال معنى للرجـوع إىل ،وكان يمكنهم أن حيصلوا عىل األحكام الرشعية باالطمئنان

ّومن هنـا يتـضح التنـاقض املوجـود بـني .  لقرهبم من زمن الغيبة الصغرى؛العلمي
ّ والـسيد املرتـىض ،فقهائنا املتقدمني كشيخ الطائفة الذي يرى جواز العمل بـالعلمي

مـة ّرى عدم جواز العمل بالعلمي، فمنشأ هذا االختالف هو عدم متامية املقدالذي ي
ّنا إنام نصري إىل حجية الظن إذا انسدّالثانية، ألن َّّ  ّالعلمي، واملفروض أن طريق العلم وّ

 .)دام ظلّهمنه (. طريق العلمي مفتوح
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 فتكون ًاّ بدويًاّسائر الشبهات األخرى تصبح مشكوكة شكّ ألن ؛الشبهاتّكل 
ّجمرى لألصول الرتخيصية، وبالتايل لن يكون االحتياط هو املسلك والطريـق 
ّالذي تعتمده الرشيعة اإلسالمية، وإنام هناك طرق أخرى يسلكها املكلـف يف  ّ

. ًأيـضا، ومطابق للرشيعة ً االحتياط ممكن عقالامثل هذ نفإذ. سائر الشبهات
ّيف سائر الشبهات كـام هـو املـدعى يف ّ الظن ّ فال يثبت حجية مطلق،وعىل هذا

الناشئ من خرب الثقـة فقـط، ضـمن دائـرة ّ الظن ّهذا الدليل، وإنام خصوص
 . أخبار الثقات

ّيؤدي ّ؛ ألنه ّمّذا سلمنا عدم وجوب االحتياط التاإ ّإنا :االعرتاض الثالث
يقتيض رفع اليد عن املرتبة العليـا مـن االحتيـاط ّ إنام ىل العرس واحلرج، فهذاإ

بالقدر الذي يندفع به العرس واحلـرج، مـع االلتـزام بوجـوب سـائر مراتـب 
ًاالحتياط التي ال تؤدي اىل العرس واحلرج، كااللتزام مثال  ً بالتـسبيحات ثالثـاّ

بعد السجدة الثانية، والرتتيب يف الغسل بـني بدل واحدة، وجلسة االسرتاحة 
ّ ألن ؛ حــرج ولــيس فيــه عــرسّ ممــا  ونحــو ذلــك،يــرسأليمــن واألالطــرفني ا

ىل إّخذ والعمـل باملظنونـات فـيام يـؤدي ألّالرضورات تقدر بقدرها، فيكون ا
يف مجيـع ّتام امكان االحتياط ال؛ لعدم نحاء االحتياطأ من ًاالعرس واحلرج نحو

عـسري، الىل االحتيـاط غـري إمور ألقرب اأنه إف ،ّالظنامل فيعمل بموارد االحت
 ! الظن؟ّحجيةين هذا من أو

ّ يرى أن دليـل االنـسداد عـىل فـرض متاميصنّف املّأن: ّفتحصل  ّتـه بكـلّ
من باب ّالظن يثبت وجوب العمل بّإنام  وّظن، الّحجيةاته، فهو ال يثبت ّقدمم

. ًا ونحـو ذلـكّمعـذر، ًاّصـصخم، ًاّقيدم ال يمكن أن يكون ٍاالحتياط؛ وحينئذ
ات ّقـدمّ أن هـذه امل: بمعنـى،اتّقـدمة إىل هـذه املّقدمـأن تضاف مّ إال اللهم

 مطلـق ّحجيـةعى القائل بدليل االنـسداد، وهـو َّاخلمس ال يمكنها إثبات مد
تنـاء ب الشارع ال يرىض باّأن: ة سادسة، حاصلهاّقدم إذا أضفنا إليها مّإال ّالظن
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مع الرشيعة عىل أساس االحتياط، فإذا ضممنا هذه الدعوى أمكن أن التعامل 
ّنستكشف حينئذ أنه جعل احل  .ّظن للّجيةٍ

 

 .من خرب الثقة:  أي،<الناشئ من اخلربّالظن >: )قدس سره(قوله  •
، سـواء <يةّات الظنمار مطلق األّحجيةًفيكون دليال عىل >: )قدس سـره  (قوله  •

ًة خربا أم كانت إمجاعا أم كانت غري ذلك، وهبـذا يماركانت األ  الفـرق ّتـضحً
 .ّبني الشكل األول للدليل العقيل والشكل الثاين

 .، املوجودة بأيدينا<يف جمموع الشبهات>: )قدس سره(قوله  •
حـة يف ّ، وهذه الالبديـة منق<ض المتثاهلاّ من التعرّوالبد>: )قدس سره (قوله  •

 بـل عليـه ،لـق ليعبـثُرتك سـدى، ومل خيُ اإلنـسان مل يـّي أنعلم الكالم، وه
  لذلك جعل له رشيعة فيها جمموعة من التكاليف، وهذه التكـاليف؛مسؤولية

 .من التعرض المتثاهلا بحكم تنجيز العلم اإلمجايلّالبد 
، سـواء كـان <ّأنه ال يوجد طريـق معتـرب: ة الثانيةّقدمامل>: )قدس سـره  (قوله  •

الـذي قـام الـدليل القطعـي عـىل ّالظـن  وّعلمي واليقني أو يفيد اليفيد العلم
 .اعتباره
ّتعبدي وال ّ وجداينّال قطعي>: )قدس سره (قوله  • ّاص  قام الدليل الرشعي اخلّ

 وهـو دليـل ّعـام،ًمتييزا عـن الـدليل الـرشعي الّاص  باخلّ، وعرب<ّحجيتهعىل 
ٌاالنسداد، الذي هو أيضا دليل  مطلـق ّحجيـةيثبـت لنـا  ّعـام ولكـن ّ رشعـيً

 :وهذا بخالف السرية العقالئيـة التـي كانـت تقـول. الظنون ومنها خرب الثقة
 .، وكذلك اآلية املباركةّحجةخرب الثقة 

ّينحـل ّ، حتـى <ّيف تعيني مواطن تلك التكـاليف وحماهلـا>: )قدس سره (قوله  •
 .ٍمجايل باق عىل حالهة األوىل، فالعلم اإلّقدمالعلم اإلمجايل الذي ذكرناه يف امل
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:  أي، العلم<ّعل  عنه با سداد باب العلم والّوهذا ما يع >: )قدس سره(قوله  •
 .عىل اعتبارهّخاص ٌ املعترب الذي قام دليل ّ املفيد للظن:ّعلميوال، املفيد لليقني

 غـري ّقطعيـة، املوافقـة ال<ي إ  العـ  وا ـرجّ يـؤدّألنه>: )قدس سره (قوله  •
ًلو علمنا إمجاال : ًان يف الدين، فمثالّالعرس واحلرج املنفيمنها يلزم ّ؛ ألنه ةواجب

ّأن بعض القص ابني يف البلد الكذائي حلمهم ميتة وال جيوز الرشاء مـنهم، فلـو ّ
ابني املوجـودين يف ذلـك ّ ال جيوز الرشاء من مجيع القص:قلنا ألهل ذلك البلد

 غـري ّقطعيـةاالحتيـاط باملوافقـة الإذن . البلد للزم من ذلـك العـرس واحلـرج
ً جـداأطراف العلم اإلمجايل كثـريةّ ألن واجب؛ فلـو أوجبناهـا للـزم العـرس ، ّ
 .واحلرج

ّال يلزم ا رجوع إ  األصـول العمليـة     شـبهة بـإجراء >: )قدس سره (قوله  •

 . ثالهمن امتّ البد :الشارع قالّ ألن ؛خالف العلم اإلمجايلّ؛ ألنه <ال اءة و وها
 .فع ما ال يعلمونُر: أي، <بإجراء الرباءة>: )قدس سره(قوله  •
نحو الرباءة، من قبيـل استـصحاب عـدم :  أي،<نحوها>: )قدس سره (قوله  •

ام شـككنا بوجـود ّقبل الرشيعة ال يوجد عنـدنا تكليـف، فكلـّ؛ ألنه التكليف
 . نستصحب عدم اإللزام الثابت قبل الرشيعة،التكليف

 ّنـهأ، و< ذلك عىل خالف قانون تنجيز العلم اإلمجايلّألن>: )قدس سره (قوله  •
. ر بقـدرهاَّ والرضورات تقد،من التعرض المتثال أطراف العلم اإلمجايلّالبد 
 .ًترك األطراف مجيعا غري جائز  غري واجبة، ولكنّقطعيةاملوافقة الف

ة ّقدمـ، بحـسب امل<يلما دام ال جيوز إمهال العلـم اإلمجـا>: )قدس سره (قوله  •
 . األوىل
ّ، حتى <ّعلمي تعيني املعلوم اإلمجايل بالعلم والّوال يتيرس>: )قدس سـره  (قوله  •
 .ة الثانيةّقدمالعلم اإلمجايل بحسب املّينحل 
، مـن أطـراف العلـم اإلمجـايل بحـسب <ّيف كـل واقعـة>: )قدس سره (قوله  •
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 .يلزم العرس واحلرجّ؛ ألنه ة الثالثةّقدمامل
، بحـسب <ّوال يسمح هنا بالرجوع إىل األصول العملية>: )قدس سـره (قوله  •

 .ة الرابعةّقدمامل
 .دليل االنسداد:  أي،<ّأنه>: )قدس سره(قوله  •
، واإلمجـاع، ، كخـرب الثقـة<ات الـشائعةمـاربعـض األ>: )قدس سـره  (قوله  •

 .والظهور ونحو ذلك، والشهرة
 .ّ، يف النقض عىل الشكل األول<مّقدكام ت>:)قدس سره(قوله  •
 .ّاالحتياط التامّألن :  أي،<ّألنه>: )قدس سره(قوله  •
 .، العرس واحلرج<فهذا>: )قدس سره(قوله  •
، يعنـي املظنـون واملـشكوك <املرتبة العليا من االحتيـاط>: )قدس سره (قوله  •

واحلـرج جيـب لو رفعنا اليد عن بعض املوهوم وسـقط العـرس ّ أما واملوهوم،
 .اإلتيان باملظنون واملشكوك وبعض املوهوم

 .االحتياط:  أي،< راتبه>: )قدس سره(قوله  •
ني ّعى املـستدلّ، الذي هو مـد< الظنّحجيةوأين هذا من >: )قدس سره(قوله  •

 ّظـن، الّحجيـة القائل بـدليل االنـسداد يريـد أن يـستفيد ّإنبدليل االنسداد، 
 .من باب االحتياطّالظن وجوب العمل بودليل االنسداد يثبت 

 .، من الفقهاء<قيام اإلمجاع>: )قدس سره(قوله  •
ّفإذا ضـم>: )قدس سره (قوله  • ات اخلمـس يف ّقـدم، إىل امل<ت هـذه الـدعوىُ

 .دليل االنسداد



 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 لقالبحث يف الراوي والنا: اجلهة األوىل •

ü النزاعّحترير حمل  
ü التميز بني العادل والثقة 
ü املراد بالفسق يف املقام 

 ّروي واملنقولالبحث يف امل: اجلهة الثانية •
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 خلرب الواحد بنحو القـضية ّجية من ثبوت احل)قدس سره ( صنّفبعد أن فرغ امل
 أو غري ذلك من الـصفات، ًال بقطع النظر عن كون املخرب ثقة أو عاد ـملةامله

 رشع يف حتديـد  ـ أو عن حـدسّوكذلك بقطع النظر عن كون اخلرب عن حس
 .ّدائرة تلك احلجية من حيث السعة والضيق، وبيان رشوطها

 : والكالم يف هذه املرحلة يقع يف جهتني
 .لالبحث يف الراوي والناق: اجلهة األوىل
 .  واملنقولّالبحث يف املروي: اجلهة الثانية
 

يشرتط أن وهل  ،ُيف هذه اجلهة يبحث عن رشائط الراوي وصفات املخرب
؟ وهـذه اجلهـة  ال يشرتط يشء من ذلك أم ثقةم يكفي أن يكون أً عاداليكون

 هـو ّجيـةّ أن كون موضوع احلتبار؛ باع يف عملية استنباط األحكامّهلا أثر مهم
وقبـل . لو كان ثقةّ حتى  خرب الفاسقّحجية عدم :خصوص خرب العادل يعني
 :من بيان أمورّ البد ،الدخول يف بحث هذه اجلهة

 النزاع ّحمل حترير :لّواألمر األ
ُأن يرجـع يف حتديـد ّ البـد  لـذاً؛ جمعـوالًاّ رشعيـً حكـامّجيـةا كانت احلّمل

 ّة، غاية األمر أنّمقيد نجدها ّدلةته، وعند الرجوع إىل تلك األّموضوعه إىل أدل
 ويف بعضها اآلخر عدالته، وعليه ال خالف ،القيد يف بعضها هو وثاقة الراوي

 ّجيـة خلرب الواحد املطلق، فيـدور األمـر بـني ثبـوت احلّجيةيف عدم ثبوت احل
يكون راويـه َخلصوص خرب الواحد بقيد عدالة الراوي، أو تشمل اخلرب الذي 
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 حمصورة بخرب العادل، وعىل الثاين تكـون ّجيةتكون دائرة احلّول ثقة، فعىل األ
 . ًن مل يكن الراوي واملخرب عادالإ أوسع؛ شاملة خلرب الثقة وّجيةدائرة احل

 التمييز بني العادل والثقة: األمر الثاين
مـات ّ هو الشخص الذي يملك ملكـة متنعـه مـن ارتكـاب املحر:العادل

 .أمره باإلتيان بالواجبات، فهو عادل بالنسبة إىل مجيع األحكام الرشعيةوت
 ،العادل هو الـذي ثبتـت لـه العدالـة>: أمني زين الدينّ حممد قال الشيخ

وهي االستقامة عىل الرشيعة، وكانـت اسـتقامته عليهـا صـفة ثابتـة يف نفـسه 
 :يعة هـيوليست حالة عارضة ال قرار هلا وال ثبات، واالسـتقامة عـىل الـرش

 ٍمـاتّااللتزام الكامل بإتيان ما فيها من واجبات، واجتنـاب مـا فيهـا مـن حمر
 .)١(<كبائر واإلرصار عىل الصغائر

ّهو الشخص العادل من جهة نقلـه لألخبـار فقـط، بمعنـى أنـه ال : الثقة
ًيكذب يف نقله، وإن كان فاسقا من جهات أخرى، كام لو كان يـرشب اخلمـر، 

والظاهر من الثقة هو مطلق مـن حيـصل >: املجدد الشريازيقال . ّأو ال يصيل
 .)٢(ً< كان أو عادالًبقوله االطمئنان، فاسقا

 ّ فـإنّوهذا يعني أن النسبة بني الثقة والعادل هي العموم واخلصوص املطلق،
ًالثقة هو الذي ال يكذب ولكنه قد يكون فاسقا ً ، والعادل هو الذي يكون عـادالّ

حرز وصف العدالـة ُيف ذلك الكذب وغريه، ولذلك إذا أمن مجيع اجلهات بام 
حـرز وصـف الثقـة فلـيس بالـرضورة ُ، بينام إذا أًفوصف الثقة حمرز فيه قطعا
 .، ولذلك ال يشمل خرب العادل خرب الثقةّأعمّ؛ ألنه إحراز وصف العدالة فيه

                                                           

 .١٧٨، ص٧ج: أمني زين الدينّ حممد  كلمة التقوى، الشيخ(١)
، ١ج: الـروزدري عـيل املـوىل ّحقـقامل ّعالمـةلل الشريازي، دّاملجد اهللا آية تتقريرا )٢(

 .هـ١٤١٤ الرتاث، إلحياء )السالم عليهم( البيت آل مؤسسة ونرش حتقيق، ١٦٨ص
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 املراد بالفسق يف املقام: الثالثاألمر 
قـال ابـن . )١( فـسقت الرطبـة:وهلم من ق؛ء اخلارج من اليش:الفاسق هو

 فـصيح ونطـق بـه ٌّعـريبّ أنـه ومل يسمع فاسق يف كالم اجلاهلية مع>: األعرايب
: الكتاب العزيز، وأصله خروج اليشء من الـيشء عـىل وجـه الفـساد، يقـال

يشء خرج من قرشه فقـد ّ كل  وكذلك،فسقت الرطبة إذا خرجت من قرشها
 . )٢(<فسق

 ّ يـراد منـه اخلـارج عـن رقٌّ قرآينٌصطالحا) اسقف: (ّوهذا يعني أن كلمة
فاملـسلم العـايص لـيس >العبودية بالكفر واإلحلاد، دون العصيان والطغيان، 

ّ حتـى  لكثرة استعامله فيهم دون غـريهم،؛ي من الفاسق يف الكتاب اإلهلًمرادا
 ًرامهجوّول إىل القرينة، وصار املعنى األّول صار حقيقة ثانوية حيتاج املعنى األ

 .)٣(<اتهّوهذا يف خصوص لفظة فاسق دون سائر مشتق. ةّباملر
 ، يقع بالقليـل والكثـري مـن الـذنوب؛من الكفرّأعم : والفسق يف العرف

مـن التـزم حكـم : وأكثر مـا يقـال الفاسـق يف، لكن تعورف فيام كانت كثرية
ْومن{:  قال تعاىل؛ بجميع أحكامه أو بعضهاّ به ثم أخلّالرشع وأقر َ َ ف َ َ عد َرَ َْ 

َذ ِك َفأو ِك َ َ ُ ُهم َ َالفاسقون ُ ُ ِ َ . من يسرت نعمة اهللا فقد خرج عن طاعتـه:  أي،)٤(}ْ
 اخلروج عن طاعة اهللا بارتكاب الكبرية التي من مجلتها :الفسق: وقال بعضهم
 :  وله طبقات ثالث، الصغائراإلرصار عىل
 .  هلاً مستقبحاً وهو أن يرتكبها أحيانا، التغايب:األوىل

                                                           

 .١٧٨، ص٥ج: التبيان، الشيخ الطويس) ١(
دين ن املّ، السيد عيل خا)ليه السالم ع(د الساجدين ّ رياض السالكني يف رشح صحيفة سي(٢)

 .١٥٤ـ١٥٣، رشح ص٧ج: الشريازي
 .١٥، ص٥ج: ّ تفسري القرآن الكريم، السيد مصطفى اخلميني(٣)
 .٥٥: النور (٤)
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 .  هباٍ وهو أن يعتاد ارتكاهبا غري مبال، االهنامك:والثانية
 . وهو أن يرتكبها مع جحود قبحها، اجلحود:والثالثة

 فام مل يبلغها الفاسق ال يسلب عنـه اسـم ، وهذه الطبقة من مراتب الكفر
 . )١(صافه بالتصديق الذي يدور عليه اإليامنّ الت؛املؤمن

 :م الفسق إىل أنواع ثالثةّس نستطيع أن نقّقدمومن خالل ما ت
 العبودية بـالكفر ّهو عبارة عن اخلروج عن رقو ؛ الفسق العقدي:ّولاأل

ّ؛ ألنـه  فاسـق:قيل للكافر األصـيلّإنام و. واإلحلاد، أو االعتقاد بعقائد فاسدة
ْأ مـن{ : قال تعاىل؛ التزمه العقل واقتضته الفطرةّخرج عام َ َ َ ن َ ً ؤمنـا َ ِ ْ ْكمـن ُ َ َ 

َ ن ًاسقاَف َ َ ستوون ال ِ ُ َ  .من الكافرّأعم  فالفاسق ،، فقابل به اإليامن)٢(}َْ
 بارتكابـه ّ وجـلّ وهو اخلارج عـن طاعـة اهللا عـز؛ الفسق الرشعي:الثاين

لكبائر الذنوب أو صغائرها، فالفاسق يف حمـيط الفقاهـة ينـرصف إىل املـسلم 
 مطلـق اخلـارج  الفاسق هوّإن>:  العراقيّحقق قال امل؛اخلارج عن أدب الرشع

 وهو الذي مل ، فيقابله العادل،عن طاعة اهللا ولو بارتكاب صغرية من الصغائر
 .)٣(<خيرج من طاعة اهللا ولو بارتكاب الصغرية

خبار فقط، كـام لـو كـان إل وهو الفسق من جهة ا؛ الفسق اخلربي:الثالث
ّأنــه يكــذب ّ إال الــشخص ســليم العقيــدة، وال يرتكــب صــغرية وال كبــرية،

 .يويفرت
                                                           

: ، مصدر سـابق)عليه الـسالم (د الساجدين ّ يف رشح صحيفة سيرياض السالكني:  انظر(١)
 .١٥٣، ص٥٧ج

 .١٨: السجدة) ٢(
 ّحقـقامل رهّقر العراقي، ضياء آقا شيخال العظمى اهللا آية أبحاث تقريرهناية األفكار، ) ٣(

 بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة الربوجردي، تقيّ حممد الشيخ
 .١١٧، ص٣ج: هـ ١٤٠٥ ،ّاملقدسة
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َّان الكـالم يف >: )قـدس سـره   ( قال األسـتاذ الـشهيد ؛الكالم هو الثالثّحمل و
غـري :  أي، فهل املراد منه الفـسق الـرشعي أو الفـسق اخلـربي،املراد بالفاسق

ً فأيضا يمكـن تقريـب أَّما آية النبأ و،ه األخريّتيقنالتسامل فم وَّما اإلمجاعأ. الثقة
 :ذلك فيها بأحد وجهني

املوضـوع للحكـم  و تشخيص ذلك عىل أساس مناسبات احلكـم: امّأوهل
ّن الفسق اخلربي هو امليزان املناسـب يف التوقـفإ فيها، حيث َّاملبني ّالتثبـت  وَّ
كلمة الفاسق مل يكن بعد قد اصطلح فيهـا عـىل  وً خصوصا،خبار املخربإعن 

 االنحـرافمـن مطلـق ّعـام َّنام كان يراد هبا املعنى اللغوي الإ واملعنى الرشعي
خبـار إل بمقتىض املناسبات املـذكورة يف االنحـراف يف مقـام اّ فيعني،املروقو

َّهنـا توجـب أّال أقـل مـن  و،االفـرتاء وع عن الكـذبّاملساوق مع عدم التور
 . املنفصلّخصص املَإمجال و ذلكَاحتامل

 استظهار ذلك بقرينة التعليل يف ذيلها باجلهالة التي تكون بمعنى : ثانيهام
ّسفاهة جزما أو احتامال عىل أقل تقدير، والسفاهة ال ً َّنام تكون يف التعويل عـىل إً

ًخرب غري الثقة ال الثقة وإن كان فاسقا من سائر اجلهات ْ ِ>)١(. 
لـيس املـراد مـن الفاسـق يف املقـام هـو الفاسـق مـن مجيـع ّأنه : ّفتحصل

عـن ع ّالـذي ال يتـور:  أيخبـار،إلاجلهات، بل خصوص الفاسق من جهـة ا
هًى لو كان الشخص فاسقا من اجلهات األخرى وّالكذب، فحت ع عن ّ متورلكنّ

 .الكذب واالفرتاء فهو ثقة
 مـن ّحجيتـهذي يثبت ّ أن الكالم حول املقدار ال:إذا عرفت ذلك، فاعلم

 خـرب ّحجيـة ّأدلـةيف مدارك وـ  ضوء املسالك املختلفة ـ يفخبار اآلحاد يقع أ
                                                           

 حممـود دّالـسي اهللا آيـة تـأليف اللفظـي، الـدليل مباحث األصول، علم يف بحوث )١(
 الثالثــة، الطبعــة اإلســالمي، قــهالف معــارف دائــرة النــارش الــشاهرودي، اهلاشــمي
 .٤٢٤، ص٤ ج:هـ١٤٢٦
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 .ةّقدمالواحد املت
 من ٌ يشءَّ خرب الواحد هو آية النبأ فقط ومل يتمّحجية الدليل عىل كان  فإن

 عـن خـرب ّجية، فمنطوقها ينفي احلّجية األخرى التي سيقت إلثبات احلّدلةاأل
 خـرب العـادل، ّحجيةعىل خصوص ّيدل لو كان ثقة، ومفهومها ّ حتى الفاسق

خرب الواحد ّ إال مّمن خرب الثقة؛ بمعنى أنه ال يثبت هبذا املفهوّأخص الذي هو 
 . ّالعادل ال جمرد الثقة فقط

َّنه عـىل أسـاس ذلـك إف> مثل آية النفر والكتامن، ّجيةإذا كان  دليل احلّأما 
ّ كـل ّحجيـةّ األصل األويل   ملطلق اخلرب واإلنذار، فيكون مقتىضّجيةتثبت احل

 قـام يف خـصوص خـرب ّخصص والدليل املّاخلاص،ما خيرج بالدليل ّ إال خرب
ًفانه مضافا إىل اإلمجاع والتـسامل عـىل عـدم . لفاسقا خبـاره يقتـضيه إ ّحجيـةَّ

 .ّجيـةذي هـو إرشـاد إىل عـدم احل عنه الـّتبنيمنطوق آية النبأ حيث أمرت بال
 .)١(<ًوهذا ال إشكال فيه كربويا

ًوأما إذا فرض االستدالل بالسرية والروايـات مـضافا إىل آيـة النبـأ  فـال ،ّ
 ً.ال ولو مل يكن عاد الثقةِّ والروايات بإثبات احلجية خلربّشك يف وفاء السرية

 سنّةن يكون املدرك الأ> :  ـتقريرات بحثهيف ـ  قدس سرهقال األستاذ الشهيد 
ًنه بناء عىل هذا يكون خرب الفاسق اأوال إشكال يف . السريةو ًخباري خارجا إلَّ

خبـار إ ّحجيـةهـا عـدم  املركوز في:السرية العقالئيةّ ألن ؛ّجيةعن موضوع احل
 ولو احتمل ذلك فآية النبأ الواردة ؟ فكيف حيتمل شمول سريهتم له،الكاذب

خبـار أيف خصوص ذلك وكثري من الروايات الواردة يف التحذير عن العمـل ب
ٌالوضاعني والكذابني وغري الثقات كافية ّ َّكـام ان سـرية .  يف الردع عن إطالقهاّ

خبــار الثقــات ال غــري الثقــات، أصوص  منعقــدة عــىل العمــل بخــّتــرشعةامل
ّ إال ّ ال يـتمّجيـةعية عىل احلّ لكيفية االستدالل بالسرية املترشّقدموالتقريب املت
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 ال خرب غري الثقة ، للعمل بهّعقالئيٍذي يوجد مقتض ّيف حق خرب الثقة فقط ال
َّامـا الـسنّة اللفظيـة  وذي يكون مقتىض الطبـع العقالئـي عـدم العمـل بـه،ال

ً خـصوصا إذا جعلناهـا ،واةّم منها داللة خصوص الثقة من الر ما تفموضوع
 .)١(<ًإمضاء للكربى املرتكزة عند العقالء

 م ودفعهّهوت
ّبني الدليل األول وهو آية ـ بالعموم من وجه ـ ومن هنا قد تقع املعارضة 

 ال :أًطبقا ملنطوق آية النبّ؛ ألنه النبأ، وبني الدليل الثاين وهو السرية والروايات
 خـرب الثقـة فيكـون :ًطبقـا للـسريةّ أما  وإن كان ثقة،ّحجةيكون خرب الفاسق 

ّ أن منطوق ؛ باعتبارً وإن كان فاسقا، فيقع التعارض يف خرب الثقة الفاسقّحجة
فيتعارضان بالعموم مـن ، ّحجةّإنه ، والسرية تقول ّحجةليس بّإنه اآلية يقول 

ويوجد عندنا ثقـة ولـيس بفاسـق، ، ةيوجد عندنا فاسق هو غري ثقّ؛ ألنه وجه
 .التعارض هو الثقة الفاسقّحمل و

 خـرب ّحجيـةٍوحينئذ قد يقال بالتعارض والتساقط، فال يبقى دليـل عـىل 
 خـرب الثقـة ّحجيـةمن الرجوع إىل أصـالة عـدم ّ البد الثقة، ويف هذه الصورة

 خرب العادل يةّحجوهذا يعني املصري إىل . ّحجيته الدليل عىل َّمل يتم إذ ؛الفاسق
 .ّخاصة

ال  إذ ؛ّحملـه إيقاع التعارض املزبور يف غـري ّأنولكن األستاذ الشهيد يرى 
 بالفاسق غـري ّيشمل الفاسق الثقة، بل هو خمتصّ حتى إطالق يف منطوق اآلية

، حيـث محـل اجلهالـة )رمحه اهللا( بقرينة اجلهالة التي ذكرها صاحب الكفاية ؛الثقة
ٌضح أن العمل بخرب الفاسـق الثقـة عمـلعىل السفاهة، ومن الوا  ال ٌّ عقالئـيّ

ٍوحينئذ تبقى السرية العقالئية بـال معـارض هلـا، وبـذلك تثبـت . سفاهة فيه
 . خرب الثقة دون غريهّحجية
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 ّجيةحتديد نحو أخذ الوثاقة يف دليل احل
 خلـرب الثقـة سـواء ّجيـة من إثبات احل)قدس سره(بعد أن فرغ األستاذ الشهيد 

َأنـه لـو عـارض خـرب الثقـة : ًدال أم ال، يرشع يف بحث جديد، حاصلهكان عا ّ
ُأمارة ظنية أخرى فهل يسقط اخلرب عن احل   ال؟م أّجيةٌ

ّ الظـن  خـرب الثقـة باعتبـاره يفيـدّحجيـةنقول بّ إنام نحن: وبعبارة أخرى
يـة نوعيـة عـىل ة ظنّأمـارٍ فلو كان هناك خرب ثقة ووجـدت ؛والوثوق النوعي
 إذا وجدت روايـة : أم ال؟ ومثال ذلكّجية فهل يسقط عن احلكذب هذا اخلرب

ني أعرضـوا عـن الـراوي ومل يعملـوا ّقـدم العلامء املتّوكان راوهيا ثقة، ولكن
  ال؟ م أّحجة كهذهفهل تكون رواية ، بخربه

 فهـل يرتفـع هـذا ،عىل صدق خرب غـري الثقـةكهذه ة أماررت ّلو توفّأما 
  ّ لو فرضنا أنه وجدت عندنا رواية وكـان راوهيـا ؟ كامّجيةاخلرب إىل مستوى احل

يـة ة ظنّأمـاررت ّثقة، وتـوفغري ـ بحسب املباين الرجالية املوجودة بني أيدينا ـ 
  ال؟ منوعية عىل العمل هبذه الرواية، فهل جيرب ذلك ضعفها أ

 ينبثـق تـساؤالن ،ّبعد حتديد دائرة احلجية بلحاظ الراوي: وبعبارة أخرى
 :ن هبذا البحثّمهامن يرتبطا

رت أمـارة مكافئـة لوثاقـة الـراوي يف الكـشف ّ لـو تـوف:ّالتساؤل األول
ِّء ووجـدنا أن علامءنـا املتقـدمني مل  ولكنّها معاكسة له، كام لو أخرب الثقة بـيش ّ

ّعدم عملهم به يشكل أمارة عىل عدم حجية ذلك اخلرب، وعـىل ّ فإن يعملوا به، ّ
ففـي . ِّ مشهور العلامء املتقـدمني العمـل بـهّوجود خلل يف النقل، وإال ملا ترك

ّ، أم إن إعراض املشهور عـن ّحجيتههذه احلالة هل يبقى ذلك اخلرب الثقة عىل 
 ّسقطه عن احلجية؟ُالعمل به ي

عىل صدق خرب غـري الثقـة، ّ تدل رت أمارةّ ويف املقابل توف:التساؤل الثاين
ّكام لو عمل به مشهور العلامء املتقدمني حيث إن  عملهم به يعترب أمارة تكشف ِّ
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ّعن صدقه وإال ملا عملوا به، فهل تصري مثل تلك األمارة خرب غري الثقة حجة،  ّ ّ
 أم ال؟

ّواجلواب عن هذين التساؤلني يرتبط بتحقيق احلال يف كيفية أخـذ وثاقـة 
ًالوثاقـة مـأخوذة قطعـا يف ّ بـأن ّالراوي يف دليل حجية اخلرب، فبعـد أن عرفنـا

ّاملوضوعية أم عىل نحو الطريقية؟ عىل نحو ُأخذت هل ف، ةّجيموضوع احل ّ 
ًء ما يف الدليل بنحو املوضوعية هو أن يكون احلكم دائـرا  ومعنى أخذ يش

ًمداره نفيا وإثباتا، كام لو قال الشارع  اخلمـر  ّ، وقلنا إن عنـوان)اخلمر حرام(: ً
وان عىل سائل ّمأخوذ يف هذا الدليل بنحو املوضوعية، فبمجرد صدق هذا العن

ّ أم كثريا، يـؤدي رشبـه إىل الـسكر أم ال، ويف ًال تثبت احلرمة سواء كان قلي،ما ً
 .املقابل تنتفي احلرمة عن السائل الذي ال يصدق عليه عنوان اخلمرية

ّ، وقلنـا إن )مـسكرّ؛ ألنـه اخلمر حـرام(: بخالف ما لو قال الشارعوهذا 
م اخلمـر ّلشارع يف هذه احلالة مل حيـراّ بأن عنوان اخلمر مأخوذ بنحو الطريقية،

ّلذاته، وإنام حرمه بـام أنـه طريـق إىل اإلسـكار ّفـاملحرم حقيقـة هـو عنـوان . ّّ
ّ ومن ثم لو فرض عدم حتقق اإلسكار ؛ إليهٌ طريق، واخلمر،اإلسكار ال اخلمر ّ

 .)١(ً ال يكون رشبه حراما،ٍيف حالة ما
                                                           

خيفى حرمة أكل حلـم  ال: مثال آخر لتوضيح فكرة املوضوعية والطريقية يف العنوان (١)
ً الشارع تارة يأخـذ عنـوان اخلنزيـر يف الـدليل عـىل وجـه ّولكناخلنزير يف الرشيعة، 

ّفعىل األول حيكم عىل كـل حيـوان يـصدق . ّاملوضوعية، وأخرى عىل وجه الطريقية ّ
ّبحرمة األكل حتى لو فرض أن العلـم احلـديث اسـتطاع أن ينفـي » خنزير«ّعليه أنه  ّ

ّاملفـروض أن احلـرام هـو ّالرضر عن أكل حلمه وأن يثبت له الكثري من الفوائد؛ ألن 
 .»ّاخلنزير الذي يرتتب عىل أكله الرضر«ال بعنوان » اخلنزير«أكل حلمه بعنوان 

ّفرضنا أن حرمة أكل حلمه مرتتبة عـىل وجـود الـرضر، فلـو لو  :ّوأما عىل الثاين، أي ّ
ّتوصل العلم احلديث إىل وجود أمصال تقيض عىل الرضر عند زرقـه هبـا، فـسيكون 
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ّؤل األول املتعلق بقيام األمارة ّأما بالنسبة إىل التسا: نقولهذا فإذا عرفت  ّ
ّأننا إذا استظهرنا أن وثاقة الـراوي مـأخوذة : ّالعكسية ضد خرب الثقة، فجوابه ّ

 بـالرغم ّحجيتـهّيف دليل حجية اخلرب بنحو املوضوعية، فسيبقى خرب الثقة عىل 
ّدليل حجية اخلرب عىل هذا الفرض ّ ألن ّمن قيام األمارة املضادة له يف الكشف؛

ّل عىل حجية خرب الثقة، وعنوان قد د  موجود يف املقام، وبعـد وجـوده )الثقة(ّ
ُاملـدار عـىل عنـوان  إذ ؛ سواء قامت أمارة معاكسة أم الّحجيتهحيكم الشارع ب

 .ّ وهي متحققة يف هذا اإلخبار،الوثاقة
ّوإن استظهرنا أن وثاقـة الـراوي مـأخوذة يف دليـل حجيـة اخلـرب بنحـو  ّ

ر خـرب الثقـة ويـضعف ويـسقط عـن ّالواقع، فـسيتأثالطريقية والكشف عن 
 .ّاحلجية عند قيام األمارة املعاكسة

ّومعنى أخذ الوثاقة بنحو الطريقية هو أن الشارع جعل احلجية خلرب الثقـة  ّ
 )١٠٠(ً مـوردا مـن )٨٠( أو )٧٠(ّ كـل ًباعتبار كشفه عن الواقع غالبا، ففي

ّعـل الـشارع احلجيـة لـه مورد يكشف خرب الثقة عن الواقع، وألجل ذلك ج
ً مـوردا مـن جممـوع املئـة، بخـالف )٣٠( أو )٢٠(ّرغم علمه بأنه خيطـئ يف 

ّالشارع ملا رأى مقدار خطئه أكرب، حرمه ومل جيعل له احلجيةّ فإن ًالالقياس مث ّ ّ. 
خـرب ّ فـإن الوثاقة لو كانت مأخوذة بنحـو الطريقيـة،ّ فإن ّوعىل أي حال،

املفـروض ّ ألن ؛ّأمارة عكسية يسقط عن احلجيةالثقة الذي قامت عىل خالفه 
ّأن الشارع جعل احلجية له لكشفه عن الواقع وبام أنه طريـق إليـه، ومـع قيـام  ّ ّ
ّاألمارة املضادة سوف تقل درجة كشفه، فلو فرضنا أن درجة كشفه عند عـدم  ّ ّ

عنـد قيامهـا، وبالتـايل ال » %٣٠«ّفإهنـا سـتكون » %٧٠«ّقيام األمارة املضادة 
                                                                                                                                        

ّ ألن حرمة أكله حسب الفرض كانت ألجل الرضر املرتتب عىل أكلـه، ًاألكل جائزا؛ ّ
 ).دام ظلّه منه. (ٍوهو منتف يف املقام
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 .ّون حجة رغم كونه خرب ثقةيك
ّوعىل ما ذكرناه ترتتب مسألة إعراض األصحاب من املتقدمني عـن خـرب  ّ

 :ّلألصوليني يف هذه املسألة قوالن ّالثقة، فهل إعراضهم يكرس حجية اخلرب؟
ّ عىل أن وثاقة ٌّ، وهو مبنيّجيتهّ إن إعراضهم عن اخلرب غري كارس حل:ّاألول

ّالراوي مأخوذة مناطا للحج ّالوثاقـة ملـا كانـت ّ فـإن ية عىل وجه املوضـوعية،ً
ّموجودة يف اخلرب يكون حجة حتى وإن أعرض عنه مشهور القدماء ّ. 

ّ إن إعراضهم عن اخلرب كارس له ومسقط له عن احلجية، وهو مبني :الثاين ّ ّ
ّعىل أن الوثاقة مأخوذة يف دليل حجية اخلرب عـىل وجـه الطريقيـة ّوحيـث إن . ّ

ّرب أمارة عىل عدم صحة اخلرب وإال ملا تركـوا العمـل بـه، فـال عدم عملهم يعت ّ
 .ّيكون حجة؛ لضعف درجة كشفه عن الواقع

ّولكن مع االلتفات إىل أن اإلعراض الكارس حلجيـة اخلـرب  ينبغـي أن ال ،ّ
ّيستند إىل أمر حديس واجتهادي  ًيكـون عندئـذ كاشـفا ّ ألنه ـ ّ كام سوف نبنيـّ

ّأما لو ذكر األصحاب سبب إعراضـهم فبإمكاننـا عن وجود خلل يف النقل، و
ّ ألننا لسنا مقلدين؛ّالتحقيق فيه، وقد نتوصل إىل عدم وجاهة سبب اإلعراض ّ  

ًللمتقدمني، ومن ثم ال يكون ذلك كاشفا عن وجـود خلـل يف النقـل يـسقط  ّ ّ
 .ّاخلرب عن احلجية

ّهذا كله بالنسبة إىل التساؤل األول ّ. 
ّاؤل الثاين املتعلق بقيام أمارة ظنّية تكشف عن صدق ّوأما بالنسبة إىل التس

ّالشك يف عدم حجيـة اخلـرب الـضعيف الـذي ال تقـوم : خرب غري الثقة فنقول ّ
 :فيه احتاملنيّ فإن ّأمارة ظنّية عىل صدقه، وأما إذا قامت أمارة عىل صدقه

 ّ أن تفيد تلك األمارة االطمئنان الشخيص بحجية اخلرب الضعيف،:ّولاأل
ّ يف نفسه وإنام ألجل حجية االطمئنانّحجيتهّون حجة ال ألجل فيك ّ. 

ّ أن ال تفيد االطمئنان الشخيص، ويف حجية اخلرب الضعيف عندئـذ :الثاين
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ّ باحلجية واآلخر بعدمها مبنيان عىل كيفية أخذ وثاقة الـراوي يف ٌ وجه؛وجهان ّ ّ
ّدليل حجية اخلرب أيضا، كام تقدم يف التساؤل األول ّّ ً. 

ّ أن االحتامالت يف كيفية أخذ الوثاقة هنا ثالثةّإال ّ: 
ّأن تكون الوثاقة مأخوذة عىل وجه املوضوعية مناطا للحجيـة، كـام : ّأوهلا ً
 .ّتقدم

ًأن تكون الوثاقة مـأخوذة عـىل وجـه املوضـوعية والطريقيـة معـا : ثانيها
ّمناطا للحجية، فال يكون أخذها بنحو املوضوعية فقـط هـو املـالك يف جعـل ً 

ّاحلجية خلرب الثقة، وال يكون أخذها بنحو الطريقية فقط كذلك، وإنـام املـالك  ّ
وثاقـة الـراوي امللحـوظ بنحـو املوضـوعية، والوثـوق : جـزئنيّمركب مـن 

بمضمون اخلـرب والكـشف عـن الواقـع، والـذي يعنـي أخـذ الوثاقـة بنحـو 
 .ّالطريقية

ّإن املالك يف جعل احلجية خلرب الثقة ه: بعبارة أوضح ّو أخذ الوثاقة بام أهنا ّ
ًسبب للوثوق بمضمون اخلرب والكشف عن الواقع غالبا، بنحو تكون الوثاقة 
َّالسبب جزءا للمالك، والكشف عن الواقع املسبب اجلزء اآلخر له، بخـالف  ً
ّاالحتامل األول الذي تكون الوثاقة فيه متام املالك جلعل احلجيـة خلـرب الثقـة،  ّ

ّيكون الكشف عن الواقع فيه متام املالك جلعل احلجية واالحتامل الثالث الذي 
 .له

ّأن تكـون الوثاقـة مـأخوذة مناطـا للحجيـة عـىل وجـه الطريقيـة : ثالثها ً
ّاملحضة، فعىل االحتامل األول والثاين ال يكون اخلـرب الـضعيف الـذي قامـت 

ّأمارة عىل صدقه حجة؛ أما عىل األول فواضح  يف )الثقة(صدق عنوان  لعدم ؛ّّ
ّخلرب الضعيف، وجمرد قيام أمارة ظنّية عىل صدقه ال حيقق الوثاقـة التـي هـي ا ّ

 .ّمدار حكم الشارع بحجية اخلرب حسب هذا االحتامل
ّوأما عىل الثاين؛ فألن الوثاقة عىل هذا االحـتامل وإن مل تكـن متـام املـالك  ّ
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ّجلعل احلجية خلرب الثقة ولكنّها جزؤه، واملفروض أهنا غري موجـودة يف  اخلـرب ّ
حكـم الـشارع :  أيّحتقق املعلـول، لعدم  يكفيّالعلةالضعيف، وفقدان جزء 

 .ّباحلجية
قيام ّ ألن ّنعم، لو بنينا عىل االحتامل الثالث فسيكون خرب غري الثقة حجة؛

ّاألمارة الظنّية عىل صدقه يرفع من درجة كشفه عن الواقع، وحيـث إن منـاط 
 فـسيكون مثـل هـذا ،كشف عن الواقعّجعل احلجية عىل هذا االحتامل هو ال

 .ّاخلرب حجة رغم ضعفه
ّوترتتب عىل ما ذكرناه مسألة انجبار اخلـرب الـضعيف بعمـل األصـحاب 

ًه أمارة تكشف عن صدقه، فهل يكون عملهـم بـه جـابرا ؛ باعتبارّاملتقدمني به
 :ّلضعفه؟ لألصوليني يف هذه املسألة قوالن

ّ، وهو مبني عىل أن وثاقـة الـراوي ّإن عملهم به غري جابر لضعفه: ّاألول ّ
 .مأخوذة بنحو املوضوعية املحضة أو املشرتكة مع الطريقية بنحو جزء املالك

ٌّإن عملهم به جابر لضعفه، وهو مبني: الثاين ّ عىل أن الوثاقة مأخوذة بنحو ّ
ّ أن العمـل بـه يـشكل أمـارة لـصالح صـدق اخلـرب ؛ باعتبارّالطريقية املحضة ّ
 .ّع فيكون حجةوكشفه عن الواق

ّاخلرب احلجة هو خرب الثقة بنـاء عـىل أن مـدرك  ّن أ: ذلكّ كل  منّفتحصل ً ّ
ّ ثم إن الوثاقة التي هي مناط جعل .ّاحلجية كام هو الصحيح هو السنّة الرشيفة ّ

ّاحلجية للخرب، إما أن تكون مأخوذة يف دليل احلجيـة عـىل وجـه املوضـوعية،  ّّ
ّ تبتني األقوال يف مسألة إعراض املتقدمني عـن ّوإما عىل وجه الطريقية، وعليه

ّخرب الثقة أو عملهم باخلرب الضعيف، فاملعروف أن لألصوليني فيها أقوا  ً:الّ
ا؛ ّجيتهـ كـارس ومـسقط حلّجـةّ أن إعراض الفقهاء عن الرواية احل:ّولاأل

. ية عـىل كذبـهة ظنّأمار إذا وجدت ّجيةّوهذا يعني أن خرب الثقة يسقط عن احل
 خـرب غـري الثقـة ّ العمل بالرواية الضعيفة جابر لضعفها، وهـذا يعنـي أنّوأن
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 .ية نوعية عىل صدقه إذا وجدت أمارة ظنّّجيةيرتفع إىل مستوى احل
ذهـب >:  قال الـشيخ الـسبحاين؛نيّقدموإىل هذا القول ذهب مشهور املت

  سواء كـان الـراوي ثقـة أوّحجةخرب عمل به املشهور فهو ّ كل ّبعضهم إىل أن
 .)١(< وإن كانت رواهتا ثقاتّحجةال، وكل خرب مل يعمل به املشهور ليس ب

ّ إن اإلعراض غري كارس والعمل ليس بجابر، وإىل هذا القول ذهب :الثاين
 وعـىل هـذا،. املناط هي الوثاقة يف الـراوي>:  حيث قال،)رمحه اهللا  ( اخلوئيّالسيد
ّإال  وشهادهتم بذلك فبها، و إىل توثيق رواة اخلربًكان عمل املشهور راجعا فإن

ه ّة اخلـرب ال يـرضّبعد ثبوت صحّ أنه فال يوجب انجبار ضعفه، ومن هنا يعلم
 . أن يرجع إىل تضعيف رواتهّ إال إعراض املشهور عنه،

 أخبار اآلحاد هو وثاقة رواهتـا، واملنـاط يف ّحجية املالك يف ّإن: وباجلملة
 عن الرجـوع إىل مـن ال وثاقـة ا عدم وثاقتهم، وألجل ذلك هنيّحجيتهعدم 
عليـه  (ّكتب إيل أبـو احلـسن :  بن سويد، حيث قالّ كام يف املنقول عن عيل،)٢(<له

 ّ  ن تأخـذ معـا م دينـك، ال تأخـذنّما ذكرت يا  ّأما و>:  وهو يف السجن)السالم
يتهم أخذت دينك عن ا ائ   ا يـن ّك إن تعدّمعا م دينك من غ  شيعتنا، فإن

 ؛ وهّفـوه و ـدّنـوا   كتـاب اهللا فحرُائتمّنهـم إ .هللا ورسو  وخانوا أماناتهمخانوا ا
فعليهم لعنة اهللا ولعنة رسو  ولعنة  الئ ته ولعنة آبا  ا كرام، ولعن  ولعنـة 

 .)٣(<شيع  إ  يوم القيامة
 حيـث تقريـرات بحثـه يف )قدس سـره  (األستاذ الشهيد  اختاره  هو ما:الثالث
ا، ولكـن العمـل ّجيته اإلعراض عن الرواية الصحيحة مسقط حلّذهب إىل أن

                                                           

 .٣٦ص: يات يف علم الرجال، الشيخ السبحاينّ كل(١)
 .٢١، ص١ج: ّمصباح الفقاهة، السيد اخلوئي) ٢(

واة ، باب وجوب الرجوع يف القضاء والفتوى إىل ر١٥٠، ص٢٧ج:  وسائل الشيعة(٣)
 . ٤٢احلديث، ح
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 خرب ّإن>: وهذا ما أفاده بقوله. ّجيةبالرواية الضعيفة ال يرفعها إىل مستوى احل
 من وثاقة الراوي يف األماريـة، فهـل يكـون ّالثقة لو زوحم بأمارة أقوى وأهم

 ً أيضا أم ال؟ّجية إلطالق دليل احلًالمشمو
ّ ألن  وذلـك؛ ال يشمل مثـل هـذا اخلـربّجيةق دليل احلّالصحيح أن إطال

 تكـون بحـسب االرتكـاز العقالئـي، وظهـور ّجيةالوثاقة التي هي مالك احل
 اللفظية املحمولة عىل االرتكازات العقالئية ملحوظـة باعتبـار سنّةالدليل وال

 ومـن هنـا، إذا .تهـا نحـو الواقـعّتها النوعية عن صدق الراوي ومقربيّكاشفي
   ّ أقوى بحيث كان هـو املقـرب نحـو الواقـع يف نظـر العقـالءٍيت بمزاحمابتل
ً  مل يعد مشموالّومن ثمً يكون هذا موجبا لوهن احتامل صحة النقل،  ـٍ حينئذـ

 لالسـتدالل بـسرية ّقـدم فيـه التقريـب املتّللسرية العقالئية، وكـذلك ال يـتم
ّعـىل أن ّيـدل ل آخـر ّ، كام أن الدليل اللفظي ينـرصف عنـه، وال دليـّترشعةامل

العقـالء بعـد عـدم ّ ألن ؛بمثل هذه الروايـةة عملوا بعد ذلك ّأصحاب األئم
هم ؛ باعتبـارٍعملهم هبا بحسب طبعهم، حينئذ، إثبات عمـل األصـحاب هبـا

 . منعّ حملعقالء
 املـسألة املعروفـة : التـي تـزاحم خـرب الثقـةّدلـةومن مـصاديق تلـك األ

 إذا مل ّجيـةّ فإنه يوجب سـقوطه عـن احل؛بإعراض املشهور عن خرب الصحيح
ًيكن إعراضا اجتهاديا منشؤه إعامل قواعد التعارض مث ، فإذا كانت الروايـة ًالً

ًاملعرض عنها صحيحة سـندا وواضـحة داللـة، ومـذكورة يف كتـب مـشايخ 
ٍالرواية عندنا، وليس هلا معارض، ومع هـذا أعـرض عنهـا املـشهور، حينئـذ 

ا مع كوهنا واجدة ألسباب الوثاقة، ال وجـه لـه يكون إعراضهم عن العمل هب
ّإال اط  اإلعـراض، فاقتـىض سـقوطها عـن  العهم عىل نكات اقتـضت مـنهمّ
 عـراض مـن قبـل األقـدمني مـن علامئنـاً، خصوصا إذا كـان هـذا اإلّجيةاحل

ّالعهم وإعراضهم يـشكل أمـارة أقـوى ّاطّ فإن القريبني من عرص النصوص،
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ّإن :  ومـن هنـا قلنـا؛ّ عنها، فلـذلك تقـدم عليهـاكاشفية من الرواية املعرض
ّإن اخلرب الضعيف ...  يسقطها عن االعتبارٍإعراض املشهور عن العمل برواية

عملهم وإن كان أمارة عىل صحة اخلرب، لكـن ّ فإن ال ينجرب بعمل األصحاب،
 تها عن كاشفية خرب الثقـة غـريّ كاشفيّأمارة ال تقلّ كل ّحجيةمل يقم البناء عىل 

 .)١(<املوهون
ّ 

 :ّاملنقول له حاالت عدةّ فإن ً مطلبا ما،ٌلو نقل شخص
ّ أن يكون أمرا حس:احلالة األوىل ًعـى الناقـل أن زيـدا وقـع يف ّداًيا، كام لو ً ّ

 .النار
ّأن يكون أمرا غري حيس: احلالة الثانية ه وً ، كـام لـو ّ قريـب مـن احلـسلكنّ

ًعى الناقل أن زيـدا عـادل،ّدا العدالـة ليـست مـن األمـور التـي تـدرك ّ فـإن ّ
، بـل هـي ملكـة وحالـة نفـسية، واملحـسوس هـو آثارهـا ال هـي، ّباحلواس

كالصدق وعدم الكذب والبهتان، واألمانة وعـدم الـرسقة، وأداء الواجبـات 
 هـذه هـي آثـار للعدالـة، وهـيّكـل ّ فـإن ؛ وهكـذا،ماتّواالنتهاء عن املحر

؛ ّنعم هي قريبة مـن احلـس. ي أمر غري حمسوسهنفس العدالة فّ أما حمسوسة،
 .ّباعتبار أن آثارها حمسوسة

ّأن يكون أمرا غري حيس: احلالة الثالثة ، بـل أمـر ّ، وال هو قريب من احلسً
ة والنظريـة ّعلميـ عىل النظر واالستنباط، كاإلخبار عن القضايا الٌّ مبنيٌّحديس

 .  اإلحساس هباّعلقالتي ال يت
 أم ّ بـاخلرب احلـيسّتـصةخمهـل  اخلـرب ّحجية ّأدلة ّإن: إذا عرفت هذا نقول

 ًلو كان حدسيا؟ّ حتى تشمل مطلق اخلرب
                                                           

 .٣٣٦ ص،١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
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كالسرية العقالئية أو غريها ـ  خرب الثقة والعادل ّحجية ّأدلةّيف أن ّشك ال 
ري شاملة  أو القريب منه، وغّ باخلرب احليسّتصةخمـ ة ّقدم األخرى املتّدلةمن األ

 يلـة لنفـّاآليـة متكف>:  قال الشيخ األصفهاين يف هناية الدراية؛للخرب احلديس
 بنـاء ّ، وحيـث إنأ احتامل اخلطي لنفأد الكذب وأصالة عدم اخلطّاحتامل تعم

 يف احلـدس، أ دون اخلطـّ يف احلـسأالعقالء عىل عدم االعتناء بـاحتامل اخلطـ
، ّ يف اخلـرب احلـيسّجيـة دليـل احلّ يف احلـسأفاآلية بضميمة أصالة عدم اخلطـ

 ًة يف اخلرب احلديس فاآلية وإن كانت نافيـةّحقق هذه الضميمة غري متّوحيث إن
مـع ّ إال د الكـذبّ احتامل تعميه ال أثر بالفعل لنفد الكذب لكنّّالحتامل تعم

ملا ال أثـر لـه ـ  بالفعل ّجيةالتي هي دليل احلـ  اآلية ّ، فال تعمأ احتامل اخلطينف
لفعل وهو اخلرب احلديس، فهي وإن كانت بحسب االقتـضاء قابلـة لـشموله با

 .)١(<ه بالفعلّا ال تعملكنّه
 ّ إنام اخلرب الواحدّحجية ّأدلةّإن >:  يف زبدة األصول، الروحاينّالسيدوقال 

 خرب الواحد هي آية ّحجية ّأدلةعمدة ّ ألن ؛ّ اإلخبار عن حسّحجيةعىل ّتدل 
 وهلا ،عليها، أو ال إطالق هلاّ تدل الّإما  ّدلةفبقية األّإال  و،النبأ، وبناء العقالء

اآلية فبقرينة التفصيل بني ّ أما .ّخبار عن حسإلان باّ، ومها خمتصّتيقنقدر م
  عن خرب الفاسق،ّتبنيالعادل والفاسق، والتعليل بقيام احتامل الندم مع عدم ال

عىل تصويبه يف ّ تدل د الكذب، والّعىل عدم االعتناء باحتامل تعمّتدل 
ّيصح  يف احلدس مشرتك بني العادل والفاسق فال أاحتامل اخلطّ ألن حدسه؛

ٌمتكفلةالفرق بينهام يف ذلك، فاآلية   إن :د الكذب، فحينئذّ إللغاء احتامل تعمّ
ًيا، وكان املخرب موثوقاّكان املخرب عنه حس مل يكن آفة يف : أي ـ ً به وضابطاً

وهذه الكاشفية هي .  عن الواقعًاّ نوعيًال حمالة كاشفايكون خربه ـ ته ّحاس
                                                           

 .١٨٠ـ١٧٩، ص٢ج: مصدر سابق هناية الدراية، (١)
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 َإذا كان املخربّأما باع اخلرب، وّتا وأاملقتضية لبناء العقالء عىل أصالة عدم اخلط
 اخلرب ّأن فبام ،ً ومل يكن املخرب له الضبط، أو كان املخرب عنه حدسياًياّعنه حس

 ، لهأء عىل أصالة عدم اخلط فال بناء من العقال،ال كاشفية نوعية له عن الواقع
 .  فيهامّحجةفال يكون اخلرب 

 يعتـربون يف الـراوي والـشاهد )رضوان اهللا تعـاىل علـيهم     ( الفقهاء ّولذلك ترى أن
 ّأدلةخمرج خلرب غري الضابط عن حتت ّخاص الضبط، وليس ذلك ألجل دليل 

، أ اخلطـ الحـتامل؛ هلـايكون ألجل عدم املقتـيضّ إنام  اخلرب الواحد، بلّحجية
 . واآلية ال نظر هلا إىل عدم االعتناء به، وال بناء من العقالء عىل عدمه

اآليـة ال نظـر فيهـا إليـه، وبنـاء ّ فـإن ،ً حدسياهوكذلك لو كان املخرب عن
 .)١(<ّحجةالعقالء ليس عىل تصويبه، فال يكون اخلرب حينئذ 

 ّ باخلرب احليسّجية احلّأدلة عىل اختصاص ّرتتبما ي
 أو ّ خـرب الثقـة والعـادل بـاخلرب احلـيسّحجية ّأدلةعىل اختصاص  ّرتتبي

 :نّ أمران مهام،القريب منه، دون احلديس
 قول املفتي بالنسبة إىل املفتي اآلخر، ومن هنا لو أفتـى ّحجيةعدم  :ّولاأل

 ّأدلـة عىل املجتهد اآلخر بلحـاظ ّحجةجمتهد بحكم ما، فال يكون هذا احلكم 
فتوى املجتهد ليس هو من باب النقل احليس أو القريب  ّ ألن؛ خرب الثقةّحجية

مل  ّإنـه  عىل النظر واالستنباط، وقـد قلنـاّ املبنيّمنه، بل من باب النقل احلديس
 .  خرب الثقة يف األمور احلدسيةّحجيةيقم دليل عىل 

ديـه، ولكـن ال مـن بـاب ّ عىل مقلّحجة رأي املجتهد واملفتي يكون ،نعم
فاسـأ وا{:  أهل اخلربة، ومـن بـابّحجيةبل من باب  خرب الثقة، ّحجية

َ ْ َأهـل َ ْ َ
 

ِا كر
ْ ْإن   ْكنتم ِ ُ ْ َ علمون ال ُ ُ َ ْ َ{)٢(. 

                                                           

 .١١٥ـ١١٤، ص٣ج: ّ حممد صادق الروحاينّ زبدة األصول، السيد(١)
 .٤٣: النحل (٢)
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 خرب الثقة باخلرب ّحجية ّأدلة عىل اختصاص ّرتتب من األمور التي تـ الثاين
 اخلـرب إلثبـات ّحجية ّأدلة عدم شمول : ـ أو القريب منه، دون احلديسّاحليس

 .طريق نقل اإلمجاع عىل احلكم الرشعيرأي املعصوم عن 
 :لذلك حالتنيّ فإن لو أخرب شخص عن املعصوم: توضيح ذلك

ّ أن خيرب عن قول املعصوم مبارشة، كام لو سمعه يقول إن الـسورة :األوىل
؛ ّحجةيف الصالة واجبة، فأخرب عن ذلك، فلو كان هذا املخرب ثقة فقوله يكون 

 . خرب الثقةّحجيةمن باب 
 يـستلزم رأي ٍخيـرب عـن يشءّإنـام  ال خيرب عن املعصوم مبـارشة، و:الثانية
كام لو اكتشف بحدسه واجتهاده ونظره قول املعصوم عـن ، )عليه السالم (املعصوم 

ّ عدد معني من العلامء عىل الفتوى، فّاتفاقطريق  ًخرب بقول املعـصوم اسـتنادا أٍ
 يف إثبـات قـول ّحجـةه خبارإ ذلك العدد، ففي هذه احلالة ال يكون ّاتفاقإىل 

 ذلك العدد من العلـامء عـىل ّاتفاق يف إثبات ّحجةنعم، هو . )عليه السالم (املعصوم 
 ّاتفـاقخبـاره عـن إّ أمـا ًخباره عن قول املعصوم كان حدسـيا،إّ ألن الفتوى؛

 .ّالعلامء فكان عن حس
خيـرب ّإنام  ال خيرب املخرب عن قول املعصوم، وةيف احلالة الثاني: بعبارة أخرى

ّلو افرتضنا أن إمجاع عـرشة :  مثال ذلك. يستلزم قول املعصوم ورأيهٍعن يشء
ّورأى املخـرب أن العلـامء يف زمانـه قـد ، من الفقهاء يكشف عن قول املعصوم

 ذلـك ّاتفـاقًفأخرب بقـول املعـصوم اسـتنادا إىل ، أمجعوا عىل وجوب السورة
أخـرب عـن قـول ّإنـام رشة، والعدد، فهو يف احلقيقة مل خيرب بقول املعـصوم مبـا

 ذلك العدد وبـني رأي املعـصوم، فـال ّاتفاقًاملعصوم اعتامدا عىل املالزمة بني 
ّليس إخبارا حسّ؛ ألنه  يف إثبات رأي املعصومّحجةخباره إيكون  نعم، . ًيا عنهً

 ذلك العدد من العلامء عىل الفتوى إذا ّاتفاق يف إثبات ّحجةهذا اإلخبار يكون 
 .  التسامح عادة يف مثل ذلكمل يعلم منه
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يرجع إىل نقل الـسبب مـن : نقل اإلمجاع تارة>: )رمحه اهللا (قال املريزا النائيني 
يرجـع : وأخـرى. )عليه السالم (أقوال العلامء وفتاوهيم الكاشفة عن رأى املعصوم 

 كان ذلـك ،رجع إىل نقل السبب  فإن.)عليه السالم (ب وهو رأيه ّإىل نقل نفس املسب
 وإن رجـع إىل . اخلـرب الواحـدّحجية ّأدلة ويندرج يف عموم ّ عن احلسًإخبارا

 عـن احلـدس، فـال عـربة بـه وال دليـل عـىل ً كان ذلـك إخبـارا،بّنقل املسب
 .)١(<ّحجيته

مجاعات املنقولـة يف كلـامت شـيخ إلوعىل هذا األساس نعرف احلال يف ا 
 خرب الواحد ّإن: )رمحه اهللا (ني، فلو قال ّقدمعالم املتاأل وغريه من الطائفة الطويس

أمجعـت  وأ ،ّن اإلمجاع قائم عىل نجاسة اخلمرإ أو ،ّجيةاإلمجاع عىل احلعىل قام 
ة أمجعـت عـىل حرمـة العمـل ّ األمـّأن وأ ،الطائفة عىل نجاسة أهـل الكتـاب

 أم ال؟ ّحجـةها إمجاعات منقولة، فهل مثل هذه االمجاعات ّ فهذه كل،يالكذائ
 اإلمجاع قـائم ّ نرى أنلكيني ّقدميوجد بني أيدينا كتب املتنا ال ّمع مالحظة أن

 ّ؛ ألنليس بمقدورنا حتصيل اإلمجاع: ًا أو ليس بقائم، وبعبارة أخرىّحقعليها 
 .ني ضاعت عليناّقدم من كتب املتًاكثري

ّن مثل هذه االمجاعـات هـي إ: ويف مقام اجلواب عن السؤال أعاله نقول
فهي كـالفتوى بالنـسبة إىل ،  من جهة أخرىكالفتوى من جهة وكخرب الواحد

 ّ عدد معنيّاتفاقاملخرب استكشف قول املعصوم من خالل ّ ألن قول املعصوم؛
خباره عن قول املعصوم عـن حـدس ال عـن إمن العلامء عىل الفتوى، فيكون 

 .  يف إثبات رأي املعصومّحجة، فال يكون ّحس
 باعتبـاره ثقـة وأخـرب ة نقل تلك الفتاوى؛ّة من باب صحوهي كخرب الثق

 يف ّحجـةخبـاره إعلم منه التسامح عادة يف مثل ذلك، فيكـون ُ ومل ي،ّعن حس
                                                           

 .١٤٩، ص٣ج: ، مصدر سابقاألصول فوائد )١(
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 .إثبات تلك الفتاوى
ّ ومـسبًانحن إذا جئنا إىل اإلمجاع املنقول نجد فيه سـبب: وبعبارة أخرى َ  ،ًابُ

ّوأمـا .  مـن الفقهـاء عـىل الفتـوىّ عدد معـنيّاتفاقالسبب فهو عبارة عن ّأما 
 . )عليه السالم(هو استكشاف قول املعصوم ف املسبب

فاق عدد ّتا وهو عبارة عن ،ًماوّن يف اإلمجاع املنقول ملزإ: وإن شئت قلت
 استكشاف قول املعـصوم : وهو عبارة عن،من العلامء عىل الفتوى، وفيه الزم

 .)عليه السالم(
 كالـشيخ الطـويس يف كتـابـ مجـاع ّ أن الناقل لإل:علماإذا عرفت هذا، ف

 .بّ يف السبب دون املسبّحجةكالمه يكون ـ ة ّدالع
ّ ألن  للحكـم الـرشعي؛ًالـيس سـببـ بام هو إمجـاع ـ اإلمجاع ّ فإن :وعليه

َّوإمجاع الفقهاء إنام يكون ، هي لقول املعصوم وليس إلمجاع الفقهاءّ إنام ّجيةاحل
 . لهّحجيةفال ّإال و،  إذا كشف عن رأي املعصومّحجة

 كان هذا املقـدار مـن ، فإذاّحجةنقول إلينا هو السبب، وهو  امل:ويف املقام
 ال ،فنحن نستكشف قول املعـصوم،  يف استكشاف قول املعصومًفيااإلمجاع كا

يكـون قـول لنا نعتمد عىل قول شيخ الطائفة يف استكـشاف قـول املعـصوم ّأن
 فـال نستكـشف بـه قـول ًيـاوإن مل يكـن كاف. ىل املفتـي اآلخـر عّحجةاملفتي 

 . فال قيمة هلذا اإلمجاع املنقول،عصومامل
 يف نقـل ّحجـة يف نقل السبب ولـيس بّحجةّأن اإلمجاع املنقول : ّفتحصل

 من العلامء عىل الفتوى، وليس ّ عدد معنيّاتفاق يف نقل ّحجةهو :  أي،بّاملسب
 . يف نقل رأي املعصومّحجةب

لـو ّ أمـا ذلـك، يف مثل ًيشرتط يف الناقل لإلمجاع عدم التسامح عادة: تنبيه
 ٍلم تساحمه يف دعوى اإلمجاع ونقله فال تبقى قيمة لإلمجاع املنقـول ـ حينئـذ ـُع

ًم كثـريا ّفـإهن ؛نيّقدموهذا هو الظاهر من كلامت املت. بمقدار نقل السببّحتى 
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ّ اإلمجاع، ولكن عند الرجوع إىل فتاوى املعارصين هلم نجد أن األمر نعوّما يد
 . عىل خالف ذلك

عي ّذلك إمجاعات صاحب الغنية، ففي كثري من املوارد التـي يـدويشهد ل
فيها إمجاع الفقهـاء، عنـد املراجعـة لكلـامت الفقهـاء املعـارصين والـسابقني 

 . املسألة خمتلف فيهاّلصاحب الغنية يف خصوص ذلك املورد نجد أن
 

 الدليل ّ دلورشوط تلك األخبار التي:  أي،<ورشوطها>: )قدس سـره  (قوله  •
 :  البحث يف املرحلة الثانية يقع يف أمرينإذنا، ّحجيتهعىل 

 .ّجيةيف حتديد دائرة احل: ّولاأل
 .ّحجيته الدليل عىل ّيف رشوط ذلك اخلرب الذي تم: الثاين

غـري العـادل ّ ألن ؛<وال يشمل خـرب الثقـة غـري العـادل>: )قدس سره (قوله  •
املنطـوق هـو الفاسـق وهـو ّ ألن  املفهـوم؛ًفاسق، فيكون داخال يف املنطوق ال

ّ، ومـن الواضـح أن الثقـة لـيس ّحجـة، واملفهوم هو العادل وهو ّحجةليس ب
فخرب الثقـة ، ًبعادل، فيدخل يف الفاسق، فيكون داخال يف منطوق اآلية املباركة

 .ًالفاسق يكون داخال يف منطوق اآلية، وليس يف مفهومها
مل يكن املدرك :  أي،<ًا بذلكّا مل يكن املدرك خمتصإذّأما و>: )قدس سره (قوله  •

 .ًا بآية النبأّ خرب الواحد خمتصّحجيةوالدليل عىل 
املنطـوق يـشمل الثقـة ّ ألن ؛<توقع املعارضة بالعموم مـن وجـه>: قوله •
 .فاسقال والفاسق غري الثقة، والسرية تشمل الثقة الفاسق والثقة غري ،الفاسق
 .إذا وقع التعارض بني منطوق اآلية والسرية:  أي،<ٍحينئذ>: قوله •
أن خـرب ّشك نـا نـّ، ألن< خـرب الثقـة الفاسـقّحجيةعدم >: )قدس سره (قوله  •

األصـل عـدم ّ فـإن ّجية؟ وإذا شككنا يف احلّحجة ليس بم أّحجةالفاسق الثقة 



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٢٣٦

 .ّجيةً، هذا مضافا إىل قيام الدليل االجتهادي عىل عدم احلّجيةاحل
نعـم، . عّق ويوسـّ، الـذي قلنـا يـضي<لوجـود التعليـل>: )رهقدس سـ  (قوله  •

 التعليل الوارد يف ذيـل ّالفاسق يشمل الفاسق الثقة والفاسق غري الثقة، ولكن
ْأن{: قوله تعاىل َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم َما ََ  َ ُ ْ َ َنادم  َ ِ ِ ق هـذا ّ ضي}َ

 . العموم
ق من املنطوق من جهة ّن املنطوق يف جهة، اآلن يضيع مَّهناك التعليل وس

ًع املنطوق ليشمل خرب العادل أيضا، ولكـن ّ، يوس)واّتبينف: (أخرى، هناك قلنا
قلنـا   فـإن عىل فهم املراد من اجلهالـة،ّوهذا مبني، قّالتعليل يضيّإن هنا نقول 

ّهي عدم العلم فالتعليل حينئـذ يكـون موسـ املـراد منهـا ّإن : إذا قلنـاّ أمـا ًعا،ٍ
ّالسفاهة فالتعليل حينئذ يضي  .قٍ

 .اختصاص اخلرب الفاسق:  أي،<اختصاصه>: )قدس سره(قوله  •
ّ أن اآليـة ال إطـالق هلـا حتـى تعـارض ؛ باعتبـار<فال تعـارض>: قوله • ّ
 .السرية
ية ّ إذا وجدت أمارة ظنّجيةوهل يسقط خرب الثقة عن احل>: )قدس سره (قوله  •

ني، وهذا هـو البحـث املعـروف ّقدم، كإعراض الفقهاء املت<؟نوعية عىل كذبه
  ال؟ م اإلعراض مسقط أّبني األصحاب أن

رت ّ إذا توفّجيةوهل يرتفع خرب غري الثقة إىل مستوى احل>: )قدس سره (قوله  •
 إىل ّحجـةهل يرتفع خرب غري الثقة الذي هو ليس ب:  أي،<ة من هذا القبيلأمار

ية نوعيـة عـىل صـدقه أم ال؟ وهـذا هـو ت أمارة ظنّ إذا وجدّجيةمستوى احل
  العمل جابر لضعف الرواية أم ال؟ّ أن:البحث املعروف بينهم يف

 مـوجز عـن حتقيـق ذلـك يف احللقـة ّقـدمفيه بحث وكالم، وقد ت>: قوله •
 .ّجيةحتديد دائرة احل: ، حتت عنوانّلتعبدي، يف بحث وسائل اإلثبات ا<السابقة
،  املراد من <ّ حجية خرب الثقة والعادلّأدلةيف أن ّشك وال >: )قدس سره(قوله  •
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 ـ عىل االخـتالف يف املبنـى ـُمراده :  ما يرادف الثقة، أو نقول: هو،العادل هنا
.  خلـرب العـادلّجية وهو احل،من ذلكّخص لألّإما  خلرب الثقة، وّجيةاحلّإما ّأنه 

 والعـادل، ـ عىل مبانينـا ـالثقة  خرب ّحجية ّأدلة ّيف أنّشك وال : فيكون املعنى
هي آية النبأ ال تشمل اخلـرب وّ خرب العادل إذا قلنا إن الدليل ّحجية ّأدلةأو : أي

 باخلرب احلـديس املـستند إىل ّختتصّإنام و،  عىل النظر واالستنباطّ املبنيّاحلديس
أو وقـوع زيـد يف النـار، أو ، اإلحساس باملدلول، كاإلخبار عند نـزول املطـر

العدالـة ليـست ّ فإن ،ّحساس بآثاره ولوازمه العرفية كاإلخبار عن العدالةاإل
ّأمرا حمسوسا ولكن آثارها حمسوسة ً ً. 

 ؛< عـىل املفتـي اآلخـرّحجةوعىل هذا فقول املفتي ليس >: )قدس سـره  (قوله  •
 .ّ أو قريب من احلسّحسّ أنه  ال،َّقول املفتي إنام هو حدس واجتهادّألن 

إخبـار هـذا املفتـي ّ ألن ؛< خرب الثقـةّحجية ّأدلةبلحاظ >: )سرهقدس  (قوله  •
ّحديس واجتهاديًيا بل ّباحلكم الرشعي ليس حس ٌّ. 

 عـىل ّحجـة قـول املفتـي ّإن:  أي،<ديـهّ عـىل مقلّحجـةنعم هو >: قوله •
 . ديهّمقل

 .ًأخرب عن قول املعصوم حدسيا:  أي،<فأخرب بقول املعصوم>: قوله •
ِإذا علـم ّ أمـا ،<ًعلم منه التسامح عادة يف مثل ذلكُإذا مل ي>: )هقدس سر (قوله  • ُ

 مـن ّ عدد معـنيّاتفاقّ حتى يف اإلخبار عن ّحجةمنه التسامح فال يكون قوله 
 .الفقهاء
 ؛مجاعـات املنقولـةوعىل هذا األساس نعرف احلال يف اإل>: )قدس سره(قوله  •
، وهذا هو < يف إثبات احلكم الرشعيةّحج نقل اإلمجاع ّنإ :ً كان يقال عادةّفإنه

 إن نقـل اإلمجـاع املنقـول :الرأي السائد قبل الشيخ األنصاري، فقد كان يقال
أن يكـون باملبـارشة، ّإمـا ّب؛ باعتبار أن نقل قول املعـصوم ّ يف نقل املسبّحجة

 نيّحققأن املّ إال . لقول املعصوم باملالزمةٌباملالزمة، واإلمجاع املنقول نقل ّماإو
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ّ قالوا إن هذه املالزمة أمـر حـديسهمن زمان الشيخ األنصاري وما بعد ٌ فـال ، ّ
 .ّحجةيمكن أن تكون 

 .نقل اإلمجاعّألن :  أي،<ّألنه>: )قدس سره(قوله  •



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  عىل اخلرب مع الواسطةّجيةتطبيق دليل احل •
 قامتقريبان يف امل / استحالة التطبيق املذكور •
  أعالهّجواب املصنف عىل التقريبني •
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 اخلــرب مــع ّحجيــة(ني عــىل ذكــر مبحــث ياعتــاد األعــالم مــن األصــول
ً، يف ذيل آية النبأ، وحتديدا يف اإلشكاالت التي ترد عـىل االسـتدالل )الواسطة

 باآليـة ّحـث ال خيـتصّأن هـذا املبّ إال  خرب الواحد،ّحجيةباآلية الكريمة عىل 
شـكاالت  فـرغ مـن اإل بعـد أن)رمحـه اهللا   (ّالكريمة؛ لذا نجد أن صاحب الكفاية

ُا ذكـرت يف لكنّهـ هبا وّ أشار إىل اإلشكاالت التي ال ختتص، بآية النبأّختصةامل
 خـرب ّحجيـةم متاميـة داللـة اآليـة عـىل ّلُلو سّ إنه ثم>: مبحث آية النبأ، فقال
 )عليـه الـسالم   (ول مثلهـا للروايـات احلاكيـة لقـول اإلمـام العدل، ربام أشكل شم
 .)١(<..بواسطة أو وسائط

، أشار إىل عدم اختصاص اإلشكال ـ أعاله ـ بآيـة <مثلها>: )رمحـه اهللا  (فبقوله
 بل يشمل االستدالل بسائر اآليات والروايات عىل فرض داللتهـا عـىل ،النبأ

 . اخلربّحجية
 أفرده عن اآلية، بل عـن املرحلـة )قدس سره (د ّمن هنا نجد أن األستاذ الشهي
ّ كـيل مـرتبط بالـدائرة واحلـدود ٌبحـثّ؛ ألنـه األوىل وجعله يف املرحلة الثانية

 .ّومعنى حجية خرب الثقة بعد الفراغ عن ثبوهتا
 

ّمن الواضح أن الناقل خلرب ما أو حلادثة معي  وخيـرب عنهـا  تـارة ينقلهـا،نةّ
 :مبارشة وبال واسطة، وأخرى خيرب عنها بواسطة، فهاهنا صورتان

النقل واإلخبار املبارش كام لـو شـاهد الناقـل واملخـرب احلادثـة أو : األوىل
ُنقـل: ومثـال ذلـك. سمع بالرواية ونقلها إىل اآلخرين ِعبـد اهللا بـن ميمـون  َ
                                                           

 .٢٩٧ص: ر سابق مصد كفاية األصول،(١)
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ّإن هذا العلم >: )عليه السالم ( َاألشعري قول اإلمام الصادقّ حممد القداح جلعفر بن

سمع هذا احلديث من اإلمام ّول ّباعتبار أن األ. )١(<عليه قفل ومفتاحه ا سألة
 . مبارشة فنقله إىل الثاين بال واسطة)عليه السالم(

 كام لو مل يسمع الناقـل بالروايـة مـن ،النقل واإلخبار مع الواسطة: الثانية
وهـذه . اعتمد يف نقله وإخباره عىل إخبـار اآلخـر مبارشة، بل )عليه السالم (اإلمام 

َاألشـعري احلـديث ّ حممـد الواسطة تارة تكون واحدة، كام يف نقل جعفـر بـن
األشـعري مل يـسمع اخلـرب مبـارشة مـن اإلمـام ّ فإن . إىل سهل بن زيدّقدماملت

 . واحد وهو عبد اهللا بن ميمونِط راوّسمعه بتوسّإنام ، و)عليه السالم( الصادق
 إىل عـيل ّقدم الواسطة، كام يف نقل سهل بن زيد احلديث املتّتعددرى توأخ
 مبـارشة، ومل )عليه الـسالم (سهل بن زيد مل يسمع من اإلمام الصادق ّ فإن بن حممد،

 الواسـطة يف ّتعـددسمع من الثاين، وهـذا يعنـي ّإنام وّول يسمع من الناقل األ
 .النقل واإلخبار

 األطهـار ّاألئمـةألخبار الواصلة إلينا مـن اّ كل ّإن: إذا عرفت هذا نقول
مل ّ أننـا ها من اإلخبار مع الواسطة؛ رضورةّ عن طريق الثقات هي كل)عليهم السالم (

 ومل نسمع منهم، وال ممن سمع منهم، فام وصل إلينا هو إخبار مع ّاألئمةندرك 
 . الواسطةّتعدد

واسـطة، بعـد  للخـرب مـع الّجية احلّأدلةمن هنا وقع اإلشكال يف شمول 
 يف بداية ،طاهر آل رايضّ حممد قال الشيخ.  اخلرب بال واسطةّحجيةالفراغ عن 
ا يف  فـيام إذا كنّـ،العسكري قـال جيـب كـذاّ بأن ارّإذا أخربنا الصف>: الوصول

 ؛ املوضوع بأجزائه الثالثـةّحقق لت؛ فال إشكال،زمانه أو أخذنا خربه من كتابه
ار وهو عادل، ّا قد سمعنا من الصفّله أثر، ألن و، وكونه خرب عادل، اخلرب:وهو
 . ى خربه هو الوجوب الكذائي، فال ريب يف شمول صدق العادل لهَّومؤد

                                                           

 .٣، باب سؤال العلم وتذاكره، ح٤٠، ص١ج: ، مصدر سابق الكايف)١(
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ار ومل نأخذ اخلرب من كتابه، ولكن أخربنا املفيـد عـن ّإذا مل خيربنا الصفّأما 
ا خربه بقول اإلمام، وهذا هو اخلرب ذو الواسطة الواحدة، أو أخربنأّ أنه ارّالصف
ني عن عيل بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن البزنطي عـن الرضـا، وهـذا الكلي

 .هو اخلرب ذو الوسائط، فيشكل شمول صدق العادل لذلك
 :م بركننيّ اخلرب تتقوّحجيةّن أ :ومرجع اإلشكال إىل

جعـل ّ ألن ؛ّحجيـةأن يكون هناك خرب ثقة هو بمثابة املوضـوع لل: ّولاأل
بعد أن نثبت وجود خـرب الثقـة ّ أننا :ه، بمعنىّتصورفرع ّاحلجية خلرب الثقة هو 

ٍ أو ننفيها عنه، وأما إذا مل يكن هناك خرب ثقة فال معنى للبحث ّجيةنثبت له احل ُ ّ
ّ ثبوتا أو نفيا؛ ألهنا من السالبة بانتفاء املوضوعّحجيتهعن  ً ً. 

إذ  ًا؛د بـه رشعـّملدلول اخلرب يمكن التعبّ رشعي ٌأن يكون هناك أثر: الثاين
ّ، فلو أخرب الثقـة ـ مـثال ـ أنّحجيةبدونه ال يبقى معنى لل ارة ّ الكواكـب الـسيً

 أو عـدم ّحجيتـهتسعة، فهذا اخلرب ليس له أثر رشعي، فال معنـى للبحـث يف 
 ـ التعذير والتنجيز، فلو مل يكن هناك أثـر ّقدم ـ كام تّجيةمعنى احلّ ألن ؛ّحجيته
د بخرب العادل إذا مل يكـن ّ التعبّنألوضوح > ؛ٍ حينئذّحجية فال معنى للّرشعي
ّد بخربه إنام هو لألخذ بام ّجعل التعبّ ألن  ال يصدر من احلكيم؛ٌ لغو،ٌثرأخلربه 

 .)١(< عىل خربه، وإذا مل يكن له أثر مل يكن هناك يشء يؤخذ بهّرتتبي
ً، كام لو نقـل لنـا زرارة خـربا مدلولـه ّ نعم، إذا كان خلرب الثقة أثر رشعي

 لـه ّجيـةد بـاخلرب وجعـل احلّجوب السورة يف الصالة، فحينها يكون للتعبـو
ّ أن وجود األثر الرشعي للخرب يعـد:وهذا يعني. معنى وفائدة ً رشطـا جلعـل ّ

 . للخربّجيةاحل
ّأنه لكي نثبت احلجية األصولية وهي امل: ّفتحصل ية للخـرب ّعذرية واملّنجزّ
ّفالبد من توف . ّحجيـة للًانفس اخلرب باعتبـاره موضـوع ّققحت: ّاألول: ر ركننيَّ

                                                           

 .٣٥٥، ص٥ج: ، مصدر سابقبداية الوصول) ١(
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 . عىل مدلول ذلك اخلربّرتتب يّوجود أثر رشعي: والثاين
ًثم إن احلجية املجعولة رشعا متأخرة رتبة ً ّّ ّ   عليها؛ّقدم واخلرب مت، عن اخلربّ

ّ هي احلكم، ومن الواضح أن ّجيةة، واحليّبة املوضوع للحجاخلرب هو بمثاّألن 
ّ، فالبـد أن يثبـت املوضـوع يف الرتبـة ًكمـه ولـو رتبـة عىل حّقدماملوضوع مت

ً عن موضوعه دائـام، ّتأخرّالسابقة، ثم يثبت له احلكم، وهذا يعني أن احلكم م
ّواحلجية بام أهنا حكم موضوعه اخلرب فيجب   احلكـم عـن ّتـأخرها عنـه ّتأخرّ

ء  ًيكون حكـام عـىل يشّ؛ ألنه ّال يعقل تقدم احلكم عىل املوضوع إذ ؛موضوعه
 .جمهول أو غري موجود، وكالمها باطل

األثـر ّ ألن ملـدلول اخلـرب؛ّ رشعـي ٍة عن افرتاض أثـرّتأخروكذلك هي م
ّومـن الواضـح أن الـرشط يثبـت قبـل . ّرشط هلذه احلجية وهي مرشوطة بـه

ذلـك خمـالف ّ ألن ال يعقل ثبوت املرشوط قبل أن يثبت رشطـه؛ إذ ؛املرشوط
ّرشط ومـرشوطه، فـام دامـت احلجيـة مـرشوطة لطبيعة العالقة السببية بني ال

ً مـن وجـوده أوالّ فالبـدّحجيتـهد بّبوجود األثر الرشعي يف اخلرب املراد التعبـ ّ 
 . ّليكون اخلرب حجة

 ورشطهـا وجـود األثـر ،ٌ حكـم موضـوعها اخلـربّجيـةّأن احل: ّفتحصل
ٌة ّتـأخروم،  احلكم عن موضـوعهّتأخرة عن نفس اخلرب ّتأخروهي م، الرشعي

 .  املرشوط عن رشطهّتأخر الرشط عن
 للخـرب مـع ّجيـةستـشكل يف شـمول دليـل احلُ قـد ي،وعىل هذا األساس

 .الواسطة
نـا إذا سـمعنا زرارة ينقـل لنـا عـن اإلمـام أيب عبـد اهللا ّنأ: توضيح ذلك

 ي هـّجيـةّ أن السورة واجبة، فخرب زرارة هو املوضوع، واحل)عليه السالم (الصادق 
ّهذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى أن . بة عن املوضوع رتّتأخر مواحلكم وه

. ّجيـة عىل احلّقدم وهو وجوب السورة، وهو متًا رشعيًاملدلول خرب زرارة أثر
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 ّأدلـةنا إذا أردنا تطبيـق ّ، بمعنى أنّجية بدليل احلّمسكوعليه فال حمذور من الت
ّ فـإن ، كال الركننيّحقق خرب الثقة عىل خرب زرارة فال حمذور يف ذلك؛ لتّحجية

املفروض أن خربه ثابت لنـا بالـسامع منـه ّ ألن ؛ًخرب زرارة ثابت لدينا وجدانا
 .ث عن وجوب السورةّيتحدّ؛ ألنه ّمبارشة، ومدلوله ذو أثر رشعي

 سمعت مـن :ٌإذا نقل شخص عن زرارة وجوب السورة، كام لو قالّأما و
، )ّإن الـسورة واجبـة: ( يقول)عليه الـسالم  (سمعت اإلمام الصادق : ّزرارة أنه قال

 ال ينقـل لنـا )رمحه اهللا (ّني يف الكايف، فإنه الكليوكام يف إخبارات ونقوالت الشيخ 
 ّتعـددَ مبـارشة، بـل ينقـل لنـا قـول اإلمـام مـع )عليه الـسالم  (عن اإلمام الصادق 

ٍفحينئذ يكون مـدلول قـول ذلـك الـشخص الناقـل عـن زرارة أو . الواسطة
 أو قال غريه ،قال زرارة :بل، )ل اإلمام الصادققا(ني ليس الكليمدلول قول 

 .من األشخاص املوجودين يف سلسلة السند
 قد يستشكل ـ وهي صورة نقل اخلرب مع الواسطة ـويف مثل هذه الصورة 

 . هلذا اخلربّجيةيف شمول دليل احل
 : نجعل احلديث يف جهتني)قدس سره( ما أفاده األستاذ الشهيد ّتضح يلكيو

 

 الواسـطة ّتعـددّ بدليل احلجية يف صـورة ّمسكّقد يتبادر إىل الذهن أننا نت
ّأيضا؛ وذلك ألننا إذا طبقنا دليل احلجية عىل الـشخص الناقـل باعتبـار ّ  ثقـة هًّ

ٍخباره ثابت لنا وجدانا، فحينئذ نحرز إو ّ إن مفاده ومدلوله؛ وحيـثـ  ًداّتعبـ ً
ًمفاده هو أن زرارة ينقل أن اإلمام قد أوجب السورة، فيكون خرب زرارة ثابتـا ّ ّ 

 ّلخرب، وهو وجوب الـسورة، فيـتمل ّ، واملفروض وجود أثر رشعيًأيضالدينا 
. والثاين من هذه اجلهـةّول ّوهذا يعني أنه ال فرق بني الفرض األ. كال الركنني

ًابتا لنا وجـداناّنعم، يف الفرض األول كان خرب زرارة ث ، ّ ولـه مـدلول رشعـيً
ّبينام يف الفرض الثاين كان خرب زرارة ثابتا لنا بالتعب  ّ واملفـروض أنـه ذو أثـر،دً
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 .ًأيضاّرشعي 
ًخيرب خـربا ّ إنام واسطة من الوسائطّ كل ّإن>: )رمحه اهللا (قال الشيخ األنصاري 

ثني ّحــد: د، قــالثني املفيــّحــد:  إذا قـال)هس ســرقـد (الــشيخ ّ فــإن بـال واســطة،
ّكتـب إيل العـسكري : ار، قـالّثني الصفّحد: ثني أيب، قالّحد: الصدوق، قال

:  الوسائط، فخرب الـشيخ قولـهّتعددة بّتعدد مًهناك أخباراّ فإن  بكذا،)عليه الـسالم  (
ثني املفيد الخ، وهذا خرب بال واسطة جيب تـصديقه، فـإذا حكـم بـصدقه ّحد

  ثني الـصدوق، فهـذا اإلخبـار ّحد: شيخ بقولهث الّ املفيد حدّ أنًوثبت رشعا
خـرب عـادل ًيـضا  أـثني الـصدوق ّحد:  أعني قول املفيد الثابت بخرب الشيخـ

ثه، فيكون كـام لـو سـمعنا مـن ّ الصدوق حدّوهو املفيد، فنحكم بصدقه وأن
ق يف خـربه، َّثني أيب، والـصدوق عـادل، فيـصدّحـد: الصدوق إخباره بقوله

عـادل، ّ؛ ألنه قهّار، فنصدّثني الصفّحد: ث بقولهّأباه حيدفيكون كام لو سمعنا 
ً ار عادالّ، وإذا كان الصف)عليه السالم (كتب إليه العسكري ّ أنه :ارّفيثبت خرب الصف

 كتب إليه ذلك القول، كام لـو )عليه الـسالم (العسكري ّ بأن وجب تصديقه واحلكم
ّ كـل ، فيثبـت بخـربّحجـةكتوب  يكتبه إليه، فيكون امل)عليه السالم(شاهدنا اإلمام 

واسـطة ّكـل ّ ألن ؛الحق إخبار سابقه، وهلذا يعترب العدالة يف مجيـع الطبقـات
 . )١(<ّخمرب بخرب مستقل
 

: شكل عىل التطبيق املذكور يف اجلهة السابقة، وحاصل اإلشـكالُوقد است
 :رتتيب مستحيل، وبيان االستحالة بتقريبني عىل هذا الّجيةّإن تطبيق دليل احل
، م بركنني؛ موضوع وهو اخلربّ تتقوّجيةّذكرنا أن احل: ّولالتقريب األ

ً رتبة عن ّتأخر مـ ّجية الذي هو احلـورشط وهو األثر الرشعي، واحلكم 
                                                           

 .٢٧٠ـ٢٦٥، ص١ج: مصدر سابق فرائد األصول، (١)
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 ّتأخر ل؛ً رتبة عن األثر الرشعيّتأخر احلكم عن موضوعه، ومّتأخر ل؛املوضوع
 .طهاملرشوط عند رش

ٍفحينئـذ ، نـيالكلي خرب الثقـة عـىل قـول ّحجيةق ّ وعليه إذا أردنا أن نطب
ّال وجوب السورة، ومن الواضح أن قول زرارة هـو ، سوف نثبت قول زرارة

 تطبيـق ّ واحلكم الرشعي، وهـذا يعنـي أنّجية وليس هو احلّحجيةموضوع لل
ملوضـوعة، وهـذا  عىل اخلرب مع الواسطة يلزم منه إثبات احلكـم ّجيةدليل احل

، ً رتبـةّتأخر مـ الذي هو قول زرارة ـ واملوضوع ،ًة رتبةّقدم متّجيةيعني أن احل
 .ً رتبةًةّقدم مت،ًة رتبةّتأخر املّجيةفيلزم أن تكون احل
اد احلكم ّ عىل اخلرب مع الواسطة احتّجيةيلزم من تطبيق احل: التقريب الثاين

 عـىل ّرتتبود األثر الرشعي امل مع رشطه وهو وجّجيةواملرشوط الذي هو احل
ً دائام عىل ّقدمّام يف رتبتني خمتلفتني؛ باعتبار أن الرشط متّ، واملفروض أهنّجيةاحل

 .مرشوطه
  ـ ًنـي مـثالالكليكالشيخ ـ  خرب الناقل عن زرارة ّحجيةّإن : توضيح ذلك

ي  ملا ينقله هذا الناقل، واخلرب يف كالم الناقـل الـذّ رشعيٍمرشوطة بوجود أثر
ني يف املثال ليس هو وجوب السورة بل هو قول زرارة، وقول الكليهو الشيخ 

ّوهذا يعني أن الـذي . ّجيةاحلّ إال وليس هوّ رشعي أن يكون له أثرّ البد زرارة
 .ة لرشط نفسهاّقق حمّجية قوله، فصارت احلّحجية عىل قول زرارة ّرتتبي

 نيمّقد عىل التقريبني املتّفصنجواب امل
ّ أن كـال هـذين التقـريبني منـدفع بجـواب )قدس سـره  (تاذ الشهيد يرى األس
 ـ اللفظيـة أم العقـالء سنّة سواء من الكتاب أم الـ ّجيةّأن احل: واحد، حاصله

وهـذا . َّإنام هي جمعولة عىل نحو القضية احلقيقية ال عىل نحو القضية اخلارجية
رارة،  املجعولة لقول زيةّجني هي غري احلالكلي املجعولة لقول ّجيةّيعني أن احل
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ِو ﴿: وهذا من قبيـل قولـه تعـاىل  ِ ِا ـاس ََ  َ ِا يـت ِ حـج   ْ َ ِمـن ْ َاسـتطاع َ َْ ِإ ـه َ ْ َ ِ 
ًس يال

ِ ّ أن الوجـوب :بمعنى،  هنا جمعول عىل نحو القضية احلقيقيةّ، فاحلج)١(﴾َ
. ك كـذلوة عمرّة زيد ـ عند استطاعته ـ غري الوجوب الذي يف ذمّالذي يف ذم

 ّتعـدد تّجيـة احلّ أن:وهـذا يعنـي، ّتعـدد املجعول مّنعم، اجلعل واحد، ولكن
 .  اإلخباراتّتعددب

ّإنه توجد يف املقام حج: وعليه نقول  خـرب الناقـل ّحجيـةيتان؛ األوىل هي ّ
 ّحجيـةو.  خـرب زرارةّحجيـةهي : والثانية. ني يف املثالالكليعن زرارة، وهو 

 قـول ّحجيـة نفسها بل تثبـت موضـوع ّجيةحني ال تثبت موضوع الكليقول 
 ّجيـة خـرب زرارة، مل يثبـت باحلّحجيةّوهذا يعني أن ما هو املوضوع لل. زرارة

 .ّول األوىل، فال يلزم املحذور املذكور يف التقريب األّجيةالثانية، بل باحل
 يلـزم إذا ملّ إنـام هّ بأن اإلشكالّويمكن ذب>: )رمحه اهللا ( اخلراساين ّحقققال امل

ّإال يكن القضية طبيعية، واحلكم فيها بلحاظ طبيعة األثر، بل بلحاظ أفراده، و
فاحلكم بوجوب التصديق يرسي إليه رسايـة حكـم الطبيعـة إىل أفـراده، بـال 

 . )٢(<اد احلكم واملوضوعّحمذور لزوم احت
 الذي ال يعقل هو إثبات احلكم موضوع ّإن>: )رمحه اهللا( النائيني ّحققوقال امل
هذا بمكان من اإلمكـان، واملقـام ّ فإن ، ال إثبات موضوع حلكم آخر،شخصه

يثبت بوجوب تـصديق الـشيخ يف ّ إنام )املفيد(خرب ّ فإن يكون من هذا القبيل،
بوجـوب ) املفيـد(حمرز بالوجدان، وإذا ثبت خرب ّ أنه إخباره عنه الذي فرضنا

يعـرض عليـه وجـوب التـصديق، ومـن وجـوب تـصديق ) الشيخ(تصديق 
يثبت خرب الصدوق فيعرض عليه وجوب التـصديق، وهكـذا إىل أن ) املفيد(

                                                           

 .٩٧:  آل عمران(١)
 .٢٩٧ص: مصدر سابق كفاية األصول، (٢)
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 حكـم ملوضـوع مثبـت ملوضـوع آخـر ّسلسلة الوسائط، فكـلّ أول ينتهي إىل
 ّة، غايته أنّتعددة ألحكام مّتعدد عليه حكم آخر، فتكون موضوعات مّرتتبي

ضية ينشأ مـن انحـالل قـّ إنام  اإلحكامّتعدداألحكام تكون من سنخ واحد، و
 إىل ّتنحـلّ إهنـا ة حيـثيكام هو الشأن يف مجيع القضايا احلقيق) صدق العادل(

 .)١(<ة حسب ما ملوضوعها من األفرادّتعددأحكام م
 التي هي ّجيةّباعتبار أن احل: ًوبنفس البيان أيضا جياب عن التقريب الثاين

 ،ًا رشطـّحجيـة التي هي مرشوط، فال حمذور أن تكون ّجيةرشط هي غري احل
ً الواحدة ال يعقل أن تكون رشطا ومرشوطاّجيةنعم، احل. ًا مرشوطّحجيةو ً. 

 

م ّالـذي تتقـوّول ، هذا هو الركن األ<بمثابة املوضوع هلا>: )قدس سره (قوله  •
 .ّجيةيعود عىل احل) هلا(، والضمري يفّجيةبه احل
م بـه ّن الثاين الذي تتقـو، هذا هو الرك<بمثابة الرشط هلا>: )قدس سره ( قوله •
 .ّجيةعود عىل احلي) هلا(، والضمري يف ّجيةاحل

 .ملدلول اخلرب:  أي،<إذا مل يكن ملدلولهّ أنه لوضوح>:  )قدس سره(قوله  •
 .ّأثر رشعي:  أي،<أثر كذلك>: )قدس سره(قوله  •
 يـةّجّأن احل:  أي،< ملدلول اخلربّوعن افرتاض أثر رشعي>: )قدس سره (قوله  •

 . املرشوط عن رشطهّتأخر ، عن األثر الرشعي ملدلول اخلربًة رتبةّتأخرم
 ّجيةإثبات احل:  أي،<ه يلزم منه إثبات احلكم ملوضوعهّأن>: )قدس سره (قوله  •

نـي أثبـت قـول الكلي عىل قول ّجيةتطبيق احلّ ألن ملوضوعها وهو خرب زرارة؛
 ،ة عـن املوضـوع مثبتـة لـهّتـأخر املّجية احلّزرارة، وهو موضوع هلا، فيلزم أن

 . ها عليهّقدموهذا يعني ت
                                                           

 ١٧٩ ص،٣ج: مصدر سابقفوائد األصول، ) ١(
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ّأنه يلزم منه احتاد احلكم مع رشطه>: )قدس سره (قوله  • يلزم من تطبيق :  أي،<ّ
 مـع ،ّجيـةاد احلكم الذي هو احلّ احت، عىل قول الناقل مع الواسطةّجيةدليل احل

 .رشطه الذي هو الذي األثر الرشعي
ّأن هـذا ّ أما ،< عن رشطهً احلكم رتبةّتأخرعىل الرغم من >: )قدس سره (قوله  •

، فهل هو عني الرشط واملـرشوط ّتأخر والّقدمنوع من أنواع الت ّ أي منّقدمالت
ّ فهذا موكول إىل دراسات فلسفية؛ ألهنم هنـاك بينّـوا أن أقـسام ،أم غري ذلك ّ

 . بالطبعّتأخر والّقدم تسعة، ومنها التّتأخر والّقدمالت
ًني مثال، فضمري اهلاء الكليملا ينقله :  أي،<ملا ينقله الناقل>: )قدس سره (ه قول •
ال يعود عىل زرارة بل يعود عىل ما ينقلـه الناقـل عـن زرارة، ) ينقله(  يف قوله

ّ إال حجيةخلرب زرارةّ رشعي  وال أثر،َّوهو إنام ينقل خرب زرارة  .  خرب زرارةّ
ّأن نفـس :  أي،<ة لرشط نفسهاّقق حمّجيةفقد صارت احل>: )قدس سـره  (قوله  •
ة، وهـذا ّتـأخر فهـي مًاة، وصارت مـرشوطّقدم فهي متًا صارت رشطّجيةاحل

 .مجع بني النقيضني
 . خرب الثقةّحجية:  أي،< اخلربّحجية ّأن>: )قدس سره(قوله  •
جمعولـة عـىل هنـج القـضية احلقيقيـة عـىل موضـوعها >: )قـدس سـره   (قوله  •

ر الوجود، ّ يكون املوضوع مقد:، يف القضايا احلقيقية<ر الوجودّورشطها املقد
ّوالرشط أيضا مقد  .ر الوجودً





 
 
 
 
 

 

  

ّ 
 

 
 عنوان القاعدة •
 األقوال يف املسألة •
ü ّالتسامح يف أدلة السنن واملكروهات 
ü ّعدم التسامح يف أدلة السنن واملكروهات 

  السننةّ يف أدللتسامح قاعدة امدرك •
  عىل القاعدة<من بلغ>حتقيق احلال يف داللة أخبار  •
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 من اهللا سبحانه وتعـاىل عـىل ٌمن بلغه ثوابّ أنه ة من الرواياتّورد يف عد
 أويت ذلك الثواب وإن مل يكن احلديث كام ،ً فعمله التامسا لذلك الثواب،ٍعمل
 .بلغه

 سامل كصحيحة هشام بن ، السندا كان يف تلك الروايات ما هو صحيحّومل
 هـو ّنعـم، املهـم.  يف سـندها غـري الزمالكالمـ التي سنأيت عىل ذكرها ـ كان 

 : هذه القاعدة يكون من خالل أموروالكالم يف.  يستفاد منهاّالبحث عام
ّّ 

، لـذا كـان ّجيـةوثاقة هي من رشوط احلّثبت لنا يف املباحث السابقة أن ال
.) ..مـن بلغـه: (بناء عـىل روايـاتـ ، وهذا الرشط ّجةخرب الثقة هو اخلرب احل
ّيلغى يف السنن واملستحبـ وعىل فهم املشهور هلا   ّحجةات، فيكون مطلق اخلرب ُ

 . فيها
 الـسنن وعـدم التـدقيق يف ّأدلةمن هنا كان ديدن الفقهاء عىل التسامح يف 

 تـراهم ، مـاٍل يظهر منها إعطاء الثواب عـىل فعـٌ أن تأيت روايةّمجرد، فبالسند
 .يفتون باالستحباب
 يف إثبـات ّحجـةّثبت يف املباحث الـسابقة أن خـرب الثقـة : وبعبارة أخرى

 قـسمني؛ إلزاميـة كـالوجوب األحكام الـرشعية، واألحكـام الـرشعية عـىل
ا نشرتط ّا يعني أنه إىل هنا كنّوهذ.  واملكروهّ وغري إلزامية كاملستحب،واحلرمة

 ّأدلـة وقاعدة التـسامح يف ، إثبات األحكام الرشعية بقسميهاوثاقة الراوي يف
ً إذا كان املخرب عنه وجوبا أو حرمـة، وٌ الزمّقدمّالسنن تقرر أن الرشط املت ً َ ّأمـا ُ

ّإذا كان استحبابا أو كراهة فهو غـري الزم، بمعنـى أن ً  وثاقـة الـراوي ليـست ً
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 .ثبت االستحباب أو الكراهةُ يف العمل باخلرب الذي يًرشطا
ّإن خرب غري الثقة إذا مل تكن هناك أمـارات >: )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد 
 عـىل ّلدالـة، ولكن قد يستثنى من ذلك األخبار اّحجةعىل صدقه، فهو ليس ب

 ّحجـةا ّهنـ بأر والنواهي غري اإللزامية، فيقالات، أو عىل مطلق األوامّاملستحب
 . )١(<يف إثبات االستحباب أو الكراهة ما مل يعلم ببطالن مفادها

 التـسامح ّعامـةاملشهور بني أصحابنا وال>: )رمحه اهللا (وقال الشيخ األنصاري 
 السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الرشوط للعمل بأخبار اآلحاد ّأدلةيف 

 . )٢(<ً أو تركاً عىل السنن فعالّالةلدمن اإلسالم والعدالة والضبط يف الروايات ا
 يف باب ّجية كان اهلدف من هذه القاعدة هو توسعة دائرة موضوع احلّفلام
 .ّجية ناسب أن تبحث هذه القاعدة ضمن مباحث حتديد دائرة احل،اتّاملستحب
 

ل،  السنن عنوانان تدخل بأحدمها يف علم األصـوّأدلةلقاعدة التسامح يف 
العنـوان الـذي بـه تـدخل يف علـم ّأما >. وباآلخر تندرج يف مسائل علم الفقه

مرجـع هـذا البحـث إىل ّ ألن  الـسنن؛ّأدلـةاألصول، فهو عنوان التسامح يف 
 يف أخبـار ّجيـةعىل كـون موضـوع احل.) ..من بلغه(البحث عن داللة أخبار 

 فيكـون  وعـدم داللتهـا،،سع من غريها، فيشمل الـضعيف وغـريهالسنن أو
 .قّ فيقترص فيه عىل الصحيح واملوث، فيها كغريهاّجيةموضوع احل

 اخلرب الضعيف ونحوه يف مقام وعـدم ّحجية البحث عن ّ ومن الظاهر أن
 .دّ الرتباطه بمقام احلرية والرتد؛ٌّ أصويلّحجيته

                                                           

 .٢٦١، ص١ج: مصدر سابقيف علم األصول،  دروس (١)
املؤمتر العـاملي بمناسـبة الـذكرى : ، النارشاألنصاريمرتىض رسائل فقهية، الشيخ ) ٢(

 .١٣٧ص: هـ١٤١٤املئوية الثانية مليالد الشيخ األنصاري، الطبعة األوىل، 
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العنوان الذي به تدخل يف علم الفقه، فهو عنـوان اسـتحباب العمـل ّ أما 
مرجع البحث  إذ ؛ًعتمد عليه عمالُستحبابه أو وجوبه خرب ال يالذي قام عىل ا

، ومثـل هـذا ّعىل اسـتحباب هـذا العمـل أو ال تـدلّ تدل  هذه األخبارّإىل أن
:  ذلـك ـ أعنـيةيدور حول احلكم الرشعي ونتيجـّ؛ ألنه ّالبحث بحث فقهي

 . )١(<ً أو نفياًاحلكم الرشعي ـ إثباتا
 

 لاوقـد تـد>:  يف الفصول الغروية)رمحه اهللا (حسني احلائري ّ حممد ل الشيخقا
 الـسنن واملكروهـات بإثبـاهتام بالروايـات ّأدلـة التـسامح يف :بني األصحاب

ة للوجـوب أو التحـريم عـىل ّقيـد ومحـل األخبـار امل،الضعيفة الغري املنجربة
 يف ذلـك  وخـالف،االستحباب أو الكراهة عند ضعف الـسند وعـدم اجلـابر

بام يمكن ّ إال ين، فمنع من إثبات االستحباب والكراهةّتأخري املّتأخربعض م
 .)٢(<إثبات الوجوب والتحريم به من األخبار املعتربة

 : أن هناك قولني يف املسألةّتضحة يّقدممن خالل العبارة املت
  السنن واملكروهاتّأدلةالتسامح يف : ّولالقول األ

رمحه  (ّول الشهيد األ:ن ذهب إليهّ ومم،ر بني األعالم وهذا هو القول املشهو
ُإن أخبــار الفــضائل ي>:  يف الــذكرى، حيــث قــال)اهللا تــسامح فيهــا عنــد أهــل ّ

                                                           

 اين،الروحـ احلـسينيّ حممـد دّالـسي العظمى اهللا آية ألبحاث ًتقريرا  منتقى األصول)١(
 ١٤١٦ الثانيـة، الطبعـة اهلـادي، مطبعة احلكيم، الصاحب عبد دّالسي اهللا آية الشهيد

 .٣٨، ص١ج: ـ ه
د حـسني احلـائري، دار إحيـاء ّية يف األصول الفقهيـة، الـشيخ حممـورغ الفصول ال)٢(

 .هـ١٤٠٤العلوم اإلسالمية، قم، 
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: ةّقدمـته، حيث قال بعـد نقـل الروايـات املتّ وابن فهد احليل يف عد،)١(<العلم
 هنايـة  حسن الصدر يفّالسيد و،)٢(< عليه بني الفريقنيًفصار هذا املعنى جممعا>

 ضـعفها ّوقد شاع العمل بالضعاف يف السنن وإن اشـتد>: الدراية، حيث قال
 بعد اإلشـارة إىل  حيث قال، يف األربعني)رمحه اهللا  ( والشيخ البهائي،)٣(<ومل ينجرب

وهذا هو سبب تساهل فقهائنا يف البحث عن دالئل >:  من األخبارّبعض ما مر
 . وغريهم الكثري،)٤(<السنن

  السننّأدلةعدم التسامح يف : ينالقول الثا
 املجاهـد يف ّالـسيدن ذهب إىل هذا القول صاحب املنتهى كام حكاه عنه ّمم

إذا وردت رواية ضعيفة السند غري جامعة للرشائط التـي >: املفاتيح حيث قال
 وكانت ، خرب الواحد وال صاحلة إلثبات وجوب وال حرمةّحجيةذكروها يف 

 ، ومل يكن هناك احتامل حرمته وال وجوبـه، كراهتهة عىل استحباب فعل أوّدال
 تلك ّمجردب فهل جيوز احلكم هبا ، بني أحد األمرين واإلباحةًاوكان األمر دائر

 الـسنن ّأدلـة وكوهنا موضـوعة فيجـوز التـسامح يف يعلم بكذهباالتي الرواية 
ــات ،والكراهــة ــات الواجب ــشرتط يف إثب ــا ي ــاهتام م ــشرتط يف إثب ــل ي  أو ال ب

 مات؟ّحروامل
ّ أنـه ال جيــوز إثبــات : ّولاأل: ختلـف األصــحاب يف ذلـك عــىل قــولنيا

ــة املفروضــةّمجــرداالســتحباب والكراهــة ب ــن ، الرواي  وهــو ملوضــعني م
                                                           

ي العاميل، ّمجال الدين مك حممد بن لّذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، الشهيد األو (١)
 .٣٤، ص٢ج: هـ١٤١٩ إلحياء الرتاث، )عليهم السالم(مؤسسة آل البيت : حتقيق

 .١٠ص: ّة الداعي، ابن فهد احليلّعد) ٢(
 .٢٨٤ص: ماجد الغرباوي، نرش املشعر: ، حتقيقّهناية الدراية، السيد حسن الصدر) ٣(
 .٣٨٩ص: يكتاب األربعني، الشيخ البهائ) ٤(
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 .)١(<...املنتهى
 ّأدلـةومـا قيـل مـن أن > : العاميل يف مدارك األحكام، حيث قـالّالسيدو
االسـتحباب ّ ألن فيـه؛ فمنظـور ،ن يتسامح فيها بام ال يتسامح يف غريهـانالس

 . )٢(< كسائر األحكام، عىل الدليل الرشعيّتوقف في،ّحكم رشعي
قال الصدوق يف كتاب .  من الصدوق وشيخه ابن الوليد ذلكوربام يظهر
ّ فإن ، والثواب املذكور ملن صامهّخرب صالة غدير خمّأما و>: الصوم من الفقيه

بـن ّ حممد ّإنه من طريق: يقولحه، وّبن احلسن بن الوليد ال يصحّ حممد شيخنا
ته ّ الشيخ ومل حيكم بصحذلكحه ّام مل يصحّموسى اهلمداين وكان غري ثقة، وكل

 . )٣(<من األخبار فهو عندنا مرتوك غري صحيح
 

 السنن بأخبار بعضها صـحيحة، ّأدلةالقائلون بقاعدة التسامح يف ّتدل اس
 كـان لـه مثـل ذلـك ، فعملـهثواب عىل عملّ النبي  من بلغه عنّ أنت عىلّدل

 :مل يقله، ومن تلك األخبار )صلّى اهللا عليه وآله( ّ النبين كانإالثواب، و
 من بلغه عـن>: ّنه قال أ)عليه السالم (صحيحة هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا  •
 و ن  ن رسول ، ذ ك    ن أجر، من ا واب فعملهٌ  ءّص  اهللا عليه وآ ّا   
 . <ّ ص  اهللا عليه وآ   م يقلهاهللا

ّإن هـذا اخلـرب >:  املجليس يف بحاره فقالّالعالمة عىل هذا اخلرب ّعلقوقد  
                                                           

ّ حممد بن آقـا سـيد بـن الـسيد حممـّتيح األصول، السيد املجاهدمفا (١) ّ د الطباطبـائي، ّ
 .٣٤٦ص: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

ّالسيد حممد ّالفقيه املحقق : تأليف،  يف رشح رشائع اإلسالممدارك األحكام) ٢( بن عيل ّ
ة آل مؤسـس: مؤسسة آل البيـت إلحيـاء الـرتاث، النـارش: ، حتقيقالعاميلاملوسوي 

 .١٣، رشح ص١ج: هـ١٤١٠البيت إلحياء الرتاث، قم، الطبعة األوىل، 
 ٣٠٥ص: حسني احلائريّ حممد الفصول الغروية يف األصول الفقهية، الشيخ) ٣(
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، ورواه ثقة اإلسـالم يف الكـايف  بأسانيدّاصة واخلّعامةمن املشهورات، رواه ال
 . )١(<ن ساملعن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام ب

مـن >: ّ، أنـه قـال)عليه السالم (رواية صفوان عن اإلمام أيب عبد اهللا الصادق  •
 من ا   فعمله،  ن   أجر ذ ـك و ن  ن رسـول ٍء من ا واب    ءبلغه  

 .)٢(<ّ ص  اهللا عليه وآ   م يقلهاهللا
: ّ، أنه قـال)عليه السالم(بن مروان عن اإلمام أيب عبد اهللا الصادق ّ حممد  خرب •

  ففعل ذ ـك طلـب قـول،  ء من ا وابّص  اهللا عليه وآ ّ ا   من بلغه عن>
ّص  اهللا عليه وآ   م ّ ا     ن   ذ ك ا واب و ن  ن،ّص  اهللا عليه وآ ّا   

 .)٣(<يقله
مـن >:  يقـول)عليـه الـسالم   (سمعت أبا جعفر >: ّبن مروان أنه قالّ حممد عن •

 أوتيـه و ن  ـم ، ففعلـه ا مـاس ذ ـك ا ـواب،من اهللا تعا    عمل ٌبلغه ثواب
 .)٤(<...ي ن

<> 

صلّى اهللا   (عىل أن اإلنسان إذا وصل إليه عن رسول اهللاّ تدل ّإن أخبار من بلغ
 وفعلـه ،يه كذا من الثـوابّ األطهار أن العمل الكذائي فّاألئمة أو أحد )عليه وآله 

لو مل يكـن ذلـك البيـان ّ حتى ّبقصد حتصيل ذلك الثواب، فإنه سيحصل عليه
                                                           

 .٢٥٦، ص٢ج: ّبحار األنوار، العالمة املجليس، مصدر سابق )١(
 الطبعـة ثواب األعامل وعقاب األعامل، الشيخ الصدوق، منشورات الـريض، قـم، )٢(

 ١٣٢ص: هـ ش١٣٦٨الثانية، 
، بــاب ٨١، ص١ج: ، احلــر العــاميل، مــصدر ســابق)آل البيــت(وســائل الــشيعة  )٣(

 ٤، ح)عليهم السالم( عمل مرشوع روي له ثواب عنهم ّاستحباب اإلتيان بكل
 .٨، ح... عمل مرشوعّ، باب استحباب اإلتيان بكل٨١، ص١ج: املصدر السابق) ٤(
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 ملطلق البلـوغ والوصـول يف ّجية، وهذا معناه جعل احل)عليهم السالم (ًصادرا عنهم 
 ّحقـق يت، بخـرب الثقـةّحقـقّومن الواضح أن البلوغ كام يت. اتّموارد املستحب

لو كان ّ حتى ات هو مطلق اخلربّ يف باب املستحبّجيةبغريه، فيكون موضوع احل
 .ًضعيفا

ّإن االستدالل بأخبار من بلغ عىل القاعدة املذكورة : إذا عرفت هذا نقول
 سواء ، ملطلق البلوغّجية عىل أن يكون املستفاد من هذه األخبار جعل احلٌّمبني

كـن متاميـة  البلـوغ خـرب ثقـة أم خـرب غـري الثقـة، ولّقـقكان اخلرب الـذي حي
 عىل استظهار هذا املعنى من تلك الروايات دون غريه مـن ّتوقفاالستدالل ت

 .املعاين التي يمكن أن تكون تلك الروايات ناظرة إليها
ُوالتحقيق أن هذه الروايات يمكن أن حت ًمل بدوا ويف مقـام الثبـوت عـىل ّ

 :أربعة احتامالت
 ملطلـق ّجيـةم جعـل احلأن تكون تلك الروايـات يف مقـا: ّولاالحتامل األ

ّ بمجرد حتقق هذا العنوان تثبت احلهّأن:  أيالبلوغ،  للخرب، فيكون مفادها ّجيةّ
ّجعل احلجية خلصوص األخبار التي خترب عن الثواب، فكـل مـن يبلغـه يش ء  ّ

ّمن الثواب عىل عمل فهذا البلوغ حجة، سواء كان املخرب به ثقة أم غـري ثقـة، 
 عىل عنوان البلوغ من أجـل ،ّ وهو احلجية،ّهري ظاٍفيكون لساهنا جعل حكم

 .ّظ عىل املالكات الواقعية لالستحباب الواقعيّالتحف
 ملطلـق ّجيـة، هـي يف مقـام جعـل احل<من بلـغ>ّإن أخبار : بعبارة أخرى

 األطهـار عـىل ّاألئمـة أو أحد )صلّى اهللا عليه وآلـه (ّ النبي البلوغ، فمن بلغه ثواب من
لو مل يقله ّ حتى  حيصل عىل الثواب الذي بلغهّفإنهلثقة عمل بواسطة خرب غري ا

ّ، وهذا يعنـي أن مـا ورد يف بـاب املـستحب)عليه السالم (املعصوم  ات واملكروهـات ّ
وعـىل هـذا االحـتامل تكـون قاعـدة .  سواء كان راويه ثقة أو ال،ًمطلقا ّحجة

 .ّتامة السنن ّأدلةالتسامح يف 
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ّواقعي   يف مقام إنشاء استحباب<من بلغ>أن تكون أخبار : االحتامل الثاين
بعنـوان البلـوغ ّإنـام  للفعل الذي بلغ عليه الثواب، ولكـن ال بعنوانـه وّنفيس

ًبوصفه عنوانا ثانويا للفعل الذي بلغ عليه الثواب ً . 
يـة ّأولّمـن املعلـوم أن األحكـام الواقعيـة عـىل قـسمني؛ : توضيح ذلـك

 ّقـقإذا حتّ أمـا .يل ال جيـوز أكلـهّ األوفلحـم امليتـة بعنوانـه الـواقعي، وثانوية
ه  ولكنّـ، كـذلكٌّ واقعـيٌاالضطرار فيجوز األكل منه، وهذا اجلواز هو حكـم

 ّان، لكـنّ مهـا حكـامن واقعيـ)عـدم اجلـواز واجلـواز( فكال احلكمني. ّثانوي
 .  وموضوع الثاين هو االضطرار،االختيارّول موضوع األ

يل للعمـل هبـذه الروايـات قبـل أن ّوّإن العنوان األ: إذا عرفت هذا نقول
ه إذا بلغـك يشء،  حرام،ٌيبلغك فيها يشء ز العمـل، ّالروايـات جتـوّ فـإن ٌلكنّ

ً عنوانـا ثانويـا ّحقـقً مثال )صلّى اهللا عليه وآله (ّ النبي ّوهذا يعني أن البلوغ عن  ّترتـبً
وهذا احلكـم الـرشعي باالسـتحباب هـو ، عليه احلكم الرشعي باالستحباب

 .ّواقعي ٌحكم
ّ ضعيف عىل أن من قرأ سـورة احلمـد كـان لـه ٌ خربّلو دل: بعبارة أخرى

ة، ولكـن ال بعنـوان ّبكل حرف منها حسنة، صـارت قـراءة الـسورة مـستحب
 عنـوان البلـوغ ّقد بلغ عليها الثواب، بمعنى أنّ أهنا بعنوانّإنام سورة احلمد و

ّأصبح عنوانا ثانويا للقراءة وبه صارت مستحب ً فقبل بلوغ هذا الثواب . ًقعاًا واً
يل، وبعـد بلـوغ ّ بعنواهنـا األوةّعىل قراءة سورة احلمد مل تكن قراءهتا مـستحب

ّة بعنوان أن بلوغ الثواب عليها باعتبارها ّالثواب عىل قراءهتا أصبحت مستحب
ًعنوانا ثانويا ً. 

 ملطلق ّجية بصدد جعل احل<من بلغ>وعىل هذا االحتامل ال تكون روايات 
ً جيعل للفعـل عنوانـا ثانويـا ، ماٍ بلوغ الثواب عىل فعلّبصدد أنّإنام لوغ، والب ً

ّا به، ويستحقّيكون مستحب  الثواب املذكور عليـه، وعليـه فـال تكـون قاعـدة ً
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 .ّالتسامح تامة
اه،  مـن دون أن يتبنّـ)رمحه اهللا( اخلوئي ّالسيد االحتامل يف كلامت وقد جاء هذ

ستحباب العمـل بـالعنوان الثـانوي الطـارئ،  يكون مفادها انأ>: حيث قال
أعني به عنوان بلوغ الثـواب عليـه، فيكـون عنـوان البلـوغ مـن قبيـل سـائر 

 أحكامهـا، ّالعناوين الطارئة عـىل األفعـال املوجبـة حلـسنها وقبحهـا ولتغـري
 .)١(<كعنوان الرضر والعرس والنذر وأمر الوالد ونحوها

ّإنام ، وّ مولويٍميست بصدد بيان حك هذه الروايات لّأن: االحتامل الثالث
ّ أن التجر؛ باعتبارّ إرشاديٍهي بصدد بيان حكم ًي قبيح عقال واالنقياد حسن ّ

 . إرشاد إىل ما حيكم به العقل من االنقياد<من بلغ>وروايات ، ًعقال
 هي يف مقام اإلرشاد حلكـم <من بلغ> روايات َنإ: وبعبارة أخرى أوضح
ّ فـإن ّ كـل حـال، واسـتحقاق املحتـاط للثـواب،العقل بحسن االحتياط عىل

ٍ ضعيف يتضمن ثوابا معينا عـىل قـراءة سـورةٍالعقل عند سامعه خلرب ً ًّ ّ معينـة، ّ
 ؛ًحيكم بحسن االنقياد واإلتيان بالفعل احتياطا ألجل حتصيل الثواب املذكور

ًحيتمل أن يكون ما ذكر صادرا يف الواقعإذ  ُ. 
َأطيعوا ا ﴿: ىلفيكون املقام من قبيل قوله تعا  ُ ِ

َ
َأطيعوا ا رسول و ُ  ُ ِ
َ

ِأو  األ ر  و ِ
ْ َ ْ ُ

ْمن م ُ ْ ًأمر الشارع باإلطاعة يف اآلية يعترب إرشـادا إىل حكـم العقـل ّ فإن .)٢(﴾ ِ
ٌبوجوب طاعـة اهللا ورسـوله وأويل األمـر، ال أنـه أمـر ّ ألن ّ مولـوي؛ وذلـكّ

ّ بـأن َومـن قـال: الشارع لو أمر بوجوب طاعته ألمكن للمـأمور أن يتـساءل
ّطاعته واجبة؟ وما مل يتدخل العقل وحيكـم هـو بوجـوب اإلطاعـة، ال جتـب 
ًطاعة من ذكر يف اآلية، فيكون احلكم بوجوب الطاعـة إرشـاديا، واملقـام مـن  ُ

 .هذا القبيل
                                                           

 .٣١٩، ص٢ج: صدر سابقممصباح األصول، ) ١(
 .٧٦:  النساء)٢(
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ًوعىل هذا االحتامل ال تكون قاعدة التسامح يف أدلـة الـسنن تامـة أيـضا؛ ّ ّ 
ّ احلجية ملطلق البلوغ وإنام هي إرشاد حلكـم الروايات ليست بصدد جعلّألن  ّ

 .العقل بحسن االحتياط
ّإن أخبار من بلغ >:  اخلوئي وذهب إليه حيث قالّالسيد إليه شاروهذا ما أ

 االنقيـاد وإتيـان العمـل برجـاء ّ به العقل مـن أنّواردة لإلرشاد إىل ما استقل
 اسـتحباب العمـل  وال داللـة هلـا عـىل، عليه الثوابّرتتباملحبوبية حسن وي

 . )١(<ًرشعا
ّ أن مفـاد تلـك القاعـدة لـيس هـو ّحملـهذكرنا يف >: وقال يف املحارضات

 بـه ّاستحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو اإلرشاد إىل ما استقل
 .)٢(<العقل من حسن اإلتيان به برجاء إدراك الواقع

 ّ مولوي منٍدْعَ إبداء و بصدد<من بلغ>أن تكون روايات : االحتامل الرابع
ٌ يف أن من بلغه ثواب)عليهم الـسالم (ة األطهار ّ واألئم)صلّى اهللا عليه وآله(ّالنبي   عـىل فعـل ّ

ًوعمل به، حيصل عىل ذلك الثواب حتى مع عدم صدوره واقعا ّ. 
 ملاذا يبدي املعصوم مثل هذا الوعد املولوي؟: َفإن قلت
ّ فإنـه يمكـن أن تكـون هنـاك ،ّلعله ألجل مصلحة يف نفس الوعد: ُقلت

حتـصيل الرغبـة لـدى :  من قبيـل؛اعتبارات يف إبداء املعصوم ملثل هذا الوعد
                                                           

د أبـو القاسـم ّلبحث آية اهللا العظمـى الـسي ًتقريرا، التنقيح يف رشح العروة الوثقى (١)
ّ، للمحقق حجة اإلسالم واملسلمني املريزا عيل الغـروي التربيـزي، النـارشاخلوئي ّ :
 .٢٩٥، رشح ص٩ج: هـ١٤١٤لطفي، 

 مرجع الطائفة فقيه األعظم األستاذ دناّسي لبحث ًتقريراحمارضات يف أصول الفقه، ) ٢(
 املوسـوي القاسـم أبـو دّالـسي العظمـى اهللا آيـة سـامحة العلمية احلوزة زعيم األمة

 ١٤١٩ األوىل، الطبعـة اإلسـالمي، النـرش مؤسسة الفياض، إسحاقّ حممد اخلوئي،
 .٣٨٣، ص٥ج: ـه
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ّ، حيث إن مثل هذا الوعـد يـساهم يف ًالّاملكلف يف االحتياط الثابت حسنه عق
ٍدفع املكلف نحو االحتياط واالنقياد لفعل ما ثبت اسـتحبابه بخـرب  ضـعيف، ّ

 يأخـذه الـشارع عـىل ٍ املذكور من خالل وعـدمع ضامن حصوله عىل الثواب
ًنفسه بإعطائه له حتى فيام لو مل يكن ما بلغه ثابتا يف الواقع ّ. 

ّقاعدة التسامح يف أدلة السنن ال تثبت عىل هذا االحتامل ّ فإن  وكيف كان،
ّالروايات بناء عىل هذا االحتامل بصدد إبداء وعد مولوي وليـست ّ ألن ًأيضا؛ ً

 .ّحلجية ملطلق البالغيف مقام جعل ا
، حيث قال )رمحه اهللا(وهذا االحتامل هو الظاهر من كلامت الشيخ األنصاري 

الثــواب املوعــود يف هــذه األخبــار فهــو باعتبــار اإلطاعــة ّأمــا و>: يف فرائــده
ع عىل السامع واحتامل الصدق ولو مل يرد ّاحلكمية، فهو الزم لنفس عمله املتفر

 .  آخر لهّ رشعيٍعىل طلب ّيدل، فال ًبه أمر آخر أصال
.  لتحصيل ذلك املوعـودٌّ إرشاديٌنعم، يلزم من الوعد عىل الثواب طلب

فالغرض من هذه األوامر ـ كأوامر االحتياط ـ تأييد حكم العقل، والرتغيـب 
 .)١(< املعدودين بمنزلة املطيعني،يف حتصيل ما وعد اهللا عباده املنقادين

 

 ّجيـة فموضوع احل،< ليس مطلق اخلربّجية موضوع احلّ أنذكرنا>: قوله •
 . دليلنا آية النبأّخرب العادل إذا قلنا أن وأ صنّفامل اختاره خرب الثقة كامّإما هو 

ات أو األحكام ّولكن قد يقال يف خصوص باب املستحب>: )قدس سره (قوله  •
ّغري اإللزامية عموما أن ّول ذا هو القول األ،  وه< مطلق اخلربّجية موضوع احلً

 .ذين ذكرا يف املسألةلمن القولني ال
، وهذا هـو < ملطلق البلوغّجيةأن تكون يف مقام جعل احل>: )قدس سره (قوله  •

                                                           

 .١٥٧، ص٢ج: مصدر سابق فرائد األصول، )١(
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ّوسوف يأيت أن الذي يذهب إىل القول ،  السننّأدلةالذي يقال عنه التسامح يف 
ّإال و، يف الروايـةأن يبطل مجيع هذه االحتامالت ّ البد  السننّأدلةبالتسامح يف 

 !وال نعمل ببقية االحتامالت املذكورة، ّملاذا نعمل باالحتامل األول
ّأن يـستظهر االحـتامل األول ّ البـد  السننّأدلةعي التسامح يف ّإذن من يد

 .ويبعد االحتامالت الثالثة األخرية
، ولكـن <ّ نفيسّأن تكون يف مقام إنشاء استحباب واقعي>: )قدس سره (قوله  •
 .)صلى اهللا عليه وآله( ّ العنوان الثانوي وهو عنوان البلوغ من النبيّققإذا حت
ًنا ثانويااعىل طبق البلوغ بوصفه عنو>: )قدس سره (قوله  • ، الفعل مل يكن فيه <ً

، ّ فيه اسـتحباب ثـانويّحقق يت،، ولكن إذا بلغك يشء عليهّ واقعيٌاستحباب
 عنـوان ّقـقعنوانـه اجلـواز ولكـن إذا حت مل يكـن ّفإنـهمن قبيل أكل حلم امليتة 

 . جواز األكلّحققاالضطرار يت



 

 
 
 
 
 

 

  

ّ 
 

 الفوارق النظرية •
 الفوارق العملية •
 ّب الثمرة عىل االحتامل األول والثاينّموارد ترت •
 ّرأي املصنف يف قاعدة التسامح •
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 صنّف حياول امل،<من بلغ>بعد بيان االحتامالت األربعة يف تفسري روايات 
 .ّ أن يسلط الضوء عىل الفوارق بني هذه االحتامالت)قدس سره(

 :نية إىل قسمّقدمم الفوارق بني االحتامالت املتيمكن تقسيو
 . يف مقام االستنباطّ عليها أثر عميلّرتتبفوارق نظرية ال ي: ّولاأل

 .نباطتمقام االس  يفّ عليها أثر عميلّرتتبفوارق عملية ي: الثاين
ّ 

ً تكون بصدد جعل حكم مولوي وضعي بنـاء عـىل<من بلغ>ّإن روايات  ّ ّ 
ٌاالحتامل األول؛ حيث إن جعل احلجية ملطلق البلـوغ حكـم ّ ّ رشعـي ولـيس ّّ

ٌّإرشاديا، وكذلك هو وضعي ً وليس تكليفيا؛ً ـ كـام هـو واضـح ـ ّاحلجية ّ ألن ّ
 .ّ وضعيٌحكم

ًوأما بناء عىل االحتامل الثاين، تكون بـصدد جعـل » من بلغ«روايات ّ فإن ّ
سـتحباب الفعـل بعنـوان البلـوغ ّاحلكم املولوي التكليفي، حيث إن جعـل ا

ًبوصفه عنوانا ثانويا للفعل ّ حكـم مولـوي ولـيس بإرشـادي،ً ّ  وكـذلك هـو ،ٌ
أحـد األحكـام ـ كـام هـو معلـوم ـ االستحباب ّ ألن ّ وليس بوضعي؛ ّتكليفي
 .ّالتكليفية

ّفاتضح أن املجعول  ّ مولـوي ولكنّـه ٌحكـمـ ًبناء عىل هذين االحتاملـني ـ ّ
ّوضعي عىل األول،   .ّوتكليفي عىل الثاينّ

ًوأما بناء عىل االحتامل الثالث فتكون روايات  بـصدد اإلرشـاد » من بلغ«ّ
ّإىل حكم العقل بحسن االحتياط عىل كل حال، وليست بصدد جعـل احلكـم 

ّاملولوي إطالقا، ال يف احلجية وال يف االستحباب ً. 
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صدد بيـان الروايـات بـّ فـإن ًوكذلك هو احلال بناء عىل االحتامل الرابع،
ّوعد مولوي من الشارع يقيض بحصول املنقـاد عـىل نفـس الثـواب املـذكور 

 .اخلرب الضعيف يف
ّوهذا االحتامل يشرتك مع سابقه يف أهنام ال يتضمنان جعل حكـم رشعـي  ّ ّ
ًال يف احلجية وال يف اسـتحباب الفعـل، ويفرتقـان يف أن الروايـات بنـاء عـىل  ّ ّ

عقـل الـذي يقـيض بحـصول املنقـاد عـىل االحتامل الثالث ترشد إىل حكـم ال
ه ليس بالرضورة نفـس الثـواب املـذكور يف الروايـة، بخـالف الثواب، ولكنّ

  نفس الثواب املذكور يف اخلرب؛ ّاملنقاد يستحقّ بأن ّاالحتامل الرابع فإنه يفرتض
ه يتضمن إعامل املولويـة يف ّألن  ّهذا االحتامل وإن مل يتضمن جعل حكم ولكنّ ّ

 .بحصول املنقاد عىل نفس الثواب ٍجعل وعد
 

ة فـوارق عمليـة كـذلك، وهـذه ّقدمـ املتة عىل االحتامالت األربعّرتتبي
ني واالحتاملني األخـريين، وأخـرى ّولفرض بني االحتاملني األُالفوارق تارة ت

 .واالحتامل الثاينّول تفرض بني االحتامل األ
ر ّال يــرب؛ إذ ني واألخــريين فواضــحّولــ األالفــارق بــني االحتاملــنيّأمــا 

االحتامالن األخريان اإلفتاء باالستحباب عـىل وفـق اخلـرب الـضعيف الـذي 
ّاالحتامل الثالث فألنه إرشاد حلكم العقل إىل ّ أما يكون مفاده رجحان الفعل؛

الوعد ّ إال االحتامل الرابع فليس هوّأما و. حسن االحتياط فال مولوية يف املقام
 ٌفعىل كال االحتاملني ال يوجد جعل. ًلثواب، وهذا الوعد بالثواب ليس حكامبا

 .ر للحكم باالستحبابّللحكم فال مرب
ّإن الثمرة بني ما ذكرنا وبـني االسـتحباب >: )رمحه اهللا (قال الشيخ األنصاري 

ات الرشعية، مثـل ّة عىل املستحبّرتتب اآلثار الرشعية املّترتبالرشعي تظهر يف 
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 ورود خرب غـري ّجمردّ فإن ،ً عىل الوضوء املأمور به رشعاّرتتب احلدث املارتفاع
 عليـه رفـع ّرتتـباستحقاق الثواب عليـه، وال يّ إال معترب باألمر به ال يوجب

وكـذا احلكـم باسـتحباب غـسل املـسرتسل مـن اللحيـة يف . لّاحلدث، فتأمـ
 ًاّ بل حيتمل قويـغ جواز املسح ببلله،ّ االحتياط، ال يسوّجمردالوضوء من باب 
 .)١(<، فافهمً رشعياًاّح ببلله وإن قلنا بصريورته مستحبأن يمنع من املس

 ًفيهام حكامّ ألن ران اإلفتاء باالستحباب؛ّام يربّفإهنن ّوالاالحتامالن األّأما 
ًظاهرا بناء ّإما  من الشارع، من هنا جيوز للمفتي أن يفتي باالستحباب؛ ًجمعوال

ٍواقعا بناء عىل جعل حكمّإما طلق البلوغ، وّعىل جعل احلجية مل  ٍّ نفـيسٍّ واقعيً
 . عىل عنوان البلوغٍّثانوي

 واالحتاملـني نيّ وجود ثمـرة عمليـة بـني االحتاملـني األولـّتضحوهبذا ا
 لـه اإلفتـاء يف الرسـالة العمليـة ُّأو الثـاين حيـقّول فمن قـال بـاأل، خرييناأل

ي يكون مفاده رجحان الفعـل، وال باالستحباب عىل وفق اخلرب الضعيف الذ
، وهذا اإلنسان ّ رشعيٌاالستحباب حكمّ ألن ذ عىل ذلك يف يوم القيامة؛َيؤاخ

َّأو الثاين يفرتض أن له حقّول الذي يقول باالحتامل األ ع  اإلفتاء، لـذا يـستطيّ
ّأن يفتي باالستحباب وفقا ملؤد  ذلك اخلرب، فلـو كـان الواقـع عـىل خـالف ىً

 .ذلك فال يؤاخذ
من يقبل االحتامل الثالث أو الرابع فال يـستطيع أن يفتـي يف الرسـالة ّأما 

 . ر الدليل املعترب عىل ذلكّبعد توفّ إال العملية باالستحباب؛
لف فيـه، فـذهب ُوالثاين فقد اختّول الفارق العميل بني االحتامل األّأما و
بموجبهـا االحـتامالن  إىل عدم وجود ثمرة فقهية خيتلف )رمحـه اهللا   ( اخلوئيّالسيد

َاألوالن؛ النتيجة من الناحية الفقهية هي ثبوت استحباب ذلـك العمـل، ّ ألن ّ
                                                           

 .١٥٨، ص٢ج: مصدر سابقول،  فرائد األص(١)
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 باالسـتحباب، وال  ِّيل، فكالمهـا يـسوغ الفتـوىّسواء بعنوانه الثانوي أو األو
 . فرق بينهام يف اآلثار

ّ التحقيق هـو أن هنـاك ثمـرات عمليـة عديـدة خيتلـف بموجبهـا ّولكن
 بعـضها يف )قـدس سـره   (األستاذ الـشهيد عن االحتامل الثاين ذكر ل ّواالحتامل األ

 .)١(املتن
ّ 

إىل وجود ثمرات عملية ـ ًخالفا ألستاذه ـ  )قدس سره(ذهب األستاذ الشهيد 
الحـتامل عـن اّول ة تظهر يف موارد عديدة خيتلف بموجبها االحـتامل األّمهم

 :الثاين، ومن تلك الثمرات
 خرب ثقة عـىل ّودل،  عىل استحباب فعلٌ ضعيفٌ خربّلو دل: الثمرة األوىل

ّنفي ذلك االستحباب، كـام لـو رجعنـا إىل كتـب احلـديث فوجـدنا أن هنـاك 
 : استحباب قراءة السورة  الكذائية، والثـاين مفـاده:منها مفادهّول  األ،خربين

ٍخربا ضعيفا بينام كان الثاين خرب ثقةّول كان األ و،نفي ذلك االستحباب ً ً. 
ّول  عىل االحـتامل األّرتتبففي هذه الصورة ختتلف الثمرة العملية التي ت

 .  عىل االحتامل الثاينّرتتبعن الثمرة العملية التي ت
 ّجية جعل احل<من بلغ>مفاد أخبار ّ بأن وقلناّول  االحتامل األ فإذا بنينا عىل

ــق اخلــرب ــضعيف احلــاكي عــن ملطل ــني اخلــرب ال ــذ يقــع التعــارض ب ٍ، فحينئ
 اخلــرب ّ عــىل نفــي االســتحباب؛ باعتبــار أنّاالســتحباب وخــرب الثقــة الــدال

، فيكـون كـال اخلـربين ّحجة ـ بحسب الفرض ـلزاميات الضعيف يف غري اإل
ً حكم واقعي واحد وهو االستحباب إثباتا ونفيا، فقـد  ًة، ونظرمها معا إىلّحج ً ٍ ٍّ ٍ

 . فال يثبت االستحباب،نصل إىل تساقطهام
                                                           

 .٣٨٢ص ،١١ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول : انظر) ١(
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مفـاد أخبـار مـن بلـغ جعـل ّ بـأن  االحتامل الثاين وقلنا إذا بنينا عىلّأما و
اخلرب الـضعيف احلـاكي ّ ألن ٍاالستحباب الواقعي، فحينئذ  ال تعارض بينهام؛

ّعــن االســتحباب ال يثبــت مــؤداه يعــارض خــرب الثقــة النــايف لــذلك ّ حتــى ُ
ٍ بنفسه يكون موضوعا السـتحباب واقعـي مرتتـب عـىلاالستحباب، بل هو ٍّ ٍّ ً  

ًعنوان البلوغ، واملفروض أن البلوغ حمقق، وكون اخلرب الضعيف معارضا َّ  ال ،ّ
 .ينايف صدق عنوان البلوغ، فيثبت االستحباب

 التعارض فـيام إذا ّققهي حت: الثمرة األوىل>: )قدس سـره  (ستاذ الشهيد قال األ
ّ الثواب عليه، ثـم دل ّترتبستحباب فعل أو وجوبه، و خرب ضعيف عىل اّدل ّ

ٍخرب آخر صحيح عىل عدم رجحانه، فحينئذ بناء عىل االحتامل الثاين، ال يثبت 
رجحان العمل، بينام يثبت االستحباب بالعنوان الثانوي، بناء عـىل االحـتامل 

 .)١(<ّولاأل
 ّء، كام لو دل ضعيف عىل وجوب يشٌ خربّدلّ أنه لو فرضنا: الثمرة الثانية

ٍفإذا بنينا عـىل االحـتامل الثـاين فحينئـذ ، عىل وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل
ٌت عىل أن من بلغه ثوابَّ نص<من بلغ>أخبار ّ ألن يمكن اإلفتاء باالستحباب؛ ّ 
 عىل وجوب الدعاء عند رؤية اهلـالل يـذكر ّلدالٍعىل عمل، واخلرب الضعيف ا

ّ أنك إن امتثلـت ودعـوت عنـد رؤيـة : الوجوب ومعنىًا،ّأن هلذا العمل ثواب
ٌ الثواب، وهذا يعني أنـك بلغـك ثـوابّاهلالل تستحق فـيمكن ، ٍ عـىل عمـلّ

 .اإلفتاء باالستحباب، وإن امتنع اإلفتاء بالوجوب لضعف اخلرب
 للخـرب الـضعيف يف ّجيـةوهو جعل احل، ّإذا بنينا عىل االحتامل األولّأما 

 عىل حكـم إلزامـي ّ اخلرب بحسب الفرض دلّنإحيث ف،  يم غري اإللزامكاحل
 .ءٍ، وحينئذ ال يثبت يشّحجةفهو ليس ب

                                                           

 .٣٨٣، ص١١ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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 عـىل احلكـم ّلـدالعدم إمكـان إثبـات الوجـوب بـاخلرب الـضعيف اّأما 
 .نوع من األحكامال يف هذا ّحجيته فلعدم ياإللزام
ًال يدل عليه فكيـف يكـون طريقـا ّ؛ ألنه عدم إمكان االستحباب بهّأما و ّ

ًوحجة إل  !ثبات غري مدلوله؟ّ
مـدلول ّ؛ ألنـه ر إثبات اجلامع بني الوجـوب واالسـتحبابّوكذلك يتعذ

ّحتلييل للخرب، فال يكون حجة إلثباته عند من يرى ِّ أن حج ّ ية اخلرب يف املـدلول ّ
رمحـه  ( اخلـوئي ّالـسيدِّ يف املدلول املطابقي بكامله كّحجيته  ّ متوقفة عىلِالتحلييل

يرى عدم إمكان االلتزام باملدلول االلتزامي يف صـورة سـقوط ّ أنه  باعتبار؛)اهللا
املدلول املطابقي ّ ألن سقط عنها؛ّ أنه واملفروض، ّجيةاملدلول املطابقي عن احل

 اخلـرب الـضعيف لـيس ّ وأنـ بحسب الفرض ـللخرب الضعيف هو الوجوب 
 . يف الوجوبّحجة

 للمـدلول ّجيـةً املـدلول االلتزامـي لـيس تابعـا يف احلّنعم، مـن يـرى أن
عي عدم وجود الثمرة العملية بـني ّ يستطيع أن يدـكاملريزا النائيني ـ املطابقي 

 املدلول املطابقي سقط عـن ّصحيح أنّ؛ ألنه ّاالحتامل األول واالحتامل الثاين
 يف ّحجـةموجود، فيكـون ـ وهو املطلوبية ـ  مدلوله االلتزامي ّ، ولكنّجيةاحل

 .املدلول االلتزامي
 مـن يـرى التبعيـة بـني :أي>:  اهلاشمي يف حاشيته عىل الكتابّالسيدقال 

َّ املدلول االلتزامي إنام هو ّ من باب أنّجيةالداللتني املطابقية وااللتزامية يف احل
وأن يقول ّ البد ،ة باملدلول املطابقيّقيد من املدلول االلتزامي املّاصةاحلصة اخل

ّيف املقام أيضا أن بـل ، مي ليس هو جـامع الطلـب والرجحـان املدلول االلتزاً
ال يمكـن إثباتـه ّ أنـه  واملفـروض،وهـو الوجـويبّاص الطلب والرجحان اخل

 .)١(<بإخبار من بلغ
                                                           

 .٤٨٢ص، ٤٣ احلاشية رقم : بحوث يف علم األصول، اهلاشمي، مصدر سابق(١)
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 عىل استحباب اجللـوس يف ّإذا ورد خرب ضعيف السند دال: الثمرة الثالثة
ومل يفهم منه استحباب اجللـوس يف ، ّاملسجد إىل طلوع الشمس فهو مستحب

ّبنينا عىل االحـتامل األول   فإنأم عدم استحبابه، ، عد طلوع الشمساملسجد ب
اجللوس يف املسجد قبـل طلـوع الـشمس كـان  ّ؛ ألننحكم ببقاء االستحباب

يف بقائـه، فنستـصحب االسـتحباب بعـد طلـوع ّشك ًا وبعد الطلوع نّمستحب
ب إذا بنينا عىل االحـتامل الثـاين فـال نـستطيع إثبـات االسـتحباّ أما .الشمس

الـذي بلـغ عليـه الثـواب هـو ّ ألن للجلوس يف املسجد بعد طلوع الـشمس؛
 .اجللوس قبل الطلوع

 

 التي هـي املـستند ،<من بلغ>احتامالت أربعة ألخبار ـ  ّقدميف ما تـ ذكرنا 
 عـىل <مـن بلـغ>ّ السنن، وقلنا إن االستدالل بأخبـار ّأدلةلقاعدة التسامح يف 

 ملطلق ّجية، وهو جعل احلّول عىل استظهار االحتامل األُّيعدة املذكورة مبنالقا
 البلوغ خرب ثقة أم خرب غري الثقـة، فتامميـة ّقق سواء كان اخلرب الذي حي،البلوغ

 عىل استظهار هذا املعنى من تلك الروايات دون غريه مـن ّتوقفاالستدالل ت
 . رة إليهااملعاين التي يمكن أن تكون تلك الروايات ناظ

ّإال أن التحقيق يدل ّ ّنا عىل أن الدليل ليس فقط غري قائم عىل هـذا املعنـى، ّ
 :ّبل هناك قرينة عىل عدم إرادته، وهذا يعني أن املناقشة فيه تكون من وجهني

ــا ّأن: ّاألول ــة أخــرى، ومجيعه ــل احــتامالت ثالث ّ جمــرد احــتامل يف مقاب
 . ّ بال مرجحًاترجيحغريه ّمتكافئة، فيكون األخذ باألول منها دون 

 ينفـي أن تكـون بـصدد جعـل <مـن بلـغ>ّأن ظاهر لسان روايات : الثاين
ّمالك جعل احلجية للخرب هو املطابقة والكشف عن ّ ألن ّاحلجية ملطلق البلوغ؛

ٍالواقع يف األعم األغلب، فلو وجدنا يف مورد ّ أن الشارع يقول بحجيـة اخلـرب ّ ّ
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ّ فهذا يعني أن الكشف واملطابقة للواقع لـيس هـو ،ًوإن مل يكن مطابقا للواقع
ًاملالك يف جعل احلجية للخرب، وال يمكن قبـول كـون الكـشف مالكـا جلعـل  ّ

 .ّاحلجية للخرب، ومع ذلك ال جيعل كذلك يف مورد آخر
ّإن االحتامل األول كـان يفـرتض جعـل احلجيـة ملطلـق : وبعبارة أخرى ّ ّ

ّ احلجيـة للخـرب هـو أن الـشارع البلوغ ولو كان بخرب ضعيف، ومعنى جعـل ّ
ّيتعبدنا بثبوت مؤداه، وكيف يمكن اجلمع بني ذلك وبـني ثبـوت احلجيـة لـه  ّ ّ

ّ والذي يعني القول بحجية اخلرب حتى مع عدم ثبوت ،ّحتى مع خمالفته للواقع ّ
ّمؤداه، فيصبح معنى جعل احلجية ملطلق البلوغ هـو ّالتعبـد بثبـوت مـؤدى : (ّ ّ

ّفهو مقتىض جعل احلجية لـه ) ّثبوت مؤدى اخلرب(ّ، أما )ًبتااخلرب وإن مل يكن ثا
ّمن قبل الشارع، وأما  ّفهـو مقتـىض جعـل احلجيـة ملطلـق ) ًوإن مل يكن ثابتـا(ِ

ًالبلوغ، وال يمكن اجلمع بـني ثبـوت مـؤداه وإن مل يكـن ثابتـا هتافـت ّ؛ ألنـه ّ
 .واضح

ّفظهر أن االحتامل األول القائل بجعـل احلجيـة ملطلـق الب ّ لـوغ ال يمكـن ّ
ً، وألنه يؤدي إىل التهافت ثانياًالّالدليل عليه أو لعدم ؛االلتزام به ّ ّ. 

ّوبعد سقوط االحتامل األول عن االعتبار، ال يبقى جمـال للقـول بقاعـدة 
ّ عـىل األخـذ بـاالحتامل األول، وقـد ٌّمبنيـ كام قلنا ـ القول هبا ّ ألن ؛التسامح

:  يف احللقـة الثانيـة حيـث قـال هنـاك)س سـره  قـد (وهذا ما أفـاده . ّاتضح بطالنه
ّ االحتامل األول، وهـو غـري  ّ مبني عىل ـ ما ذكر  عىل ـواالستدالل بالروايات>

ّمتعني، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه؛ ألهنا جتعل للعامـل الثـواب ولـو مـع  ّ
ّفلو كان وضع نفس الثـواب تعبـريا عـن التعبـد بثبـوت . خمالفة اخلرب للواقع ً

نفس الثواب حمفـوظ ّ بأن َ ملا كان هناك معنى للترصيح،ّ وحجية البلوغ ّؤدىامل
 .)١(< مع خمالفة اخلرب للواقع ّحتى

                                                           

 .٢٩٨ص:  مصدر سابق،دروس يف علم األصول، احللقة الثانية) ١(
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، ال الوجـوب، وال االسـتحباب، وال <فـال يثبـت يشء>: )قدس سره (قوله  •
 .اجلامع بني الوجوب واالستحباب

 اخلـرب الـضعيف يف ّحجيـةدم  لعـ:، أي<ّحجيتـهلعـدم >: )قدس سره (قوله  •
 .إثبات األحكام اإللزامية

ال يمكـن أن :  أي،<ًر أيـضاّوإثبات االستحباب به متعذ>: )قدس سره (قوله  •
ما مل يكن ّ؛ ألنه  عىل الوجوبّلدالنثبت االستحباب بمدلول اخلرب الضعيف ا

 . يف مدلوله كيف يمكن أن يثبت غري مدلولهّحجة
 . باخلرب الضعيف: أي،<وإثبات االستحباب به>: )قدس سره(قوله  •
، وهـو <وإثبـات اجلـامع بـني الوجـوب واالسـتحباب>: )قدس سـره  (قوله  •

 .املطلوبية بنحو الداللة االلتزامية
 .بمدلول اخلرب الضعيف:  أي،<به>: )قدس سره(قوله  •
:  أيييل،اجلامع مدلول حتلـّألن :  أي< مدلول حتلييلّألنه>: )قدس سره (قوله  •

 .ّاملدلول االلتزامي كام ذكر السيد اهلاشمي يف حاشيته عىل الكتاب
ّ فـإن  اخلوئي ولـيس عنـد املـريزا،ّالسيد، عند <ّحجةفال يكون >: قوله  •

  املدلول االلتزامي وإن سـقط املطـابقيّحجية يرى ـ كام أرشنا يف الرشح ـاملريزا 
 .ّ ثمرة عىل مبنى السيد اخلوئي، ولكن تبقىه، فال تبقى ثمرة عندّجيةعن احل
عىل نحو ال يفهم من  ذلـك :  أي،< ال يفهم منهٍوعىل نح>: )قدس سره (قوله  •

ّ أن اجللوس يف املسجد بعد الطلوع مستحب:الدليل أو اخلرب  . أو الّ
 االحتامل الثاين جمعول بعنوان ما ّألن :  أي،<ّألنه جمعول>: )قدس سـره  (قوله  •

 .العملبلغه ثواب عىل 
مل يبلغه ثواب عىل اجللوس ّ؛ ألنه <وهذا مقطوع االرتفاع>: )قدس سره(قوله  •

 .يف املسجد بعد طلوع الشمس



 

 

 

 

 
 

 
 

 أقسام الداللة •
  الظهورّحجيةدليل  •
 ّجيةتشخيص موضوع احل •
 ّيف موضوع احلجيةالتفصيالت  •





   
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
  داللة اللفظ عىل املعنىأنحاء •
 أنحاء داللة الدليل الرشعي عىل احلكم •
  داللة الدليل الرشعي املجملّحجية •
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 ٢٨٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 
 

يف هذا ّالعامة  من حتديد الضوابط )هس سرقد(ى األستاذ الشهيد بعد أن انته
 ّ من خالهلا تشخيص داللة الدليل الرشعي، وبعد أن أتمّ التي يتم،املقطع

   الكالم يف الوسائل التي يمكن من خالهلا إثبات صدور الدليل من الشارع
وما  ،قطع جاء يف هذا امل ـ ّتعبديةوجدانية أم تلك الوسائل كانت  سواء ـ

ّل كربى للصغريات التي نقّ الظهور، التي متثّحجية ليبحث عن ،بعده حت يف ُ
 وهو آخر بحث من األبحاث ،وىل من جهات البحث يف هذا الدليلاجلهة األ

  .املرتبطة بالدليل الرشعي
 لتوضـيح ٍ الظهور بتمهيـدّحجيةَ بحث )قدس سره (وهنا يبدأ األستاذ الشهيد 

 .ّحجيته وبعده يدخل يف بيان دليل املراد من الظهور،
 

هناك عالقة بني اللفظ وبني املعنى الذي ّ بأن  القول يف احللقة السابقةّقدمت
ًفمثال لفظ املاء موضوع ملعنـى وهـو الـسائل املعـروف ، وضع له ذلك اللفظ

 بـني اللفـظ نة، ومن خالل هذا الوضـع تنـشأ عالقـةّالذي له اخلصائص املعي
وهذا هو . ًتكون سببا لتبادر ذلك املعنى عند سامع اللفظ املوضوع له، واملعنى

 . املراد من داللة اللفظ عىل املعنى
 :داللة اللفظ عىل املعنى تكون بأحد أنحاء ثالثةو

 ؛ً آخر بـدال عنـهًى ال حيتمل معنٌ حمددًفظ معنىّأن يكون لل: ّالنحو األول
ة  يف معناه وال حيتمل غريه، وليس لـه عالقـٌّفهو نص، <العرشة>من قبيل لفظ 
ْفاج وهم﴿: وكذلك قوله تعاىل. بمعنى آخر ُ ُ ِ ْ َ ما   َ ِ َ ًج ة َ َ ْ ، فـالثامنون يف )١(﴾ َ

                                                           

 .٤:  النور(١)
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ٌ متعنيٌاآلية املباركة هلا مدلول ّ يف أمر حمدّ د وهو الثامنون، وهذا اللفظ ال حيتمل ٍ
ًمدلوال آخر بدال عنه كالسبعني أو التسعني احـتامل ؛ لعدم  يف معناهٌّ، فهو نصً

ْحرمـت﴿:  يف قولـه تعـاىل<متّحر>وكذلك داللة لفظ . إرادة غريه َ ْعلـي م ُ  ُ ْ َ َ 
ْأ هات م ُ ُ َ  .ّى بالنصّوهذا النحو من الداللة يسم.  يف احلرمةٌّ فهي نص)١(﴾ُ 

ية، ّمن داللة اللفظ عىل املعنى هي الداللة النصّول أن النحو األ: ّفتحصل
ًاحتامال واحداّ إال ّى أن عالقة اللفظ باملعنى ال حتتملبمعن ً. 

ّأن اللفظ حيتمل أكثر من معنى، وكل: النحو الثاين ها متكافئة يف نسبتها إىل ّ
بنفس املقدار الذي يكـشف ّول ّاللفظ، بمعنى أن اللفظ يكشف عن املعنى األ

 .به عن املعنى الثاين والثالث وهكذا
 وهذا يكون يف . سواءّاملحتملة إىل اللفظ عىل حدفتكون نسبة تلك املعاين 

رة عـىل ّنسبته إىل معانيه املتكثّ فإن ،<العني>:  من قبيل لفظ؛املشرتكات اللفظية
ومـن قبيـل . وقد يراد املعنى الثاين وهكـذا ،ّول سواء، فقد يراد املعنى األّحد

ّ فإنه يصدق عىل الرطل العراقي واملكي واملدين، وع<الرطل>لفظ  ند إطالقه ال ّ
ُيعرف املراد منه، فداللته عىل الثالثة بنحو واحد بحسب نظام اللغة وأساليب 

ّالتعبري العام، ومن هنا يسمى الدليل جمم  .ًالّ
املجمل قد يراد به ما أفاد مجلة من األشياء، >:  احليل يف املعارجّحقققال امل
 من مجلة أشـياء، ًاهو ما أفاد شيئ: ويف االصطالح. أمجلت احلساب: من قوهلم
 .)٢(<نهّ يف نفسه، واللفظ ال يعيَّهو معني

أن النحو الثاين من داللة اللفظ عىل املعنى هي الداللة عىل نحو : ّفتحصل
ّاإلمجال، بمعنى أن عالقة اللفظ باملعنى حتتمل أكثر من معنى، ونـسبة اللفـظ 

 . سواءٍّإىل تلك املعاين عىل حد
                                                           

 . ٢٣:  النساء)١(
 .١٠٥ص: مصدر سابق معارج األصول، (٢)
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 ارتباطه بأحد تلـك ّتمل معنيني أو أكثر، ولكنّأن اللفظ حي: النحو الثالث
 من قبيل صيغة فعـل األمـر، ؛أقوى من ارتباطه باملعاين األخرىاملعاين يكون 

عىل مطلق الطلب سواء كـان بنحـو ّ تدل ّفهي وإن كان هلا معنيان؛ باعتبار أهنا
أكثـر والعقالء  ،ّولًها عرفا ظاهرة يف األالوجوب أم بنحو االستحباب، ولكنّ

وال ،  صـيغة األمـر ظـاهرة يف الوجـوبّإن:  من هنـا نقـول؛استعامهلم هلا فيه
ٌّإن صيغة األمر نص: نقول ّ ألهنا لو كانت كذلك لكان استعامهلا ؛ يف الوجوبّ

ّ استعامال جمازيا، مع أنّيف املستحب ً  . ّ حقيقيٌ استعامهلا فيه استعاملً
اد منه من غـري احـتامل،  عىل املرّ ما دل:ّوالنص>: )رمحه اهللا( احليل ّحقققال امل
  باعتبـارين،ً جممـالًاّفق اللفظ الواحد أن يكون نصّ املجمل، وقد يتهويف مقابل

َ   صن﴿: قوله تعاىلّفإن  ْ  َ َ ِ بأ فسهن َ ِِ ُ ْ َثالثة َ َ ٍقروء َ ُ  باعتبار االعتداد، جممل ٌّ نص﴾ُ
 أحـد حمتمالتـه داللـة  عىلّفهو اللفظ الدال) الظاهر(ّأما و.  بهُّباعتبار ما يعتد

 . )١(<راجحة، وال ينتفي معها االحتامل
خاليـة عـن ّمـا إ : داللة اللفظ عىل معنـاهّثم>: )رمحه اهللا (ّول وقال الشهيد األ
ْفـاعلم﴿: ، مثـلّاالحتامل وهـو الـنص َ ُ نـه َْ َإ  ال َ  َ ُا  ِ إال ِ ، ويقابلـه املجمـل ﴾ 

َ و ـب ﴿: ل، مثـلّوؤملنطوق وهو املتامل الراجح عىل امع االحّما إو. املذكور ْ َ َ 
ُوجه ْ َر ك َ  .)٢(<مع احتامل مرجوح وهو الظاهرّما إو. ﴾َ 

: هّ والظـاهر بـام نـصّ بني النص)هدام ظلّ (احلكيم حممد سعيد  ّالسيدق ّوقد فر
 ّتكلم والظاهر بعد اشرتاكهام يف الكشف عن مـراد املـّ الفرق بني النصّ إنّثم>

 الحتامل أحـد ؛ واحتامل خالفه يف الظاهرّاملراد من النص القطع ب:ي، هوّاجلد
 :أمور

                                                           

، ّاملحقـق احلـيل القاسم جعفر بـن احلـسن نجم الدين أبو،  يف رشح املخترصاملعترب) ١(
 .٢٨، ص١ج: د الشهداء، قمّمؤسسة سي

 .٤٦، ص١ج: ، مصدر سابقذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، الشهيد األول (٢)
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 ً عن الطريق العقالئـي املـذكور واخرتاعـه طريقـاّتكلمخروج امل: ّول األ
 .آخر

 ّ آخـر عقالئـيٍي، بل لغرضّعدم صدور الكالم لبيان املراد اجلد:  الثاين
 . ّة وغريمها أو غري عقالئيّكاخلوف والتقي

 ّاصـة عن مقتىض الظهور أو عـن إقامـة القرينـة اخلّلمتكغفلة امل: الثالث
 . ، كام يف غري الشارعّ حقهله، لو فرض إمكان ذلك يفّاملوجبة لتبد
 .ل ظهورهّت بالكالم أوجب تبدّضياع قرائن احتف: الرابع

 نعم، ال إشكال يف عدم اعتناء العقالء بـاالحتامالت املـذكورة بأمجعهـا، 
بأصالة جري العاقل عىل مقتىض الطريـق ّول دفع األُيبع، فَّ الظهور هو املتّوأن

 اخلروج عنه حيتاج إىل دليـل رادع، والثـاين ّ سبق أنّومن ثم. املألوف للعقالء
ويـدفع الثالـث أصـالة عـدم اخلطـأ . ل عليها عند العقالءَّبأصالة اجلهة املعو

ولـوال . رينـةوالرابع أصالة عـدم الق. ًأيضال عليها يف غري املقام َّوالغفلة املعو
 . )١(< نظام التفاهمّذلك الختل

 

يف امللحـوظ، ّ إال  ذكرناه أعالهّما سنذكره حتت هذا العنوان ال خيتلف عام
امللحـوظ ّ فإن هناّ أما  هو داللة اللفظ عىل املعنى،ّقدمفامللحوظ يف التقسيم املت
جممـوع أجـزاء الكـالم يف اجلمـل الرتكيبيـة، لة من ّهو جمموع الداللة املتحص

 املراد من املدلول يف املقام هو املـدلول ّنا يف املقام باعتبار أنّوهذا هو الذي هيم
يكـون للجمـل ّ إنـام وهـذا. ّتكلمي للمـّالتصديقي الكاشف عن املراد اجلـد

ّإن العـربة >:  بقـول)رمحه اهللا( النائيني ّحققوإىل هذا أشار امل. الرتكيبية ال لأللفاظ
                                                           

ّاملحكم يف أصول الفقه، السيد حممد سعيد احلكيم) ١( ، مؤسسة املنـار، الطبعـة األوىل، ّ
 .١٦٥، ١٦٤، ص٣ج: هـ١٤١٤
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الكاشف  إذ ؛يف الظهور هو ظهور اجلملة الرتكيبية، وال عربة بظهور املفردات
عن املراد هو مجلة الكالم بام له من النسب وبـام لـه مـن امللحقـات والقـرائن 

 ظهور اجلملة كان عىل خالف ما يقتضيه وضع ّة بالكالم، فلو فرض أنّاملحتف
ر اجلملة، بل ال جيوز األخذ بام يقتـضيه املفردات، كان الالزم هو األخذ بظهو

 بالكالم ما يوجب إمجال اجلملة وعـدم ظهورهـا يف ّوضع املفردات إذا احتف
 .)١(<ه واضح ال حيتاج إىل بيانّاملراد، وذلك كل

 :ّيدل الدليل الرشعي عىل احلكم بأنحاء ثالثة: إذا عرفت هذا نقول
ًأن يكون الدليل الرشعي نصا يف املط: ّاألول   ّيـدل عـىل  بـأنلوب، وذلكّ

احلكم داللة واضحة بنحو حيصل العلم أو االطمئنان باملقـصود، وال حيتمـل 
ويف مثل هـذه احلالـة يكـون الـدليل . ّوجود معنى آخر يدل عليه لفظ الدليل

ّحجة يف داللته عىل إثبات احلكم حلجية العلم واالطمئنان  من دون فرق بـني >ّ
 ً عقليـةً عىل أساس كوهنـا داللـةًبالداللة قائامأن يكون هذا الوضوح واليقني 

أو عىل أساس كون الدليل ،  من قبيل داللة فعل املعصوم عىل عدم احلرمة؛ًآنية
 ،سوى إفادة ذلك املدلول ل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبريّلفظا ال يتحم
أو عىل أساس احتفاف الدليل اللفظي بقـرائن حاليـة أو ، ّى بالنصّوهو املسم

 من وجهة نظر لغويـة وعرفيـة ًوإن كان ممكنا، عقلية تنفي احتامل مدلول آخر
 .)٢(<ّعامة

ّأن يكون مدلول الدليل الرشعي مرددا بني أمرين أو أمور، وكل: الثاين ً هـا ّ
متكافئة يف نسبتها إليه، وليس داللته عىل أحد املعاين بأقوى مـن داللتـه عـىل 

ومقصودنا من >: )قدس سره(ل األستاذ الشهيد  قا؛وهذا هو املجمل. ُاملعاين األخر
                                                           

 .١٤٦، ص٣ج: مصدر سابق فوائد األصول، )١(
 .٢٦٥ص: ، مصدر سابق دروس يف علم األصول، احللقة الثانية(٢)
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 .)١( <املجمل هو الدليل الذي ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به
م الدليل املجمـل إىل قـسمني؛ جممـل بالـذات وجممـل بـالعرض، ّثم قس

 :والدليل املجمل هبذا املعنى عىل قسمني>: فقال
ّبالذات، بمعنى انـه  ًهو أن يكون هذا الدليل املجمل جممال: ّولالقسم األ

، الـواردة يف )رطـل(ليس به معنى ظاهر يف نفسه بالنسبة إلينا، من قبيل كلمة 
ّبعض األدلة، فإهنا كلمة مردد مفادها بني الرطل العراقي ّ  .املدين ويّاملك وّ

ر يف  ظاه  بالعرض، وهو ما كان له معنىًهو أن يكون جممال: القسم الثاين
 ٍ، وحينئـذًاك املعنى الظاهر غـري مـراد منـه واقعـاّن ذأنفسه، لكن ثبت بدليل 

ًيتعذر العمل بمعناه الظاهر، فيصبح بذلك جممال  .)٢(< بالعرضّ
 بأن ًأن يكون الدليل الرشعي ظاهرا يف داللته عىل احلكم، وذلك: الثالث

ّيدل اللفظ عىل أكثر من معنى ولكن ارتباطه بأحد املعاين أقـوى مـن ارتباطـه 
ًا عىل مستوى املدلول ّتصور، بنحو ينسبق إىل الذهن ذلك املعنى ُباملعاين األخر

 كـام يف ؛ّدلول التصديقي دون بقية املعـاينًي، وتصديقا عىل مستوى املّتصورال
ّ فـإن داللة صيغة األمر عـىل الوجـوب، وداللـة صـيغة النهـي عـىل احلرمـة،

 .ّالصيغتني ظاهرتان فيهام وليستا بنصني
 لفت نظر

ّ الظـاهر، مـع أن داللـة الـدليل ّحجيةالبحث يف خصوص ملاذا : إن قلت
  فيه؟ًاّالرشعي عىل احلكم قد تكون ظاهرة أو جمملة أو نص

ًا يف احلكم؛ فهو يوجب العلم واليقني، ّإذا كان الدليل الرشعي نص: ُقلت
ّ القطـع بـال حاجـة إىل تعبـد مـن الـشارع ّحجيـة من باب ّحجةوعليه يكون 

                                                           

 .٥٥٧، ص٧ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
 .نفسهصدر  امل)٢(
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ّإن : وبعبـارة أخـرى. ًذا ما فرغنـا مـن بحثـه سـابقاوه.  تلك الداللةّحجيةب
ّا يف داللته عىل احلكم فهو ال حيتاج إىل تعبّالدليل إذا كان نص د من الشارع من ً

 قد حيتـاج إىل ،نعم.  القطعّحجية من باب ّحجةٍحينذ يكون ّ؛ ألنه هذا اجلانب
 كخرب الثقة فهو  السندَّياخلرب إذا كان ظنّّ ألن د من الشارع من جهة السند؛ّتعب

بعـد أن ّ إال ّحجـةّأن خرب الثقة ال يكون :  أي،تهّحجيدنا بّبحاجة إىل دليل يعب
ًإذا كان سند اخلرب قطعيـا ففـي هـذه الـصورة ال ّ أما ،ّحجيتهيقوم الدليل عىل 
ًفكام أن السند إذا كان قطعيا فهو ال حيتاج إىل . دّ بالتعبّحجيةنحتاج إىل دليل لل ّ

ًا يف املطلـوب ال حتتـاج إىل ّ، كذلك الداللة إذا كانت نـصّحجيتهبدنا ّدليل يعب
 .دليل
 ّحجةإذا كانت داللة الدليل الرشعي عىل احلكم بنحو اإلمجال، فهي ّأما و

 يفيف إثبات اجلامع بني املحتمالت إذا كان له عىل إمجالـه أثـر قابـل للتنجيـز، 
 :ّنبينه أدناهتفصيل 

ً 

ّ أن املجمل هو الدليل الـذي لـيس لـه معنـى ظـاهر يمكـن :أعالهذكرنا 
ًهو الدليل الذي يكون مدلوله مرددا بني أمرين أو : َوإن شئت قلت. العمل به ّ
ها متكافئة يف نسبتها إليه، وليس داللته عىل أحد املعاين بأقوى مـن ّأمور، وكل

 .ُداللته عىل املعاين األخر
م أمـران إضـافيان بالنـسبة إىل  والتبيـني يف الكـالمجـالاإل ّنأ :وال خيفى

 ملكـان جهلـه ؛ باإلضـافة إىل شـخصًشخاص، فربام يكون الكالم جممـالاأل
وعدم معرفته بالوضع، أو من جهة تصادم ظهوره عنده بـام يـصلح للقرينيـة 

 لعلمـه ومعرفتـه ؛ عند شخص آخرًناّعليه من األمور املحفوفة بالكالم، ومبي
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 .)١( به بنظره، وهو واضحّ وعدم تصادم ظهوره بام حفبالوضع
 أحـد املحـتمالت ني يف تعيـّحجـةّإن املجمل ليس : إذا عرفت هذا نقول

نا ال يمكن أن نعمـل باملجمـل بلحـاظ ّالتي يصلح لالنطباق عليها، بمعنى أن
واحـد مـن تلـك االحـتامالت ّ كل نسبة اللفظ إىلّ ألن أحد هذه االحتامالت؛

 بالنـسبة إىل ّحجيتـهالكـالم يف ّ إنـام .وهذا واضح ال كالم فيه. اء سوّعىل حد
 . اجلامع بني املحتمالت

ــهّوممــ ــك ّحجــةّ أن املجمــل :ا ال إشــكال في ــني تل ــات اجلــامع ب  يف إثب
ًهناك علام إمجاليا بإرادة ّ ألن ؛املحتمالت ّ كـل حد تلك االحتامالت، وملا كانأً

 للجـامع ّتكلمجـامع، كانـت إرادة املـ للًانّاحتامل من تلك املحتمالت متضم
 . القطعّحجة من باب ّحجة فيكون املجمل هبذا اللحاظ ؛ًمقطوعا هبا

 املجمـل يف إثبـات ّحجيـةّإن : ولتوضيح املطلـب وتفـصيله أكثـر نقـول
يقبـل ّ ممـا يكون اجلـامع: فتارة :تمالته، ختتلف باختالف املوارداجلامع بني حم

ِّصل يف ظهر يـوم >: )عليه السالم(ام لو قال املعصوم التنجيز والدخول يف العهدة، ك
ّ، وفرضنا أن هذه الرواية مرد<اجلمعة دة بني وجوب صـالة الظهـر ووجـوب ّ

 ب إحـدىالـة يكـون اجلـامع بيـنهام هـو وجـوففـي هـذه احل. صالة اجلمعة
 يمكنـه أن يـأيت ّكلفالصالتني، وهذا اجلامع قابل للـدخول يف العهـدة، فـامل

 . الصالتنيتاة من خالل االحتياط واإلتيان بكليطعباملوافقة الق
ز والـدخول يف العهـدة، كـام لـو ال يقبل التنجيّ مما يكون اجلامع: وأخرى

ًمثال ـ فاجلـامع يف هـذه  بني الوجوب واحلرمة  ـد بني حمذورينّ دليل مردورد
 من الوجوب واحلرمة مها حكـم ّالً ّ؛ باعتبار أن كّو احلكم اإللزاميالصورة ه
ال يقبل الدخول يف العهـدة؛ لبداهـة ّ مما ّ، واملالحظ عىل هذا اجلامع أنهّإلزامي

                                                           

 .٥٨٤، ص٢ ـ١ج:  مصدر سابقهناية األفكار،: انظر) ١(



 ٢٩١ ......................................................................................ّحجية الظهور

أن يرتك وحينها خيـالف ّإما ّ؛ ألنه ّقطعية حتصيل املوافقة الّكلفعدم إمكان امل
 يف ـّوهـذا يعنـي أن اجلـامع . أن يفعل وحينها خيالف احلرمـةّإما الوجوب، و

 .العهدة ال يمكن أن يدخل يف ـمثل هذه الصورة 
ّ رشعي يقبل الدخول يف العهدة وله أثرّ مما ّأن اجلامع تارة يكون: ّفتحصل

وأخرى ال يكون . االستدالل باملجمل بمقدار اجلامعّيصح تنجيزي، وحينها 
 .بمقدار اجلامعّ حتى االستدالل باملجملّيصح كذلك، ويف هذه الصورة ال 

 ية اجلامع يف املجملّمنجزصور إبطال 
هً ذاته جممال، وّلكالم بحدقد يكون ا  يبطل هذا ّ يرتفع لسبب خارجيلكنّ

 : يف حاالت أربعّتصورالتنجيز، وبالتايل خيرج املجمل عن إمجاله، وهذا ي
ّيعني املراد من الدليل املجمل مبـارشة، ّخاص  ٌأن يأيت دليل: احلالة األوىل

راد مـن املجمـل،  إىل تفسري املقصود واملـًناظراّاص كام لو كان هذا الدليل اخل
ًفيصبح حينئذ الدليل نصا . ز أحد املحتمالت السابقة دون غريهّ، وبالتايل يتنجّ

ًدا بـني ّعىل مطلوبيـة غـسل اجلمعـة، وكـان املـراد مـردّيدل ورد دليل لو كام 
ٍارج يثبت االستحباب، فحينئـذ ّالوجوب واالستحباب، ثم ورد دليل من اخل ُ

 االسـتحباب، ومعـه ال ّ وتعـنيـهبذا الدليل  ـرتفاع إمجال املجمل ايف ّشك ال
 . يف إثبات اجلامعّحجةّول يكون الدليل األ

ّن الدليل املجمل كان مفاده أ :ن يفرضأ> :)قدس سره(قال األستاذ الشهيد 
ّ إىل أي خصوصية، بينام ًضاّد بينهام دون أن يكون متعرّاجلامع بني األمرين املرد

. ّ للخصوصية التي تعني أحد األمرينًضاّ متعرّكان مفاد الدليل اآلخر املبني
ّن أّن أن يعني يل مطلوبة، من دوصالة الل:  يقول ما لو ورد دليل:ّولومثال األ

، وهذا جممل يثبت اجلامع بني الوجوب ّ أو استحبايبّطلبها وجويب
ال دليل عىل إثبات أحدمها أو  إذ ؛ّواالستحباب دون أن يعني أحد الفردين
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 إمجال الدليل  ويف هذه الصورة ال إشكال يف جواز رفع.  اآلخرنفيه ليثبت
هذا الدليل املجمل يثبت اجلامع، وهذا ّ ألن  وذلك؛ّاملجمل ببيان الدليل املبني

ّل لنا ما يشبه العلم اإلمجايل بمطلوبية صالة الليل، والدليل املبني ّاجلامع يشك
ثبات أحد الفردين، أو بالداللة ّيثبت إما بالداللة املطابقية كام لو كان نظره إ

ًااللتزامية، إذا كان نظره متعرضا تطبيق ـ ه هلذا ّمع ضمـ  لنفي أحدمها، فيثبت ّ
 .)١(<عىل مصداقه املطلوب، وهو اخلصوصية:  أية األخرى،ّاجلامع عىل احلص
 املراد من املجمل بـشكل غـري ّ يأيت دليل من اخلارج يعنيأن: احلالة الثانية

ًباملالزمة، كام لو كان هذا الدليل اخلارجي نافيا ألحد املحتملـني، :  أيمبارش،
ّفإنه إذا ضم هذا الدليل إىل الدليل املجمل الدائر أمـره بـني املحتملـني يثبـت  ّ

 ينفي أحد ض ـ حسب الفرـالدليل اآلخر ّ ألن كون املراد منه املحتمل اآلخر؛
، فـإذا لـوبنحـو مانعـة اخلّاملحتملني بخصوصه، وملا كان املجمل يدور بينهام 

 الدليل عىل مطلوبية غـسل اجلمعـة، وكـان ّ فلو دل.ّانتفى أحدها تعني اآلخر
ّدا بني الوجـوب واالسـتحباب، ثـم ورد دليـل مـن اخلـارج ينفـي ّاملراد مرد ً

الوجوب، يكون هذا الدليل بنفيه للوجـوب قـد أثبـت االسـتحباب، ومعـه 
 .يرتفع إمجال املجمل
املـراد مـن ّ بـأن ًن يأيت دليل آخر جممل أيضا، ولكن يعلـمأ: احلالة الثالثة

  واحد، وكـانٍ ناظرين إىل موضوعًء واحد، كام لو كانا معا هذين املجملني يش
 لو محال عليه، بخالف ما لـو ًمنها يشتمل عىل طرف يصلح لتفسريمها معاّكل 
ي لـه القابليـة ّمنهام عىل غريه، فهنا يتعني محلهام عىل هذا املحتمل الذّ كل لُمح

ًحلل اإلمجال فيهام بقرينة كوهنام معا  واحد، ويرتفع اإلمجال ٍ ينظران إىل مقصودّ
 باألرطال، ّر ما ورد يف األخبار من حتديد الك:ومثال ذلك. من الدليلنيّ كل يف
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ّن الرطـل مـردإدته بألف ومائتا رطل؛ وحيث ّ حدّدلةفبعض األ ي ّد بـني املكـّ
ّفلو ورد دليل آخر مفـاده أن الكـر. ًيل جممال كان هذا الدل،والعراقي  تقـديره ّ

بـني العراقـي ًيـضا ده أّ؛ ولـرتدً ذاته جممـالّستامئة رطل، كان هذا الدليل بحد
ّ كال الدليلني ناظر إىل يشء واحد، وأن الرطل املكـّا نعلم أن كنّّفلام. ّواملكي ي ّ

ني، وذلـك هو ضعف الرطل العراقي، أمكننا رفـع اإلمجـال عـن كـال الـدليل
عىل الرطل العراقي، ومحله يف الدليل الثاين عىل ّول بحمل الرطل يف الدليل األ

 .وقع التنايف بني الدليلنيّإال و. يّالرطل املك
 يـا : ويـسأله)عليه الـسالم  ( يأيت شخص إىل اإلمام الصادق: ّوبمثال توضيحي

. لـف ومائتـا رطـل هو أّالكر: ً؟ فيجيبه اإلمام قائالّابن رسول اهللا ما هو الكر
ثـم يـأيت شـخص . يّد بني العراقي واملكـّالرطل مردّ ألن ؛فهذه الدليل جممل

 هـو ّالكـر: ً؟ فيجيبه اإلمام قـائالّما هو الكر: )عليه السالم (اإلمام الصادق ويسأل 
ولكـن يف مثـل هـذه . وهذا الدليل كذلك جممل لنفس الـسبب. ستامئة رطل

الرطل العراقي هو ّ بأن هام باآلخر، لعلمناّالصورة يمكن أن نرفع إمجال كل من
 يكـون الرطـل العراقـي ًاي واحـدّفإذا كان الرطـل املكـ، يّنصف الرطل املك

.  ومـائتنيًاي سـتامئة فالرطـل العراقـي يكـون ألفـّاثنني، وإذا كان الرطل املك
 يف أحد الدليلني بـستامئة وبالـدليل اآلخـر ّ الكر)عليه الـسالم  (د اإلمام ّوعندما حد
لـف أ خيـرج عـن أحـدمها، فـال يزيـد عـىل  الّ علمنا أن الكـر،بألف ومائتني

ي ونحمـل ّفنحمـل الـستامئة عـىل الرطـل املكـ.  عن ستامئةّ وال يقل،ومائتني
 .عىل الرطل العراقياأللف ومائتني 

 ذاته، ولكن بـضميمة ّ بحدً من الدليلني جممالٌّ كان كل:إذن يف هذه احلالة
 .ع إمجاهلامحدمها إىل اآلخر ارتفأ

ّإذا كان كـل >:  يف أبحاثه حيث قال)قدس سـره (وهذا ما أفاده األستاذ الشهيد 
ث  بحيـٍ بالذات، وكان هذان الدليالن املجمالن عىل نحـوًمن الدليلني جممال
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ّن بعض حمتمالت كل منهام يتطابق مع بعض حمتمالت اآلخر، ولكن بعـض إ ّ
ّأنـه كـان يف كـل :  أيت اآلخر،ّحمتمالت كل منهام يتعارض مع بعض حمتمال ّ

دليل منهام احتامالن، وعىل تقدير محلهام عـىل أحـد احتاملـيهام ال يتعارضـان، 
 .وعىل تقدير محلهام عىل احتامليهام اآلخرين يتعارضان

ًكام وردت يف األخبار ال كام مثلنا سابقا) ّالكر(ومثال هذا النوع روايات  ّ ،
ّوبـال أي قيـد، ) ّالكر ستامئة رطـل: (بن مسلم تقولّ حممد ّن صحيحةإحيث 

 .ًأيضاوبال قيد ) مائتا رطل وّالكر ألف: (ومرسلة ابن أيب عمري تقول
ّإذا محلت الرواية األوىل عىل املكي، والثانية عىل العراقـي، : وحينئذ نقول

ّالرطل املكي ضعف الرطل العراقي، وأما إذا عكسنا األمـر ّ ألن ؛ّفهام متفقتان ّ
ً عىل املكي، أو معاً معاأو محلنامها العراقي، فهام متعارضـتان، وحينئـذ يف  عىل ّ
  هل يمكن رفع اإلمجال بذلك احلمل وتعيني احلكم؟:مثل هذا

ّ ألن  وذلك؛ كال الدليلني عىل إمجاهلامّحجيةال إشكال يف هذه الفرضية يف 
 املقـام ّ إنام هو التعارض، والتعارض غري حمرز بينهام يفّجيةما يسقطهام عن احل
ّ إال ّجيـةّ، وجمرد احتامل التعارض ال يوجب سقوطهام عن احلًوإن كان حمتمال
 إذا ثبتـت ٍاملناط يف السقوط هـو إحـراز املعـارض، وحينئـذ إذ ؛ًإذا كان حمرزا

ّحجية كل من الدليلني بدليل احل  .تان جمملتانّ، فيكون عندنا قضيّجيةّ
لـو فـرض ّ حتى ،ّ يتمٍقام بوجهّإنه يمكن رفع اإلمجال يف امل: وحينئذ نقول

ّأننا أمضينا اإلشكال وسلمناه يف النوع السابق، وذلك ّإننا ال نريـد : نقول  بأنّ
ايـة الثانيـة ّهنا أن نحمل الرطل يف رواية الستامئة عىل املكي، ونحملـه يف الرو

ٍ بأي دليل كان هذا احلمـل؟ فيـأيت اإلشـكال حينئـذ:ّنهإعىل العراقي، ليقال  ّ ،
ّ نأخذ من كل مـنهام ، وحينئذّحجةّإن هاتني القضيتني عىل إمجاهلام :  نقولّوإنام

ّإن الكـر سـتامئة (  قول املعصوم يف الرواية األوىلّإن: معنى من املعاين، فنقول ّ
ّ، يمكن أن يقصد به املكي، كام يمكن أن يقصد بـه العراقـي أو املـدين، )رطل
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ّلكن عىل مجيع التقادير يدل عىل أن الكر ّ ّ ألن ؛يّ ال يزيد عن ستامئة رطل بـاملكّ
ي أكربها، وهذا الزم مشرتك حمفوظ عىل مجيع التقادير، وهبـذا نكـون قـد ّاملك

ّأثبتنا احلد األعىل للكر ّ ألن ّالكر ال يزيد عن ألف ومائتا رطل بـالعراقيّ ألن ؛ّ
ة ّإن قـول املعـصوم يف الروايـ: ّالرطل املكي ضعف الرطل العراقي، ثم نقول

ي كام يمكن أن يقصد به ّ يمكن أن يقصد به املك)ّالكر ألف ومائتا رطل(انيةالث
ّالعراقي أو املدين، لكن عىل مجيع التقادير يدل عىل أن الكر ال ينقص عن ألف ّ ّ 

ّالرطـل العراقـي أقلهـا وهـذا يعنـي أن الكـر ال ّ ألن ؛مائتي رطل بالعراقيو ّ ّ
ّف العراقـي، وهبـذا يثبـت أن ّاملكـي ضـعّ ألن ّينقص عن ستامئة رطل باملكي

ّاملراد يف الرواية األوىل هو أن الكر ستامئة رطل بـاملكي، وأن املـراد يف الروايـة  ّّ ّ
ّالثانية أن الكر هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ّ ومن الواضح أن سـتامئة رطـل ،ّ

ي ضـعف الرطـل ّالرطل املكـّ ألن ؛ ومائتي رطل بالعراقيًباملكي تساوي ألفا
 .العراقي

الدليلني، بـدون حاجـة  ووهبذا يكون قد ارتفع اإلمجال يف كلتا الروايتني
ّصالة اجلهـة، وبـال تـورط يف اإلشـكال أّ كل منهام وتعيني املراد منه بإىل تعيني
 .)١(<السابق

أن يقوم دليل من اخلارج عىل إثبات أحد حمـتميل املجمـل، : احلالة الرابعة
 لنفـي اآلخـر، بـل يبقـى اآلخـر ًماولكن ال بنحو يكون هذا اإلثبات مـستلز

 املراد ّ، ففي مثل هذه احلالة وإن كان الدليل الثاين ال يعنيًأيضا يف نفسه ًحمتمال
 املجمل يف إثبات اجلامع بني ّحجيةمن املجمل ولكن مع ذلك يوجب سقوط 

يـة ّمنجزهـو لقاعـدة ّ إنـام تنجيز اجلامع باملجملّ ألن ؛زهّاملحتملني وعدم تنج
مجايل، وهذه القاعدة هلا أركان أربعة، ويف مثل هـذه احلالـة املـذكورة العلم اإل
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ا ال ّفإهنـّ ركنها الثالث الذي هو جريان األصول الرتخيصية يف الطرفني، ّخيتل
 ولـذلك جتـري يف ّاخلاص،يته هبذا الدليل ّمنجزجتري يف املحتمل الذي ثبتت 
 .م اإلمجايل حينئذالعلّينحل  ف،ال حمذور واملحتمل اآلخر من دون مانع

م بالـصعيد، وكـان لفـظ ّإذا قام الدليل عىل جواز التـيم: وتوضيح ذلك
ّدا بني خصوص الرتاب وبني مطلق وجه األرض، ثم جـاء دليـل ّالصعيد مرد ً

ّآخر يثبت أن التيم م يكون بالرتاب، ففي هذه الـصورة يكـون الـدليل الثـاين ّ
ه بنفس الوقـت ال  لعـدم ؛ ينفـي املحتمـل اآلخـرًمثبتا ألحد املحتملني، ولكنّ

م بالرتاب ال ينفـي جـوازه بمطلـق وجـه األرض، ّاملنافاة بينهام، فجواز التيم
 املجمــل يف إثبــات اجلــامع، ويــسقط ّحجيــةولكــن ســوف يوجــب ســقوط 

 الركن الثالـث ّ بسبب العلم اإلمجايل، وقد اختلكانّ إنام تنجيزهّ ألن ؛يتهّمنجز
ري فيـه تقـدير، ولـذلك ال جتـّ كـل ّ تنجز عـىلأحد طرفيه قدّ ألن ؛من أركانه

ّاألصول الرتخيصية املؤم  ولـذلك ،ة، بينام جتري يف اآلخر من دون معـارضنّ
 .يتهّمنجزّينحل اجلامع وتبطل 
 

 .مدلول الدليل الرشعي:  أي،<قد يكون مدلوله>: )قدس سره( قوله •
ّأن تلك األمور متكافئة :  أي،<ا إليهها متكافئة يف نسبتهّوكل>: )قدس سره ( قوله •

 .ومتساوية يف نسبتها إىل الدليل الرشعي
 . قد يكون مدلول الدليل الرشعي:  أي،<وقد يكون مدلوله>: )قدس سره( قوله •
 ؛< بني املحتمالتاجلامع يف إثبات ّحجةاملجمل فيكون ّأما >: )قدس سـره  ( قوله •

 . من باب العلم اإلمجايلّحجيتهّألن 
 .هلذا اجلامع:  أي،<إذا كان له>: )قدس سره( لهقو •
:  أي،< يبطـل هـذا التنجيـزاخلـارجما مل حيصل سبب مـن >: )قدس سره ( قوله •
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 .يبطل التنجيز للجامع
ّ، كام لو قال إن مـرادي <بتعيني املراد من املجمل مبارشةّإما >: )قدس سره ( قوله •

 . املعنى الكذائي:من اللفظ الكذائي
، فيثبت ذلك اللفـظ للمحتمـل < املحتملنيحدأينفي ّما إو>: )س سره قد( قوله •

 .اآلخر
املـراد ّ بـأن د بـني حمتملـني ويعلـمّجممـل آخـر مـردّمـا إو>: )قدس سـره  ( قوله •

ًاحد قابل هلام معا فـيحمالن معنى وّ إال ًباملجملني معا معنى واحد وليس هناك
ً آخر جممل أيـضا، ولكـن هـذا يرتفع بدليلّول  إمجال الدليل األّ أن:أي.<عليه

 .  واحدًىاملراد باملجملني معنّ بأن يكون هناك علم من اخلارج  بأنمرشوط
 وإن ّفإنـهّما بقيام دليل عىل إثبات أحـد حمـتميل املجمـل إو>: )قدس سره ( قوله •

، <كان ال يكفي لتعيني املراد من املجمل يف حالـة عـدم التنـايف بـني املحتملـني
 يريد هذا املعنى ويريد ذاك املعنى، لكن العلم اإلمجايل يـسقط ّبمعنى أن املوىل
 .فإذا سقط عن االعتبار نجري الرباءة يف املعنى اآلخر، عن االعتبار





 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 عية عىل العمل بالظاهرّة املترشقيام السري •
 رية العقالئية عىل العمل بالظاهرقيام الس •
 ّك بالكتاب والسنةّرة بالتمس اآلماالستدالل باألخبار •
  الوجوه أعالهبنيالفوارق  •
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 الظـواهر ّحجيـةيرشع األستاذ الشهيد يف هذا املقطع يف االستدالل عـىل 
 نـشري إىل )قـدس سـره   (ّوقد ذكر ثالثة وجوه، وقبل أن نفصل الكالم يف مـا أفـاده 

 :مالحظتني
ة تـساهم يف ّتعـددّإن علم األصول حيتوي عىل مـسائل م: وىلاملالحظة األ

ّ مسألتي حجية خرب الواحـد وحجيـة ّعدُعملية استنباط األحكام الرشعية، وت ّ
 ـّ يف األعـم األغلـب ـالفقـه ّ ألن ّالظهور من املسائل األصولية بالغة األمهية؛
 تـهّد متاميـة حجيبعّ حتى  الواحدُيعتمد عىل خرب الواحد؛ لندرة املتواتر، وخرب

ّال يمكن االستفادة منه ما مل يـتم إثبـات حجيـة الظهـور ّهـذا مـضافا إىل أن . ّ ً
اإلخبارات التي تعتمد الظهور يف الداللة عىل احلكم الرشعي أكثر بكثري مـن 

ّ ما مل نثبت حجية الظـواهر ال :ّعىل احلكم بالنص، وعليهّ تدل اإلخبارات التي
ّ وغريه من األدلة التي تعتمد الظهـور، ومـن هنـا يمكن االنتفاع بخرب الواحد

 .ا واالستدالل عليهاّحجيتهًكان لزاما علينا البحث يف 
ّأن الظهور هو أحد األمارات الظنيـة، وملـّشك ال : املالحظة الثانية  ا كـانّ

نا بالعمـل ّا بحاجة إىل دليـل مـن الـشارع يعبـد، كنّّحجةيف نفسه ليس بّالظن 
 الداللة َّي الداللة عىل ذلك، أو ظنَّّأن يكون قطعيّإما يل بالظواهر، وهذا الدل

 . ّ قطعيٍ داللته باخلصوص بدليلّحجية تثبت ٍعىل ذلك بنحو
 

  الظـواهرّحجيـة إلثبـات )قدس سره (األستاذ الشهيد ّأما الوجوه التي ذكرها 
 :فهي
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ّّ 

قائمة يف عـرصهم عـىل ، )عليه السالم ( املعارصين للمعصوم ّترشعةاملّإن سرية 
، ا كانت هذه السرية مأخوذة مـن املعـصوم مبـارشةّالعمل بظهور الكالم، ومل

َّلو مل تكـن قائمـة عـىل ذلـك فالبـد أن ّإال و. ّحجةّعىل أن العمل به ّ تدل فهي
 يعملـون بظـواهر الكـالم ّتـرشعة يكـن امللـو ملّ؛ ألنـه يكون هلـا بـديل آخـر
َّ فالبد أن تكون هلم طريقـة أخـرى يستكـشفون هبـا ّتكلمالستكشاف مراد امل

 عنهـا مـن ُ السؤالُل ظاهرة غريبة ولكثرَّولو كان هناك طريق آخر لشك، ذلك
اكتـشاف ّ ألن قل إلينـا ذلـك؛ ولنُ،ةّ عنها من األئمُ واجلواب،قبل األصحاب

ن خالل الظهور من األمـور املـستحكمة يف مجيـع املجتمعـات  مّتكلممراد امل
ًحجةوهلذا لو مل تكن ، العقالئية  لو مل يكن اكتشاف مـراد : بمعنى ـّاألئمة عند ّ

ولـو ، لردع عنـهـ )  عليه السالم (ً من خالل ظهور كالمه مقبوال عند اإلمام ّتكلمامل
ّنـه إقل إلينا، وحيث لسؤال واجلواب لنردع لكثر السؤال واجلواب؛ ولو كثر ا

 ّحجيـة : عـدم الـردع، ومـن عـدم الـردع:ُمل ينقل، نستكشف من عدم النقل
ً، وأنه كان مقبوال عند ّتكلمالعمل بالظهور الكتشاف مراد امل  .ّاألئمةّ

ّإن االسـتدالل >: ًرا هلذا الوجهّ يف بحوثه مقر)قدس سـره (قال األستاذ الشهيد 
 أصـحاب املعـصوم ّمترشعةّات سرية فعلية يف ّ يتوقف عىل إثبّترشعةبسرية امل

 . وهذا ما نقوم به)عليه السالم(
ّوهنا نطبق الوجه اخلامس من الوجوه املتقدمة يف إثبات معـارصة الـسرية  ّ

 .ًيكون نافعا يف املقامّ حتى للمعصوم،
 لـو مل يكـن قـد )عليه الـسالم  (ّأن أصحاب املعصوم : وحاصل ذلك الوجه هو

ّ العمل بقاعدة حجية الظهور،انعقد بناؤهم عىل ّ واقتناص املعـاين مـن األدلـة ّ
ُفظية عىل أساس الظهور، بل كـان بنـاؤهم عـىل قاعـدة أخـرى بـدالل ٍ  مـن ًالّ

ّيعملـون إال إذا قطعـوا  ّأهنم كانوا ال: الظهور، من قبيل قاعدة اليقني، بمعنى
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مـن هـذه ٍم عـىل مـسلك  ونحو ذلك، فلو كان بنـاؤهّتكلمّأن هذا هو مراد امل
ّ لكان ذلك حدثا غريبا يف الفهـم الفقهـي، وال نحتمـل أن يقـع املسالك، إذن ً ً

ُمثل ذلك احلادث ويكون مبنى فقهاء الطائفة عليه ثم ال يشار إليه، وال يـصل  ّ
 .إلينا عنه عني وال أثر

ّ من هذه البنـاءات، ومل يـرش أحـد مـن األصـوليني ٌء فإذا مل يصل إلينا يش ُِ
ًقديام وحديثا ُ مل يـرش أحـد مـنهم إىل  ـّذلك الفـنلـُ ولـو يف املـصادر األوىل ـ ً
ًيكـون هـذا منفيـا : ٍ منـه، حينئـذٌء ، ومع هذا مل يصل إلينا يشًالخالف هذا مث ّ

ًبحساب االحتامالت، وال يتوهم أن األصحاب كانوا يعملون دائـام حلـصول  ّ ّ
ّالقطع غالبا أو دائام مع الظهور، فيكون احلجة هو القطع،  ً ٍوكان هذا بشكل ال ً

ّيشكل ظاهرة غريبة ُ>)١(. 
 

، ّتكلمّن سرية العقالء قائمة عىل العمل بـالظواهر يف اكتـشاف مـراد املـإ
ًوهذه السرية مـستحكمة عنـدهم، فـإذا مل يكـن الـشارع راضـيا عـن العمـل 

 أن يـردع عنهـا، ـً حفظـا ألغراضـه ـينبغـي  كان ،بالظواهر يف اكتشاف املراد
السرية العقالئية لكي تكـشف ّ ألن ؛أمضاهاّ أنه  فهذا يعني،ّنه مل يردعإوحيث 

 .ط اإلمضاء الذي نكتشفه بالسكوتّهي بحاجة إىل توسفعن احلكم الرشعي 
 الظـواهر بـسرية العقـالء ّحجيـة عىل )قدس سـره  (فاستدالل األستاذ الشهيد 

 : رينف من أمّيتأل
استقرار طريقة العقالء عىل األخذ بالظهورات وكشفها عن املـراد : ّولاأل
 ،، ولذا ال يقبل اعتذار العبد الذي خيالف ظاهر كـالم مـوالهّتكلمي للمّاجلد

 . لهًياّ جدًبعدم علمه بكون الظاهر مرادا
                                                           

 .٢٤٢، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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القطع بإمضاء الشارع هلذه السرية، والدليل عىل هذا اإلمضاء هـو : الثاين
ردعهم عنها باخرتاع طريقة أخرى يف مقام إفادة مرامه، وعدم الـردع يف عدم 

 .مثله يوجب القطع باإلمضاء بعد وضوح عدم مانع عن الردع
الـشارع باع ظاهر كالم ّتاال شبهة يف لزوم >: )رمحه اهللا ( اخلراساين ّحقققال امل

ظهـورات يف بـاع الّتا الستقرار طريقة العقالء عـىل ؛يف تعيني مراده يف اجلملة
 لوضـوح عـدم اخـرتاع طريقـة ؛رادات، مع القطع بعدم الردع عنهـاتعيني امل
 .)١(<يف مقام اإلفادة ملرامه من كالمه، كام هو واضحأخرى 

تسامل عليهـا ّ مما  الظواهرّحجيةّ أن ّغري خفي>: )رمحه اهللا ( اخلوئي ّالسيد  وقال
، وحيـث مل يكـن للـشارع  عليها يف مجيع أمورهماالعقالء يف حماوراهتم، وبنو

 بلسان القوم، ومل يـردع عنهـا، فهـي ّتكلميف حماوراته، بل كان يّخاص طريق 
ُممضاة عنده أيضا، وهذا واضح، ولذا مل يعثر عىل خالف فيه ً>)٢(. 

باع ظهـور ّتا عىل ّ بناء العقالء قد استقرّإن>: )رمحـه اهللا ( الروحاين ّالسيدوقال 
 كذا مـن طريـق ظـاهر ّتكلممراد املّ بأن ، واحلكممّتكلالكالم يف تعيني مراد امل

 .كالمه
 الــشارع جــرى يف كالمــه عــىل طبــق هــذه الطريقــة ّ أن: ومــن الواضــح

ر ّلظهر وبان لتوفّإال العقالئية ومل خيرتع طريقة أخرى خمالفة لطريقة العقالء، و
 يروم الـشارعّ مما عليه أساس فهم التكاليف وغريها إذ ؛الدواعي لظهور ذلك

 نقطع بعدم ردع الشارع عن الطريقة العقالئية ،بيانه، وحيث مل ينقل إلينا ذلك
 .)٣(<مرامهوإمضائه لبنائهم وجريه عىل وفق جمراهم يف تفهيم 

                                                           

 ٢٨١ص: ّ كفاية األصول، املحقق اخلراساين، مصدر سابق)١(
 .١٢٧، ص٣ج: ، مصدر سابق دراسات يف علم األصول(٢)

 .٢٠٧، ص٤ج: مصدر سابق منتقى األصول، )٣(
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الطرق البيانية التـي ّ أهم حيث كان الكالم هو>: هدام ظلّ احلكيم ّالسيدوقال 
زه ّ تعاىل به اإلنسان وميل اهللاّفضّ مما جرى العقالء عىل التفاهم هبا، وكان ذلك

 يف أداء املقاصـد ّخاصـةبه عن البهائم، وكان للعقـالء وأهـل اللـسان طـرق 
بالكالم وحتصيلها به، فالظاهر من الشارع األقدس جريه عىل الطرق املذكورة 

كان عليه التنبيه عىل ذلك، والـردع عـن ّإال واملتابعة هلا وعدم اخلروج عنها، و
يـة كـسائر الـسري ّولمتابعتهـا هـي مقتـىض الطبيعـة األّ ألن ؛الطرق املذكورة

، فتحتاج خمالفتها إىل البيان والردع، وحيث مل يظهر منه الردع ّعامةالعقالئية ال
 ً كـان ذلـك قرينـة،عن الطرق املذكورة، بل اجلري عليها يف كثري مـن املـوارد

باعـه، ّتا بًراّبغرضه ومغـرً ّكان خمالّإال  عىل إمضائه للطرق العقالئية، وّقطعية
 . ّ حقهوهو قبيح منه ممتنع يف

ال ريب يف عدم خروج الشارع عن الطـرق العقالئيـة يف مقـام : وباجلملة
 لـسرية ً إمـضاءً الطرق املذكورة رشعاّحجيةالتفاهم بالكالم، وهذا راجع إىل 

 فكام جيوز أخـذ مقاصـده مـن .من دون فرق بني كالمه وكالم غريه ،العقالء
 كذلك جيوز أخذ مقاصد غريه هبا يف حكمـه، كـام يف ،املذكورةكالمه بالطرق 

 . )١(<موارد الوصايا واألقارير والشهادات وغريها
يمكـن تقريـب االسـتدالل بالـسرية >: )قـدس سـره  (وقـال األسـتاذ الـشهيد 

 :ّالعقالئية عىل العمل بالظواهر بوجهني
ــي عــىل العمــل بــالظهور عنــد العقــالء يف : ّالوجــه األول معاشــهم ّمبن

ــة، حيــث إن ســريهتم انعقــدت عــىل األخــذ  ــة اليومي ّوأوضــاعهم اخلارجي ّ ّ
 .ّبالظهورات يف جمال أغراضهم التكوينية

ّمبني عىل االلتفـات إىل تعامـل العقـالء بـالظهور يف جمـال : الوجه الثاين
ٍّأغراضهم الترشيعية، حيث إن بناء العقـالء فيهـا عـىل إلـزام كـل مـن اآلمـر  ّ ّ

                                                           

ّاملحكم يف أصول الفقه، السيد حممد سعيد احلكيم )١(  .١٦٣، ص٣ج: ، مصدر سابقّ
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ّهور؛ ألهنم يرون أنه حجةواملأمور بالظ ّ ّ>)١(. 
 

باألخبـار اآلمـرة ـ  ّتكلمالستكشاف مراد املـ  الظهور ّحجية عىل ّلدُاست
ّإ   لـف فـي م >: )صلّى اهللا عليه وآلـه    (كقول رسول اهللا، سنّة بالقرآن والّمسكبالت ّ

ّ اب اهللا وع   أهل ب  ، و نهما لن يف قا ح  يردا  كت: ا قل   .)٢(< ا وض ّ
ّإن معنى التمسك بالكتاب هو اتباع ما يقولـه، وهـذا : تقريب االستدالل ّ ّ

ّال معنى لألمر بالتمـسك بـه إذا مل  إذ ؛ًيصدق عرفا عىل العمل بظواهر القرآن
ّاحلكيم من الظـواهر، وأمـا ّ أن أغلب آيات الذكر ؛ باعتبارّ حجة تكن ظواهره

ًاآليات التـي تكـون نـصا يف مفادهـا فهـي قليلـة جـدا بالقيـاس إىل اآليـات  ًّ ّ
ّالظاهرة، فنفس األمر بالتمسك بالكتاب يكشف عن أن ظواهره حجة ّ ّ. 

 

ّ الظهور، وهن االسـتدالل بـسرية ّحجيةذكرنا أعاله ثالثة وجوه إلثبات 
 بالكتاب ّمسكت عىل لزوم التّالسرية العقالئية، واألخبار التي دل، وبّترشعةامل
 .وبني هذه الوجوه فوارق.  والعمل هبامسنّةوال

ّق عن الوجهني اآلخرين يف أنـه بحاجـة إىل متاميـة ّالوجه الثالث فيفرّأما 
                                                           

 .٢٤٧، ص٩  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
، ّالقمـي، أيب جعفر حممد بن عـيل بـن احلـسني بـن بابويـه الصدوقللشيخ مايل األ) ٢(

: هــ١٤١٧قـسم الدراسـات اإلسـالمية، مؤسـسة البعثـة، الطبعـة األوىل، : حتقيق
: حتقيق ،الطويسلشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن مايل األ .٨٤٣، ح ٦١٦ص

، ح ٥٤٨ص: هــ١٤١٤ البعثة، الطبعة األوىل، قسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة
 بـن احلـسني بن أمحد بكر أيب اجلليل احلافظ املحدثني إلمام،  السنن الكربى.١١٦٨
 .٨١٤٨، ح ٤٥، ص٥ج: الفكر دار البيهقي، عيل
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 ؛سنّة بالكتـاب والـّمسك ظهور تلك األخبار اآلمرة بالتّحجيةٍدليل آخر عىل 
ًا، ّ وليـست نـصسنّة بالكتـاب والـّمـسكخبار ظاهرة يف لزوم التهذه األّألن 

فـال يكـون معنـى ّإال  هذا الظهور يف الرتبة السابقة، وّحجيةّفالبد من فرض 
ن ّوالّأما الوجهان األ و. الظهورّحجية بظهور هذه الروايات إلثبات ّمسكللت

ًليال ليست دـ ّالئية سواء املترشعية أم العق ـ السريةّ ألن ؛ان عىل ذلكّتوقففال ي
ًلفظيا ّ بظاهرها، وإنام هي من األدلة اللبيةّمسك ليتّ ّ ّ. 
ة ـ عّتـرشـ أعني سـرية املّول األّ فإن ،ّالفرق بني الوجه األول والثاينّأما و
 ّترشعةعىل إثبات كون سرية املّ إال  الظهورّحجية االستدالل به عىل ّتوقفال ي

 فـال ـ أعنـي الـسرية العقالئيـة ـالثاين ّ أما . ًمنعقدة فعال عىل العمل بالظهور
مـن إثبـات عـدم ّ البـد  الظهور، بـلّحجيةيكفي ذلك يف االستدالل هبا عىل 

ويف مقام املقارنـة بـني االسـتدالل >: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد . الردع عنها
ّإنه قد اتضح: بالسريتني نقول إىل إثبـات  ال حتتاج ّترشعةّ أن سرية امل:ذكرناّ مما ّ

ّ أهنا هي بنفسها نتيجة موقف الشارع، فتكـون ؛ باعتباراّحجيتهعدم الردع يف 
 فهي من هذه الناحية تعترب أقوى من ، إذنّالعلةكاشفة عنه كشف املعلول عن 

ٍالسرية العقالئية التي حتتاج إىل ضم إثبات عدم الردع، عىل نحـو أحوجهـا يف  ّ ّ
ا كام ّحجيتهّعية مصادرة يف دليلها إلثبات ّبعض األحيان إىل أخذ السرية املترش

 .)١(<ًعرفت سابقا
 

عني مـن ّ املستكشفة مـن سـرية املتـرشّسنةاالستدالل بال>: )قدس سره ( قوله •
 ّلقة الثانيـة أن معلولة للسنّة، فلهذا ذكرنا يف احلّترشعةسرية املّ ألن ؛<الصحابة

 وعـن ّالـرشعي عـن طريـق برهـان اإلنة تكشف عن الدليل عيّالسرية املترش
                                                           

 .٢٦٢، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
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 .ّالعلةطريق اكتشاف 
 يف احللقة السابقة توضيح الطريق إلثبات هذه ّقدموقد ت>: )قدس سـره  ( قوله •
 الداللة يف الدليل الرشعي، حتـت ّحجية وذلك يف البحث عن إثبات ؛<السرية
نسبة بني  الّ أنـً مرارا ـونحن قد ذكرنا .  الظهورّحجيةاالستدالل عىل : عنوان

ّاحللقة الثانية والثالثة هي العموم من وجه؛ بمعنى أن هناك مطالب مل تذكر يف 
وهنـاك جـامع مـشرتك ،  وهنا مطالب مل تذكر يف احللقة الثانيـة،احللقة الثالثة

 .بينهام
االســتدالل بالــسرية العقالئيــة عــىل العمــل بظــواهر >: )قــدس ســره( قولـه •
 . من خالل ظاهر كالمهّتكلممل اكتشاف مراد ا:،  بمعنى<الكالم
، للنـاظر يف <فيـهّشك ال ّ مما ًوثبوت هذه السرية عقالئيا>: )قدس سـره  ( قوله •

 .املجتمعات العقالئية
 .ثبوت السريةّألن :  أي،< حمسوس بالوجدانّألنه>: )قدس سره( قوله •
 ،<ويعلم بعدم كوهنا سرية حادثة بعد عـرص املعـصومني>: )قدس سره ( قوله •
لو مل تكن : ّإن هذه السرية حادثة بعد عرص املعصومني، قلنا: لو قال قائل :أي

ّ فهـذا يعنـي أن للعقـالء سـرية أخـرى يف ذلـك )عليهم السالم (موجودة يف زماهنم 
 .ولو كانت هلم سرية أخرى لنُقلت إلينا، الزمان



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
ّة املترشعة عىل حجية الظهوراإلشكال عىل االستدالل بسري • ّ 
 ّاإلشكال عىل االستدالل بالسرية العقالئية عىل حجية الظهور •

ü قصورة السرية العقالئية عن شمول مجيع املوارد 
ü ّعدم قابلية السرية العقالئية إلثبات حجية مطلق الظهور 
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) صلّى اهللا عليه وآلـه()  علـيهم الـسالم(
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ُ ما يمكن أن يثار من نقـض وإبـرام )قدس سره ( صنّفيف هذا املقطع يبحث امل
 . الظهورّحجيةهبا عىل ّتدل عىل الوجوه الثالثة التي اس

ّ 

ً ليست دليال لفظيا وّترشعةّمن املعلوم أن سرية امل  فـإذا .ّ لبيٌهي دليلّإنام ً
 .  باإلطالقّمسك وال نتّتيقن نأخذ بالقدر امل،شككنا يف سعة دائرته أو ضيقها

ٍإن هنــاك ظهــورات: ولتوضــيح الفكــرة أكثــر نقــول  وهنــاك ،ً واضــحةّ
 كبرية لفرز املعارضـات والقـرائن؛ وهـذه هـي ةّ حتتاج إىل إعامل دقٌظهورات

ًقد يستفيد من الدليل ظهورا ّول الفقيه األّ ألن التي توقع اخلالف بني الفقهاء؛
 الـذي كـان ّفإذا شككنا يف أن. ر الذي يستفيده الفقيه الثاينوخيتلف عن الظه

 يف العمل بالظهور هـل هـو الـدائرة األضـيق أو الـدائرة ّترشعةعليه سرية امل
. يّ لبـٌ دليـلّتـرشعةسـرية املّ ألن ؛ّتيقن أن نقترص عىل القدر املّاألوسع، فالبد
ون هبـذا لـم هـل كـانوا يعّتـرشعةّيف أن املّشك مورد نـّ كل نا يفّوهذا يعني أن

ونحـن نريـد أن . ّترشعة بسرية املّمسك ال يمكن أن نت؟لونم ال يعمالظهور أ
 .يف الظهورّشك لّ حتى يف موارد اًمطلقا الظهور ّحجيةنثبت 

 الظهور بنحو القضية املهملة، ّحجيةَّ إنام تثبت ّترشعةّأن سرية امل: ّفتحصل
 ًمطلقـا الظهـور ّحجيـةة اجلزئية، ونحـن نريـد أن نثبـت ّوالقضية املهملة بقو

ّفالبد من دفع هـذا اإلشـكال حتـى يمكـن الت. ةيّالكلوبنحو املوجبة   ّمـسكّ
 . الظهوريةّحجّبسرية املترشعية إلثبات كربى 

ّربام يقال ببعض >:  هذا اإلشكال يف بحوثه فقال)قدس سره ( صنّفر املّوقد قر
َّن هذه الـسرية أعية من ّالضعف يف االستدالل بالسرية املترش وجهات النقص
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ّباعتبارها دليال لب َأن يقت وَّالبدًيا ً ْ  من مدلوله، ّتيقنرص فيه عىل القدر القطعي املَ
ْفال يمكن أن نثب  ، بـه مـن الظهـوراتّتـرشعةًما أحرز يقينا عمـل املّ إال ت هباَ

ّ ال يمكن أن نثبـت هبـا حجيـة الظـواهر احلاليـة البحتـة غـري املكتنفـة :ًفمثال ْ َ
؛ ة كـان عـىل األخـذ هبـاّعمل أصحاب األئمّ بأن ال يمكن القطع إذ ؛بالكالم

للفظيـة شيوع االستدالل بمثلها يف جمال االستنباط بخـالف الظـواهر العدم 
قـد ال ًيـضا  بل بعض مراتب الظهـورات اللفظيـة أسنّةال ولة يف الكتابّاملتمث

 .حيرز العمل به من قبلهم
ة ّهـي يف قـو وعية قـضية مهملـةّيكون مضمون السرية املترش: احلاصلو

ّاجلزئية فال يمكن الرجوع إليها كلام  ٍك يف حجية ظهورّكُأو شّك ُشِ  كـان فيـه ّ
ّ من قبيل كونه يظن بخالفه أو ال يظن بوفاقه أو غري ؛نكتة تستوجب التشكيك ّ

هــذا بخــالف الــسرية العقالئيــة املنعقــدة بمعنــى القــضية الطبعيــة  وذلــك،
اللفظيـة بمراتبهـا  ويف عمومها ملطلق الظواهر احلاليةّشك َّ فانه ال ي،العقالئية

ًاملتعارفة عقالئيا ّ>)١(. 
 ّقدم عىل اإلشكال املتّصنفجواب امل
 اإلشـكال أعـاله، ّ يف متن احللقـة لـرد)قدس سره (ض األستاذ الشهيد ّمل يتعر

ّإال أن الـصحيح أنـه ال ينبغـي أن >: ه يف بحوثه العالية فقالّه تعرض لردولكنّ ّ ّ
ّ سنخ قضية ودليل يف قوة القضية املهملة، بحيث متـى ّترشعةّنفهم أن سرية امل ّ ّ

ّإن املهملـة يف قـوة : ما شككنا يمكن أن نقـول ّاجلزئيـة، فيقتـرص عـىل القـدر ّ
 .ًهذا ليس صحيحاّ فإن ّال يصح االستدالل يف الباقي،: ٍ، وحينئذّتيقنامل

، وإن كانـت ّتـرشعةبل الصحيح إمكان اسـتفادة التعمـيامت يف سـرية امل
ّ لبيا، لكن بعد ضم افرتاض السرية العقالئية، بمعنـىًالدلي ّ ّّ ّأننـا نأخـذ بعـني : ً

                                                           

 .٢٥٤، ص٤ ج): اهلاشمي( بحوث يف علم األصول (١)
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ًئية أوالة العقالاالعتبار السري ّ ّ، وبلحاظها نستنتج القضية املعممـة مـن سـرية ّ ّ
 .ّترشعةامل

ّبل احلقيقة هي أن أخذ السرية العقالئية بعني االعتبار يف مقام االستدالل  ّ
ّ عـىل كـل حـال؛ القتنـاص النتيجـة ولـو يف ٌ الزمٌ وإثباهتا أمرّترشعةبسرية امل
 .)١(< عىل ما سوف تعرفه إن شاء اهللا تعاىل،اجلملة

 

 :  الظهورّحجية اعرتاضني عىل االستدالل بالسرية العقالئية عىل ّصنفذكر امل
ّ 

ذا  هـل العقـالء يعملـون بـالظهور إ:إذا جئنا إىل السرية العقالئية نـسأل
ً عقالئيـا ولـو مل تكـن معتـربة رشعـا ٌ معتـربةـيـة ة ظنّأماركانت هناك   عـىل ـً

 اخلالف أم ال يعملون؟
ًلو سمع العقالء من زيـد كالمـا، وكانـت عنـدهم أمـارة أخـرى : ًفمثال ٍ

ّتكشف أن مراده يشء غري ما يظهر من كالمه، ففـي مثـل هـذه الـصورة هـل 
ال يعملـون ّ أهنم  ال؟ من الواضحمًثرا أن عليه أوبّتيعمل العقالء بالظهور وير

ية من هذا النوع ًثرا إذا قامت عندهم أمارة ظنّأبون عليه ّ وال يرتّتكلمبكالم امل
 الظهور الـذي مل ّحجية السرية العقالئية قائمة عىل ّوهذا يعني أن. عىل خالفه

ّ أما حجية،تقم أمارة عىل خالفه الف فـال  الظهور املبتالة هبذه األمارة عىل اخلّ
وجود سرية عقالئية عىل العمل بالظهور  لعدم ؛يمكن إثباهتا بالسرية العقالئية

ر و الظهّحجيةّوهذا يعني أن االستدالل بالسرية العقالئية عىل .  كهذاٍمورديف 
من قال ّ فإن ؛يف هذا املوردّ حتى  الظهورّحجيةعى ّاملدّ ألن عى؛ّمن املدّأخص 

 . حالة خمالفة القياس للظهوريفّ حتى  قال هبا،ّجيةباحل
                                                           

 .٢٦٤، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
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 يف حكـم مـن األحكـام، وكانـت ّإذا وجد ظهور رشعي: وبعبارة أخرى
 كام ، عىل اخلالفـًا غري معتربة رشعا لكنّهً معتربة عقالئيا وـية هناك أمارة ظنّ

يـة  عىل عدم نجاسة الفقـاع، وقامـت أمـارة ظنّلو كان للدليل الرشعي ظهور
 نعمـل ـ يف هـذا املـورد  ـنـاّفمـن الواضـح أن، الداللة كالقياس عىل نجاسته

من هنا نسأل . ًة غري معتربة رشعاأمارّ؛ ألنه ًبالظهور رشعا وال نعتني بالقياس
ّ هذا الظهور؟ مـن الواضـح أن الـدليل لـيس هـو الـسرية ّحجيةما هو دليل 

ّوهـذا يعنـي أن . ّالعقالئية؛ ألهنم ال يعملـون بـالظهور يف مثـل هـذه املـوارد
 .  الظهور غري شامل جلميع املواردّحجيةدالل بالسرية العقالئية عىل االست

 ّفلو فـرض كـون األمـارة املفيـدة للظـن>: )رمحه اهللا ( األصفهاين ّحقققال امل
بـاع الظـاهر ّتا العميل عىل عـدم همؤبنا فال حمالة ، عند العقالءّحجةباخلالف 

 ال ًمارة املزبورة رشعا األّجية عندهم عىل خالفه، وعدم احلّجةالذي قامت احل
، وحيث ال بناء من العقـالء يفيد مع وجود املقتيضّ إنام عدم املانعّ ألن جيدي؛

 .)١(<...ّجيتهباع مثل هذا الظاهر فال مقتىض حلّتاعىل 
 ّول عىل االعرتاض األّصنفجواب امل

 :العرتاض أعاله بجوابنيا عىل )قدس سره(أجاب األستاذ الشهيد 
إذا اسـتفيد مـن دليـل ّ إال اللهـم>: هو ما أشار لـه بقولـه: ّولاجلواب األ
 .< تنزيلها منزلة العلم بلحاظ متام اآلثارّجيةإسقاطها عن احل
ّيدل  ّجية عن احلـً مثال ـسقاط القياس إ عىل ّ الدليل الدالّإن: وتوضيحه

بهـا يف ّ يف حالة وجود القيـاس مجيـع اآلثـار التـي يرتّكلفعىل لزوم تطبيق امل
 لو مل يكن ّكلفقها املّثار التي يطبحد اآلأ ّنأوده، ومن الواضح لة عدم وجحا

 يكـون ّجيـةسقاط القيـاس عـن احلإ هو العمل بالظهور، فدليل ًالقياس ثابتا
                                                           

 .١٦٥، ص٢ج:  هناية الدراية يف رشح الكفاية(١)
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جـل ه ال ينبغـي تـرك الظهـور ألّنـأ الظهور املقابل للقياس، وّحجيةعىل ً ّداال
 عـن ًعتـربة رشعـااملري مـارة الغـسـقاط األإذا استفيد من دليل إ إذن. القاس

و أٍئذ ال متنع عن بقاء ظهور اآلية مارة منزلة العدم، فحين تنزيل هذه األّجيةاحل
 .ّالرواية الصحيحة السند حجة

 باخلالفّالظن  من عدم اعتناء العقالء بّتيقنوامل>:  األصفهاينّحقققال امل
ذه الصورة يشكل ففي مثل ه، هو فيام إذا مل يكن هناك أمارة معتربة عندهمّإنام 

ّ كـل  عـن ترتيـبً منعاًرشعاّ الظن باع مثل ذلكّأن جيعل املنع عن اتّ إال األمر
 .)١(<باع الظهورّ أمر باملالزمة باتّفإنه ؛رفع اليد به عن الظهورّ حتى ،أثر عليه

ّرض قيـام حجـة عقالئيـة يف قبـال ُلـو فـ>: )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد 
ّنها، كام لو كان القياس حجة عند العقالء بمـستوى الظهور قد ردع الشارع ع

يوجب تقييد اإلطالق، ففي هذا الفـرض سـوف لـن تكـون سـرية عقالئيـة 
ذي خيالفه القياس ما مل يرد ل يف جماالت الرشيعة باإلطالق البالفعل عىل العم

ّمن الشارع إضافة إىل نفي حجية القياس نفـي مانعيتـه عـن حجـة أخـرى يف  ّ
 .)٢(< قباله

 :ّإن إمضاء السرية يكون عىل نحوين: اجلواب الثاين
 .إمضاء للعمل اخلارجي: ّولاأل

إمضاء للنكتة املرتكزة التي هي أسـاس العمـل اخلـارجي ولـيس :  الثاين
 .للعمل اخلارجي نفسه
، فدليلنا عىل امللكيـة عنـد )من حاز ملك: (لو قال الشارع: توضيح ذلك

ً الشارع تارة يميض مـا عليـه العقـالء مـن ّناحليازة هو السرية العقالئية، ولك
احليازة يف زمانه، والذي عليه سرية العقالء يف ذلك الزمـان مـن احليـازة هـو 
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يف ّ أمـا د ينسجم مع قدراهتم عىل احليـازة يف تلـك الفـرتة،ّاحليازة بمقدار حمد
 ما يملكـه اإلنـسان مـن قـدرات ّعت، بمعنى أنّدائرة احليازة توسّ فإن زماننا
 . كان يف السابقّ مما نه من حيازة مساحات أوسع بكثريّمتك

ّإن األئم: إذا عرفت هذا نقول  إن كانوا قد أمضوا نفـس ذلـك )عليهم السالم (ة ّ
 املوجودة يف زماننا هـي غـري ـ بدائرهتا الواسعة ـّالعمل فهذا يعني أن احليازة 

ًفمـثال حيـازة . ّممضاة من قبل الشارع؛ ألهنا مل تكن موجودة يف ذلـك الزمـان
، وبالتايل هـي ليـست ممـضاة )عليهم الـسالم (ة ّاملعادن مل تكن موجودة يف زمن األئم

ّمن الشارع، هذا إذا قلنا أن اإلمضاء منصب ّلـو قلنـا إن ّ أما . عىل نفس العملّ
 ، عىل النكتة املرتكزة التي هي أساس ذلك العمـل اخلـارجيّاإلمضاء منصب

ًبجهده أن حيوز شيئا فهو مالك له، وهذه النكتـة  اإلنسان إذا استطاع ّوهي أن
ملا كانت موجود يف حيـازة اإلنـسان يف زمـن الـشارع وحيـازة الـيشء الـذي 

 .ّاستحدث يف زماننا، فهذا يعني أن احليازة يف زماننا هي ممضاة من الشارع
 الظهور، بدليل اإلمضاء، فهل هـذا ّحجيةة عىل ّ السرية العقالئية دال:إذن

 عىل النكتة التي هي أسـاس ّ عىل العمل اخلارجي، أو منصبّمنصباإلمضاء 
 العمل اخلارجي؟

ّإن اإلمضاء منصب: قلنا  فإن  عىل العمل اخلارجي، ففـي هـذه احلالـة ال ّ
 ّحجـةة غـري أماريبقى عندنا دليل عىل العمل بالظهور يف دليل لو كانت هناك 

 بـالظهور يف مـورد ال العمل اخلارجي للعقالء هـو العمـلّ ألن عىل اخلالف؛
مع وجود أمارة عىل اخلالف فال يوجد هناك ّ أما توجد فيه أمارة عىل اخلالف،

 .إمضاء
ّإن اإلمضاء منصب: لو قلناّأما  كتـة املرتكـزة التـي هـي أسـاس  عـىل النّ
 ما مل تكـن ّتكلمّ وهي أن ظهور الكالم يمكن أن يستكشف به مراد امل ـالعمل
 فريفعـون ،ّحجـة كان العقالء يعتربون القياس ّفلام  ـ عىل اخلالفّحجةهناك 
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الشارع فهو ال يعتـرب القيـاس ّ أما ،ن الظهور لوجود أمارة عىل اخلالفاليد ع
 . ّحجة فيكون الظهور ، فكأنه ال توجد عنده أمارة عىل اخلالفّحجة

 

 بحاجـة إىل ّجيـة الظهور، وهـذه احلّحجيةسرية العقالئية قائمة عىل َّن الإ
 ّتكلم املـّ العـادي، ومـن الواضـح أنّتكلمموضوع، وموضوعها هو كالم املـ

 بكـالم ّتكلمّالعادي يندر اعتامده عىل القرائن املنفصلة عادة، بمعنـى أنـه ال يـ
 .  مراده بشخص كالمهّيبنيّإنام ويأيت بقرينة عىل مراده بعد فرتة زمنية طويلة، و

 العادي  الـذي ّتكلم ظهور كالم املّحجة السرية العقالئية قائمة عىل :إذن
 ّتكلم والـشارع لـيس مـن قبيـل املـ،ًيندر اعتامده عىل القرائن املنفـصلة عـادة

اعتامده عىل القرائن املنفـصلة يعتـرب حالـة متعارفـة، وال توجـد ّ فإن العادي،
وبالتايل . الة الشارع ليالحظ موقف العقالء منهاحاالت مشاهبة يف العرف حل

ًتكلامّنحن نجهل أن العقالء لو واجهوا م  هـل كـانوا يعملـون ّ غـري اعتيـاديّ
 . ظواهر كالم الشارعّحجيةفال يبقى عندنا دليل عىل .  المبظواهر كالمه أ

ّن السرية العقالئيـة قائمـة عـىل العمـل بظهـور إ: وبعبارة أخرى خمترصة
. ًمطلقـا ّتكلم االعتيادي وغري قائمة عىل العمل بظهور كـالم املـّتكلمكالم امل

ًتكلاموالشارع ليس م ّ اعتياديا، فال دليل عىل أنّ  ّحجيـة العقالء كانوا يعملون بً
 .  غري االعتياديّتكلمّالظهور حتى يف امل

 :فقالـ يف بحوثه العالية ـ  هذا اإلشكال )قدس سره(ر األستاذ الشهيد ّوقد قر
ّوقد يقال بلزوم ضم السرية املترش> عية يف إثبات أصل ثبوت السرية العقالئية ّ

هذه الظهـورات ختتلـف ّ ألن ؛ الرشعيةّدلةيف الظهورات املوجودة يف ثنايا األ
ن شـمول  مـّتـيقنالتي هي القدر امل وعن الظهورات العرفية يف مقام املحاورة

ة مفصولة بعضها ّتعددة يف جمالس مَّهنا ظهورات صادرأالسرية العقالئية هلا يف 
 )علـيهم الـسالم   (ة ّاألئمـّ فإن  نفسه،ّتكلممن حيث املّحتى  وًمكانا وًعن بعض زمانا
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قد خالفوا الطرائق العرفية يف املحاورة بكثرة اعتامدهم عىل القـرائن املنفـصلة 
ين يف ّتعـددة مّمـن أئمـ وأزمنة متباعـدة والصادرة يف جمالس خمتلفة وةّتعددامل

َّهنـا ال تكـون أّال أقـل يف  ومثل هذه الطريقة ليـست بعرفيـة و،عصور خمتلفة
 فالـسرية العقالئيـة عـىل .هم فيهاؤ بني العقالء لكي ينظر ما هو بنارائجة فيام

 مثل هذه ّحجية ال تكفي إلثبات ،العمل بالظهورات العرفية املتعارفة وحدها
 .)١(<الظهورات

 جواب االعرتاض الثاين
ّإن اإلمضاء منصب: يرد إذا قلناّ إنام إلشكالّإن هذا ا  عىل ما هو موجـود ّ

ّبأنه ينصب: إذا قلناّ أما  االعتيادي،ّتكلمعىل امل:  أيًخارجا،  عىل النكتة، فقـد ّ
 .تكون أوسع من الواقع اخلارجي فال يرد اإلشكال

ّن دليل اإلمضاء املستكشف من عدم الـردع أشـمل مـن إ: توضيح ذلك
ّالعقالئية، بل إنه يف احلقيقة ال يتوجموضوع السرية  ه إىل السرية بام هي عمـل ّّ
ه إىل النكتـة املرتكـزة عنـد العقـالء والتـي ّ، بل اإلمضاء يتوجـًصامت أصال

سرية العقالء ّ فإن دعتهم إىل ذلك العمل، ال نفس  العمل العقالئي اخلارجي،
 االعتيـادي الـذي ّتكلمإذا انعقدت عىل األخذ بالظهور ولو يف حدود كالم امل

تقتيض اجلري عىل طبقهـا يف كلـامت  ّأهناّ إال يندر اعتامده عىل القرائن املنفصلة
ًللعادة التي اعتاد عليها العقالء من جعل الظهور كاشفا عن ّإما ًالشارع أيضا، 

 به بحيـث ّاصة الشارع له طريقته اخلّالعهم عىل أنّطا لعدم اّ، وإمّتكلممراد امل
ّرائن املنفصلة يف بيان إرادته خلالف ما هو ظـاهر كالمـه، وأنـه يعتمد عىل الق

ً فإذا مل يكن الشارع موافقا عىل ذلـك .ادية عند العرفخارج عن احلالة االعتي
 فيجـب عليـه ،االرتكاز العقالئي يف األخذ بظواهر كالمـه الكتـشاف مـراده

                                                           

 .٢٥٦، ص٤ ج): اهلاشمي(بحوث يف علم األصول ) ١(
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ّعية حيـتم ًل خطرا عىل األغراض الرشّهذا يشكّ ألن ٍحينئذ أن يردع عن ذلك؛ ُ
ًالردع لو مل يكن الشارع موافقا عىل األخذ بظواهر كالمه، ومـن هنـا يكـشف 

 .ّعدم الردع عن إقرار الشارع حلجية الظهور يف الكالم الصادر منه
ّوعىل هذا األساس يكون احتامل القرينة املنفصلة غري مرض بانعقاد كـالم 

 هذه القرينة املنفصلة تكون ما تأيتنعم، عند. ّظهوره يف مراده اجلدي وّتكلمامل
ّإال ، وحينئذ إذا أمكن اجلمع بينهام فهـو، وًمعارضة لظهور كالمه املنعقد فعال

ّإال كـذا العكـس و وّوقع التعارض، فإذا كانت القرينـة أقـوى قـدمت عليـه،
 .فيحكم بالتساقط

ّيبني بلسان أن الـسري: ًتارة :وهذا الكالم>: )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد  ة ّ
ّالعقالئية ال يمكن االستدالل هبا؛ ألهنا مقتـرصة عـىل إثبـات حجيـة ظهـور  ّ ّّ

ّ العريف، واملفروض أننا نّتكلمامل ّ غري عريف ممن اعتمد أسلوب ّتكلم عن مّتكلمّ ّ
ّالقرائن واملخصصات، فمثل هذا يكون خارجا موضوعا عـن كـربى حجيـة  ّ ًّ ً

 .ّالسرية العقالئية
ُوتارة أخرى َّيبني بلـ: ً ّسان أن الـسرية العقالئيـة حتتـاج إىل تتمـيم بـسرية ُ ّ

ً خارجا كانوا يعملـون بظـواهر كلـامت ّترشعةّ، وذلك بدعوى أن املّترشعةامل
يعملون بام هم عقـالء، بـال : ّ وفق مرتكزاهتم العقالئية، أي)عليه السالم (املعصوم 

ّضم أي يش ّء إضايف ّ ٍ. 
 وهم ملتفتون )عليه السالم(املعصوم ّإهنم كانوا يعملون بكالم : ُوبعبارة أخرى

عملهـم كـان وفـق ّ بـأن ّ ال شك:ّ سوف يأيت باملخصص املنفصل، إذنّإىل أنه
ّسجيتهم العقالئية ّ. 

ّوهذا بنفسه يكون شاهدا عىل أن كربى السرية العقالئية منطبقة عىل كالم  ّ ً
ن الـسرية لـو مل تكـ إذ ؛ّ غـري عـريفّتكلمعىل كـالم مـ: ، أي)عليه السالم (املعصوم 

 أصـحاب ّتـرشعة لوقـع املقدة عىل العمل بظـواهر كالمـه، إذنّالعقالئية منع
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ّحول أهنـم  )عليه الـسالم ( يف حيص وبيص وسؤال واستفهام منه )عليه السالم(املعصوم 
  ال؟مأ )عليه السالم( يعملون بظواهر كالمه كيف يعملون، وهل

ّيكـشف عـن أهنـم تلقـوا ّ ممـا ؛ نجد مثل هذا االرتباك يف سـريهتمبينام ال ّ
ّ تلقيا عقالئيا، كام يتلقون أي كالم آخـر، ال أن )عليه الـسالم  (ظواهر كالم املعصوم  ّ ً ً ٍّ ّ ّ

  بـه،)عليه السالم (السرية ال تشمل ظواهر كالم املعصوم، ومع ذلك عمل أصحابه 
ّمعنى هذا أن عملهم كان من باب التعبد، وهذا فرع الـسؤال واجلـواب، ّفإن  ّ

 .)١(<ذا مل يصل إليناّمع أن ه
 

، وهو االستدالل بالسرية <ّوقد يالحظ عىل الوجه األول> :)قدس سره ( قوله •
 .ّترشعةامل

تثبـت :  أي،<َّولكن الشواهد التارخيية إنـام تثبـت ذلـك> :)قدس سـره  ( قوله •
 .العمل بظواهر الدليل الرشعي

، وبنحـو القـضية ّتـيقنر امل والقـد<عىل سـبيل اإلمجـال> :)قدس سره ( قوله •
 .املهملة، التي هي يف قوة اجلزئية

وال يمكـن :  أي،<د من استقرار سريهتمّوال يمكن التأك> :)قدس سره ( قوله •
 . عىل العمل بالظواهر يف مجيع املواردّترشعةد من استقرار سرية املّالتأك
، <هـا الظهور أخفى من غريّحجيةفهناك حاالت تكون > :)قدس سـره  ( قوله •

ّة، هذه القرينة تعني هذا، وتلـك القرينـة تعـنيّتعددبسبب وجود قرائن م  ذاك ّ
 الرفع خمتلف ّنجد أن) رفع ما ال يعلمون: ()عليه السالم(فعندما نأيت إىل قوله ، ًمثال
: وثالث يقول، ّإنه رفع واقعي:  وآخر يقول،ّإنه رفع ظاهري: فرأي يقول؛ فيه
يـراد منهـا الـشبهة : وآخر يقـول، ا الشبهة احلكميةاملوصولة يراد منه) ما(ّإن 

                                                           

 .٢٦٨، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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 عدم وجـود ظهـور واضـح يف إرادة وومنشأ هذه االختالفات ه. وضوعيةامل
ّمن جتميع القرائن حتى نـرجّ البد ّإناماملوضوع أو احلكم أو اجلامع بينهام، و ح ّ

 ً أيـضا لـوّتـرشعة املّل االحتامالت األخرى، فال يعلـم أناهذا االحتامل يف قب
 مـن ّتكلمكانوا يبتلون بمثل هذه الظهورات التي حيتاجون القتناص مـراد املـ

ًذلك الظهور وإىل إعامل القواعد العقليـة أيـضا كـانوا يعملـون بـالظهورات 
 دليـل ّتـرشعةسـرية املّ ألن  أم ال؟ واألصل هو العدم؛ّتكلمالكتشاف مراد امل

 .ّيقنتّ اللبية يقترص فيها عىل القدر املّدلةّلبي، واأل
ً الظهـور يف هـذه احلالـة خالفـا ملـا ّحجيـةفقد بنى املشهور عىل >: قوله •

 الـسرية ّتـرشعة إىل سرية املّنضم: )قدس سره ( ، وهنا يقول<اخرتناه يف حلقة سابقة
بنـاء عـىل هـذا ال : العقالئية، ولكن يف بحث اخلارج أشكل عىل نفـسه وقـال

ًتكـون دلـيال بـضميمة الـسرية  ّإنـام، وً مـستقالً دلـيالّتـرشعةتكون سـرية امل
 . العقالئية

ــرشعة إذا كــان هــو ســرية املّجيــة مــدرك احلّوهنــا نقــول إن>: قولــه •  ّت
ًجرت فعال عىل العمـل ّ أهنا دّ فكيف نستطيع أن نتأك،املعارصين للمعصومني

ة ّمتـصلصال الظهـور بقرينـة ّيف حالة ات:  أي<بالظهور يف هذه احلالة بالذات؟
 ّ عند ذلك قد يتم، سرية العقالءّترشعةا إذا ضممنا إىل السرية املّعىل اخلالف، وأم

ّ دليال مستقالّترشعةاالستدالل، ولكن بعد ذلك ال تكون سرية امل  .ّجية عىل احل ًً
 الـسرية العقالئيـة فـيمكن ّجيـةإذا كان مدرك احلّأما و>  :)قدس سره (  قوله •

، مراده <ًالئي هلذه احلالة أيضاّ أن يدعوا شمول الوجدان العقّجيةللقائلني باحل
ت إىل العمـل ّ النكتـة العقالئيـة التـي أدّأن: ّيـدعوا شـمول الوجـدان  أنمن

ق بالعمـل بـالظهور الكتـشاف مـراد ّ ال تفـرّتكلمبالظهور الكتشاف مراد امل
أن ّ إال ة عىل اخلالف وبني أن ال تكـون،ّمتصل بني أن تكون هناك قرينة ّتكلمامل

 العقالء هلم هذه الـسرية العقالئيـة يف ّال يعلم أن:  يقول)قدس سره (ّالسيد الشهيد 



 ٣٢٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 . ة عىل اخلالفّمتصلصال الكالم بقرينة ّمورد حيتملون ات
اذ ال سرية من العقالء عىل العمـل بمثـل هـذا الظهـور >  :)قدس سره ( قوله •
 . عندهمّم وجود ظهور فعيلد وذلك لع<ًفعال
 .وهو االستدالل بالسرية العقالئية <ثاينوقد يالحظ عىل الوجه ال>: قوله •
ّإال ، و<ًة معتربة عقالئيـاأمارّأنه قارص عن الشمول ملوارد وجود >: قوله •

، ة، ملا رفعوا اليـد عـن الظهـورمار هذه األنفس العقالء إذا مل يكونوا يعتربون
ة املخالفـة معتـربة مـارم يعتـربون األّألهنـ اليد عن الظهور نيرفعوّ إنام مّألهن
رفعنـا اليـد ة معتربة عندنا لأمارًونحن أيضا نقول لو أن القياس كان . ندهمع

إذن ال توجـد ، ة غري معتـربة عنـدناأمار القياس ّنإعن الظهور، ولكن حيث 
يبقى الظهور عىل كاشـفيته عـن مـراد ، فيها كاشفية، وإذا مل تكن فيها كاشفية

ة ال مـارلكن تلك األ، الفة عىل اخلأمارنفس العقالء إذا قامت ّإال و، ّتكلمامل
م ال يرفعـون اليـد عـن مقتـىض ّفـإهنها كاشفية عند أولئك العقـالء يتوجد ف

 .ة األوىلماراأل
ولو مل تكن تلك األمارة :  أي،<ًولو مل تكن معتربة رشعا> :)قدس سـره  ( قوله •

ًاملعتربة عقالئيا معتربة رشعا ً. 
 .يعتمدون عىل القياس العقالء ّلو قيل أن:  أي،<يعتمدون عليه>: قوله •
 القيـاس ّلـو فرضـنا أن:  أي،<يف رفع اليد عـن الظهـور> :)قدس سره ( قوله •

معترب عند العقالء وغري معترب عنـد الـشارع، عنـد ذلـك يرفعـون اليـد عـن 
 عندهم فال يرفعـون ّحجةالظهور بمقتىض القياس، لكن لو كان القياس غري 

 .اليد عن الظهور، فكذلك الشارع
،  هـذا هـو اجلـواب < إذا استفيد من دليـل إسـقاطهاّإال> :)س سره قد( قوله •
إذا استفيد من دليـل إسـقاط تلـك ّ إال : وحاصلهّقدمعن اإلشكال املتّول األ
 تنزيلها منزلة العدم ّجية كام يف دليل إسقاط القياس عن احلّجيةة عن احلماراأل
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 .بلحاظ متام اآلثار
ّ أن اجلواب الـصحيح هـو أن:بمعنى، < الصحيحّولكن> :)قدس سره ( قوله • ّ 

ّ عىل العمل اخلارجي حتى يدور مـدار العمـل اخلـارجي ّاإلمضاء هل ينصب
ًسعة وضيقا أم ينصب عىل النكتة املرتكزة التـي هـي أسـاس العمـل، فنـدور  ً

ًمدار النكتة سعة وضيقا  وإن كانت أوسع من العمل اخلارجي؟، ً
العـرتاض عـىل اّأن هـذا :  أي،<جهّام يتَّ هذا الكالم إنّأن> :)قدس سره ( قوله •

د بحدود العمل الصامت ّاإلمضاء يتحدّ بأن جه لو قيلّيتّ إنام السرية العقالئية
 .للعقالء

، يف بحـث حتديـد <ك عرفـت يف احللقـة الـسابقةّغري أن>: )قدس سره ( قوله •
 .دالالت الدليل الرشعي غري اللفظي، حتت عنوان السرية

جه إىل النكتة املرتكـزة التـي هـي أسـاس ّ اإلمضاء يتّأن> :)قدس سره ( قوله •
هي أعامل مبتنية عـىل نكـات ّإنام  وّتعبديةالعقالء ليست أعامهلم  ّ؛ ألن<العمل

 يفّ ألن فلهذا نجدهم يعملون بخرب الواحد؛، عقالئية وعىل كشف عن الواقع
 .األغلب يوجد فيه كشفّاألعم 
تكزة التي هي أساس العمل، وهي يف املقام إىل النكتة املر> :)قدس سره( قوله •
ّ أن العقالء يرون أن ظهور الكالم :، بمعنى<ًمطلقا االقتضائية للظهور ّجيةاحل

هو عند ّ إنام ورفع اليد عن هذا الظهور، ّتكلميمكن أن يكشف عن مراد امل
ّ أن القياس ـ كشارع ـة معتربة عىل اخلالف، واملفروض يف املقام أماروجود 
ولكن هو من باب االشتباه ، واملانع مفقودّتام إذن املقتىض ،  غري معتربةأمارة

ً القياس أيضا كاشف، فيجعله مانعا عن ذلك املقتيض، والشارع ّ أنّتصوري ً
 .القياس ليس بكاشف: بقوله، رفع هذا االشتباه

غفلة العقـالء وعـدم علمهـم :  أي<ًل خطراّوهذا يشك> :)قدس سـره  ( قوله •
 . عىل األغراض الرشعيةًل خطراّيشك



 
 
 
 
 
 
 
 

  
ّ 

 
 ي والتصديقيّتصورالظهور عىل املستوى ال •
 ي والتصديقيّتصورتأثري القرينة عىل الظهور ال •
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 الظهـور التـي ّحجية من إقامة الدليل عىل )قدس سـره  ( صنّف انتهى املبعد أن
 موضـوع ّالبحث، جاء يف هذا املقطع ليبنيّحمل هي احلكم واملحمول للقضية 

 . هذه القضية
ّ أن الظهور هو املوضـوع ـ بنحو اإلمجال ـ )قدس سره( صنّفّيف ما سبق بني امل

ٍ أن هذا املقدار غري كافـ الواضح  منـ، ولكن ّحجيةلل  لتـشخيص موضـوع ّ
ة؛ فتـارة يكـون عـىل مـستوى ّتعـددّالقضية؛ باعتبار أن الظهور لـه مراتـب م

ية، وأخرى يكون عىل مستوى الداللة التصديقية، التي تنقسم ّتصورالداللة ال
ى بالداللــة التــصديقية األوىل، ّإىل قــسمني؛ الداللــة االســتعاملية أو مــا يــسم

 . ّتكلمي للمّى باملراد اجلدّلداللة التصديقية الثانية أو ما يسموا
 هو الظهور عىل ّجةّن الظهور احلأ ـ يف هذا البحث ـد ّمن هنا نريد أن نحد

 عــىل مــستوى الداللــة أم، يةّتــصورستوى الداللــة العــىل مــ أ مــستوى؟ ّأي
ّ احلجـة ّنألك ، فمعنى ذّيّتصور هو الظهور الّجة احلّذا قلنا إنإالتصديقية؟ ف

 هو املـدلول التـصديقي، ّجةّإن احل: ا إذا قلناّمأو. ىل الذهنإهو املعنى املنسبق 
ً جدا أن خيطره وأرادهّتكلم هو املعنى الذي أراد املّجة احلّفمعنى ذلك أن ّ. 

ة نـستذكر فيهـا املعنـى ّقدمـوقبل الدخول يف تفاصيل البحث نشري إىل م
 .نيّقدم يف احللقة الثانية للظهور عىل املستويني املت)قدس سره( صنّفّالذي بينه امل

ّ 

ّذكرنا أنه قبل حتديد الظهور الذي يكـون موضـوعا للحجيـة ً  ينبغـي أن ،ّ
 . ّنبني املقصود من الظهور عىل كال املستويني
 أحـد أن يكـون: ية فنعنـي بـهّتـصورّأما الظهور عىل مـستوى الداللـة ال
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ّاملعنيني أرسع انسباقا إىل ذهن اإلنسان من املعنى اآلخـر، بحيـث إن الـسامع  ً
ّه قبل غريه عند سامع اللفـظ، ومثـل هـذا الظهـور موجـود حتـى لـو ّتصوري

و من شخص غري ملتفـت، صدرت الكلمة أو اجلملة من اصطكاك حجرين أ
 .ًكالنائم مثال

ّوأما الظهور عىل مستوى الداللة التـصديقية  أن يكـون مـراد : فنعنـي بـهّ
ً متحددا يف هذا املعنى دون ذاك، فيقالّتكلمامل  ظـاهر يف إرادة ّتكلمّإن لفظ امل: ّ

ًهذا املعنى، ومثل هذا الظهور حيصل فيام لو كـان الكـالم صـادرا مـن عاقـل 
 . ملتفت دون غريه
 للظهـور ّذكرنا فيام سبق مـن مباحـث احللقـة الثانيـة أن: وبعبارة أخرى

 : ةّتعددممراتب 
هو عبـارة عـن خطـور املعنـى يف : يةّتصورالظهور عىل مستوى الداللة ال

عىل وضـع اللفـظ ّ إال ّتوقفذهن السامع عند سامع اللفظ، وهذا اخلطور ال ي
ًوال يشرتط فيه أن يكون من صدر منه اللفظ عاقال ملتفتا، فالـسامع ، للمعنى ً
لـو ّ حتـى  لـه هـذه اللفظـةيتبادر إىل ذهنه املعنى الذي وضـعت) ماء(لكلمة 

 . صدرت من اصطكاك حجرين
ًأوالية ّتصور الداللة الإذن  هي حمصول عملية الوضع والربط بني اللفـظ ّ
وال ، ّعىل أن هذا اللفظ موضوع هلذا املعنـىّ تدل هذه الداللة: ًوثانيا. واملعنى

 .ّتكلمتكشف عن مراد امل
 عن قصد إخطار املعنى هو عبارة: الظهور عىل مستوى الداللة التصديقية

ً جدايف ذهن السامع وإرادته يوجد كشف عـن مـراد ، ففي الداللة التصديقية ّ
إذا مل يكـن ّ أمـا ،ًها كون الالفـظ عـاقال ذا شـعورّققط يف حتشُرتا، لذا ّتكلمامل

 ن ـ أو من حيوان أو من اصطكاك حجـريكام لو صدر اللفظ من نائمـ كذلك 
ّأن الفـرق األسـايس : ّفتحـصل. داللة تصديقيةففي مثل هذا املورد ال توجد 
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يكـشف عـن وجـود ّول  األّ هو أنّ والظهور التصديقيّيّتصوربني الظهور ال
الثـاين فهـو باإلضـافة إىل كـشفه عـن ّ أما .َّتباط بني اللفظ واملعنى ليس إالار

 ّتكلموالكشف عـن مـراد املـ. ّتكلم يكشف عن مراد امل،ارتباط اللفظ باملعنى
 : نحوينيكون عىل
  يريد إخطار ذلك املعنى من خالل اللفظ،ّتكلمّالكشف عن أن امل: ّولاأل

، ففي مثل هذا املورد يوجـد مـراد ّية ليس إالّتصوريريد إخطار الداللة ال: أي
 قاصـد إلخطـار ّتكلم املـّ، ولكن بمقدار الكـشف عـن أنّتكلم للمّتصديقي

لداللة التـصديقية مـع اهلـزل ويف هذا املورد تنسجم ا. املعنى من خالل اللفظ
بخـالف ، ّ اهلـازل واملـستهزئ عنـده مـراد تـصديقيّواالستهزاء؛ باعتبار أن

 . ى بالداللة التصديقية األوىلَّوهذا ما يسم. النائم
ً جـدا بـهّتلفظ يريد ما ّتكلمالكشف عن أن امل: الثاين ، ويف هـذا املـورد ال ّ

ى بالداللـة التـصديقية ّيـسمتنسجم الداللة التصديقية مع اهلـزل، وهـذا مـا 
 .الثانية

هنـاك >:  يف احللقـة الثانيـة بقولـه)قـدس سـره   (وهذا ما أفاده األستاذ الشهيد 
ية، وهنـاك ظهـور عـىل مـستوى الداللـة ّتصورظهور عىل مستوى الداللة ال

 . التصديقية
 ّتـصور إىل ًأن يكون أحـد املعنيـني أرسع انـسباقا :ّولومعنى الظهور األ

 . ذهنه من اآلخر عند سامع اللفظاإلنسان و
 يف نفـس ّ عـامً أن يكـون كـشف الكـالم تـصديقا:ومعنى الظهور الثـاين

ّإنه ظاهر فيه بحسب الداللـة : ، يربز هذا املعنى دون ذاك، فيقال حينئذّتكلمامل
 .)١(<التصديقية

                                                           

 .٢٦٧، ص١ج:  دروس يف علم األصول، احللقة الثانية(١)
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 :لدينا يف الكالم ثالثة ظهورات>:  يف بحوثهـً ببيان أكثر تفصيال ـوقال 
 يف  ش املعنـىّي الـذي حيـصل بانتقـاّتـصورهو الظهور ال: ّ األولالظهور

ّفظ، وهذا الظهور هو الذي يـسمى بالداللـة الالذهن عند سامع الل ّية، ّتـصورُ
 .وهو ينشأ من الوضع
 حيـنام ّتكلمّالظهور يف أن امل: ّهو الظهور التصديقي، يعني: الظهور الثاين

ّا، ثم أراد ّتصورنى الذي هو الظاهر قد أراد تفهيم نفس املع) أسد(يقول كلمة  ً
ّأن هـذا الظهـور : إخطاره يف ذهن السامع، وأراد استعامله فيه، ومن الواضح

ّالثاين أخص من األول؛ لـو صـدر الكـالم مـن دون ّ حتى ّاألول حمفوظّ ألن ّ
 .شعور واختيار

رأيـت : ّهو الظهور التصديقي من املرتبة الثانية، فإذا قال: الظهور الثالث
ّأسدا، فهنا ظهور تصديقي، بمعنى ّأن الداعي هلذا الكالم هـو قـصد اجلـد، : ً ّ

 .)١(< ّوهذا أخص من الثاين
ّ آخـر يف هـذا التقـسيم، فهـو يـذهب إىل أن ٌ نظـر)قدس سره ( ّظفروللشيخ امل
 بعـد ـ، وهذا ما أفاده بقوله ّتكلمداللة اللفظ عىل مراد املّ إال الظهور ليس هو
ل هـذا التقـسيم، بـل ّونحن ال نتعقـ>  : ـسام الظهور املتعارفة ّأن أشار إىل أق

وهـذه . ّتكلمداللـة اللفـظ عـىل مـراد املـّ إال الظهور قسم واحد، وليس هـو
، وهي أن يلزم من العلم بصدور )الداللة التصديقية(يها ّالداللة هي التي نسم

ّول واأل. مـرادهبّ الظـن  العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منهّتكلماللفظ من امل
اللفـظ ّ بـأن وال معنى للقـول). الظهور( الثاين باسم ّوخيتص) ّالنص(يسمى 

بيـان  )٢(ّولًيا يف معناه املوضوع له، وقد سبق يف اجلـزء األّتصورًظاهر ظهورا 
                                                           

 .٣٠٢ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
 .٦٥ص :  املنطق، مصدر سابق)٢(
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كـان ّإنام ليست بداللة، و) يةّتصورالداللة ال(ونه بـّ ما يسمّحقيقة الداللة وأن
، فـال علـم وال )تداعي املعـاين(عبري، بل هي من باب ًذلك منهم تساحما يف الت

والفـرق بعيـد . كان خطورّإنام ، فال داللة فال ظهور، وّتكلم فيها بمراد املّظن
ال ّ؛ ألنـه ًإىل قسمني فهو تسامح أيضا) الظهور التصديقي(تقسيم ّأما و. بينهام

عـىل نحـو ا ّإمـ ّتكلمي للمـّإذا كشف عن املراد اجلدّ إال ًيكون الظهور ظهورا
 .)١(<ًمطلقا فالقرينة املنفصلة ال حمالة هتدم الظهور ّظن،اليقني أو ال

ّ 

 ّيّتـصورّ أن للظهور مـستويني؛ ـة أعاله ّقدم من خالل املـبعد أن عرفنا 
 ـصلة ة أم منفـّمتصل نقف عىل تأثري القرينة ـ سواء كانت ، نريد أنّوتصديقي

 :عىل هذين املستويني من الظهور، وسوف نجعل البحث يف جهتني
 يرّتصوتأثري القرينة عىل الظهور ال: اجلهة األوىل

ّ عىل أنه استعمل اللفظ عـىل خـالف املعنـى املـراد ً قرينةّتكلملو نصب امل
ة ّمتـصلمع نصبه قرينة ّ حتى  ال ينثلمّيّتصورّمنه، فمن الواضح أن الظهور ال

قائم عىل وضـع اللفـظ للمعنـى ّ؛ ألنه ًالف فضال عن القرينة املنفصلةعىل اخل
 . ّققوقد حت

 ّ القرينة عىل إرادته املعنـى املجـازي ال خيتـلّتكلم يف مورد استعامل املإذن
، )اذهب إىل البحر وخذ العلـم منـه: (فلو قال املوىل. يةّتصورظهور الداللة ال

ّ أن املوىل ال يريد املعنى احلقيقي للبحـر، ة عىلّمتصلكانت اجلملة الثانية قرينة 
ّ فـإن بل يريد معناه املجازي وهو العامل، وعىل الرغم من وجود هـذه القرينـة،

ّومـن هنـا صـح . ي لكلمة البحر يف معناها احلقيقي ال يـزولّتصورالظهور ال
                                                           

 .١٥٠، ص٣ج: ، مصدر سابقرضا املظفرّ حممد أصول الفقه، الشيخ) ١(
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مـع القرينـة ّ حتى فظ يف املعنى احلقيقي حمفوظّي للّتصورّالقول أن الظهور ال
ّواألول مــن هــذه >: )قــدس ســره(قــال األســتاذ الــشهيد . ة عــىل اخلــالفصلّتــامل

مع ّ حتى  مالكه الوضع فقط، وال ينثلمـي ّتصور وهو الظهور الـالظهورات 
ينتقـل ) أسد(ّبمجرد سامعه كلمة  إذ ؛ عن املنفصلةًالّقيام القرينة املتصلة، فض

 تكون قرينة عىل عدم إرادة )يرمي(ّأن كلمة : ذهنه إىل احليوان املفرتس، غايته
 .)١(<احلقيقة

 تأثري القرينة عىل الظهور التصديقي : اجلهة الثانية
ّ ألن ة عىل اخلالف؛ّمتصلالظهور التصديقي فينثلم يف حالة قيام قرينة ّأما 

 مل يستعمل هـذه اللفظـة ّتكلمّالسامع من خالل هذه القرينة سوف يعلم أن امل
ً جدايف معناها احلقيقي، ومل يرد  إذا قـال :، ففـي مثالنـا الـسابق)٢( هذا املعنـىّ

قرينـة ) وخذ العلم منه(، كانت مجلة )اذهب إىل البحر وخذ العلم منه: (املوىل
يف ) البحـر(ً مل يكن قاصدا إخطار املعنى احلقيقي للفـظ ّتكلمّة عىل أن املّمتصل

ًجداله  ًامع، ومل يكن قاصدذهن السا ل التـصديقي هنـدام املـدلوا، وهذا يعني ّ
، وظـاهر ّتكلمام يعتمدان عىل ظهور حـال املـّألهنوالثاين هبذه القرينة؛ ّول األ

ّة عىل اخلـالف أنـه ال يريـد اسـتعامال وجـدّتصلحاله يف مورد قيام القرينة امل ًا ًّ
 .ي اللفظي لكلمة البحرّتصوراملعنى ال
كـال  فيبقـى الظهـور عـىل ،لو قامت القرينـة املنفـصلة عـىل اخلـالفّأما 

 ،ي هبـا فواضـحّتـصورنثالم الظهور الاعدم ّ أما .ًاملستويني حمفوظا وال ينثلم
                                                           

 .٣٠٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
 للمعنى ّتكلم يف إرادة املّصلة عىل اخلالف ال يبقى ظهور تصديقيّ مع قيام القرينة املت(٢)

ٍنعم، يتحول إىل ظهور. احلقيقي ت عليه ّ يف إرادته للمعنى املجازي الذي دلّ تصديقيّ
 .صلةّاملت
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ن أصـل ّا ال حتـول دون تكـوّألهنـنثالم الظهور التـصديقي هبـا؛ فاعدم ّأما و
 أن ّمجـرد بّتكلماملـّ فـإن ؛الظهور التصديقي للكالم يف إرادة املعنى احلقيقـي

 للكالم ظهور يف املعنى املوضـوع  وصارّققينتهي من كالمه يكون املراد قد حت
 . له

ُوأما الظهور التصديقي مـن املرتبـة األوىل >: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد  ّ ّ
ّأو الثانية، فهو متوقف عىل عـدم القرينـة املتـصلة معهـا ال ينعقـد ظهـور  إذ ؛ّ

ًتصديقي بلحاظ كلتا املرتبتني، وأما عدم القرينة املنفـصلة فهـو لـيس مقومـا  ّ ّ ّ
ٍ يف حجيـة الظهـور حينئـذ؛ً من مراتب الظهـور، وإن كـان دخـيالٍرتبةمل ّ ّ ألن ّ
ّ بمجرد أن يفرغ من كالمه من دون نصب قرينة، يستقر لّتكلمامل كالمه ظهوره ّ

ٌفظي عن مـراده اجلـدي، وهـذا الظهـور ظهـورّالتصديقي وكشفه الل ّّ ّ فعـيل، ّ
، بـل توجـب زوال ّويكون حجة، والقرينة املنفصلة ال توجب زوال الظهـور

 .)١(<ّحجيته
ي ال ينثلم بقيام القرينة عىل اخلـالف سـواء ّتصورّأن الظهور ال: ّفتحصل

 ّتوقـفالظهور التـصديقي فهـو مّأما و. ة أم منفصلهّمتصلكانت تلك القرينة 
يف حالة قيام القرينة املنفـصلة ّأما و. ة عىل اخلالفّتصلعىل عدم قيام القرينة امل

هً يبقى حمفوظا وّعىل اخلالف فإنه  .ّجية يسقط عن احللكنّ
 فقـط، ّجيـةالقرينة املنفـصلة مانعـة عـن احل: )رمحـه اهللا  ( العراقي ّحقققال امل

 ًال تكـرم زيـدا: ( آخـرّ، ثم قال يف كالم مـستقل)أكرم العلامء: ( إذا قال:ًمثال
 .)٢( ال الظهورّجيةً، يكون هذا مانعا عن احل)العامل

                                                           

 .٣٠٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( علم األصول  بحوث يف(١)
، املطبعة احليدرية ، للطباطبائي الدين العراقيتنقيح األصول، تقرير بحث آقا ضياء) ٢(

 .)فّبترص (١٨٤ص: هـ ش١٣٧١رشف، يف النجف األ
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 إذا فـرغ مـن كالمـه ومل ينـصب ّتكلمإن املـ>: )ه اهللا رمح( اخلوئي ّالسيدوقال 
 . فيؤخذ بمقتىض ظهور كالمـه، انعقد لكالمه ظهور ال حمالة،قرينة عىل مراده

 القرينـة املنفـصلة ال توجـب ّ من أنّحملهوعىل هذا األساس كان ما ذكرناه يف 
 .)١(<ّخاصة الظهور ّحجيةتوجب رفع ّإنام و،  يف ظهور الكالم ورفعهًخلال

 : الظهور عىل ثالثة أقسامّنإ>: )رمحه اهللا( النائيني ّحققوقال امل
ي الناشئ مـن وضـع اللفـظ ملعنـى خمـصوص، ّتصورالظهور ال: ّولاأل  

يف خارجه قرينة عىل خالفـه وهذا تابع للعلم بالوضع سواء كان يف الكالم أو 
 .كنيأم مل 
حيـث جمموعـه الظهور التصديقي الناشئ من ظهور الكالم مـن : الثاين 

 عـىل ّتوقف، وهذا مّتكلمًبحيث يكون قابال للرتمجة بلفظ آخر لبيان ما قاله امل
 .ة عىل خالف الظهورّمتصلعدم قرينة 

مـر، وهـذا  يف نفـس األّتكلم ملا أراده املِّالظهور التصديقي املعني: الثالث 
 ة أوّمتـصل سـواء كانـت ًمطلقـا عىل عدم القرينة عىل خالف الظهور ّتوقفي

  للظهور باملعنى الثاين،ًن مل تكن هادمةإ القرينة املنفصلة وّنأمنفصلة؛ رضورة 
مع وجود القرينـة املنفـصلة ال يمكـن ظهـور  إذ ؛ له هبذا املعنىٌا هادمةّهنأّإال 

ــنفس  يف خــالف مــا قامــت الّتكلمكــالم املــ ــه بحــسب املــراد ال ــة علي قرين
 .)٢(<مرياأل

                                                           

م أبو القاسّالسيد ًتقريرا لبحث آية اهللا العظمى كتاب النكاح، مباين العروة  الوثقى،  )١(
: هــ١٤٠٤رشف، حممد تقي اخلوئي، مطبعة اآلداب يف النجف األ: ، تأليفاخلوئي

 .١٧٨، رشح ص٢ج
 قم ،مصطفوي منشورات اخلوئي، السيد النائيني، بحث تقريرات أجود التقريرات) ٢(

 .٥٠٨، ص٢ج: ش ١٣٦٨ الثانية، الطبعة ،ّاملقدسة
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ّي كثريا ما ال ينثلم حتى يف حالة قيـام ّتصوروالظهور ال>:  )قدس سره ( قوله • ً
ظهـوره ّ فـإن ّومثـل لـه بـالبحر،) ًكثـريا: (، قال<ة عىل اخلالفّتصلالقرينة امل

ويف . رادة العـاملإة عـىل ّالـّء القرينـة املتـصلة الد ي ال ينثلم رغم جمـيّتصورال
الظهور ّ فإن  ونحو ذلك،)غالم زيد(و) ماء الورد: (مثل)  قليلةًحياناأ(مقابله 

 . ينخدش لكوهنام بمثابة الكلمة الواحدة)غالم(و) ماء(ي لـّتصورال
 ).وخذ العلم منه (مجلة:  أي،<كانت اجلملة>:  )قدس سره( قوله •
 .ةّتصلالقرينة امل:  أي،<وعىل الرغم من وجود القرينة>:  )قدس سره( قوله •
فـظ يف ّي للّتـصورالظهـور الّن  بـأ القولّ هنا صحومن>:  )قدس سره ( قوله •

الداللـة ّ ألن ؛<ة عـىل اخلـالفّتـصلّاملعنى احلقيقي حمفوظ حتى مع القرينـة امل
 .عىل وضع اللفظ للمعنىّ إال ّتوقفية ال تّتصورال

 الظهور التصديقي له يف ذلك منـوط بعـدم القرينـة ّوأن>:  )قدس سره ( قوله •
 .ةّتصلمنوط بعدم القرينة امللكالم يف املعنى احلقيقي ا:  أي،<ةّتصلامل

 .فظّالظهور التصديقي لل:  أي،<هّأنغري >:  )قدس سره( قوله •
ّفإن القرينة املنفصلة ال حتول دون تكون أصـل الظهـور >:  )قدس سره ( قوله • َّ

 ّالظهور التصديقي للكالم يتمّ ألن ؛< احلقيقيرادة املعنىإالتصديقي للكالم يف 
 .ة عىل اخلالفّتصلالقرينة امل عدم نصب ّمجرد بّحققويت

تـسقط الظهـور التـصديقي عـن :  أي،<تـسقطهّإنـام و>:  )قدس سـره  ( قوله •
ّ وهذا يعني أهنا تترص،ّجيةاحل  .ف يف املحمول ال يف املوضوعّ

ٍكام مر بنا يف حلقة سابقة>:  )قدس سـره  ( قوله • يف احللقة الثانية، ضمن :  أي،<ّ
التطـابق بـني : لـرشعي، حتـت عنـوانالبحث عـن حتديـد دالالت الـدليل ا

 .الدالالت





 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 قوال يف املسألةاأل •
 ّكيفية تطبيق احلجية عىل موضوعها •
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ي ّتـصور من التمييز بني الظهـور ال)قدس سره (بعد أن انتهى األستاذ الشهيد 
ً الظهور عقالئيا، وعن سـقوطها ّحجيةوالظهور التصديقي، وبعد أن فرغ من 

، ّجيـة يف حتديـد موضـوع هـذه احلـ يف هـذا املقطـع ـمع ورود القرينة، رشع 
 .وكيفية تطبيقها عىل موضوعها

 

ّ أمـا ، قضية هلا موضوع وحممـول،)ّحجةالظهور : (ّمن الواضح أن قولنا
مـن هنـا نطـرح الـسؤال .  الظهـورهوموضوعها فّأما ، وّجيةحمموهلا فهو احل

، هـل هـو الظهـور ّجيـةظهور هذا الذي نريد أن نحمل عليـه احل: ّ أي:التايل
 :ة أقوالّيف املسألة عد ي أم الظهور التصديقي؟ّتصورلا

ي بـرشط عـدم العلـم ّتـصور هـو الظهـور الّجيةّأن موضوع احل: ّولاأل
 عـىل هـذا القـول ّجيةّ، وهذا يعني أن موضوع احلًمطلقابالقرينة عىل اخلالف 

 ـوثانيهام عدم العلم بالقرينـة . يّتصورالظهور ال: ب من جزئني؛ أحدمهاّمرك
 . عىل اخلالفـة أم منفصلة ّمتصل كانت سواء

 ّحقـق يف بحوثـه العاليـة إىل امل)قـدس سـره  (وهذا القول نسبه األستاذ الشهيد 
 ّحقـقِمـا ذهـب إليـه امل: الفرضـية الثانيـة>: ، حيـث قـال)رمحـه اهللا   (األصفهاين

ي وعدم ّتصور عبارة عن الظهور الّجيةَّن موضوع احلأ من )قدس سره (األصفهاين 
ة ّمتصل سواء كانت ـيف القرينة ّشك علم بالقرينة عىل اخلالف، ففي موارد الال

ٍ نرجع إىل أصالة الظهور ابتداء بال حاجةـأو منفصلة   إىل أصل عـدم القرينـة ً
 .)١(<ّي عىل كل حالّتصور النحفاظ املدلول ال؛الطويل

                                                           

 .٢٦٧، ص٤ ج: ، مصدر سابق)اهلاشمي( بحوث يف علم األصول (١)



 ٣٤١ ......................................................................................ّحجية الظهور

 ّحقـق األستاذ الشهيد اعتمد يف نسبته عىل ما ذكره هذا املّوالذي يظهر أن
، <موضوع بناء العرف والعقالء هو الظهور الوضعي الـذايت>ّيف هنايته من أن 

ية، كان مراده مـن الظهـور ّتصورللداللة الّ إال فلام كان الوضع ال يكون منشأ
ّولكـن هنـاك عبـارات أخـرى حيتمـل منهـا أن . يّتصورالوضعي الظهور ال

ى القول الثالـث، كـام سـوف تبنّيّإنام ى هذا القول، وال يتبنّ  األصفهاينّحققامل
 .ّنبني

 هو الظهـور التـصديقي بـرشط عـدم صـدور ّجيةّأن موضوع احل: الثاين
ّان موضوع أصالة الظهور مركب مـن >القرينة املنفصلة، وهذا يعني  : جـزئنيَّ

أحدمها الظهور التصديقي، واآلخر عدم القرينة املنفصلة، فمتـى مـا أحرزنـا 
شـككنا يف   فـإن، ومتى شككنا يف ذلـكّحجةور  كان الظهزئنيكال هذين اجل

َّهنا تثلم الظهـور أة ّقدمّة التي تقدم يف املّتصلمن ناحية احتامل القرينة املّول األ
التصديقي أو شككنا يف الثاين من ناحية احتامل القرينة املنفـصلة، فـال جتـري 

ا موضـوع ح لنـّأصالة الظهور، بل كنّا بحاجة إىل أصل يف املرتبة الـسابقة يـنق
َّنـه بأصـالة عـدم إّتصلة واملنفصلة فأصالة الظهور، وهو أصالة عدم القرينة امل

وهـو الظهـور التـصديقي وبأصـالة عـدم ّول ة نحرز اجلـزء األّتصلالقرينة امل
ِإذا ّ إال ّالقرينة املنفصلة نحرز اجلزء الثاين، فنحتاج إىل إجراء أصـلني طـوليني

 .)١(<ة أو املنفصلةلّتصًقطع وجدانا بعدم القرينة امل
، حيث قـال )رمحه اهللا  ( النائينيّحققوهذا القول هو الذي يظهر من كلامت امل

ال جيوز األخذ بظاهر كالم من كان من عادته االعتامد عىل القرائن >: يف فوائده
بعد الفحص فيجب األخذ بالظهور ولـو مل ّأما املنفصلة قبل الفحص عنها، و
 . )٢(<رحيصل الوثوق بإرادة الظاه

                                                           

 .املصدر السابق (١)
 .١٤٥، ص٣ج: مصدر سابقفوائد األصول، ) ٢(
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لم بوجـود  هو الظهور التصديقي الذي ال يعّجيةّأن موضوع احل: الثالث
 .قرينة منفصلة عىل خالفه

، حيـث تقريرات بحثـه يف )قدس سره (األستاذ الشهيد  اختاره وهذا هو الذي
 الظهور موضوعها عبـارة ّحجيةَّن أ : ما هو املختار من:رضية الثالثةالف>: قال

ّ إال ،)قـدس سـره   ( األصـفهاين ّحققي كام أفاد املّتصورال العن الظهور التصديقي 
 ال عدم واقع القرينة املنفـصلة ،َّان اجلزء الثاين هو عدم العلم بالقرينة املنفصلة

ة ّتـصلَّنه إذا احتملنا القرينـة املأنتيجة ذلك  و،)قدس سـره ( النائيني ّحققكام أفاد امل
 ، أو غريهٍظهور يف املرتبة السابقة بأصلكنّا بحاجة إىل إحراز موضوع أصالة ال

ًإذا احتملنا القرينة املنفصلة رجعنا إىل أصالة الظهـور ابتـداء بـال حاجـة إىل و
 .)١(<  املذكورين كام هو واضحزئني النحفاظ كال اجل؛ّ طويلٍأصل

 هـو الظهـور التـصديقي، ّجيـة موضوع احلّ أنيف النائيني ّحققفهو مع امل
ٍ أن عدم العلم بالقرينة املنفصلة كـاف إلجـراء يفّول ومع أصحاب القول األ ّ

َّة فالبد أن ننفيه بأصالة عـدم ّتصل إذا شككنا يف القرينة امل، نعم.أصالة الظهور
 .ةّتصلالقرينة امل

ّ األصفهاين أنه يذهب إىل ّحققل يف كلامت املّوالذي يظهر من خالل التأم
 إذ الظـاهر>: لذلك قوله يف النهاية، ويشهد ّولهذا املحتمل ال إىل املحتمل األ

ويمكـن توضـيح عبارتـه . )٢(< من حيث الكاشفية عن املـرادّحجةيكون ّإنام 
ّ ناظر فيهـا إىل الظهـور الوضـعي مـن حيـث إنـه )رمحه اهللا (ّنه إ: يقال  بأنالسابقة

 .كاشف عن الظهور التصديقي

                                                           

 .٢٦٧، ص٤ ج: ، مصدر سابق بحوث يف علم األصول)١(
 .١٦٣، ص٢ج: مصدر سابق هناية الدراية يف رشح الكفاية، (٢)
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 وجوه االختالف بني املحتمالت الثالثة 
ب مـن ّ الظهور عىل مجيع املحـتمالت هـو مركـةّحجيّ أن موضوع ّتضحا
ي ّتـصوركـان املوضـوع عبـارة عـن الظهـور الّول ففي املحتمـل األ: جزئني

ويف املحتمـل الثـاين كـان .  عـىل اخلـالفًمطلقـابإضافة عدم العلم بالقرينـة 
 .ًاملوضوع هو الظهور التصديقي بإضافة عدم صدور القرينة املنفـصلة واقعـا

لثالث فكان عبارة عن الظهور التصديقي بإضافة عـدم العلـم يف املحتمل اّأما 
 .بوجود قرينة منفصلة عىل اخلالف

ًالقرينـة واقعـا  لعـدم ّالثاين هو أنه عىل الثاين يكونوالفارق بني الثالث و
عىل الثالث فليس لذلك دخل، بل يكفـي عـدم ّ أما ،ّجيةدخل يف موضوع احل

 .العلم بالقرينة
ن الظهـور  املوضـوع فـيهام عبـارة عـّهو أنّول بني األالفارق بينهام وّأما 

 . يّتصور هو الظهور الّجيةع احلويكون موضّول  بينام يف األ،التصديقي
 

ّ عىل موضوعها، بمعنـى أن هـذه ّجيةختتلف األقوال الثالثة يف تطبيق احل
ق أصل آخر يف رتبة سابقة، يق مبارشة ومن دون حاجة إىل تطبَّ هل تطبّجيةاحل
  الظهور؟ّحجيةق أصالة ّمن تطبيق أصل آخر يف رتبة سابقة ثم نطبّ البد أم

 الظهـور هـو الظهـور ّحجيـةّالذي يـرى أن موضـوع ّول فعىل القول األ
ة أم منفصلة، ّمتصلي مع عدم العلم بالقرينة عىل اخلالف سواء كانت ّتصورال

ّكون حمفوظا حتى مـع القرينـة املي يّتصورّ أن الظهور الّقدمفقد ت ة عـىل ّتـصلً
ّاخلالف فضال عن املنفصلة، وهذا يعنـي أن الظهـور ال ًي دائـام يكـون ّتـصورً
ًحمرزا وحمفوظا وال نحتاج يف إحـرازه إىل أصـل سـابق؛  ّحجيـةموضـوع ّ ألن ً

 :ب من جزئنيّالظهور ـ حسب الفرض ـ مرك
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مـع العلـم ّ حتـى ال ينـثلمًوهو حمفوظ دائام و: يّتصورالظهور ال: ّولاأل
 .بالقرينة عىل اخلالف

مـن ّ ألن مع الشك؛ّ حتى ، وهذا ينسجمًمطلقا عدم العلم بالقرينة :الثاين
وعليه ال نحتاج يف . ّ أنه ال يعلم بوجودهاّ حقهبوجود القرينة يصدق يفّشك ي
.  سابق عىل أصالة الظهورٍبوجود القرينة إىل إحراز عدمها بأصلّشك رد الوم
لو كنـت ّ حتى ي بالعموم،ّتصور، حصل ظهور )أكرم العلامء: ( قال املوىلوفل

يكون موضوع ّول ّإنه بناء عىل القول األ: وبعبارة أخرى. ًا بوجود القرينةّشاك
أن نعلـم بالقرينـة فينتفـي ّإما ّ؛ ألنه ً الظهور دائرا بني الوجود واالنتفاءّحجية

 .  املوضوعّحققاملوضوع، أو ال نعلم فيت
 نحتـاج إىل وضـع اللفـظ للمعنـى ّحجةهذا الظهور ّ بأن إذن لكي نقول

 قبـل ذلـك إىل ـة أو منفصلة ّمتصل لو شككنا بوجود قرينة ـوال نحتاج ، فقط
ّنقول إن هـذا الظهـور ّ حتى ّوهذا يعني أنه. ةّتصلإجراء أصالة عدم القرينة امل

 . هذا اللفظ موضوع هلذا املعنىّ، نحتاج فقط إىل أنّحجة
 الظهـور هـو الظهـور ّحجيـةّعىل القول الثاين الذي يرى أن موضوع ّأما 

ٍالتصديقي مع عدم صدور القرينة املنفصلة واقعا، فحينئذ ال يمكـن الرجـوع  ً
ًأوال بـل نحتـاج إىل أصـالة عـدم القرينـة ًإىل أصالة الظهور مبـارشة  لتنقـيح ّ

 . يف أصالة الظهورّجيةموضوع احل
نفـصلة  بالنسبة إىل القرينة املّتكلمسامع لكالم املّإن حال ال: توضيح ذلك

أن يكـون ّإما و. ًأن يكون قاطعا بوجودهاّإما : ال خيلو من أحد حاالت ثالث
ًا بصدورها واقعاّأن يكون شاكّإما و. ًقاطعا بعدمها ً . 
وعـىل .  املوضـوعّحقـقًيكون عدم صدور القرينـة حمـرزا فيت وىلفعىل األ

 وهـو ةعىل احلالة الثالثّ أما .عوًرينة حمرزا فريتفع املوض يكون صدور القةالثاني
ّيـصدق أن الـسامع يعلـم بعـدم صـدور القرينـة ال ًبصدورها واقعا فّشك ال
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 .ًاملنفصلة واقعا
 بناء عىل هذا القول هو الظهـور التـصديقي مـع ّجيةفلام كان موضوع احل

لسامع ال يعلم  ا: وبحسب الفرض،ًم بصدور القرينة املنفصلة واقعاعدم العل
ٍبعدم الصدور، فالبد حينئذ من حتويل هذا الـ  ـ بعـدم ّتعبـديإىل علـم ـ ّشك ّ

 الظهور بناء عـىل هـذا القـول، ّحجية موضوع ّحققال يتّإال صدور القرينة؛ و
 . من هنا نحتاج إىل أصالة عدم القرينة إلثبات عدم العلم بصدور القرينة

منا بعدم صدور القرينة عىل اخلالف، ، وعل)أكرم العلامء: (فلو قال املوىل
إذا علمنـا ّ أمـا .ق أصـالة الظهـورّ، فنطبـ حمـرزّجية موضوع احلّفهذا يعني أن

 بأصـالة الظهـور ّمـسكبصدور القرينة عـىل اخلـالف، فحينئـذ ال يمكـن الت
لو شككنا بالصدور فلم نعلم بـه وال ّ أما .إلثبات العموم الرتفاع موضوعها

، هـذا الكـالم لـه ظهـور تـصديقي، )أكرم العلامء: (وىلبعدمه؛ فعندما قال امل
اجلزء الثـاين وهـو العلـم ّ أما .ًاّحققمن أجزاء املوضوع متّول فيكون اجلزء األ

ّ ألن وقـد ال يـصدق؛ّشك بعدم صدور القرينة فهذا قد يـصدق يف صـورة الـ
إىل ّخـص من هنا نحتاج إلثبـات األ. ّ، وهو ال يثبت األخصّ أعمٌالزمّشك ال
وهـو . ًدا ـ وهذا األصل هـو أصـالة عـدم القرينـةّـ تعبّشك صل به يرتفع الأ

ّن سرية العقالء جرت عىل إلغاء احتامل صدور القرينة عند إ إذ ؛ّ عقالئيٌأصل
يف صدورها، وهذه السرية كانت بمرأى من الـشارع، ومل يـردع عنهـا، ّشك ال

 .دنا هباّعبّ أنه وهذا يعني
 عـىل هـذا القـول حمـرز ّجيـةمـن موضـوع احل ّولّأن اجلزء األ: ّفتحصل

 .ًداّاجلزء الثاين فهو حمرز تعبّ أما ،ًوجدانا
ة فكذلك ال يمكن الرجوع إىل أصالة الظهور ّتصلمع احتامل القرينة املّأما 
 الظهـور عـىل هـذا القـول هـو ّحجيـةمن موضوع ّول اجلزء األّ ألن مبارشة؛

ة عـىل ّتـصل صـدور القرينـة املالظهور التصديقي، وهو غري حمرز مع احـتامل
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ة ال ّتـصلً سابقا، فعند احـتامل القرينـة املّقدمبعدمها كام ت ٌمنوطّ؛ ألنه اخلالف
ًيكون الظهور التصديقي حمرزا بل يكون حمتمال، فلو قيل ب  الظهـور يف ّحجيـةً

ًأوالهذه احلالة لكان الالزم  ًدا ّة تعبّتصل ينفي القرينة املّعقالئيٍ افرتاض أصل ّ
وهذا األصل هو عبارة عـن أصـالة عـدم . ح موضوع أصالة الظهورّي ينقلك

 .القرينة
 الظهـور هـو الظهـور ّحجيـةّالقول الثالث الذي يرى أن موضـوع ّأما و

التصديقي الذي ال يعلم بوجود قرينة منفصلة عىل خالفه، فهذا القول يشرتك 
لفـه يف اجلـزء وهو الظهور التصديقي، وخياّول مع سابقه يف جزء املوضوع األ

الثاين؛ فاجلزء الثاين عىل هذا القول هو عبارة عـن عـدم العلـم بالقرينـة عـىل 
 .اخلالف

 يكـون للجـزء الثـاين ،وهو الظهور التصديقي ،ّولفبعد إحراز اجلزء األ
 :ثالث حاالت
 العلم بالقرينة عىل اخلالف، وهذا العلم يرفع عدم العلم الذي هو :األوىل

 فال يمكن ، الظهور، وبارتفاعه يرتفع املوضوعّحجيةوع اجلزء الثاين من موض
 .تطبيق أصالة الظهور

العلم بعدم القرينة عىل اخلالف، ومعه يـصدق اجلـزء الثـاين مـن : الثانية
 املوضـوع، ويف هـذه احلالـة يمكننـا أن ّحقق الظهور، ومعه يتّحجيةموضوع 

 .نطبق أصالة الظهور
ّ إن من حيتمل وجود القرينة يـصدق احتامل وجود القرينة، فحيث: الثالثة

 ّحجيـةّ أنه ال يعلم بالقرينة، حينئذ يكون اجلـزء الثـاين مـن موضـوع ّ حقهيف
ّالظهور حمرزا بال حاجة إىل أصل آخـر، فنـستطيع أن نطبـ . ق أصـالة الظهـورً

ّوهو الـصحيح املختـار مـن أن : ّاالجتاه الثالث>:  بقوله)قدس سره (وهذا ما أفاده 
 :ة الظهور هو شيئانموضوع أصال
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 ّي، فمن هذه الناحية نوافق املـريزاّتصورّالظهور التصديقي، ال ال: ّاألول
 .)قدس سره(

هو عدم العلم بالقرينة املنفصلة، ال عدم واقعها، ومن هذه الناحية : الثاين
 .)قدس سره(ّنوافق األصفهاين 

ّأنه إذا شك يف القرينة املتصلة ف: ونتيجة هذا البيان ال يمكن إجراء أصـالة ّّ
ّالشك فيها يوجـب الـشك يف الظهـور التـصديقي، فالبـد وأن ّ ألن الظهور؛ ّ ّ ّ

ُنفتش حينئذ عن أصل حيرز لنا موضوع أصالة الظهور، كأصالة عدم القرينة، ٍ ٍ ّ 
ّوجد، فبها ونعمت، وإال توقفنا عن العمل بالدليل فإن ّ ُ. 

ّوأما إذا شك يف القرينة املنفصلة، فـال نحتـاج ّ إىل أصـل يـنقح لنـا عـدم ّ ٍ
ٍالقرينة املنفصلة يف مرتبة أسبق من أصالة الظهور، بل نرجع حينئذ إىل أصـالة  ٍ

 .)١(<موضوع أصالة الظهور حمرز بكال جزأيهّ ألن ًالظهور ابتداء؛
 

 ّحجيـةوبعد الفـراغ عـن سـقوط :  أي،<وعن سقوطها>: )قدس سره ( قوله •
 . نة املنفصلةالظهور مع ورود القري

، هذا هـو القـول الـذي نـسبه األسـتاذ <ّاملحتمل األول>: )قدس سره ( قوله •
 .)رمحه اهللا( األصفهاين ّحقق إىل امل)قدس سره(الشهيد 

، سواء كانت هذه القرينـة <مع عدم القرينة عىل اخلالف>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ة أم منفصلةّمتصل
 هـو الظهـور ّجية أن يكون موضوع احل:املحتمل الثالث>: )قدس سره ( قوله •

، مل يقـل ال توجـد <التصديقي الذي ال يعلم بوجود قرينة منفصلة عىل خالفـه
ّ أمـا ،ُبل قال ال يعلم بوجـود قرينـة عـىل اخلـالف، قرينة منفصلة عىل خالفه

                                                           

 .٣٠٧ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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ال توجـد قرينـة منفـصلة عـىل اخلـالف، فـإذا شـككنا : املريزا النائيني، فقال
عندما نقول ال يعلم، فعندما ّ أما ،جري أصالة عدم القرينةأن نّ البد بوجودها

ٍوحينئذ يمكن أن نجـري أصـالة ،  مل أعلمّيف القرينة املنفصلة يصدق أينّشك أ
 .الظهور مبارشة، بال حاجة إىل أصالة عدم القرينة املنفصلة

 بني القول الثالث الـذي:  أي،<والفارق بني هذا وسابقه>: )قدس سره ( قوله •
 . )رمحه اهللا(املريزا النائيني  اختاره ، وبني القول الذي)قدس سره(هو ره اختا

، ولـيس عـدم وجـود <بل يكفي عـدم العلـم بالقرينـة>: )قدس سـره  ( لهوق •
 .القرينة
ّ عـىل االحـتامل األول تطبـّفإنـه>: )قدس سره ( قوله •  الظهـور عـىل ّحجيـةق ّ

ّموضوعها ابتداء حتى مع احتامل القرينة امل نـا ّ، ألن<ًة فضال عـن املنفـصلةصلّتً
 ّجيـةموضوع احل ّ؛ ألن عىل يشءّتوقفا ال تّحجيتهية ّتصورّإن الداللة ال: قلنا

ّ وهـي حمفوظـة حتـى مـع وجـود ـ بحسب الفـرض ـي ّتصورهو الظهور ال
 .ًة فضال عن املنفصلةّتصلالقرينة امل

ي ال يتزعزع رّتصو الظهور الّأن:  أي،<وهذا ال يتزعزع>: )قدس سره (  قوله •
 .ًة املحتملة فضال عن القرينة املنفصلةّتصلبالقرينة امل

، وهو احـتامل املـريزا النـائيني <عىل االحتامل الثاينّأما و>: )قدس سره ( قوله •
 .)رمحهما اهللا(ًتبعا للشيخ األنصاري 

 مع اجلـزم ًيمكن الرجوع إىل أصالة الظهور مبارشةّإنام ف>: )قدس سره ( قوله •
 .ة أم منفصلةّمتصل، سواء كانت <القرينةبعدم 
ال يمكن الرجوع :  أي،<وال يمكن الرجوع إليها كذلك>: )قدس سره ( قوله •

ّ ألن املوضـوع غـري حمـرز؛ّ ألن ة؛ّتـصلإىل أصالة الظهور مع احتامل القرينة امل
ة نحتمـل وجـود ّتـصلاملوضوع هو الداللة التصديقية، ومع احتامل القرينة امل

 .لتصديقية وال نعلم بهالداللة ا
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عـىل :  أي،< عـىل هـذا االحـتاملّجيـة موضـوع احلّألن>: )قدس سـره  ( قوله •
 .)رمحه اهللا( النائيني ّحققامل اختاره االحتامل الثاين الذي

، وهـي حالـة < الظهـور يف هـذه احلالـةّحجيةفلو قيل ب>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ةّتصليف القرينة املّشك ال

ح هـذا األصـل العقالئـي ّلكـي يـنق:  أي،<حّلكي يـنق>: )قدس سره ( قوله •
 .ةّتصلموضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة امل

 وهو الظهور التصديقي غـري حمـرز ّجية موضوع احلّألن>: )قدس سره ( قوله •
 .ةّتصلمع احتامل القرينة امل:  أي،<مع هذا االحتامل

الظهور مبارشة مـع احـتامل يف إمكان الرجوع إىل أصالة >: )قدس سره ( قوله •
ّ؛ ملا قلناه سابقا من أن موضوع احل<القرينة املنفصلة  هو الظهور التصديقي ّجيةً

 .فيها ال نعلم هباّشك وعند ال، مع عدم العلم بالقرينة املنفصلة
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 األقوال يف كيفية تطبيـق ـ يف املقطع السابق ـ )قدس سره( صنّف ذكر املبعد أن
 . منهاّ احلقّنيّصل فيها، جاء يف هذا املقطع ليب عىل موضوعها، وفّجيةاحل

ّالتحقيق يف متحيص هذه االحتامالت هو أن االحـتامل األول الـذي كـان  ّ
 ي سـاقط عـن االعتبـار؛ّتصور الظهور هو الظهور الّحجيةّيرى أن موضوع 

 بظهـور كالمـه، ومـن ّتكلم الظهور هو تعيني مراد املـّحجيةاملقصود من ّألن 
ّملراد اجلدي للمتكلّالواضح أن ا ًم إنام يكون حمفوظـا إذا كـان للكـالم ظهـور ّ ّ
 العاقـل امللتفـت يف ّتكلمّاملراد اجلدي يعتمد عىل ظهور حال املّ ألن تصديقي؛

ً جـدا يف كالمـه يريـدهًاّتـصورّأن ما أخطره واستعمله  كـان ّإال  يف الواقـع، وّ
حلجج من كوهنا ء يف اّموضوع احلجية عىل خالف ما يعتقده ويبني عليه العقال

ال يوجـد كـشف عـن الواقـع يف الظهـور ّ ألنـه  وذلـككاشفة عـن الواقـع؛
وبعبـارة .  لـه أم مل يكـنً سواء كان الواقع مطابقـاًحمفوظ دائامّ؛ ألنه يّتصورال

ي ال ّتـصور للكاشـفية، والظهـور الّجيـةجيعلـون احلّ إنـام ّن العقالءإ: أخرى
 هـذا اللفـظ ّنعـم، هـو يكـشف عـن أن. ّتكلميوجد فيه كاشفية عن مراد املـ

 .موضوع هلذا املعنى
ٌوهذا االجتاه تلفيق>  )قدس سره (قال األستاذ الشهيد  بق ً أيضا غري مطاٌّ أصويلّ

ّمعنى هذا االجتاه أنه لو قـالّ ألن  وذلك؛ّمع واقع املرتكزات العقالئية أكـرم : ّ
ّ العموم، ونشك يف أن ّي هلذا الكالم يفّتصورّكل فقري، ونحن نحرز الظهور ال ّ

ّوال تكـرم الفـساق : ّاملوىل حينام قال ذلك، هل أحلق به قرينـة متـصلة بلـسان
ّإذا كنّا نحتمل أنه قد ذكر ذلك، ولكـن نحـن مل يـصل إلينـا : منهم؟ ويف مثله
ّكيف يمكن الرجوع إىل أصالة الظهور ابتداء؟ وأي ظهور يرجع : ٍهذا، حينئذ ً
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 ّي؟ّتصور المّيقي أإليه، هل هو الظهور التصد
ّفإن كان املرجع هو التصديقي، فهـو غـري حمـرز الوجـود مـع الـشك يف  ّ

ّالقرينة املتصلة، فإننا قلنا ّإن القرينة املتصلة: ّ ّ هتدم أصل الظهـور التـصديقي، ّ
ّ مع الشك يف اهلادم، ال يتعني املنهدم:إذن ّ. 

 الظهـور ّم، لكـنّي، فهو حمرز يف املقاّتصوروإن كان املرجع هو الظهور ال
ًي ليس كاشفا عن املطلوب؛ّتصورّي بام هو ظهور ّتصورال املطلوب مـن ّ ألن ّ

ّأصالة الظهور هو الكشف عن املراد اجلدي للمـ ، ولـيس املطلـوب مـن ّتكلمّ
ّهذا أمـر تكـويني ال ّ ألن  والنقش يف الذهن؛ّتصورّي نفس الّتصورالظهور ال

ًعل الظهور حجـة عـىل كـشف مـراد حيتاج إىل أصالة الظهور، بل املطلوب ج ّ
ًي ابتـداء ال يكـشف عـن مـراد ّتـصورّأن الظهـور ال: ، ومن الواضحّتكلمامل ّ
ً، وإنام يكون سببا لّتكلمامل  . املعنى املوضوع لهّتصورّ

ّنعم، هو من احليثيات التعليلية لتكوين الظهور التصديقي الذي يكـشف  ّ ّ
ّعن املراد اجلدي، وأن الظهور التصديقي ّ ّ ّ دائام مبني عىل الظهـور الّ ّي، ّتـصورً

ّففي حالة الشك يف وجود قرينة متصلة واختفائهـا علينـا، ال يوجـد كاشـف  ّ
ّنوعي وظهور حايل جمزوم، يف أن املوىل ظاهر حالـه أنـه أراد العمـوم، وذلـك ّ ّ ّ 

ّنة، ونحن نـشك يف عـدم ّاستقرار ظهور حاله مبني عىل عدم نصب القريّألن 
ّ يوجد كاشف نوعي وال ظهور حايل يف كون امل فال:نصبها، إذن  قـد أراد ّتكلمّ

 لظهور يف هذه احلالة، لكان معنـاهالعموم، فلو كان العقالء يبنون عىل أصالة ا
ّالبناء عليها من باب التعبد، وهذا خالف األصول العقالئية؛ فإهنا مبنيـ ّ ة عـىل ّّ

ّاألمارية والكاشفية، إذن  .)١(<ٍور حينئذ ال يمكن تصوير أصالة الظه:ّ
ّ وهـو أن موضـوع  ـ النـائينيّحقـقاالحتامل الثاين الذي ذهب إليه املّأما 

                                                           

 .٣١٥ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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 فـال توجـد فيـه  ـقي مع عدم صدور القرينة املنفـصلة الظهور التصديّحجية
ــسابقة ــزء املوضــوع األّ ألن ؛اإلشــكالية ال ــور ّول ج ــارة عــن الظه هــو عب

 ،ّتكلمه كاشـفية عـن مـراد املـفيّ ألن  له؛ّجيةالتصديقي، والعقالء جيعلون احل
ّ مع ذلك ساقط عن االعتبار أيضا؛ باعتبـار أن املهولكنّ  )رمحـه اهللا ( النـائيني ّحقـقً

 نجري ـة أو منفصلة ّمتصل ـّذهب إىل أنه يف مورد القطع والعلم بعدم القرينة 
يف القرينة، فـإذا ّشك يف مورد الّ أما . يشء آخرّأصالة الظهور بال حاجة إىل أي

، يف الداللة التـصديقيةّشك ة، فهذا يعني الّتصليف وجود القرينة املّشك ن الكا
ًأوالة ّتـصلمن إجـراء أصـالة عـدم القرينـة املّ البد ى نحرزهّفحت  ثـم أصـالة ّ

ّيف وجود القرينة املنفصلة، فالبد من إجراء أصـالة ّشك إذا كان الّ أما .الظهور
 .هورعدم القرينة املنفصلة، ثم نجري أصالة الظ

ّإذا عرفت هذا فاعلم أن أصالة عدم القرينة املنفصلة هو أصل عقالئي  ال ّ
ّتعبديأصل  أن تكون فيه كاشـفية، ّ البد ً، والعقالء لكي جيرون أصالّ رشعيّ

 ّ شـخص بكـالم واحتملـوا أنّتكلمونحن عندما نأيت إىل العقالء نجدهم إذا 
الة عدم القرينة املنفصلة؟ لكالمه قرينة منفصلة تأيت بعد حني، فهل جيرون أص

ّمن الواضح أهنم جيرون أصالة عدم القرينة املنفصلة يف مورد أجروا فيه أصالة 
 .الظهور

ّ سابقا أن املّقدمت: وبعبارة أخرى  ـ ّتكلم عندما يـ العريف االعتيادي ّتكلمً
ّ مراده بشخص كالمه، ال بمجموعه، وهذا يعني أن ظهور كالمه ينفي ّيبني

ّ أما  عىل الظهور،ّتوقفّوهذا يعني أن عدم القرينة املنفصلة م. ملنفصلةالقرينة ا
 عىل عدم القرينة املنفصلة، وهو ّتوقفّ إن الظهور م: النائيني فيقولّحققامل

ُينفون القرينة املنفصلة بظهور الكالم، وعليه فال يعقل ّ إنام العقالءّ ألن حمال؛
من هنا .  املنفصلة؛ للزوم الدور عىل عدم القرينةّتوقف ظهور الكالم مّأن

ّذكرنا سابقا أن القرينة املنفصلة ال تثلم الظهور، و ّ ألن ؛ّجيةتسقط احلّإنام ً
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 . االنتهاء من الكالمّمجردالظهور ينعقد ب
ّأما االجتاه األول الذي تبنّاه املريزا > ّ ّ، وفاقا للشيخ األنصاري )قدس سره(ّ قـدس  (ً

ّالظهور إنام هو الظهـور التـصديقي ال الّ من أن موضوع أصالة )سره ّي، ّتـصورّ
ّفهو صحيح كام ستعرف عند تعليقنا عىل االجتاه الثاين، إال أن ما ذكر فيـه مـن  ّ ّ

ّ بحيث ال بد من تنقيح عدمها يف املرتبة  ـّتوقفه عىل عدم واقع القرينة املنفصلة
ّم القرينة هذه، إما أصالة عدّ ألن وذلك، ّ غري تام ـقة بأصالة عدم القرينةالساب

ّ تعبديا بحتا، كام هو احلال يف األصول العملية الـرشعية، وإمـا ًالأن تكون أص ّ ّ ّ ًّ ً
ّ عقالئيا عىل أساس حيثية الكاشفية والطريقيةًالأن تكون أص ّ ّ ًّ. 

ّالعقالء ليس هلم تعبـدات عمليـة، وأن ّ ألن ّومن الواضح بطالن األول؛ ّ ّ
ّأصوهلم اللفظية كلها إنام ّ ّ هي بمالك الكاشفية والطريقية، وليس التعبد العميل ّّ ّ ّ ّ

 .البحت
ّوأما الثاين فهو صحيح، إال أنه ال كاشف وال طريق إىل عـدم القرينـة إال  ّّ ّ

ال ينـصب    اسـتبعاد أن؛ باعتبـارّنفس الظهور التـصديقي املنعقـد للخطـاب
المه، بشهادة ّ قرينة متصلة عىل خالف ظاهر كالمه لو أراد غري ظاهر كّتكلمامل

ًأنه لو مل يكن كالمه ظاهرا يف ذلك، وكان جمم ء بيان  ُال يستبعد جمي: ٍ، حينئذًالّ
 .ّمنفصل مبني

إذن، فتامم نكتة اسـتبعاد القرينـة املنفـصلة هـو ظهـور الكـالم يف املـرام 
ّالتصديقي نفسه، وهبذا يتربهن أن اجلزء الثـاين مـن موضـوع حجيـة أصـالة  ّ ّ ّ

 .)١(<... واقع القرينة املنفصلةالظهور ليس هو عدم
ّ االحتامل الثالـث، وهـو أن ّوالثاين، يتعنيّول ومع سقوط االحتاملني؛ األ

ه ؛ باعتبـارّالظهـور التـصديقي: جـزئنيّضوع أصالة الظهور مركـب مـن مو
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ّأمـا املتـصلة فقـد فـرض .  وعدم العلم بالقرينة املنفـصلة،الكاشف عن املراد ّ
ّول هو الظهور التصديقي بكال شـقيه؛ّعدمها بفرض أن اجلزء األ ّ فـرض ّ ألن ّ

ّالظهور التصديقي مساوق لفرض عدم القرينة املتصلة كـام عرفـت، وهلـذا ال  ّ
ّنحتاج بعد اجلزء األول إال إىل عدم العلم بالقرينة املنفصلة أن ّإمـا : ٍوحينئـذ. ّ

ّأن يـشك يف وجودهـاّإمـا ُيعلم بعدم القرينـة، و يف ل ّووال إشـكال عـىل األ. ُ
ّ فتارة يكون الشك يف وجـود :عىل الثاينّ أما .ًالرجوع إىل أصالة الظهور ابتداء

ّ وأخـرى يكـون الـشك يف ،ّ مع العلم بعـدم القرينـة املتـصلةالقرينة املنفصلة ُ
ًاملتصلة أيضا ّ. 

ًفإن كان الشك عىل النحو األول، فاملرجع أيضا هو أصـالة الظهـور؛ ّ ّ ألن ّ
ّلة الظهور حمرز، الظهور التـصديقي حمـرز؛ ألننـا ال  ملوضوع أصازئنيكال اجل ّ

ًنشك يف القرينة املنفصلة، وعدم العلم بالقرينة املنفصلة حمرز أيضا، فنرجع إىل  ّ
 .ًأصالة الظهور ابتداء
ّشككنا يف القرينة املتصلة، فهنا : أي، عىل النحو الثاينّشك ّوأما إذا كان ال

. ّالظهور التصديقي غري حمـرزّ ألن ًبتداء؛ أصالة الظهور ا ال يمكن الرجوع إىل
ّإحراز اجلـزء األول،  لعدم ؛ّفالشبهة تكون مصداقية بالنسبة إىل أصالة الظهور

ّ موضوعيا حيرز لنـا هـذا اجلـزء أجرينـاه، ونقحنـا ًوجدنا أصال  فإن:ٍوحينئذ ًُ ّ
 . ّ توقفنا عن العمل بالدليلّهور، وإالموضوع أصالة الظ

 

 ،<د املحـضّ عـىل التعبـّجيـةإذ ليس مبنى العقالء يف احل>: )قدس سره ( هقول •
هــذه مرتبطــة بنكــات ، ّأن العقــالء عنــدما توجــد هلــم أحكــام وحجــج: أي

خذ يف األحكـام ّأن تتّ البد ّعامة، وهذه قاعدة ّتعبدية ًاوحيثيات وليست أمور
ّأن العقالء عندما يقولون إن خرب الوا: حاصلها، العقالئية م ّألهنـف ّحجـةحد ّ
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ي فهـذا أمـر ّتصور هو الظهور الّجية، فإذا قلنا إن موضوع احلًايرون فيه كشف
 . ية ال كشف فيهاّتصورالداللة الّ ألن ؛ّ عقالئيٍ عىل كشفّغري مبني

، <يفـرتضّ أنه ً االحتامل الثاين ساقط أيضا باعتبارّ أنكام>: )قدس سـره  ( قوله •
هـذا االحـتامل الثـاين يفـرتض ّ ألن العتبـار؛هذا االحتامل الثاين ساقط عن ا

ًأواليف القرينة املنفصلة إىل إجراء أصالة عدم القرينة ّشك احلاجة يف مورد ال ّ. 
 .ً إجراء أصالة الظهور ثانياّثم:  أي،<ّثم أصالة الظهور>: )قدس سره( قوله •
 يف )رهقـدس سـ   (، من هنا يرشع األسـتاذ الـشهيد <...هّمع أن>: )قدس سره ( قوله •

 .مناقشة هذا االحتامل الثاين وبيان عدم متاميته
، <ًر لـه عقالئيـاّنفي القرينة املنفصلة عند احتامهلا ال مـرب>: )قدس سره ( قوله •

إذا انعقد للكالم ظهـور، ّ إال ،فالعقالء ال يوجد عندهم هذا األصل العقالئي
 . ينفون به القرينة املنفصلةـٍ حينئذ ـ مَّفإهن

َّمعنى حينئذ الفرتاض أصالة عدم القرينة ثم أصـالة فال >: )س سـره  قد( قوله • ٍ
ة عـىل أصـالة الظهـور، فكيـف ّرتتبـأصالة عدم القرينة هـي املّ ألن ؛<الظهور

 .ة عىل أصالة عدم القرينةّرتتبيمكن أن تكون أصالة الظهور هي امل
ّأن :  أي،<ة عىل نفـي القرينـة بأصـل سـابقّرتتبمّ أهنا ال>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ة عىل نفي القرينة بأصل سابقّرتتبأصالة الظهور غري م
ة ّمتصل، سواء كانت <ًمطلقاُعلم بعدم القرينة   فإنوعليه>: )قدس سره ( قوله •

 . أجرينا أصالة الظهور،أم منفصلة



 
 
 
 
 
 
 

  
ّ 

 
ّصور الشك يف القرينة املتصلة • ّ 
 رينة أصل واحد؟هل أصالة الظهور وعدم الق •



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٣٦٠

 
 
 






 





 










 






 ٣٦١ ......................................................................................ّحجية الظهور







 



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٣٦٢

 
 

 الظهور التصديقي الذي  الظهور هوّحجيةّ أن موضوع ـ ّقدمام تي فـثبت 
 ًمطلقاُال يعلم بوجود قرينة منفصلة عىل خالفه، وعليه إذا علمنا بعدم القرينة 

وإذا قطعنـا . كان الظهور النهائي عىل وفق الكالم الذي ال قرينة عـىل خالفـه
ة عىل اخلالف كان الظهور النهائي عىل وفق هذه القرينـة ّتصلبوجود القرينة امل

صلة وعدم وجودها، ففي مثل هذا ّتو شككنا يف وجود القرينة امللّ أما ة،ّتصلامل
 :)١(املورد ينبغي التفصيل بني صور ثالث

ّ 

ة هـو غفلـة ّتصلأن يكون املنشأ الحتامل وجود القرينة امل: الصورة األوىل
ة عىل ّمتصلة ية للكالم ال نجد فيه قرينّولالسامع عن تلك القرينة، فبالنظرة األ

ونحتمـل وجودهـا، وهـذا االحـتامل منـشأه ّشك اخلالف، ولكن مع ذلك نـ
 . احتامل غفلة السامع عنها

 ننفـي احـتامل وجـود القرينـة بأصـالة عـدم ويف هذه الصورة يمكـن أن
سرية العقالء جارية عىل العمل عىل أساس عدم الغفلـة؛ باعتبـار ّ ألن ؛الغفلة

ّسامع أن يكون ملتفتا ومتوجّلكل  احلالة االعتيادية ّأن ًها أثناء الكالم، وهـذه ً
وإذا نفينـا احـتامل وجـود . السرية هي بمرأى من الشارع، وهو مل يردع عنهـا

حنـا الظهـور التـصديقي، ّ نكـون قـد نق،ة بأصالة عـدم الغفلـةّتصلالقرينة امل
                                                           

ّ يف مورد الشك يف وجود القرينة املت(١) ذهـب املـشهور إىل جريـان أصـالة عـدم ، صلةّ
ّن جريان أصـالة عـدم القرينـة يذهب إىل أ، )هس سر قد( صنّف املّصلة، ولكنّالقرينة املت

 .)دام ظلّهمنه (. واردّليس يف كل امل



 ٣٦٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

ّوحينئذ يتم  .ظهور فنجري أصالة ال،ّجية موضوع احلٍ
ًأن يكون الشك يف القرينـة املتـصلة ناشـئا >: )س سره قد(قال األستاذ الشهيد  ّ ّ

ّمن احتامل غفلة السامع احلسية، كام لو سمعنا املوىل يقول ّأكرم كل فقري، ثـم : ّ ّ
 وغفلنا عنه، فهـذا ،ّال تكرم فاسقهم؟ فنحتمل أنه قال: ّشككنا يف أنه هل قال

ُشك ناشئ من احتامل الغفلة احلسية، ويف مثله يوجـد أصـل يـ ّ ّ ّسمى بأصـالة ّ
ّعدم الغفلة، وهذا أصل عقالئي بمالك كشف نوعي، ونكتة الكشف النوعي  ّ ّ

الغفلـة عـن ّ ألن ّهي أن مرجع أصالة عدم القرينة هنا إىل أصالة عدم الغفلـة؛
 عىل خالف طبع اإلنسان املتعارف، فبأصالة عدم الغفلـة التـي ،املحسوسات

ّامل، وبه ننقح موضـوع أصـالة هي مرجع أصالة عدم القرينة ننفي هذا االحت
ّالظهور، ثم نجري أصالة الظهور، فنكون قد أجرينا أصلني طوليني ُ ّ >)١(. 

ة، ولكـن ّتـصل القرينـة املّال نحتمل أن السامع غفـل عـن:الصورة الثانية
ًنحتمل أنه أسقطها عمدا  .ًية تلك القرينة بنظره مثالّأمه لعدم ؛ّ

 ة بشهادة الراوي ووثاقتـه،ّتصلة املويف هذه الصورة يمكن أن ننفي القرين
هـو  إذ ؛ّنـة نفـي احـتامل تعمـد الكـذبوّإحراز وثاقة الراوي يتكفل مؤّفإن 

باملطابقـة عـىل ّ تدل خالف وثاقته املحرزة، وشهادة الراوي الذي ينقل الكالم
ً وتدل بااللتزام عـىل أنـه مل يقـل شـيئا، هبذا الكالمّتكلم قد ّتكلمّأن امل ّ  آخـر، ّ

هلـذا ّ إال لشهادة من الناقل تعترب شهادة ضمنية مستفادة من عدم ذكـرهوهذه ا
ّ فإن ،ّ عقالئيٌوهذا أصل. ملا سكت الناقل ولنقل لنا تلك القرينةّإال الكالم، و

ّالعقالء يبنون عىل صحة النقل املذكور وأنه ال يوجد يش   الناقل؛ه آخر مل ينقلٌء ّ
 من دون زيـادة ّتكلمما قاله املّ كل ّنه ينقل الثقة األمني أّتكلمظاهر حال املّألن 

ّأو نقيصة، وحينئذ يتنقح موضوع حجية أصالة الظهور ّ. 
                                                           

 .٣١٨، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ١(
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ّالبد من االلتفات إىل أن  مل تنقل إلينا ) السالممعليه( ني روايات املعصومّ
ً جدامن البعيدّ؛ ألنه بمضامينهاّإنام بنصوصها، و ّ أن مجيع الرواة كانوا عندما ّ

نونه ّويسمعون كالمه يدوً مثال ـ ـ )عليه السالم(مام الصادق يدخلون عىل اإل
ًهذا مضافا إىل أن بعض الروايات طويلة، وتتناول أبوابا. ًحرفيا ّ  خمتلفة، وقد ً

ّ ملا رأى أن هذه )رمحه اهللا( العاميل ّاحلرّ فإن ؛عت هذه الروايات كام يف الوسائلّطُق
فجعل املرتبط بالصالة يف باب ، عهاّ يف أبواب خمتلفة قطّتكلمالروايات ت

فلو كانت هذه الروايات ، الصالة، واملرتبط بالصوم يف باب الصوم وهكذا
عت، ّ كانت فيها قرائن سياقية، ولكن ملا تقطاهّلعلفجمموعة مع بعضها 
 .ضاعت هذه القرائن
ًأن يكون الشك يف املتصلة ناشئا مـن غـري: الصورة الثالثة ّ  ناحيـة الغفلـة ّ

ّسقاط الناقل، بل من ناحية أخرى، كام لـو فرضـنا أن املـوىل إحية ومن غري نا ُ ٍ
ًكتب رسالة يذكر فيها مطلبا، ثم وصلتنا الرسالة ممزقا نصفها، ويف ً ًّ مـا وصـل  ّ

، ونحتمل أن يكون قـد كتـب يف القـسم )ّأكرم كل فقري(أن : منها يذكر املوىل
ّاملمزق من الرسالة خمصصا متـص ً ّ ، فهنـا احـتامل )اسـقهمال تكـرم ف( يف أن ًالّ

سقاط الناقل، ويف إغري ناحية الغفلة ومن غري ناحية ّالقرينة املتصلة ناشئ من 
يف موضـوعها ّشك مثل ذلك ال يمكن الرجوع إىل أصالة الظهـور ابتـداء، للـ

وال يمكن تنقـيح موضـوعها بـإجراء أصـالة عـدم . وهو الظهور التصديقي
أصالة عدم القرينة أصـل ّ ألن القرينة؛ّال كاشف نوعي عن عدم ّ؛ ألنه القرينة

ًعقالئي، فيجب أن يكون معربا عن نكات كا ّ ّشفة عقالئية نوعية، ويف املقامّ  ال ّ
ًكاشف نوعي عن عدم وجود املتصلة، ونفس الظهور ال يمكن جعله كاشفا؛ ّ ّ 

ًهو نفسه غري حمرز، فال جيعل غري املحرز حمـرزا، وعليـه هّألن ِ فيبطـل الـدليل : َ
 .ٍحينئذ

ومن هنـا بنينـا يف الفقـه >: تقريرات بحثه يف )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد 
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ّعىل أن احتامل القرينة املتصلة يوجب اإلمجال، سواء كان مـن احـتامل قرينيـة  ّ ّ
ّاملوجود، أو من احتامل وجود القرينة، كام لو كانت الرسالة بلغـة أجنبيـة، ومل  ٍ

ّال يمكن التمـسك ال بأصـالة عـدم : تنيّنفهم املخصص فيها، ففي كلتا احلال
ًالقرينة، وال بأصالة الظهور، كام أن السرية العقالئية أيـضا غـري منعقـدة عـىل  ّّ

 .)١(<العمل بالظهور يف مثل ذلك
ّأن هذه االجتاهات الثالثة ليـست جمـرد : ومن هنا يظهر>: )قدس سره ( ثم قال ّ ّ

ّبناء عىل االجتاه الثـاين  إذ ؛ّ عمليةّتفنّن يف حتليل املطلب، بل يرتتب عليها ثمرة ً
ً، نجري أصالة الظهور ابتداء؛ًالمث ًبينام بناء عـىل ، ّي حمرزّتصورالظهور الّ ألن ُ

ال يمكن إجراء أصالة الظهـور، : ٍ، وحينئذًالّاالجتاه الثالث، يكون الكالم جمم
 .)٢(<وال أصالة عدم القرينة

ة إذا ّتـصلصالة عدم وجود القرينة امل جيري أ)قدس سره (ّأن األستاذ : ّفتحصل
ــشأ احــتامل وجودهــا هــو األ ــاين، وهبــذا يوافــق مــشهور ّول كــان من أو الث

ة هـو االحـتامل ّتـصلإذا كان منشأ احـتامل وجـود القرينـة املّ أما .األصوليني
ّالثالث فال يمكن إجراء هذا األصل، وحينئذ ال تـتم ؛ لعـدم  الظهـورّحجيـة ٍ

 .خيتلف مع مشهور األصولينيوهبذا . إحراز موضوعها
 

ّ إىل أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصـالن )قدس سره ( صنّفذهب امل
ّ ألن ؛ًا واحـدً مهـا أصـالامنهام مورده الذي جيري فيـه، وليـسّلكل عقالئيان 

أصـالة عـدم موضوع أصالة الظهور هو الظهور التـصديقي، بيـنام موضـوع 
.  الحتامل غفلة السامع عن نصب القرينة؛ةّتصليف القرينة املّشك القرينة هو ال

                                                           

 .٣١٩، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
 .املصدر نفسه) ٢(
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ني ال ّ منهام خيتلف عن موضوع اآلخر كانا أصلني مستقلٍّوملا كان موضوع كل
ــى للقــول برجــوع أحــدمها إىل اآلخــر؛ ٍأصــال واحــدا، وحينئــذ ال معن ً ّ ألن ً

 .  خلف اختالف موضوعيهاموالوحدة، وهرجوعهام إىل أصل واحد يعني 
النسبة بـني أصـالة عـدم القرينـة وأصـالة >:  بقوله)قدس سـره (وهذا ما أفاده 

نـا يف ّتكلمّالظهور حتققت من خالل توضيح خمتارنا يف اجلهة السابقة، عنـدما 
ّتشخيص موضوع احلجية، وقد تبني أن أصالة الظهور وأصـالة عـدم القرينـة  ّ ّ ّ

ّ والنسبة بينهام نسبة األصل املوضوعي إىل حكمـه، ّأصالن مستقالن برأسهام،
ّأن أصالة عدم القرينة تنقح لنا موضوع أصالة الظهور، وأصالة عـدم : بمعنى ّ

ّ مـا إذا شـك يف :القرينة خمصوصة بخصوص احلالـة التـي رشحناهـا، وهـي
ٍالقرينة من ناحية احتامل الغفلـة، فإنـه حينئـذ نجـري أصـالة عـدم القرينـة،  ّ

 .حسب الروح إىل أصالة عدم الغفلةومرجعها ب
ّوأما إذا شك يف القرينة املنفصلة، فهنا ال معنى ألصالة عدم القرينـة، بـل  ّ

 .ًاملرجع أصالة الظهور ابتداء
ّوأما إذا شك يف القرينة املتصلة من غري ناحية احتامل الغفلة، فال جتري ال  ّ ّ

 .)١(<أصالة الظهور، وال أصالة عدم القرينة، كام عرفت
 ّإن>: ، فقـد قـال يف املـصباح)رمحـه اهللا ( اخلـوئي ّالسيدوكذلك هذا هو خمتار 

ّ أهنا ّ إالن مل تكن جارية بالنسبة إىل غري املقصود باإلفهام،إأصالة عدم الغفلة و
من أصالة عدم الغفلة وأصـالة الظهـور ّ كل  ألصالة الظهور، بلًليست أصال

واحـد ّ كـل ن كـانإا باآلخر، وط أحدمهأصل برأسه وناشئ من منشأ ال يرتب
أصـالة عـدم ّ أمـا .ا ببنـاء العقـالءّحجيتهـمنهام من األصول العقالئية الثابتة 

 إذ ؛الفعل والقول خالف طبيعة اإلنسان الغفلة والسهو يف ّها أنؤالغفلة فمنش
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اإلنسان بطبعه يفعل ما يفعل عن االلتفات، ويقول ما يقـول عـن االلتفـات، 
أصـالة ّأمـا و.  من العقالء عىل عدم االعتناء باحتامل الغفلـة البناءّولذا استقر

 ،ها كون األلفاظ كاشفة عن املرادات الواقعية بحسب الوضـعؤالظهور فمنش
ي بـضميمة ّ كـاإلطالق الكاشـف عـن املـراد اجلـد؛ّعامـةأو بحسب قرينـة 

 . ات احلكمةّقدمم
واملنـشأ . ّعامـة املنشأ ألصالة الظهور هو الوضع أو القرينة الّأن: ّفتحصل

. ألصالة عدم الغفلة هو كون الغفلة خالف طبع اإلنـسان يف الفعـل والقـول
والنسبة بينهام من حيـث املـورد هـي العمـوم مـن . فال يرتبط أحدمها باآلخر

تفرتق أصالة عدم الغفلة عن أصالة الظهـور يف فعـل صـادر عـن ّ؛ ألنه وجه
رتق أصالة الظهور عن أصـالة البالغ العاقل إذا احتمل صدوره منه غفلة، وتف

ال  إذ ؛)عليـه الـسالم   ( أو اإلمـام )صلّى اهللا عليه وآلـه    (ّ النبي عدم الغفلة يف كالم صادر عن
حيتمل صدوره عن الغفلـة، وجتتمعـان يف كـالم صـادر مـن أهـل العـرف يف 

 .)١(<حماوراهتم
 بطالن النزاع القـائم بـني الـشيخ األنـصاري وبـني تلميـذه ّتضحوهبذا ي

ام أصل واحد، فإذا كانا كذلك فهل ترجع ّ عىل أهنٌّمبنيّ؛ ألنه )رمحهمـا اهللا  (وند اآلخ
 ؟ إىل أصالة عدم القرينة أم العكسأصالة الظهور

 أصالة ّفق العلامن األنصاري واخلراساين عىل أنّتابعد أن : توضيح النزاع
 الظهور وأصالة عدم القرينة مها أصل واحـد، اختلفـا يف رجـوع أحـدمها إىل

 إىل إرجاع أصـالة الظهـور إىل أصـالة )رمحه اهللا(فذهب الشيخ األنصاري . اآلخر
األمارات املعمولـة يف اسـتنباط األحكـام >: عدم القرينة، وهذا ما أفاده بقوله
ما يعمـل : ّولالقسم األ:  وهي عىل قسمنيسنّةالرشعية من ألفاظ الكتاب وال
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ف ذلك، كأصالة احلقيقة عنـد  عند احتامل إرادته خالّتكلملتشخيص مراد امل
إىل أصالة عدم ّلكل احتامل إرادة املجاز، وأصالة العموم واإلطالق، ومرجع ا

 احلكـيم لـه لـو حـصل ّتكلمالقرينة الصارفة عن املعنى الذي يقطع بإرادة املـ
 .)١(<القطع بعدم القرينة

 ـ ثهتقريرات بح يف )قدس سره( كام ذكر ذلك األستاذ الشهيد ـوهذه الدعوى 
ثم ذكر حماولـة .  عليها)رمحه اهللا  (ال يمكن حتصيل برهان من كالم الشيخ األعظم

ّقـد حـاول املحقـق >:  للربهنة عىل هذه الدعوى فقـال)رمحه اهللا  ( العراقيّحققامل
 الربهنة عـىل هـذه الـدعوى، وذلـك بـربط املـسألة بمـسألة )قدس سـره (ّالعراقي 

ّأخرى، وهي أنه هل يمكن أو يقبح ت أخري البيان عن وقت احلاجة؟ فبعـضهم ُ
 .ّذهب إىل أن تأخري البيان عن وقت احلاجة قبيح

ّومن هنا يستكشفون دائام عندما تأيت قرينة منفصلة، أنه كانت هناك قرينة  ً
ّمتصلة وضاعت، لئال يلزم تأخري البيان عن وقت احلاجة ّ. 

ة إذا وذهب بعضهم اآلخر إىل عدم قبح تأخري البيـان عـن وقـت احلاجـ
 .اقتضت املصلحة ذلك

ّأن احتامل إرادة : إذا قلنا بقبح التأخري، فهذا معناه: )قدس سره ( يقول ّمن ثمو
يقبح ّ؛ ألنه ّ القرينة املتصلة ًخالف الظاهر يف هذا الكالم مساوق دائام الحتامل

فـإذا : ٍعىل فرض إرادة خالف الظاهر أن ال ينصب قرينة عىل ذلـك، وحينئـذ
َ مل يبق احتامل آخر يوقفنا عـن صلة بأصالة عدم القرينة،ّل القرينة املتنفينا احتام

 بـاحتامل القرينـة منـشأ إرادة خـالف الظـاهر منحـرصّ ألن العمل بالـدليل؛
 .ّ ال نحتاج إىل أكثر من أصالة عدم القرينة املتصلة:ّاملتصلة، إذن

ّوأما إذا بنينا عىل أن تأخري البيان عـن وقـت احلاجـة لـيس  :ًحـا، إذن قبيّ
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ّفمجرد نفي القرينة املتصلة بأصالة عدم القرينة ال يكفي للعمل هبذا الـدليل  ؛ّ
 فنحتـاج إىل : إذن.مع عدم نصب القرينةّ حتى ّلعله قد أراد خالف الظاهرإذ 

 .)١(<أصالة الظهور وراء أصالة عدم القرينة
صـالة  اخلراساين إىل إرجـاع أصـالة عـدم القرينـة إىل أّحققبينام ذهب امل

 : ظهور الكالم يف تعيني املرامّحجيةقد عرفت >: الظهور، وهذا ما أفاده بقوله
 هو ذا ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ  ً املفهوم منه جزماّأحرز بالقطع وأن فإن

 األصـل ّكان ألجل احتامل وجود قرينة فال خـالف يف أن  فإنّإالفال كالم، و
 فيه ً كان اللفظ ظاهرااملعنى الذي لواله معه يبنى عىلّ أنه  الظاهرّعدمها، لكن

 . )٢(<يبنى عليه بعد البناء عىل عدمهاّ أنه ، الًابتداء
 ّوالظـاهر أن>: ، حيـث قـال)قـدس سـره   (وقد تابعه عىل ذلك اإلمام اخلميني 

العقـالء حيملـون :  أيـ ترجع إىل أصـالة الظهـور،ًيضا أصالة عدم القرينة ـ أ
يف ّشك ت القرينة، وهلذا تتبـع الظهـورات مـع الـتثبّ حتى الكالم عىل ظاهره

 .)٣(<ًقرينية املوجود ما دام كون الظهور باقيا
ً والوجه فيام ذهب إليه اآلخوند يف كفايته هـو أن العقـالء تـارة يقطعـون  ّ

ّبعدم القرينة، وأخرى يشكون يف وجودها، ويف كلتا احلالتني ّال إشكال يف أن : ُ
. ّء قطعوا بعدم القرينـة عـىل اخلـالف أم شـكواالعقالء يعملون بالظهور سوا

ّبـأهنم : قيل  فإنّ أي أصل جيريه العقالء يف حالة القطع بعدم القرينة؟:ٍوحينئذ
 :يف القرينـة، إذنّشك الـ لعـدم ؛جيرون أصالة عدم القرينة، فهذا غري صحيح

ّيتعني أن يكون األصل العقالئي هو أصالة الظهـور، والوجـدان شـاهد ّ بـأن ّ
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ّجع العقالئي واحد يف احلالتني، فإذا ثبت أن املرجع عقالئيـا يف األول هـو املر ًّ ّ ّ
  ة ّ أن املرجـع يف احلالـة الثانيـ:ظهور، يثبت بوجدانيـة وحـدة املرجـعأصالة ال

وقد ناقش األستاذ . ًأيضا يكون أصالة الظهورـ ّوهي حالة الشك يف القرينة ـ 
 . )١(تهّ عدم متامي هذا الوجه وانتهى إىل)قدس سره(الشهيد 

 

 .ةّتصليف القرينة املّشك ال:  أي،<يف وجودهاّشك ال>: )قدس سره( قوله •
 .ةّتصلعن القرينة امل:  أي،<الحتامل غفلة السامع عنها>: )قدس سره( قوله •
ا عىل خالف ّألهنويف هذه احلالة جتري أصالة عدم الغفلة >: )قدس سره ( قوله •

 .ّأن الغفلة عىل خالف العادة وظهور احلال:  أي،<ر احلالالعادة وظهو
 .ةّتصل القرينة امليبأصالة عدم الغفلة ننف:  أي،<وهبا>: )قدس سره( قوله •
 .بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة:  أي،<ّألنه هبا>: )قدس سره( قوله •
 .ةيف وجود القرين:  أي،<يف وجودهاّشك أن يكون ال>: )قدس سره( قوله •
ويف هذه احلالة يمكن نفيها بشهادة الراوي املفهومة مـن >: )قدس سـره  ( قوله •
 الراوي عندما ينقل الكالم، ينقلـه بـتامم خـصوصياته ّاملفهوم أنّ؛ ألنه <كالمه

 ّتكلمفـشهادة حـال املـ. ةّتـصلينقل الكالم ويـسقط القرينـة املّ أنه وقيوده، ال
 . الكشف عن املرادّينقل كل ما هو له دخل يفّ أنه والراوي

يف وجود القرينة غري ناشئ مـن احـتامل ّشك أن يكون ال>: )قدس سره ( قوله •
 .، كام يف الصورة األوىل<الغفلة
 .أصالة الظهور:  أي،<وال يمكن تنقيح موضوعها>: )قدس سره( قوله •
 أن أصـالة الظهـور وأصـالة عـدم ّتـضحوبـام ذكرنـاه ا>: )قدس سره ( قوله •
يريـد أن ، ة أو املنفـصلةّتـصل مل يقيـده بامل)قدس سره(ّا السيد الشهيد ، وهن<القرينة
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ة ّمتصلة عىل مبنانا وأصالة عدم القرينة املطلقة ّتصليقول أصالة عدم القرينة امل
ّأو منفصلة عىل مبنى املريزا، هذان كل منهام أصل عقالئي  . يف موردهّ

 .، وهو أصالة الظهور<ّولفاأل>:  )قدس سره( قوله •
ة ّتصل، وهو أصالة عدم القرينة امل< آخرّعقالئيأو بأصل >: )قدس سره ( قوله •

 .ة أو منفصلة عىل مبنى املريزاّمتصلعىل مبنانا، و
 .، وهو أصالة عدم القرينة<والثاين>: )قدس سره( قوله •
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ّيعد ايت والظهور املوضوعي مـن األبحـاث احلديثـة يف  بحث الظهور الذُ
بـل األسـتاذ قعلم األصول؛ فنحن عندما نطـالع كلـامت أعـالم األصـوليني 

َّإن >:  بقوله)هقدس سر(ًالشهيد ال نجد هلذا البحث وجودا؛ وإىل هذه احلقيقة أشار 
  أصالة الظهور هل يكـون موضـوعها الظهـور الـذايت أو املوضـوعي،ّحجية

 ةكـن جـديرتُ طرحـوا مـسألة أخـرى مل َّانام وِّ يطرحه املحققونهذا بحث ملو
ّن أصالة احلقيقة هل تكون معتربة من باب التعبأ :هي و،ّبالبحث املستقل  مد أَّ

 محل اللفظ عـىل معنـاه احلقيقـي ي هّجةهل احل:  أي؟من باب أصالة الظهور
لـو مل يكـن معنـى  وً محل اللفظ عىل املعنى املنسبق إىل الذهن منه فعالمًدا أّتعب

ّ انه يف موارد احتامل قرينية امل:عوا عليهّفر و. لهّحقيقي ّول ً بنـاء عـىل األّتـصلَّ
ًمـا بنـاء عـىل الثـاين فـال جتـري أصـالة أ و،جتري أصالة احلقيقة إلثبات املراد َّ

 . اهلادم للظهورّتصليف موضوعه بعد فرض احتامل قرينية املّشك  لل؛الظهور
 ليس هو محل اللفظ عىل املعنى املوضوع لـه يف ّجيةالك احلَّن مأّوقد تقدم 

دلول ّبقطع النّظر عام له دخل يف تكوين امل وبام هو موضوع له:  أيًداّاللغة تعب
ّن احلجيـة موضـوعها املعنـى الظـاهر ملجمـوع أالفعيل للكالم، بل الصحيح  َّ

ًظـة ضـمنا يف الوضع أحد األمور امللحو وة،ّمتصلالكالم بام يكتنفه من قرائن 
 .)١(<هذا واضح و.املالبسات األخرى ومقام الداللة مع القرائن

 

ي وتـصديقي، ّتـصورّ يف املباحـث الـسابقة أن الظهـور ظهـوران؛ ّقدمت
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 ّتكلمينشأ من وضع اللفظ للمعنى، بينام ينشأ الثاين من ظاهر حال املـّول واأل
ً جـدا لـهً يف معناه وكونه مرادايف إرادة استعامل اللفظ ّ أن الظهـور ّقـدمكـام ت. ّ

 . وموضوعه هو الظهور الثاين،ّحجة
ّذي هو احلجـة هـو الظهـور  الظهور اليف هذا املبحث نريد أن نعرف هل

ًأوال املوضوعي؟ من هنا نحتاج مالذايت أ  إىل معرفة املراد من الظهـور الـذايت ّ
 :واملوضوعي، فنقول

 :يت واملوضوعي ويراد منهام أحد معنينييطلق الظهور الذا
قد يطلق الظهور املوضوعي عىل الظهـور الـذي ينـشأ مـن : ّولاملعنى األ

عـىل الظهـور الـذي ينـشأ مـن الظهور الذايت  بينام يطلق ؛رات موضوعيةّمرب
 .رات غري موضوعية بالظهور الذايتّمرب

مـن الظهـور وقد يطلق الظهور الذايت واملوضـوعي ويـراد : املعنى الثاين
 لفظة، ومل ّتكلملو استعمل امل: ًفمثال. الفعيل ومن الظهور الثاين النوعيّول األ

ّينصب قرينة عىل مراده، فهذا االسـتعامل عنـد نـوع الـسامعني يظهـر منـه أن 
ى بـالظهور النـوعي َّوهذا الظهور يسم.  أراد املعنى املوضوع له اللفظّتكلمامل

، ّ إلنـسان معـنيٌبنفس الوقت حيصل ظهورو. باعتباره حصل لنوع السامعني
ّوحينئذ يسم.  عنهوهذا الظهور قد يتفق مع الظهور النوعي وقد خيتلف ى هذا ٍ

 . ّالظهور بالفعيل، بمعنى أنه حصل هلذا السامع بالفعل ظهور
الظهور الذي حيصل يف ذهن إنسان : وعليه يكون املراد من الظهور الذايت

 . لدى الشخص ذاته الظهور :ّمعني، وإن شئت قلت
ة يـّالظهور الثابت كحقيقـة واقعيـة تكوين: واملراد من الظهور املوضوعي

بموجب عالقات اللغة ووضع اللفظ للمعنى عىل أساس ما هو املتعارف عند 
وهـذا املعنـى . من أساليب التعبري يف حماوراهتم العرفيـةّعام العرف والرشع ال

 .الكالمّحمل هو 
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 الظهـور الشخـيص :واملراد بالظهور الذايت>: )دس سرهق(قال األستاذ الشهيد 
ٍذي ينسبق إىل ذهن كل شـخصال ظهور املوضـوعي الظهـور  شـخص، وبـالّ

تهم، ّت عـرفيّذي يشرتك يف فهمه أبناء العرف واملحـاورة الـذين متـّالنوعي ال
ر بظروفـه ومالبـساته وسـنخ ثقافتـه أو ّالشخص قد يتأثّ ألن ومها قد خيتلفان

 ال ٍ خمـصوصً بمعنـىٌ خمـصوصٌ فيحـصل يف ذهنـه أنـس،غري ذلكمهنته أو 
 .)١(<عن اللفظّعام يفهمه العرف ال

ّ لنا أن هذا الظهور يتأثّتضحا إذن ، ةة والعلوم احلديثّعلمير بالعوامل الّ
ّوهذا يعني أن ، ر بمعلومات اإلنسانّيتأثّ؛ ألنه وهذا هو الظهور الذايت

مه ملا يسمع، فإذا كانت معلوماته بشكل معلومات اإلنسان هلا مدخلية يف فه
) ب(ت معلوماته بشكل  وإذا كان،ًانّ معيًسمع معنىّ مما فسوف يستظهر) أ(

 ٌّ نسبيـ عىل مستوى معلومات اإلنسان ـفهذا الظهور .   آخرًىيستظهر معن
 .ًمطلقاوليس 

ّإن :  الفارق بني الظهـور الـذايت والظهـور املوضـوعي، نقـولّتضحافإذا 
ر بالعوامل ّ ليس هو الظهور الذايت النسبي الذي يتأثّحجة الذي يكون الظهور

ً إىل آخـر تبعـا إىل أنـسه ٍ التـي ختتلـف مـن فـرد،والظروف الشخصية للذهن
ر بثقافـة النـاس، ّهو الظهور املوضوعي الذي ال يتـأثّإنام الذهني وعالقاته، و

 ّجيـةهذه احلّألن  ؛ّوالذي ينشأ بموجب عالقات اللغة وأساليب التعبري العام
 إرادة املعنـى الظـاهر مـن اللفـظ، ّتكلممّ كل ّقائمة عىل أساس أن ظاهر حال

ّومن الواضح أن املعنى يرتبط باللفظ عىل أساس أن اللفظ موضوع للمعنـى،  ّ
 .ال للفرد الشخيصّعام ّوالوضع إنام كان ألهل اللغة بشكل 

ًد مراده اجلدي باعتباره فـرداّ يتحدّتكلمفامل  أبنـاء اللغـة ال باعتبـاره  مـنّ
                                                           

 .٢٩١، ص٤ ج: ، مصدر سابق)اهلاشمي(بحوث يف علم األصول ) ١(
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 لقواعـد ًوفقـاّعـام ّ وهذا يعني أنه يريد املعنى الذي يفهمه النـوع ال،الشخيص
 .اللغة وأساليب التعبري

ّفحجية الظهور التي تقوم عىل أساس الكاشفية إنـام تكـون كـذلك ّ ّ ألن ؛ّ
ّ وكاشـفيته مرتبطـة بوضـعه لـه، ولـيس عـىل ،ى عن املعنًاللفظ يكون كاشفا

 . ّعض الظروف واملالبسات التي يتأثر هبا الشخصأساس ب
وعليه كيف .  الظهور هو الظهور املوضوعي ال الذايتّحجية موضوع إذن

كيـف نحـرز : د هـو الظهـور الـذايت؟ وإن شـئت قلـت ما باليّنحرزه مع أن
ًإنـسان وجـدانا هـو الظهـور الـذايت؛ ّ كل ّالظهور املوضوعي مع أن الذي بيد

يف إطاره  ما سمعه بمقتىض ما يملك من معلومات ّع يفرسسامّ كل باعتبار أن
ها الكيميـائي ّويفرس، ها الفقيه بشكلّ يفرسة واحدةالذهني، لذا قد نجد لفظ

فكيـف نحـرز . ها الفيزيـائي بـشكل ثالـث، وهكـذاّبينام يفـرس، بشكل آخر
ّ أعرف أن هذا الظهور الذي يتبـادر إىل ذهنـي ٍ يشءّوبأي، الظهور املوضوعي

 ؟ًاّ وليس ذاتيٌّوضوعيهو م
ا سمع اللفظ ينـشأ عنـده ظهـور، إنسان إذّ كل ّإن: يف مقام اجلواب نقول

 عىل مستوى الظهـور )١(جعل التبادرن أنّ البد  نحرز الظهور املوضوعيلكيو
 شخص إذا انسبق إىل ّفكل. الذايت أمارة عقالئية عىل تعيني الظهور املوضوعي

                                                           

 هنـاك :والفرق بينهام،  التبادر يف املقام هو غري التبادر الذي هو من عالمات احلقيقة(١)
فـأقول إذا . ّ أم جمـازيّ حقيقـيً املعنى املستعمل فيـه معنـىّد أن نكتشف أننحن نري

ّأما هنا لـيس كالمنـا يف أن، تبادر ذهننا إىل معنى من اللفظ بال قرينة فاملعنى احلقيقي ّ 
فـإذا ، ّ موضـوعيم أّ الظهور ذايتّام نريد أن نرى أنّوإن، ّ أو جمازيّاالستعامل حقيقي

ّشنا داخل أذهاننا ومل نجد دليال عىل أنّن لفظ أو من مجلة، وفتتبادر إىل ذهننا معنى م ً 
.  هو الظهور املوضوعي وليس الذايت:ه اإلطار الذهني، فنقولؤهذا التبادر كان منش

 .)دام ظلّهمنه (
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ّعد الفحـص مل جيـد شـيئا حمـدٍ من كالم، وبٌ خمصوصًذهنه معنى ًدا شخـصيا ً ً
ًرب هـذا االنـسباق دلـيال عـىل الظهـور ُنـسباق، فيعتـّيمكن أن يفرس ذلـك اال

 . املوضوعي
ٍإنسان إذا انسبق إىل ذهنه معنى خمـصوص مـن كـالم، ّ كل :بعبارة أخرى ً

ه ؤ الـذي انـسبق إىل ذهنـه هـل كـان منـشه هـذا الظهـورّش بأنـّعليه أن يفـت
ُ فال يمكن حينئذ أن جيعل أمارة عقلية ،وجودة يف اإلطار الذهنيمات املواملعل ٍ

 ،ّعامه عالقات اللغة وأساليب التعبري الؤأو كان منش، عىل الظهور املوضوعي
ُوحينئذ جيعل  . لظهور الذايت أمارة عقالئية عىل الظهور املوضوعيا ٍ

 ٌّر ذهنيّأن اإلنسان الذي له إطا:  حاصلهٌوقد يرد عىل هذا الكالم إشكال
ّ يقـول إن م أ،ه هو إطاره الذهنيؤ هذا التبادر منشّ أنّتصورهل ي، ّ معنيًملعنى

 ّوعالقات اللغـة؟ مـن الواضـح أنّعام منشأ هذا التبادر هو أساليب التعبري ال
ه قواعد اللغـة، ؤ هذا التبادر منش: يقولًإنسان عندما يتبادر إىل ذهنه معنىّكل 
ّ الحتامل أنه لـيس ؛ الظهور الذي تبادر إىل ذهنهيةّحجّيكون قد أقر بعدم ّإال و

 .ّتكلممراد امل
ً جدا الوصول إىل الظهور املوضوعي مشكل:إذن هنا إذا ظهر لـك ومن ، ّ

مـا ّ ألن ؛من خالفك هبـذا الظهـورّ كل ، فال حتكم ببطالنىمن الروايات معن
 .دين بل هو ما فهمته أنت من الدينظهر لك ليس هو ال
 : من التبادرينّ ظهر لنا أن هناك نحوّقدمتومن خالل ما 

 عـن الظهـور ًوهـذا يكـون كاشـفا: التبادر عىل مستوى الظهور الذايت •
 عـن ًاملوضوعي، الذي يكشف بدوره عن الوضع، فيكون هذا التبادر كاشـفا

 .ط الظهور املوضوعيّالوضع بتوس
وهذا هو الذي يكـشف عـن : والتبادر عىل مستوى الظهور املوضوعي •

وضع اللفظ للمعنى عىل نحو احلقيقة يف مقابل املجاز، فهـذا التبـادر يكـشف 
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معلـول للوضـع ّ؛ ألنـه  مع عدم وجود القرينة عـىل املجـازًعن الوضع ابتداء
ً إنياًفيكون كاشفا ه الوضع ؤاملعنى الذي تبادر إىل الذهن منشّأن هذا :  أي عنه،ّ

 .عند أهل اللغة واملحاورةّعام ال
هـذا األمـر والتبـادر وال خيفى الفرق بـني >: )قدس سره (الشهيد قال األستاذ 

قـصد منـه كـشف املعنـى ُذلـك التبـادر يّ فإن عل عالمة عىل احلقيقة،ُذي جيال
ّاحلقيقي للفظ عند عدم القرينة كشفا إنيا من باب كشف املعلـول عـن علتـه، ً ًّ ّ ِ 

خـيص، وهلـذا االنـسباق إىل أنـس شيراد به إثبات الوضع ال نفي استناد : أي
ْبد وأن يراد به التبادر عند العـرف ال عنـد مـن يـال َ حيتمـل  و،تـهّيف عرفيّشك َّ

َّما التبادر يف املقام فـرياد بـه إثبـات أ، وّ شخيصٍاستناد االنسباق عنده إىل أنس
ًسواء كـان مـستند  ،ّعامالتطابق بني ما يفهمه الشخص مع ما يفهمه العرف ال

 كـام ،هلذا ال يشرتط فيه إحراز عدم القرينـة و؛عرفية الوضع أو القرينة ال الفهم
 .)١(<هو واضح

 

ّتارة يراد به الظهور يف ذهـن إنـسان معـني>:  )قدس سره ( قوله • ٍ ، أو صـنف <ً
ّفهذا أيـضا ظهـور ذايت،  كالفقهاء واألصولينيّمعني األسـتاذ أشـكل فلهـذا ، ً

قف عند : (ّقة الثانية بأنه عندما سمعتمعىل األصوليني يف احلل )قدس سره (الشهيد 
، محلتم الـشبهة )الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف اهللكةّ فإن الشبهة،

 مـن الـشبهة )عليه الـسالم ( مراد اإلمام ّولكن من قال لكم أن، عىل املعنى األصويل
ون َّإنـام املـرشك: ( القرآن عندما يقولّومن قال لكم أن! هذا املعنى األصويل؟

دما  املعـصوم عنـّومن قـال لكـم أن! ، يريد النجاسة باملعنى الفقهي؟)نجس
 مـن هنـا أفتـى ، يريد النجاسة الرشعية؟)ن الكلب أنجس مّالناصبي: (يقول

                                                           

 .٢٩٢، ص٤ ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول) ١(
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 لوجـود ؛ ومحل تلك الروايات عىل النجاسة املعنوية،يب بطهارة الناص)قدس سره (
 .قرائن تثبت هذا املعنى

ر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي ّيتأث لّوواأل>: )قدس سره ( قوله •
 الفقيـه عنـدما ّ، ومن صنف إىل صنف، ولذا نجـد أن<ختتلف من فرد إىل آخر

يسمع رواية يفهمها بشكل، ونفس تلك الرواية عندما يسمعها العارف يفهـم 
 .  آخرًمنها معنى

 .، وهو الظهور املوضوعي< الثاينبخالف>: )قدس سره( قوله •
 عنـه بالتبـادر أو ّ الذايت وهـو مـا قـد يعـربالظهورّأما و>: )قدس سـره  ( قوله •

 ّ، وهذا ليس التبادر الـذي ذكرنـاه يف عالمـات احلقيقـة لتعيـني أن<االنسياق
 املعنـى املـستعمل هـو ّ هـذا لتعيـني أنّنإًملعنى املستعمل معنى حقيقي، بـل ا

 .الظهور املوضوعي
 .الضمري يعود عىل الظهور الذايت ،<هّنفيمكن أن يقال بأ>: )قدس سره( قوله •
 :، إذن< تعيـني الظهـور املوضـوعيعقالئيـة عـىلة أمار>: )قدس سره ( قوله •

 . ً من خالل الظهور الذايت دائامّالطريق إىل الظهور املوضوعي يمر
 خمصوص من كالم ً إذا انسبق إىل ذهنه معنى إنسانّفكل>: )قدس سره ( قوله •

ًدا شخصياّدحمًومل جيد بالفحص شيئا  كيـف ّإال و، ّ،  وهذا الفرض غري عمـيل<ً
ّد نفسه حتى جيد نفسه متأثّجير  غري م أ، وباملعلومات الذهنية بالظرف الذهنيًارّ
 .ر هباّمتأث

ز بـني التبـادر عـىل مـستوى الظهـور ّ أن نميـينبغيوهبذا >: )قدس سره ( قوله •
 هـو التبـادر يف عالمـات ، الـذي<والتبادر عىل مستوى الظهور املوضوعي، الذايت

 تبادر عىل مستوى الظهور الذايت الـذي :فعندنا نوعان من التبادر. املجازاحلقيقة و
 وتبادر عىل مستوى الظهور املوضوعي ،ًن طريقا للوصول للظهور املوضوعييكو

ّالذي يكون طريقا للوصول إىل أن  . هذا اللفظ موضوع هلذا اللفظ حقيقةً





 
 
 
 
 
 
 

  

ّ 
 

 لبحث االوجه يف هذا •
 الصيغ التي استخدمت للتعبري عن أصالة عدم النقل •
 الكاشف عن عدم النقل بنظر العقالء •
 ّاألدلة عىل أصالة عدم النقل •

ü السرية العقالئية 
ü  ّالسرية املترشعة 
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 هـو الظهـور ّجيـة موضوع احلّ من إثبات أن)قدس سره ( صنّف فرغ املبعد أن
ّاملوضوعي ال الظهور الذايت، جاء يف هذا املقطع ليثبت أن الظهور املوضوعي  ُ

 ّتأخر ال الظهور املوضوعي يف عرص السامع املّجة هو احلّيف عرص صدور النص
 .عن عرص الصدور

 

ّأن اللغة موجود حيمن احلقائق الثابتة  ٌ  وله ،ر وتكامل وانتكاسّله تطو، ّ
ّتغري وتبد ّ أن حكمهـا :بمعنـى،  آخـرّ موجـود حـيّفحال اللغة كحال أي، لّ

ّة، فكام أن املوجودات احليـة تتطـوّكحكم املوجودات احلي ر ّر وتتكامـل وتـؤثّ
 الواحـدة ّ اللغة؛ ويشهد لذلك أن اللفظـةكمفيها الرشائط املختلفة، كذلك ح

ًامـا عـن معناهـا يف الـزمن  خيتلـف متًيمكن أن تشري يف هذا الزمان إىل معنـى
ً وأن مجلة ،السابق  لو سمعها إنسان اليـوم لتبـادر إىل ـالسكوت عليها ّيصح  ـّ

 خيتلف عن املعنى الذي كان يتبادر منهـا إىل الـشخص الـذي ًذهنه منها معنى
 .)١(مخسامئة سنةعاش قبل 

                                                           

ِا مشارق َ رب﴿: يتبادر من قوله تعاىلما : ًفمثال) ١( ِ
َ َ ِوا مغارب ْ ِ

َ َ ْ إلنـسان ) ٤٠: املعـارج( ﴾َ
ر يف العلـوم وشـهد هـذه النظريـات احلديثـة ـ حركـة ّ الذي شهد هذا التطواليوم ـ

فاهللا ، ّاألرض؛ باعتبار أن الشمس ترشق عىل جزء من األرض وتغرب عن جزء آخر
ة فيتبادر إىل ذهن اإلنسان املعارص عند سامع هـذه اآليـ،  املغاربّ املشارق وربّرب

َّأما الذي كان يؤمن بأن األرض ساكنة فال يتبادر إىل ذهنه نفس هـذا ، حركة األرض ّ
 .املعنى

َك  مـا﴿: وكذلك قوله تعـاىل  َ ُيـصعد َ ِا ـسماء ِ  َ   َ  إشـارة إىل فيـه، )١٢٥: األنعـام(﴾  
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نة وعلوم اجتامعية وطبيعية ّ هذه املفردات واجلمل يف ضمن دائرة معيإذن
ة أخـرى ّعلميـًنة تأخذ معنى، ولكن نفس هذه اجلملة يف ضـمن ظـروف ّمعي
 .لّيتبدمفهومها و ّيتغري

عليـه  (الـصادق إذا وردت رواية عـن اإلمـام :  نقولمّبعد أن عرفت ما تقد
تبادر منها إىل ذهن إنسان اليوم هو نفس املعنى الـذي أراده  فهل املعنى امل)السالم

 ؟ )عليه السالم(اإلمام الصادق 
 خيتلف عن املعنـى ،ًما يتبادر إىل ذهني من معنىّ فإن بحسب قوانني اللغة

 . )عليه السالم(الذي أراده اإلمام الصادق 
 وهـو مـراد اإلمـام ّحجـةّكيف يكون الظهـور الـذي وصـل إيل : وعليه

 !؟)عليه السالم(صادق ال
ّإن الظهورات املوجود اليوم هي الظهورات التي نحـن : وإن شئت قلت

ّوبعد التسليم بأهنا متغري، نفهمها عليـه  (ّ هو الدليل عىل أن اإلمام الـصادق ة، فامّ
 !ه يريد معنى آخرّ فلعل؟ يريد هذا الظهور الذي نفهمه اليوم من كالمه)السالم

ٌالذي يتبادر إىل ذهني يشء والظهور الذي كان  ّهو أن: فحاصل اإلشكال
 بـني ًا هناك تطابقّفام هو الدليل عىل أن،  آخرٌ يشء)عليه السالم (ًمعارصا للمعصوم 

ّإن : فعنـدما يقـول األصـويل، بل العلم أثبت عدم التطابق بيـنهام، الظهورين
م ظهـور ، أّجـة هـو احل)عليه الـسالم  (، فهل الظهور يف زمن املعصوم ّحجةالظهور 

سـتطيع أّجـة، وأنـا ال هـو احلّول ّإنسان اليوم؟ مـن الواضـح أن الظهـور األ
فهـل هنـاك سـبيل .  الخـتالف الزمـان والظـروف والـرشائط؛الوصول إليه

                                                                                                                                        

ّفإنسان اليوم بعد أن صعد الطائرة وعرف بأن الـضغط . اإلنسان الذي يصاب بضيق
ومـن .  صعد لألعىل، بدأ يتبادر له هذا املعنى عند سامع هذه اآليـة املباركـةام ّيقل كل

ًالواضح أن هذا املعنى مل يكن متبادرا إىل ذهن اإلنسان الذي عاش قبل اكتشاف هذه  ّ
 .)دام ظلّهمنه (. احلقائق العلمية
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  ّإلثبات أن الظهورين متطابقان أم ال؟
 والصدور ّفإذا كان كذلك، فقد يكون ما هو املعنى الظاهر يف عرص النص

ر يف عرص السامع الذي يراد العمل فيـه بـذلك احلـديث، ًخمالفا للمعنى الظاه
 هـو الظهـور ّحجـةوالظهـور الـذي هـو . هذا عىل فرض اخـتالف الـزمنني

ّحجيـة ّ ألن ، احلـديث ال الظهـور يف زمـن الـسامعاملوضوعي يف زمن صدور
ّالظهور قائمة عىل أساس حيثية الكشف عن املراد اجلدي الـواقعي للمـ ، ّتكلمّ

ً جداّ يف أنه يريدّتكلمن خالل ظهور حال املوالذي يستكشف م مـا قالـه ومـا  ّ
 إرادة مـا هـو املعنـى ّتكلمّومن الواضح أن ظـاهر حـال املـ. هو ظاهر كالمه

 ال مـا سـوف يظهـر مـن كالمـه يف ،ًالظاهر فعال يف زمن صدور الكـالم منـه
 مقـام ّ ملراده اجلدي مـع كونـه يفًناّذلك يستلزم أن ال يكون مبيّ ألن املستقبل؛

 وهلـذا يكـون ـّ كـام تقـدم ـ ّالبيان والتفهيم لتامم مراده اجلدي بشخص كالمه
وهبـذا . بام هو املتعارف عند العقالء وأهل املحاورة من أسـاليب التعبـريّخمالً 

ًظهر أن مراده اجلدي يتحدد طبقا ّّ  وهذا ،هّتكلمّ ملا يدل عليه ظاهر كالمه حني ّ
هـور املوضـوعي للكـالم يف عـرص صـدور  هـو الظّجية موضوع احلّيعني أن
 .احلديث

ّن املعصوم ملإ: وبعبارة أخرى ي ملن خيـاطبهم ّا كان بصدد بيان مراده اجلدّ
يكـون الظهـور   ألنث معهـم يف زمـن صـدور احلـديث، فـال معنـىّويتحد

ً، خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار هـذه ّجةاملوضوعي يف عرص السامع هو احل
 . يف اللغةات التي حصلتّالتغري

ّ نثبت أن الظهور املوضوعي املحرز يف زماننا  يبقى علينا أن،إذا عرفنا هذا
 وصدور الكالم الذي هو موضـوع ّمطابق للظهور املوضوعي يف عرص النص

العقـالء ّ ألن ى بأصالة عدم النقـل؛ّ يسمّ عقالئيٍ، وهذا ما نثبته بأصلّجيةاحل
ــشك ــدما ي ــا للظهــور ون يف كــون الظهــور املوضــوعي يفّعن ــاهنم مطابق ً زم
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 إذ ؛يبنـون عـىل املطابقـة عرص صدور احلديث أو غري مطـابق، املوضوعي يف
هـو ّ إنـام م عن الظهور يف زمان صـدور احلـديثّاحتامل تغري الظهور يف زماهن

الحتامل نقل اللفظ من معناه الذي كان عليه يف ذلك الزمان إىل معنى آخـر يف 
 .صالة عدم النقل لتنفي هذا االحتاملزماننا احلارض، من هنا تأيت أ

 :، علينا إثبات أمرين)ّحجة ظهور ّكل: (نقولّ حتى ّأنه: ّفتحصل
 ، هذا الظهور الذايت الذي عندنا هو الظهور املوضـوعيّإثبات أن: ّولاأل

الظهور الذايت خيتلف مـن ّ ألن مع عدم إثبات ذلك فال قيمة هلذا الظهور؛ّأما 
مر نثبته من خالل جعل الظهـور الـذايت أمـارة وهذا األ.  إىل شخصٍشخص

 .ّقدمعقالئية عىل الظهور املوضوعي، بالبيان املت
ّمن إثبـات أن الظهـور املوضـوعي يف ّ البد ّولبعد إثبات األمر األ: الثاين

 مـن املعـصوم ّ للظهور املوضوعي يف عرص صدور الـنصٌزمان السامع مطابق
 .الة عدم النقل، وهذا األمر نثبته بأص)عليه السالم(

 

 فنحن عنـدما نطـالع كتـب األصـول نـراهم ثاينما يرتبط باملطلب الّأما 
 .يستخدمون تعابري خمتلفة يشريون من خالهلا إىل هذا األصل

 ).أصالة عدم النقل(ون عنها بـّ يعربًفتارة
 اليقني ّعلق، وهو أن يت)قرائياالستصحاب القه(ون عنها بـّ يعربوأخرى

 نفسه يف الزمان الـسابق، فيكـون ء بذلك اليشًفعالّشك  حيصل الّ، ثماليشءب
وهـذا .  عن املشكوك فهو بعكس االستصحاب املصطلحً زماناًاّتأخر مّتيقنامل

يف مورد واحد، وهو إثبات اللغة، كام إذا علمنـا ّ إال ّحجةاالستصحاب ليس ب
عىل مطلق وجه األرض، وشككنا يف داللته عىل ذلـك ) دالصعي( بداللة ًفعال

 يف هـذا ّ عقالئيٌيف زمان الترشيع، فنثبت ذلك هبذا االستصحاب، وهو أصل
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 . ثابتة ببناء العقالءّحجيتهاملورد و
يف مبدئـه، ّشك ُ ويٍقد يوجد يشء يف زمان>: قال الشيخ األعظم يف فرائده

 واألصـل عدمـه، ، حادث آخر قبلـهه الزم حلدوثّتأخرّ ألن ه؛ّقدمكم بتُوحي
 صـيغة األمـر ّإذا ثبت أنّ أنه :مثاله. ى ذلك باالستصحاب القهقرىّوقد يسم

مـل ُحتّ حتـى يف كوهنا كذلك قبـل ذلـكّك ُشحقيقة يف الوجوب يف عرفنا، و
مقتىض األصل كون الصيغة حقيقة فيـه يف : خطابات الشارع عىل ذلك، فيقال

كان يف ذلك الزمـان حقيقـة يف غـريه لـزم النقـل لو  إذ ؛ذلك الزمان، بل قبله
 .)١(< الوضع، واألصل عدمهّتعددو

ّهذا اللفظ يدل عىل املعنى يف عرصنا، ولكن ّ بأن ففي املقام نحن عىل يقني
 الذي هو ـّيدل عىل نفس هذا املعنى يف عرص صدور احلديث  هلّيف أنه ّشك ن

ــا ــهّيــدل  ال م أـ عــىل عــرص الــسامع ًأســبق زمان ى ّ؟ فنجــري مــا يــسمعلي
ًباالستــصحاب القهقرائــي، إلثبــات أن املعنــى كــان ثابتــا  يف عــرص صــدور ّ

 . ويثبت التطابق بني عرص السامع وعرص الصدورّشك احلديث، وبه يرتفع ال
ّن األصـل يف اللغـة أ ؛ باعتبار)أصالة الثبات يف اللغة(  عنه بـَّيعرب: وثالثة

ّكنا يف الثبات نتمسك بأصـالة الثبـات ّوالوضع الثبات وعدم التغري، فإذا شك
ّ، وبالتايل يثبت أن هذا املعنى الظاهر من اللفـظ يف عـرص الـسامع ّوعدم التغري

ّىل أسـاس أن  عـ،ّ من اللفظ يف عـرص الـنصًهو نفسه املعنى الذي كان ظاهرا
 .ّالتغري خالف األصل

، والتعبري عن هذا األصل هبذه الصيغة جـاء يف كلـامت األسـتاذ الـشهيد
 إىل سبب عدوله عـن التـسمية املتعارفـة إىل هـذه تقريرات بحثهوقد أشار يف 
ٍواملحققون قد عاجلوا هذه النقطة بأصل>: التسمية فقال ّ عـربوا عنـه بأصـالة ّ

                                                           

 .٢٥٤ص، ٣ج: ، مصدر سابق فرائد األصول(١)
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 يـشبه االستـصحابّ؛ ألنه ّقد يسمونه باالستصحاب القهقرائي و،عدم النقل
َّنه من الواضـح عـدم إمكـان أّ إال ً زمانا،ّتيقنّلكن مع تقدم املشكوك عىل املو

قـد  و،َّنام هو مفاد السرية العقالئيـةإ و من دليل االستصحابّحجيتهاستفادة 
ال يقتـرص ـ كام أرشنا ـ هذا ّ ألن ؛اصطلحنا عليه بأصالة الثبات يف الظهورات

فيه عـىل األوضـاع اللغويـة بـل تـشمل الظهـورات الـسياقية الرتكيبيـة غـري 
 .)١(<ًأيضاّالوضعية 
 ّحقـق، كـام يف كلـامت امل)أصـالة تـشابه األزمـان( عنـه بــَّيعـرب: عةوراب

ومع هذا االحتامل ال يكاد جيدي هذا التبادر يف مقام ...>: العراقي، حيث قال
 عنها َّ إليه أمر آخر وهو أصالة عدم النقل املعربّإذا انضمّ إال ،ًاالستنباط أصال

ًيـضا املتبادر يف سابق الزمـان أبأصالة تشابه األزمان كي يثبت هبا كون املعنى 
 .)٢(<هو املعنى املتبادر عندنا

 

ّ يقـوم عـىل أسـاس مـا خييـل ّعقالئيّإن أصالة الثبات يف اللغة هو أصل 
ة فهـذا ّألبناء العرف من استقرار اللغة وثباهتا، فإذا كانت اللغة ثابتة ومـستقر

ــور املوضــوعي ــي أن الظه ــور ّيعن ــا مطــابق للظه ــاه يف زمانن ــذي أحرزن  ال
 . املوضوعي يف عرص صدور احلديث

ل هلم ثبات اللغة واستقرارها وعدم َّالعقالء خييّ بأن َّعربواألستاذ الشهيد 
غـة الـذي ّر البطـيء للّها، وسبب هذا التخيل هو الثبات النسبي والتطـوّتغري

 تطـابق ظواهرهـا يف مجيـع  اللغـة، وبالتـايلّيوحي لألفراد العاديني بعدم تغري
ونكتة هذه الـسرية ومالكهـا بحـسب احلقيقـة نـدرة >: )قدس سره (قال . األزمان

                                                           

 .٢٩٣ص ،٤ ج: ، مصدر سابق بحوث يف علم األصول(١)
 .٦٧ ص،٢ـ١ج: مصدر سابقهناية األفكار، ) ٢(
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ّن كل إنسان عريفإوقوع النقل والتغيري وبطئه بحيث  ّ ً غالبا ال ، بحسب خربتهَّ
ًيرى تغيريا حمسوسا يف اللغة؛ ّ من عمر كـل فـرد، فـأدى عمر اللغة أطولّ ألن ً ّ

ّن التغريأ فرد يرى ّ كلَّنأذلك إىل   .)١(< حادثة عىل خالف الطبع والعادةَّ
ٍ كـاف يف رفـع اليـد عـن احـتامل خمالفـة الظهـور ـ هـذا ـل املطابقـة ّوختيـ

ّعـام إحيـاء ّ؛ ألنـه ّاملوضوعي يف زمن السامع للظهور املوضـوع يف عـرص الـنص
باعتباره حالة  ؛ بموجبه البناء العقالئي عىل إلغاء احتامل التغيري يف الظهورّاستقر

 .نعم، يف صورة العلم باملخالفة نعمل عىل طبقها. نفى باألصلُاستثنائية نادرة ت
 

 أصالة عدم النقـل والثبـات يف ّحجية عىل )قدس سره(األستاذ الشهيد ّتدل اس
 . السرية العقالئية، والسرية املترشعية:اللغة بدلييل
 سرية العقالئيةال: لّوالدليل األ

ّ أصـالة عـدم النقـل؛ باعتبـار أن ّحجيـةداللة السرية العقالئيـة عـىل ّأما 
بون آثـار الوقـف والوصـية ونحومهـا عـىل النـصوص والوثـائق ّالعقالء يرت

ً يف عرصه ولو كـان بعيـدا ّالقديمة يف األوقاف والوصايا طبق ما يفهمه املتويل
عمرها أكثر من مائتني سـنة  ٌ وصيةٍفلو وصلت بيد شخص. عن عرص الوقف

 .ّفإنه يرتب اآلثار عىل وفق ما يفهمه وما يستظهر منها يف زمن القراءة للوصية
ّأنه يعمل وفقا للظهـور املوضـوعي لـزمن القـراءة، فهـم يطب: أي ً قـون هـذا ّ

 وال يعتنـون الحـتامل ،ةّالظهور عىل الظهور املوضوعي لزمن صدور الوصـي
 مـا ذكرنـا مـن أصـالة عـدم ـ ما يفعله العقالء ـك ومنشأ ذل. التغيري يف اللغة

ّباعتبار أن كل واحـد مـن العقـالء ، النقل أو أصالة الثبات  بحـسب عمـره ـّ
 اللغـة ّل لـه أنَّ الذي يطرأ عىل اللغة، فيخيـّ ال يرى وال يلحظ التغريـالقصري 
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 ٣٩٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 مـع ذلـك لكن. ل ال واقعية لهّ ختيّجمردحياء وهذا اال. ّة وال تتغريّثابتة ومستقر
 . ملا ذكرنا؛بون عليه األثرّيرت

ائه نثبت رشعية أصـالة عـدم وبإمض. والشارع أمىض هذا البناء العقالئي
 .النقل

 رع ال يعنـي تـصويبه لإلحيـاءّولكن ينبغي االلتفات إىل أن أمـضاء الـشا
ّ عـن الظهـور، وأن ّتعبديّنعم، الشارع اعترب أن هذا اإلحياء كاشف . املذكور

ّ إال ّ وبالتايل فيكون احتامل التطابق بني الظهورين حجة،ٍف منتفاحتامل اخلال
ًأن يثبت خالفه، وأن التغري قد وقع يف هذا املورد بخصوصه فعال ّ. 

ّوأما نكتة هذه السرية، فهي أن كـل إنـسان >: )قدس سره(قال األستاذ الشهيد  ّ ّ
ًة غالبا ال يرى تغريا يف اللّ الشخصي بحسب خربته وجتربته اللغة أطول ّ فإن غة،ًّ

ًمن عمر األفراد، وهلذا يندر اإلنسان الذي يرى تغيريا أو تطويرا يف اللغة، بـل  ً
ًاملرئي دائام هو الثبات، وهذا ّجعل كل إنسان يرى أن التغري يف اللغة حادثة ّ مما ّ ّ ّ

 :فهنا نحن أمام أحد افرتاضني: ٍعىل خالف الطبع والعادة، وحينئذ
ّو أنه إما أن يكون هؤالء األصحاب التفتوا إىل حقيقة ه: ّاالفرتاض األول ّ

ّأهنـم : احتامل التغيري يف الظهورات، وأجروا أصالة عدم النقـل، وهـذا معنـاه
ً عقالئيا، وهـو أصـالة عـدم النقـل، والـشارع أمـضاهًالجعلوه أص  ؛ باعتبـارّ

 .ّسكوته وتقريره ملا عليه األصحاب، وهبذا تكون أصالة عدم النقل حجة
 .األصحاب قد غفلـوا عـن هـذه الناحيـةهو أن يكون : فرتاض الثايناال

ّ ندرة تغري اللغة يف جتربة اإلنـسان الواحـد، وعـدم ؛ باعتباروهذا غري مستبعد
ّ انتباه شامل لعوامـل تطـور اللّتكون ٍ ّغـة، فلعـل هـذا االحـتامل مل يطـرأ عـىل ٍ

ي هـذا إلثبـات ّذهنهم، ال أنه طرأ وعولج بأصالة عدم النقل، ومع هـذا يكفـ
مع غفلتهم لو مل يكن الـشارع قـد أمـىض أصـالة عـدم النقـل ّ؛ ألنه املطلوب

ّلعرض أغراضه للتفويت، وهذا يكشف عـن إمـضائه ألصـالة عـدم النقـل، 
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 ًنستنتج أصـال: وعليه. ن االفرتاضنيّوهبذا يتم املطلوب عىل أساس أحد هذي
 .)١(<اسمه أصالة عدم النقل

 عيةّاملترشالسرية : الدليل الثاين
 يبعـدون عـن ـً مـثال ــ )عليه الـسالم ( يف زمان اإلمام العسكري ّترشعة املكان

زمان نزول القرآن قرابة القرنني ونصف من الزمـان، وكانـت سـريهتم قائمـة 
 آيـات القـرآن كـانوا  يقـرؤونّعىل أصالة عدم النقل، بمعنى أهنم عندما كانوا
م، وهذا العمل كـان بمـرأى مـن يفهموهنا بمقتىض الظهور املوضوعي لزماهن

 برتتيـبهم أثـر ّتـرشعة مل يعرتض عىل امل)عليه السالم(الشارع ومل يردع عنه، واإلمام 
 الروايات صادرة قبل ما يقارب القـرنني ّ مع أن،الظهور املوضوعي يف زماهنم

أمـضاء ّ إال من الزمن، مع احـتامل وجـود التغيـري، ولـيس عـدم الـردع منـه
 . أصالة عدم النقلّحجيةل عىل وهذا دلي. لعملهم

ّوأما املظهر املتـرشعي هلـذه >:  يف بحوثه، حيث قال)قدس سره (وهذا ما أفاده  ّّ
 )علـيهم الـسالم  (ّأصحاب األئمـة ّ فإن ،)عليهم السالم (ّالسرية، فهو عمل أصحاب األئمة 

ّامتدوا خالل فرتة زمانية تساوي قرنني ونصف من الزمـان، وال نـشك يف أن  ّ ّ ّ
ّجيال املتأخرة من أصحاب األئمة األ  يف هذه الفرتة كانوا يعملون بام )عليهم السالم (ّ

ّيرونه ظاهرا من احلديث والقـرآن الكـريم، بقطـع النظـر عـن احـتامل تغـري  ً
الظهورات واملالبسات التي كانوا يعيشوهنا وعن طول الفرتة، وهي فرتة مليئة 

ً ثابتة خصوصا يف السنّة الـرشيفة، اللغةّباملتغريات واحلوادث، بحيث ال جتعل 
 بقي ديدهنم هو ديـدن الـصحابة )عليهم الـسالم (ّأصحاب األئمة ّ فإن لكن مع هذا،

 .)٢(<ُ، فلم يدخلوا يف احلساب مسألة احتامل التغيريلَُواأل
                                                           

 .٣٨٢ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
 .نفس املصدر )٢(
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 كانت تـستند إىل ّترشعةّأن سرية امل:  أي،<وعىل االستناد>: )قدس سره ( قوله •
 .ونه من ظواهر الكالم الصادر من بدايات تلك الفرتةما ير

 .املغاير لعرص صدور احلديث:  أي،<املغاير له>: )قدس سره( قوله •
نثبـت التطـابق بـني :  أي،<ّعقالئيوهذا ما نثبته بأصل >: )قدس سـره  ( قوله •

 بأصل ّالظهور املوضوعي يف زماننا والظهور املوضوعي يف زمن صدور النص
 .ى بأصالة عدم النقلّم يسّعقالئي

يه بأصالة الثبات ّ وقد نسم،يطلق عليه بأصالة عدم النقل>: )قدس سره( قوله •
، هذا األصل العقالئي يطلق عليه يف كلامت األصوليني بأصالة عدم <يف اللغة
 فقد عـدل عـن هـذه التـسمية إىل تـسميته )قدس سـره (األستاذ الشهيد ّ أما .النقل

 . وقد ذكرنا يف الرشح سبب العدول، لغةبأصالة الثبات يف ال
ل ألبنـاء ّوهذا األصل العقالئي يقوم عىل أساس ما خييـ>: )قدس سره ( قوله •

، هذه املطالب < من استقرار اللغة وثباهتا ـ نتيجة للتجارب الشخصيةـالعرف 
 من خالل مراجعته لعلمي االجتامع والنفس، )قدس سره(لها األستاذ الشهيد ّحص

ل إىل هذه املطالب التـي هلـا ّ عىل هذه العلوم توص)قدس سره (ل انفتاحه فمن خال
 .ة يف عملية االستنباطّآثار كثرية ومهم

 اللغـة ّعـدم تغـري:  أي،<ها وتطابق ظواهرهاّعدم تغري>: )قدس سره (  قوله •
 .ّوتطابق ظواهر اللغة عىل مر الزمن

احتامل التغيري يف الظهـور : ي أ،<باعتباره حالة استثنائية>: )قدس سره ( قوله •
 .حالة نادرة، لذا تنفى باألصل العقالئي

وبإمضاء الشارع للبناء املذكور نثبت رشعية أصالة عدم >: )قدس سره ( قوله •
ًكيف يميض الشارع أصال خادعا؟: َقلت فإن ،<النقل أو أصالة الثبات : ُقلـت ً

يعنـي مـن الناحيـة ام ّإنـو، ال يعني اإلمضاء تصويب الشارع لإلحياء املـذكور
 . ما مل يقم دليل عىل خالف التطابقّحجةالرشعية جعل احتامل التطابق 





 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 ّما لو علم بأصل النقل وشك يف تارخيه .١
 ّالشك يف أصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضيه .٢
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 فرغ األستاذ الشهيد من بحث أصالة عدم النقل أو أصالة الثبـات بعد أن
د التـي ال  املوارّنيا، جاء يف هذا املقطع ليبّحجيته عىل ّدلة، وبيان األ)١(يف اللغة

 وكـذلك يف بحـوث ـ يف املـتن )قـدس سـره  ( فـذكر.  النقل عدمجتري فيها أصالة
 : ا؛ ومهن ال جتري فيهام أصالة عدم النقلّ أن هناك مورديـاخلارج 
ّّ 

، كـام لـو علمنـا ّتـأخر أم مّقـدممتّ أنـه ما لو علمنا بالنقـل وشـككنا: أي
ّبحصول النقل ولكن ال نعلم هل حصل يف القرن األول أم يف القـرن الثـاين؟ 

؟ )عليـه الـسالم   ( أم يف زمن اإلمام العسكري )صلّى اهللا عليه وآله    (ّنبيهل حصل يف زمن ال
معناه اللغوي إىل املعنى االصطالحي نقل من ) الصالة(لفظ ّ بأن كام لو علمنا
ّ ولكن شك،الرشعي ّ أن هـذا النقـل هـل حـصل يف أي يف تأريخ هذا النقل، ُ

صـلّى اهللا عليـه    (يف كلامتـه) الصالة(ّحتى نحمل لفظ  ّالنبيصدر الرشيعة ويف زمن 
 اإلمـام و عىل الصالة االصطالحية أم وقـع يف زمـان اإلمـام العـسكري أ)وآله

 عـىل )صـلّى اهللا عليـه وآلـه    (يف كلامتـه) الـصالة(ّ حتى نحمل لفظ )ا السالم عليهم(الصادق 
 .معناها اللغوي

 النقـل مل حيـصل يف ّإن:  بأصالة عدم النقل، لنقولّمسكفهل يمكن أن نت
؟ )عليـه الـسالم  (حصل يف زمن اإلمام العسكري ّإنام ، و)صلّى اهللا عليه وآلـه     (زمن الرسول

انعقاد البنـاء العقالئـي يف هـذه  لعدم ؛يمكن ذلكال : ويف مقام اجلواب نقول
ّ ألن :َوإن شـئت قلـت. احلالة عىل افرتاض عـدم النقـل يف الفـرتة املـشكوكة

                                                           

 .)دام ظلّهمنه (. ّاألعم من الكلامت واجلمل واهليئات الرتكيبية: مرادنا من اللغة) ١(
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مع علمهم ّ أما ،ون بأصالة عدم النقل مع عدم العلم بالنقلّمسكَّالعقالء إنام يت
 اخلراسـاين هـذا ّحقـقوقد ذكر امل. بالنقل فال يوجد عندهم أصل بعدم النقل

، يف أصل النقلّشك كانت معتربة فيام إذا ّ إنام وأصالة عدم النقل>: املورد فقال
 .)١(<هّتأخرال يف 

هـو : ّاملورد األول>:  فقالتقريرات بحثهوكذلك ذكره األستاذ الشهيد يف 
ّفيام إذا علم بالنقل، وشك يف التقدم والتأخر، فـإذا علـم أن لفظـة  ّ ّ ّ ) الـصالة(ُ

ُوي إىل املعنى الـرشعي، لكـن ال يـُنقلت عن معناها اللغ ُ أهنـا نقلـت يف ىدرّّ ّ
ّ أو يف أيام الصادقني، فإنه هنا ال جتري أصالة عـدم النقـل يف أيـامّ النبيعرص ّّ 
 .ّالسرية العقالئية غري منعقدة يف املقام عىل هذاّ ألن ؛)صلى اهللا عليه وآله(ّالنبي 

ّوالنكتة يف عدم انعقادها هي أن العقالء إنام ي بنون عىل أصالة عدم النقل؛ ّ
ّألهنم يرون أن تغري ٍ حادث غري طبيعي، وحينئذاللغة ّّ  .فاألصل عدمه: ّ

ّ وإنـام يـشك يف زمـان وقوعـه، إذا كان هذا احلـادث معلـوم الوقـوعّأما  ُ ّ
ِيوجد غرابة يف وقوعه يف هـذا الزمـان أو ذاك بعـد أن علـم بأصـل ال : ٍحينئذ ُ
 .)٢(<الوقوع

)٣(ّ 

هي السبب يف تغيري ّ أهنا نة واحتملناّ معيًا هناك رشائط وظروفّلو علمنا أن
                                                           

 .٢٢ص: ، مصدر سابق كفاية األصول(١)
 .٣٨٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول ) ٢(

ّ ذكرنا سابقا أن هذه األبحاث ال توجد  يف أبحاث األصوليني السابقني عىل األستاذ (٣) ً
ّ يف ذلك هو أن األستاذ الشهيد اطّوالرس، )هقدس سر(الشهيد  لع عـىل العلـوم العـرصية ّ

 من إطاره الذهني، فعندما حياكم األفكـار واألصـول العقالئيـة ًا جزءت صارنحوب
 .)دام ظلّهمنه (. حياكمها ويفهمها من خالل هذا اإلطار الذهني
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كانـت ّ أهنـا  ولكـن نحتمـلّقـق النقل قد حتّمدلول الكلمة، فنحن ال نعلم أن
 ؟  بأصالة عدم النقلّمسكة يف النقل، فهل يمكن يف مثل هذا املورد أن نتّمؤثر

: يلولتوضيح املطلب نرضب املثال التا. ويف مقام اجلواب نقول ال يمكن
: من هنا نسأل،  عن تفسريات القرآن بالرأيىهناك الكثري من الروايات تنه

 القرآن ّما هو املراد من الرأي؟ نحملها عىل املعنى اللغوي، وهو أن تفرس
لروايات الناهية عن  يف اـ) الرأي(هذا الفهم لكلمة . بدون إعامل املوازين
، فقد يكون )عليهم السالم( ّاألئمةيف ثبوته هلا يف زمان ّشك  أـتفسري القرآن بالرأي 

وبعبارة . ة وزمن صدور الروايات معنى آخرّيف زمن األئم) الرأي( لكلمة
يف زماننا مع ) الرأي(يف تطابق الظهور املوضوعي لكلمة ّشك أ: أخرى

تثبت املطابقة، النقل أصالة عدم . الصدورالظهور املوضوعي هلا يف زمن 
 يذهب إىل عدم إمكان إجراء أصالة عدم النقل )قدس سره(ولكن األستاذ الشهيد 

 عندما هنوا عن تفسري القرآن )عليهم السالم(ة ّ األئمّيف هذا املورد؛ الحتامل أن
بالرأي كان نظرهم إىل قضية خارجية موجودة يف زماهنم، وهي مدرسة الرأي 

 عندما هنى عن الرأي، مل يكن يقصد مطلق الرأي، )عليه السالم(فهو . أليب حنيفة
ومع وجود هذا االحتامل ال ، بل كان مراده الرأي االصطالحي يف زمانه

 هذا املورد يف )قدس سره(وقد قرر األستاذ الشهيد . يمكن إجراء أصالة عدم النقل
الثاين الذي ال جيري فيه أصالة عدم املورد >: ٍل، فقاليٍ ببيان مجتقريرات بحثه

 ّمؤثرّية املوجود يف النقل، ال يف وجود ّمؤثرّ فيام إذا كان الشك يف : هو،النقل
 .يف النقل

ّأنه تارة نحتمل أن تكون الكلمة الفالنيـة قـد نقلـت مـن : وتوضيحه هو ً ّ
ّمعنى إىل آخر دون أن يكون أمامنا أشياء معينة نحتمل سـببيتها للنقـل، وإ ّ ّنـام ً

 .جتري أصالة عدم النقل: ّجمرد احتامل يف نفسه، ففي مثله
ّوتارة أخرى نفرتض أن هذا االحتامل مقـرون بتطـور أحـوال وأوضـاع  ّ ُ ً
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ال : ًنحتمل أن تكون هذه األحوال واألوضاع سببا يف هذا التغيري، ففـي مثلـه
ّمـدركها إمـا الـسرية العقالئيـة وإمـا الـّ ألن جتري أصالة عـدم النقـل؛ سرية ّّ

ّاملترشعية، ومن الواضح أن السرية املترشعية، القدر امل ّّ  منها هو غري هـذا ّتيقنّّ
ّاملورد، فإنا ال نجزم أن األصحاب لو التفتوا إىل هذا االحتامل لبنوا عىل أصالة  ّ

ّهذا غري حمـرز، كـام أن الـسرية العقالئيـة غـري منعقـدة؛ّ فإن عدم النقل؛ ّ ألن ّ
ُ، أمـا إذا التفـت اللغـةٍد النقل ملا يرتاءى مـن ثبـات يف ّنكتتها هي شدة استبعا ّ

ال استبعاد يف احـتامل : ّبالتفصيل إىل سبب آخر، وأنه موجب للنقل، ففي مثله
 .)١(<ّال جزم بانعقاد السرية العقالئية عىل أصالة عدم النقل: النقل، ومعه

 

َّات العقالئيـة إنـام تقـوم عـىل البنـاءّ ألن  يف ذلكّوالرس>: )قدس سـره  ( قوله •
 األصول العقالئية ّ أنـً مرارا ـوقد ذكرنا ، < نوعيةّعامةأساس حيثيات كشف 

 .ة عىل حيثيات كشف عقالئيةّهي أصول مبنيّإنام ، وّتعبديةليست 
 أو االسـتثناء الثـاين ، إشارة إىل املورد الثاين<بل ال خيلو>: )قدس سره (  قوله •

 .من أصالة عدم النقل
ًنة باإلمكان أن تكـون سـببا يف تغيـري ّبوجود ظروف معي>: )قدس سره ( قوله •

ري مـدلول يـًباإلمكان أن تكون تلك الظروف سببا يف تغ:  أي،<مدلول الكلمة
االحـتامل ّ ألن حتمل عـىل املعنـى الـذي كـان يف زمـاهنم؛ّ أهنا الكلمة، بمعنى

 .دم النقلوإذا جاء االحتامل بطل االستدالل بأصالة ع، موجود

                                                           

 .٣٨٤، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 .التفصيل بني ظهورات القرآن وظواهر غريه •
 .التفصيل بني املقصود باإلفهام وغريه •

ü ّق القميّاالعرتاضات عىل تفصيل املحق. 
ü ّمناشئ الشك يف القرينة. 
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ّبعد أن بني أن للظهور، وّجية من إثبات احل)قدس سره( صنّفبعد أن فرغ امل ّّ 
 ـ ّقدم بالبيان الذي تـ هو الظهور التصديقي املوضوعي ّجيةموضوع هذه احل

 . ّجيةيرشع يف هذا املقطع يف حتديد دائرة تلك احل
 الظهـور، أوصـلها ّحجيـةجـه إىل التفـصيل يف ّ أقوال تتةّوقد ذكرت عد

وذكـر انيـة، البعض إىل سبعة أقوال، ذكر أحدها األستاذ الشهيد يف احللقـة الث
 الظهـور يف ّجيـة قولني آخرين، فيكـون جممـوع األقـوال التـي ذكـرت حلهنا

ً أوال يف احللقـة الثانيـة)قدس سره(ونحن سوف نشري إىل ما ذكره . احللقات ثالثة ّ ،
  يف هذه احللقة)قدس سره(ثم نتبعه بذكر القولني اآلخرين اللذين ذكرمها 

ّ 

خبـاريني إىل التفـصيل بـني ظـواهر القـرآن ثني األّذهب مجلة مـن املحـد
، وقـد أشـار ّول يف الثـاين دون األّحجـةا ّبأهنـ: الكريم وظواهر غريه، وقالوا

ذهب مجاعـة مـن العلـامء إىل >:  إىل هذا املذهب بقوله)قدس سره (األستاذ الشهيد 
ّ من احلجية، وقالوااستثناء ظواهر الكتاب الكريم ّبأ نه ال جيوز العمـل يف مـا : ّ

ًيتعلق بالقرآن العزيز إالبام كان نصا يف املعنى، أو مفرسا تفسريا حمددا من قبل ً ً ًّ ّ ّ ّ ّ 
وعليـه يمكـن . )١(<)علـيهم الـصالة والـسالم   ( أو املعصومني من آلـه )صلى اهللا عليه وآله   (ّالنبي 

ْحرمت﴿:  كريم مثل يف الكتاب الّاالعتامد عىل ما هو نص َ ُعلي م ُ  ُ ْ َ ُا ميتة َ َ ْ َ ُوا م ْ  َ 
ُو م ْ َ ِا   ر َ ِ

ْ ِ
فتـاء باحلرمـة  يف احلرمة، لـذلك يمكـن اإلٌّ، فهذه اآلية نص)٢(﴾ْ

                                                           

 .٣٠٥ص: ، مصدر سابق دروس يف علم األصول، احللقة الثانية(١)
 .٣: ةاملائد) ٢(
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َأ يموا ا صال﴿: لظاهرة يف معناها، كقوله تعاىلاآليات اّ أما .طبقها  ُ ِ
َ

، فـاذا )١(﴾ة
 وأهـل بيتـه األطهـار )صلى اللّه عليه وآلـه    (ّي  النب منٌ هلا صادرٌدّكان هناك تفسري حمد

فهـذه اآليـة . ّإال فال جيوز العمل باملعنى الظاهر للكتاب و نعمل به،)عليهم السالم (
ّاليمكن استفادة وجوب الصالة منها ما دامت ليست نصا وإنام هي ظاهرة يف  ً ّ

ّفرس نعم، نقول بوجوب الصالة ألجل الدليل الوارد من السنّة وامل. الوجوب
 ّحقـقوهذا هو القول املعروف عن بعض األخباريني، قـال امل. لآلية الكريمة

فقـد ـ  ظـواهر الكتـاب ّحجيـة وهـو  ـا املوضـع الثـاينّمأو>: )رمحه اهللا(العراقي 
 . )٢(<...وا عىل املنع بوجوهّخالف فيه بعض األخباريني واستدل

 :ّويوجد لتخريج هذا القول وتقريبه اجتاهان
الكتـاب فيـه ّ بـأن التـسليم: ّوى اخلروج التخصييص، بمعنـىدع: ّاألول

ّظواهر، ولكنّها خارجة ختصيصا عن كربى حجية الظهور ّ ً. 
ّهو دعوى اخلروج التخصـيص، بمعنـى: الثاين إنكـار وجـود ظهـور يف : ّ
 .القرآن

ّوالقول بالتفصيل يناسب االجتاه األول، وأمـ ّ ّا االجتـاه الثـاين فـال يكـون ّ
 .، بل إنكار للصغرى بالتفصيلًقوال

 العراقـي يف هنايـة األفكــار، قّ هـذا التفــصيل املحقـّأدلـةوقـد أشـار إىل 
 وآخـرون، وناقـشوها، ،واالستاذ الشهيد يف احللقة الثانية ويف بحوث اخلارج

 .)٣(تها، وبالتايل بطالن هذا القولّوأثبتوا عدم متامي
                                                           

 .٧٢: األنعام) ١(
 .٩١، ص٣ج: ، مصدر سابق هناية األفكار(٢)
ّينظر تفصيل البحث يف هذا التفـصيل، كتـاب الظـن، دراسـة يف حج (٣) يتـه وأقـسامه ّ

ّوأحكامه، تقريرا ألبحاث سيدنا األستاذ كامل احليدري، بقلم حممود نعمة اجليايش، : ً
، وكذلك كتاب أصول التفسري ٣٢٥ـ٢٩١ص: هـ١٤٢٩دار فراقد، الطبعة األوىل، 
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 الظـواهر بالنـسبة ّحجيةالقول بـ يف قوانينه ـ  )رمحه اهللا(ي ّ القمّحققتار املاخ
صد ُ مـن قـّ يف حقّحجةفظواهر اخلطابات . )١(صد إفهامه، دون غريهُإىل من ق

قصد إفهامهم، فـال تكـون ُالغائبون فهم ممن مل يّأما إفهامه بتلك اخلطابات، و
 هـذا ّثـم إن>: ا أفـاده بقولـهوهـذا مـ. مّ حقه يفّحجةظواهر تلك اخلطابات 

كـان   فإنقل إىل غري املشافهني املشاركني هلم يف التكليف بمقتضاهُالكالم إذا ن
أراد ذلـك ال ّ أنه علموا و هلمً مراده الواقعي صار يقيناّ أن: بمعنى،نقله بمعناه

ّ بأن حصل هلم العلمّ أنه : بمعنى،وإن كان نقله بلفظه .ًيضا فال كالم فيه أ،غري
احلاصل هلم من هذا اللفظ ّ الظن ّ فاإلشكال حينئذ يف أن،ذا هو لفظ الشارعه

 . عليهم أم الّحجةالقطعي الصدور 
يقـصد ّ ممـا قسم حيتمل أن يكون:  هذا اللفظ عىل قسمنيّ إن:ٍنقول حينئذ

                                                                                                                                        

 .٤٨ـ١١ص: هـ١٤٣٣ّوالتأويل، السيد كامل احليدري، دار فراقد، الطبعة الرابعة، 
ّة تفسريات للمقصود باإلفهام يف كلامت املحقق القمّذكرت عد)  ١( ه ّفمنهم من فرس: يّ

ه ّومـنهم مـن فـرس.  يف قبال من مل يقصد إفهامه الذي هو غري املخاطـب،باملخاطب
ّإن املراد من املقـصود : ونحن نقول، شافه، وغري املقصود باإلفهام هو غري املشافهبامل

 بـل هـو ،ابًباإلفهام ليس خصوص املخاطب ومن كـان حـارضا يف جلـسة اخلطـ
ّاملخاطب بذلك الزمان وغريه؛ لوضوح أن األئم  عنـدما كـانوا يعطـون )عليهم الـسالم (ة ّ

 املراد بمـن نإذ. ريه، بل هي له وملن هو حولهونه هبا دون غّالرواية إىل زرارة ال خيص
ا الـسامع يف الزمـان ّأمـ. ّ األعم من املخاطب والسامع يف ذلك الزمان:ُيقصد إفهامه

ّن الظهورات بالنسبة إليه قد تغريإالالحق فحيث   ملا ؛ باإلفهامًا فال يكون مقصود،تّ
ّذكرنا سابقا من أن الظهور املوضوعي يف زمـان الـنص ّ ّجـة ولـيس الظهـور  هـو احلً

ّفاملحقق القم. املوضوعي يف زماننا ّ يذهب إىل أن السامع يف هذا الزمن غري )رمحـه اهللا (ي ّ
نعم، مـن قـصد . ّفالظهور بالنسبة إليه ليس حجة. مقصود بذاك الظهور املوضوعي

 .) دام ظلّهمنه(. ّلظهور حجة بالنسبة إليهإفهامه هبذه اخلطابات يكون ا
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فه يف الدهر واالستفادة منه كتأليفات املؤبه بقا  وقسم ال يقصد به ذلك ،نيصنّ
 هلـم يف أصـل نيمشاركًيضا  تفهيم املخاطبني وإن كان غريهم أقصد بهّ إنام بل

 ؛ّولالعزيز فهو وإن كان يمكن أن يكـون مـن القـسم األالكتاب ّأما  ف.احلكم
  ـّحملـهنـاه يف ّحققكام ـ ا وإن مل نقل بعموم خطاب املشافهة للغائبني ّوذلك ألن

 فيـه والعمـل عـىل ّتـدبرة فهمه والّاهللا تعاىل يريد من مجيع األمّ بأن ا نقوللكنّ
 ّحجـةًيـضا أّ الظـن ، فيكـون هـذاًاه سـابقاخباريني كام بينّ لألً خالفا؛مقتضاه

طريقة العرف والعادة يف تأليف الكتـب وإرسـال املكاتيـب ّ ألن باخلصوص؛
 ، مع خمالفة األلـسنة ومباينـة االصـطالحاتّوالرسائل إىل البالد البعيدة سيام

فاملّ فإن ؛تقتيض ذلك ن يبلغ إليـه ّوأهل املكاتيب والرسائل ال يريدون ممني صنّ
فالـذي جيـب عـىل اهللا . العمل عىل مقتضاه بقدر فهمهم ووسـعهمّ إال كتاهبم

 ولكـن مل يثبـت ذلـك ،ًا أو ظنّـًيقيناّإما ا بام نفهمه من كتابه تعاىل أن يكتفي عنّ
ام ّين سـي الحتامل أن يكون الكتاب العزيـز مـن بـاب القـسم الثـا؛ًاّعلمي ًثبوتا

 وال ينـايف .ام ما اشـتمل عـىل األحكـام الفرعيـةّ وسي،اخلطابات الشفاهية منه
حلصول اإلعجاز وسائر الفوائد مع  ،ًيضا الغرض ببقائه أبد الدهر أّعلقذلك ت

 .)١(<ًذلك أيضا
 الظهـور بـني املقـصود ّحجيـةي يذهب إىل التفصيل يف ّ القمّحقق امل:إذن

من مل يقصد إفهامه فال ّ أما النسبة ملن قصد إفهامه،ّباإلفهام وغريه، فهو حجة ب
 :وهذا التفصيل يمكن تقريبه بأحد تقريبني. ّيكون الظهور بالنسبة إليه حجة

ّأن دليل حجيـة الظـواهر هـو الـسرية العقالئيـة، وأن : )٢(لّالتقريب األو ّّ ّ ّ
ُالسرية العقالئية إنام قامت عىل العمل بالظواهر بالنسبة ملن ق ّ ّفهامه، وأما صد إّ

                                                           

 .٤٥١ـ٤٥٠ص: مصدر سابقل،  قوانني األصو(١)
 .نعم، ذكره يف بحوث اخلارج.  يف متن احللقاتصنّفهذا التقريب مل يذكره امل) ٢(
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  .  فلم تنعقد السرية عىل العمل بالظواهر بالنسبة إليه،قصد إفهامهُمن مل ي
 أعنـي سـرية ـعمـوم دليـل اعتبـار الظـاهر : وحاصل وجه اندفاعه هو>
 ـقـصد افهامـه ُبالنـسبة إىل مـن مل يّ حتـى ًمطلقـا الثابتـة يف الظـواهر ءالعقال

 مل ّفهامه بأينإقصد ُ اعتذار من مل يال يسمعّ أنه :والشاهد عىل إطالق بنائهم هو
ه ّنه اخلطـاب املوجـّفهام، فال يكون خمالفة احلكم الذي تضم باإلًأكن مقصودا

 ومن املعلـوم أن عـدم ،ً معصيةـًيضا  لغريه أً إذا كان شامالـ ّإىل شخص معني
، فـال جمـال ً الكاشف عن عمـوم الـسرية قطعـا،تهّصح لعدم ّالإالسامع ليس 

ي هـو االلتـزام ّ من السرية التـي هـي دليـل لبـّتيقنمقتىض القدر امل ّم أنّلتوه
 . )١(<ًمطلقا الظواهر يف بعض املوارد ال ّحجيةب

صد إفهامه وبني من ُويبتني عىل بيان نكتة الفرق بني من ق: التقريب الثاين
ّن نكتة الفرق بينهام هي أن املقصود باإلفهام ليس إ: يقال  بأنقصد إفهامه،ُمل ي ّ
ّاك منشأ الحتامل إرادة خالف الظاهر بالنسبة إليه، إال خفاء القرينـة عليـه، هن

 ،ّ إذا كان يريد خالف الظـاهر، حيـث إنـه قاصـد لإلفهـامّتكلمّأن امل: بمعنى
 لكان ّوجوب نصب قرينة عىل مراده، وإال يساوق ،فإرادته للخالف مع ذلك

تمـل إرادة خـالف ّكالمه عىل خـالف مقـصوده، فاملقـصود باإلفهـام إنـام حي
ه بعدم  فلو فرض جزمّتفاء القرينة وغفلته عنها، وإالالظاهر بسبب احتامل اخ
ّ هو ال يـشك وال حيتمـل إرادة اخلـالف، وبأصـالة القرينة وعدم الغفلة، إذن

 ّن يكون املقـصود هـو الظـاهر، وإالّعدم الغفلة ننفي القرينة، وبذلك يتعني أ
 .ري مقصود باإلفهام، وهو خلفيلزم أن يكون املقصود باإلفهام غ

ّوأما بالنسبة إىل غري املقصود باإلفهام، فال يتعني أن يكـون احـتامل إرادة  ّ
ّخالف الظاهر ناشئا من اختفاء القرينة املسبب عن الغفلة عنها، بل لعل غـري  ّ ً

                                                           

 .٢٨١،  رشح ص٤ج: ، مصدر سابقمنتهى الدراية) ١(
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 ّتكلمّ نفـرتض أن املـ، لكن مـع هـذاًود باإلفهام مل حتصل له غفلة أصالاملقص
ان يقصد إفهامه عىل إشارة خمـصوصة يفهـم بـسببها املقـصود تواطأ مع من ك

ًباإلفهام فقط معنى خمصوصا، دون غري املقصود ّ فإنه مل يطلع عىل هذا الطـرز ؛ً ّ
فمثل هذا الـشخص غـري املقـصود باإلفهـام ال : ٍمن وسائل اإلفهام، وحينئذ

ند ملـا احـتامل القرينـة مـستّ ألن يمكنه أن ينفي القرينة بأصـالة عـدم الغفلـة؛
امل ال يوجـد مـا ينافيـه وهذا االحـت. عرفت من التواطؤ مع املقصود باإلفهام

ًعقالئيا ً ومن هنا، كان الظهور حجة.ّ  . بالنسبة للمقصود باإلفهام فقطّ
 ّنإ>: )رمحـه اهللا (ي ّ القمـّحققفاده املأًها ما ّ موج)رمحـه اهللا  (قال الشيخ األنصاري 

النوعي، وهو كون اللفظ بنفسه ّ الظن ابمن بّ إال ّحجةالظهور اللفظي ليس 
 مـن الكـالم ّتكلم باملراد، فإذا كان مقـصود املـّ للظنً مفيداـ وطبعه ّ لو خيلـ

 ال يقع معه امللقـى ٍإفهام من يقصد إفهامه، فيجب عليه إلقاء الكالم عىل وجه
لغفلة ّإما إليه يف خالف املراد، بحيث لو فرض وقوعه يف خالف املقصود كان 

 يف ّتكلملغفلة مـن املـّإما  يف االلتفات إىل ما اكتنف به الكالم امللقى إليه، ومنه
 أو ّتكلم احـتامل الغفلـة مـن املـّ يفي باملراد، ومعلوم أنٍإلقاء الكالم عىل وجه

 يف نفسه، مع انعقاد اإلمجاع من العقالء والعلـامء عـىل ٌ مرجوحٌالسامع احتامل
إذا ّأمـا و. يع أمور العقالء، أقواهلم وأفعاهلمعدم االعتناء باحتامل الغفلة يف مج

 باإلفهام، فوقوعـه يف خـالف املقـصود ال ينحـرص ًمل يكن الشخص مقصودا
 عـن ظاهرهـا، ًا إذا مل نجد يف آية أو رواية ما يكون صـارفاّسببه يف الغفلة، فإن

 قد اختفت علينا، فال يكـون ٍواحتملنا أن يكون املخاطب قد فهم املراد بقرينة
نـصب ّ إال ّتكلمال جيب عىل امل إذ ؛ا أو منّّتكلمهذا االحتامل ألجل غفلة من امل

 . القرينة ملن يقصد إفهامه
 لكونـه ؛الكـالم مفـروضّحمـل  يف ّتكلم الغفلة مـن املـّقق عدم حتّمع أن
 عـن غفلتنـا عنهـا، بـل لـدواعي ًباّ، وليس اختفاء القرينة علينا مسبًمعصوما
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 .)١(<لقي إليه الكالمُأ ومن ّتكلمدخلية املاالختفاء اخلارجة عن م
 

 ّحقـق يف املتن إىل اعرتاضني عىل ما أفـاده امل)قدس سره (أشار األستاذ الشهيد 
 : )رمحه اهللا(ي ّالقم

 نيّحققاعرتاض مجلة من امل: االعرتاض األول
: ني، بام حاصلهّحققلة من امل مجّقدمي املتّ القمّحققاعرتض عىل تفصيل امل

ٌّإن أصالة عدم القرينة وأصالة الظهـور كـل  برأسـه، يف ّعقالئـي ٌ مـنهام أصـلّ
ي ّ القمـّحقـقّمقابل أصالة عدم الغفلة، فلو كانا راجعني إليها، لتم ما أفاده امل

الحتامل الغفلـة لـيس إال، ّشك ينشأ عنده الّ إنام املقصود باإلفهامّ ألن ؛)رمحه اهللا (
ننفيه بنفي احتامل الغفلة بأصالة عدم الغفلة، وهذا بخالف غـري ّشك هذا الو

 . منشأ احتامله غري ذلكّ ألن املقصود باإلفهام؛
 برأسـه ٌ قـائمٌّ عقالئيٌ أصلامواحد منهّ كل هام ليسا راجعني إليها بلولكنّ

 فغري املقصود باإلفهام، وإن كـان ال يكفيـه أصـالة .مقابل أصالة عدم الغفلة
عدم الغفلة، لكن يكفيه أن يرجع إىل أصالة الظهور، أو أصالة عـدم القرينـة، 

 .وهبذا يثبت املطلب
 مجيع املحتمالت التي تقتـيض عـدم إرادة ّنإ>: )رمحه اهللا ( النائيني ّحقققال امل

 باألصول العقالئية، وال اختصاص الحـتامل غفلـة ٌةّ ظاهر كالمه منفيّتكلمامل
 املراد، بل احتامل نصب القرينة السابقة أو الالحقة أو  عن نصب قرينةّتكلمامل

ها مرجوحة يف ّ كلـيفرض من االحتامالت ّ مما  وغري ذلكـاحتامل قرينة احلال 
 بأصالة العدم التي عليها بناء العقـالء، مـن غـري فـرق بـني ٌةّنظر العرف منفي
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 .)١(<املخاطب وغريه
 يف ًة عدم الغفلة ولو مل تكـن جاريـةّإن أصال>: )رمحه اهللا ( اخلوئي ّالسيدوقال 

ًأهنا ليست أصال ألصالة الظهور، بـلّ إال قصد إفهامه،ُ من مل يّحق مـنهام ّ كـل ّ
أصل برأسه، وبينهام عموم من وجه، فتفرتق أصالة عدم الغفلـة عـن أصـالة 
الظهور يف فعل البالغ العاقل إذا احتمل صدوره منـه غفلـة، وتفـرتق أصـالة 

ًال حيتمل الغفلة فيه أصال، وجيتمعـان  إذ ؛واإلمامّ النبي كالمالظهور عنهام يف 
 ٌّ عقالئـيٌيف كلامت أهل العرف يف حماوراتـه، فأصـالة الظهـور بنفـسها أصـل

ًصد إفهامه ومن مل يقصد، كان حارضا جملس اخلطاب ُجتري بالقياس إىل من ق
 بـاب والشاهد عىل ذلك ما نرى من أخذ أهل العرف والعقـالء يف. أو مل يكن

 عن القايض وعن ٍّ أجنبيٍ ولو كان إقراره عند شخصّاإلقرار بظاهر كالم املقر
 له، ومل يكونا مقـصودين باإلفهـام وحـارضين جملـس اخلطـاب إىل غـري ّاملقر
ٍوالتحقيق أن هذا املقدار من البيان غري كاف. )٢(<ذلك ّ. 

 نيّحقق العرتاض املّصنفمناقشة امل
أن يـستند إىل ّ البـد ّ أن األصـل العقالئـيـًرا كام ذكرنا مرا ـمن الواضح 

ات العقالئية، ًا عىل خالف املرتكزّتعبديً يكون أصال ّحيثية كشف نوعية، لئال
مـن وجـود حيثيـات كـشف ّ البـد  أصالة عـدم القرينـةافالعقالء لكي جيرو

  .عقالئية
ن يف االعـرتاض عـىل وّحققـيرى األستاذ الشهيد عدم كفاية مـا أفـاده امل

ّتعبـدي ًأصالة عدم القرينة إن كانـت أصـالّ ألن ي؛ّ القمّحققيل املتفص  ً بحتـاًاّ
ٍفالبد من وجود دليل ّعليها وهو مفقـود؛ هـذا مـضافا إىل أن األصـل ّخاص  ّ
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ًأصال تعبدياالعقالئي ليس  ّ  . إىل حيثية الكشف النوعيةٌ مستندٌ بل هو أصلً
ّ وإن كانت أصالة عدم القرينة أصال عقالئيا  ّ فالبد أن ـ ّام هو احلق كـً
ّتستند إىل حيثية كشف نوعية لدى العقالء؛ وذلك العقالء ال يبنون عىل ّ ألن ّ

ً نوعياًإذا كانت كاشفة كشفاّ إال القواعد واألصول  .  عن املرادّ
الف بالنـسبة ملـن قـصد ّإن احتامل وجود القرينة عىل اخلـ: وحينئذ نقول

ُ احـتامل الغفلـة، وهـو ينفـى بأصـالة ــ كر يف التفـصيلُ كام ذـه ؤإفهامه منش
ٌعدمها؛ ألهنا أصل ّ عن املراد، حيث إن العقـالء يف مثـل ً نوعاٌ كاشفٌّ عقالئيّ

ّ، ويعتربون أن احـتامل الغفلـة ّتكلمّهذه احلالة يبنون عىل حجية ظاهر كالم امل
 ملـا يقـول ًإنسان أن يكون ملتفتـاّ كل األصل يفّ ألن عنها ساقط عن االعتبار؛

. ًيسمع، فمع عدم إحساسه بالقرينة عىل اخلالف نفهم عدم وجودهـا واقعـاو
ّوأما احتامل وجود القرينة عىل اخلـالف بالنـسبة ملـن مل يقـصد باإلفهـام فـال 

 يف الغفلـة، بـل يوجـد هلـذا االحـتامل مناشـئ )رمحه اهللا  (يّينحرص  بام ذكره القم
 كأصالة عدم ّ عقالئيٍ بأصل، فإذا أريد نفي هذا االحتاملًأيضاخمتلفة  وعديدة

ّ فالبد أن يكون هذا األصل العقالئي ذا حيثية كشف نوعية عـن ،ًالقرينة مثال ّ ّ
ش عـن مناشـئ احـتامل إرادة خـالف ّوعىل هذا األساس ينبغي أن نفت. املراد

 منهـا بحيثيـة كـشف ٍواحـدّ كـل ًالظاهر عموما، ومالحظة مدى إمكان نفي
ٍ مصححة إلجراء أصلٍنوعية ٍ  .ٍ مقتض لذلكٍّقالئي عّ

قد > : يف تقريرات بحثه، حيث قال)قدس سـره  ( وهذا ما أفاده األستاذ الشهيد 
ً عقالئيـا فهـو يرجـع ًه أصـالفصـّ سبق أن أصالة عدم القرينة بوأوضحنا فيام ّ

تي بحسب احلقيقة إىل أصالة عدم الغفلة، أو ما هو بحكم الغفلة من األمور ال
ّ إذن، ال بد من التفتيش عن نكتة بحيث تكون ؛ًلبايكون الطبع عىل خالفها غا

ّمتام االحتامالت التي توجب خالف الظهور، تكون ناشئة مـن خـصوصيات 
 .طبع يكون عىل خالفها، لكي نجري أصالة عدم القرينة
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ّ تعبـديا برأسـه، بـل ال بـد مـن ًال أصـتإذن، فأصالة عدم القرينـة ليـس ً ّ ّ
ُالتفتيش عن نكات نوعية يستند إلي ّها يف نفي القرينة، وهلـذا ذكرنـا سـابقا أن ّ ً

ّعدم القرينة يف مقام احتامل وجودها كام يف مثـال الورقـة املمزقـة مـن كتـاب 
ّة نوعيـة تقتـيض نفـي القرينـة، املوىل، كام يف املسألة السابقة، فهنا ال يوجد نكت

ة  نحن عندما نجري أصالة عدم القرين: ال جتري أصالة عدم القرينة، إذن:إذن
ّال بد وأن نكون قد وجدنا نكات نوعية عقالئية تكشف عن عدم القرينة بتامم  ّ ّ

ّ وأن نـصور ذلـك بالنـسبة لغـري املقـصود ّفالبدما حيتمل هلا من مناشئ، إذن 
 .باإلفهام

ّواملقصود باإلفهام ادعى أن منشأ احتامل القرينة عنده هو الغفلة، وحيث  ّ
ٍإن الطبع عىل خالف الغفلة، حينئذ   .نجري أصالة عدم القرينةّ
ُد ادعى أن له مناشئ أخرى، إذنّوأما غري املقصود باإلفهام فق ّ ّ ال بد من :ّ

ّالتفتيش عن نكات نوعية تكشف عن عدم تلك املناشئ لكي نجـري أصـالة 
 .)١(<عدم القرينة
ّ 

نـى الظـاهر  للمعّتكلمالشخص غري املقصود باإلفهام يف إرادة املّشك ّإن 
 :ينشأ من أحد أمور مخسة

ً كان قاصدا البيان بالنسبة إىل املقصود ـً أساسا ـ ّتكلمَّاحتامل أن امل: ّاألول
ًباإلفهام، وكان قاصدا اإلمجال بالنسبة إىل من مل يقصد إفهامه؛ فيكون اإلمجال 

ًدا ومقصودا من قبل املعصوم ّ اإلفهام متعمموعد ّ أنـه مل ، وهذا يعنـي)عليه السالم(ً
يكن يف مقام البيان بل يف مقام التمويه، وهلذا يقطع بعدم نصب املـوىل لقرينـة 

ّمتصلة أو منفصلة، ولكن مـع هـذا القطـع نحتمـل أن املـ  أراد خـالف ّتكلمّ
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حتامل وهذا اال>. مل يكن يف مقام البيانّ؛ ألنه ّالظاهر، وحيتفظ برس مراده لنفسه
 ّتمل هـذا يف حقـه؛ُاملقصود باإلفهام ال حي نعم، .ّوارد يف حق املخاطب وغريه

ًكون املوىل لـيس يف مقـام بيـان مـراده بكالمـه، خـالف كونـه مقـصودا ّألن 
ّباإلفهام، ومن املعلوم أن النسبة بني املخاطب واملقصود باإلفهـام عمـوم مـن 

 . )١(<وجه
ّوهذا االحتامل منفي بأصل عقالئي، وهو كون امل  يف مقام بيان مراده ّتكلمّ
 . ّبكالمه، فينفى هذا االحتامل بالظهور احلايل السياقي

ٍ معتمـدا عـىل قرينـة منفـصلة عـىل خـالف ّتكلماحتامل كـون املـ: الثاين ً
ّوهذا أيضا وارد يف حق املخاطب وغريه، ولكـن غـري وارد يف حـق >. الظهور ّ ً

ًذلـك خلـف كونـه مقـصودا ّ ألن من قصد إفهامـه بـشخص ذلـك الكـالم؛
 .)٢(<لك الكالمباإلفهام بشخص ذ

ّوهذا االحتامل أيضا منفي بظهور حال املـ ّ أنـه يف مقـام بيـان مـراده ّتكلمً
ّبشخص كالمه، ال بمجموع كالمه، وهذا هو الظهور احلـايل الـسياقي الـذي  ّ

 .يعتمد عليه جلعل القرائن املنفصلة عىل خالف طبع العقالء
ة عـىل خـالف صلّمتـٍ قد اعتمـد عـىل قرينـة ّتكلماحتامل كون امل: الثالث

ٍ فحينئـذ نجـري أصـالة عـدم ، غفل عنها السامع املقـصود باإلفهـام،الظهور
 .الغفلة، من دون فرق بني املقصود باإلفهام وغريه

فـق ّ متّخاصـةً معتمدا عىل قرينـة ذات داللـة ّتكلماحتامل كون امل: الرابع
باإلفهـام،  إليه، وهو املقصود ّتكلم وشخص آخر كان نظر املّتكلمعليها بني امل
 ؛ أراد خـالف الظـاهرّتكلمّكـام لـو احتملنـا أن املـ.  بينهامّخاصةوهذه قرينة 
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.  واملخاطـب املقـصود باإلفهـامّتكلمالحتامل وجود طريقة يف املحاورة بني امل
 . )رمحه اهللا(ي ّ القمّحققوهذا هو االحتامل الذي أبرزه امل

 اسـتعامل األدوات  العـريف يفّتكلمُوهذا االحتامل ينفى بظهـور حـال املـ
ّالعرفية للتفهيم، وأنـه جيـري يف املحـاورة وفقـا للغـة والعـرف عنـد أربـاب  ً ّ

ّوهذا االحـتامل يفـرق فيـه بـني املقـصود >. ّاملحاورة يف مقام التفهيم والتفهم
ًاملقصود باإلفهام، هذا االحـتامل ال يكـون واردا ّ فإن باإلفهام وغري املقصود،
ّإنام يرد يف حق غريه، ولكـن غـريه ينفيـه بظهـور حـايل ًبالنسبة إليه تكوينا، و ّ ّ

ّ أنه جيري يف املحاورة وفقا للغة والعرف عند ّتكلمّسياقي، وهو ظهور حال امل ً ّ
ًواحتامل أن يكون قـد وضـع نظامـا . ّأرباب املحاورة يف مقام التفهيم والتفهم
ّخاصا، فهو عىل خالف الطريقة املتبعة ً  اورة، إذن عنـد العـرف وأربـاب املحـّ

 .)١(< يف مقام التفهيم توجب نفي هذا االحتاملّتكلمّفأصالة عرفية امل
ة ّحاليـّإنـام ة، وّا ليست لفظيـلكنّهة وّمتصلٍاحتامل وجود قرينة : اخلامس

 أو قسامت وجهه ونحو )عليه السالم(غري قابلة للنقل، مستفادة من حركة يد اإلمام 
رينة احلالية التفـت إليهـا الـسامع املقـصود وهذه الق... ًال يعترب لفظاّ مما ذلك

هو، باإلفهام . لة يف حلن اخلطابّكانت متمثّ أهنا  مل ينقلها إلينا ولو من أجللكنّ
 .ّتكلمأو قسامت وجه امل

 بعدم حذف ما له دخـل ـًادة الناقل ـ ولو ضمنا هُوهذا االحتامل ينفى بش
 . يف فهم املرادّاصةمن القرائن اخل

 وحتـى يكـون ،ّ أن هنـاك احـتامالت مخـسةّتـضحا: ّدمقفمن خالل ما ت
وهـذه االحـتامالت بعـضها .  نحتاج إىل أصول عقالئيـة مخـسةّحجةالظهور 

فاملقـصود .  بغري املقصودّتصة وبعضها خم،مشرتكة بني املقصود وغري املقصود
                                                           

 .٣٣٥، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(
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الثالث فلم يكـن ّ أما .بشأنه، وكذلك الرابعّول باإلفهام ال يوجد االحتامل األ
يشمل املقـصود باإلفهـام وغـري املقـصود ّإنام ًا بغري املقصود باإلفهام، وّخمتص

 غري املقصود باإلفهام حيتاج إىل أصالة عدم الغفلـة، كـذلك ّفكام أن، باإلفهام
ّكام أن االحـتامل اخلـامس غـري موجـود بـشأن . املقصود باإلفهام حيتاج إليها

االحتامل الثـاين ّ أما .ام أو الًالسامع املحيط باملشهد سواء كان مقصودا باإلفه
ّفهو وارد يف حق املخاطب وغريه، ولكن غري وارد يف حق مـن قـصد إفهامـه  ّ

 .بشخص ذلك الكالم
، )رمحـه اهللا  (ي ّ القمـّحقـقهي عدم متامية التفصيل الـذي أفـاده امل: اخلالصة

قـال األسـتاذ الـشهيد . مل يقصد  وملن ملن قصد إفهامهّحجةّبمعنى أن الظهور 
ّومن هنا اتـضح أن املقـصود باإلفهـام وغـريه مـن حيـث النتيجـة >: )دس سره ق( ّ

ٍّالعملية ال يفرق احلال بينهام، فاملناشئ األربعة األوىل مـسدودة بالنـسبة لكـل  ُ ّ
 .)١(<ٍّمنهام، واملنشأ اخلامس مفتوح لكل منهام

لدى  الظهور ّحجية اختصاص دعوىّأما و>: )رمحه اهللا( العراقي ّحققوقال امل
أحـد ال لـشخص ّلكـل  يف مقام تفهيم مرامه ّتكلمالعقالء بام لو أحرز كون امل

 بمنــع فمدفوعــة. ًبــاملراد ولــو نوعــاّ الظــن فــال يفيــد لغــريهّإال خــاص،  و
 يف مقام تفهيم مرامه ولـو ّتكلم كون املّجمرداالختصاص، بل الظاهر هو كفاية 

 ّتكلملزام العقالء املـيف األخذ بظهور كالمه كام يكشف عنه إّخاص لشخص 
 .)٢(<بام هو ظاهر كالمه عند سامع كالمه امللقى إىل غريه

 

 صنّف، أشـار املـ<ا يف احللقة السابقرشنا إىل أحدهأوقد >: )قدس سره ( قوله •
                                                           

 .٣٣٥، ص٩ ج: ، مصدر سابق)رعبد السات( بحوث يف علم األصول (١)
 .٩١، ص٣ج: هناية األفكار، آقا ضياء العراقي) ٢(
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 الظهور، وهو التفـصيل بـني ظهـورات القـرآن ّحجةإىل أحد التفصيالت يف 
 ّحجيةّ، وقد بني يف بحث إثبات ّول دون األ يف الثاينّحجةوظواهر غريه، فهو 

ـ ظـواهر الكتـاب الكـريم : حتت عنـوانـ الداللة يف الدليل الرشعي اللفظي 
 .عدم متامية هذا التفصيل

وغـري :  أي،<هلتفـصيل بـني املقـصود باإلفهـام وغـريا>: )قدس سـره  ( قوله •
سبة إليه دون من  بالنّحجة فاملقصود باإلفهام يعترب الظهور .املقصود باإلفهام
 يف )رمحـه اهللا   (يّ القمـّحقـق باإلفهـام، وهـذا التفـصيل هـو للمًامل يكن مقـصود

 .القوانني
 ،<ة عىل اخلـالف بالنـسبة إليـهّتصل احتامل القرينة املّألن>: )قدس سره ( قوله •
 .بالنسبة إىل املقصود باإلفهام: أي

أو مـع عـدم إحـساس الـسامع :  أي،<مـع عـدم إحـساسه هبـا>: قوله •
ٌ فال يكون حينئذ موجب،املقصود باإلفهام بالقرينة  .  هلاٍ

احتامل غفلـة املقـصود ّإال :  أي،< احتامل غفلته عنهاّإال>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ةّتصلباإلفهام عن القرينة امل

 .أصالة عدم الغفلة:  أي،<باعتبارها>: )قدس سره( قوله •
 .غري املقصود باإلفهامّأما و:  أي،<غريهّأما و>: )قدس سره( قوله •
منـشأ :  أي،<ه بـذلكؤفاحتامله للقرينة ال ينحـرص منـش>: )قدس سره ( قوله •

 .احتامل القرينة ال ينحرص باحتامل الغفلة
وقـد :  أي،<نيّحققـوقد اعرتض عىل ذلك مجلة مـن امل>: )قدس سـره  (  قوله •

 املـريزا : مـنهم،نيّحققـ مجلة مـن امل)رمحه اهللا (ي ّ القمّحققاعرتض عىل تفصيل امل
 .)رمحهما اهللا( اخلوئي ّالسيدالنائيني و

ٌبأن أصالة عدم القرينة أصل>: )قدس سره ( قوله • ّشـك  ّكلام، < برأسهّعقالئي َّ
 . أصالة عدم القرينة، أجرواٍالعقالء يف قرينة
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ملن مل :  أي،<جيري لنفي احتامل القرينة يف احلالة املذكورة>: )قدس سره ( قوله •
 .فهاميقصد باإل

ّ، وليس مرد أصالة عدم القرينة إىل أصالة < ّوليس مردها>: )قدس سره ( قوله •
 .عدم الغفلة

 ّإجراء أصالة عدم القرينة يف حـق:  أي<هاؤر إجراّليتعذ>: )قدس سره ( قوله •
 مع مـن يقـصد إفهامـه عـىل ّتكلمغري املقصود باإلفهام الذي حيتمل تواطؤ امل

 .القرينة
ّ أنه كان :بمعنى، <ًا بمقصودهّ متسرتّتكلماحتامل كون امل>: )قدس سـره  ( قوله •

ال يعقـل أن يكـون قـد ّإال و، يف مقام التمويه بالنسبة إىل من مل يقـصد إفهامـه
 وخلـف ،يلـزم نقـض الغـرضّ؛ ألنه أمجل كالمه بالنسبة إىل من قصد إفهامه

، فكيـف يكـون  هو يريد أن يفهمـه)عليه السالم (ّاملفروض أن اإلمام ّ ألن ؛الفرض
 .ًجممال بالنسبة إليه

 املقصود باإلفهام ّوالفرق بني املقصود باإلفهام وغريه أن>: )قدس سره ( قوله •
اإلمجال خلف قصد اإلفهام، من هنـا ال  ّ؛ ألن<ّال يوجد االحتامل األول بشأنه

 .ّ املقصود باإلفهام يوجد يف شأنه االحتامل األولّيعقل أن
ّأن االحـتامل الرابـع :  أي،<ذلك االحـتامل الرابـعوكـ>: )قـدس سـره   ( قوله •

 عـىل ًا معتمـدّتكلماحتامل كون املّ؛ ألنه بشأنهّول كذلك ال يوجد االحتامل األ
 وبني املقصود باإلفهـام، وهـذه غـري ّتكلمبني املعليها ق ّقرينة ذات داللة متف

 .موجودة بالنسبة إىل املقصود باإلفهام
 يف كونه يف ّتكلمّحتامل األول فينفى بظهور حال املاالّأما >: )قدس سره ( قوله •

ٌقاصـد للبيـان ملـن قـصد ّ أنـه :والوجه يف ذلك هو،<مقام تفهيم مراده بكالمه
 .إفهامه، وقاصد لإلمجال ملن مل يقصد إفهامه





 
 
 
 
 
 
 
 

  
ّ 

 
 بيان التفصيل •
 اعرتاض األعالم عىل التفصيل •
 عميق النائيني اعرتاض األعالمت •
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ُ، فقـد قلنـا فـيام سـبق أنـه ذكـرت ّجيةمة الكالم يف تفصيالت احلّهذه تت ّ
 إىل ثالثـة )قـدس سـره   ( الظهور، أشـار األسـتاذ الـشهيد ّجيةتفصيالت عديدة حل

 .)٢(تفصيل الثالثال، ووصل بنا البحث إىل )١(منها
 ٌّالم التفصيل بني الظهور الذي مل يكن هناك ظنُنقل عن بعض األع: بيانه
ّول  يف األّحجـة عىل خالفه، فهو ٌّوالظهور الذي يكون هناك ظن، عىل خالفه
 يف فرائده ونـسبه إىل )رمحـه اهللا (َوقد نقل هذا القول الشيخ األنصاري . دون الثاين
 ام جيـري عـىل لـسانّربـ>: ين من معارصيه، حيث قـالّتأخري املّتأخربعض م
 الظـواهر إذا ّحجيةين من املعارصين، عدم الدليل عىل ّتأخري املّتأخربعض م
وقال يف موضـع . )٣(<الغري املعترب عىل خالفهاّ الظن  أو إذا حصلّظن،مل تفد ال

ذكر لـه ّ أنه :ه الوجه فيام حكاه يل بعض املعارصين، عن شيخهّولعل...>: آخر
ّ حتـى عـىل اخلـالفّ الظـن بمطلـق يف الظواهر املعارضة ّتوقفيّ أنه :مشافهة

 . )٤(<القياس وأشباهه
                                                           

وقـد ذكـره  .  هو التفصيل بني ظواهر القرآن الكريم وظواهر غريه:لّ التفصيل األو(١)
، يف كتابه الدروس، كام أشار لـه دام ظلّه ّ يف احللقة الثانية، وبينه الشارح )هس سر قد(املاتن 

هو التفصيل بني من قـصد : والتفصيل الثاين.  السابق من هذا الرشحيف بداية املقطع
وهذا مـا . ّ فيكون الظهور حجة يف األول دون الثاين،إفهامه وبني من مل يقصد إفهامه

 .ّأما التفصيل الثالث فهاهنا بحثه. م يف املقطع السابقّتقد
 يف جممـوع )هرس سـ  قـد ( صنّفالثالث من حيث جمموع التفـصيالت التـي ذكرهـا املـ) ٢(

ّاحللقات، وإال فإنه الثاين من حيث الرتتيب يف هذه احللقة ّ. 
 .١٧٠، ص١ج: مصدر سابق فرائد األصول، (٣)

 .٥٩١، ص١ج: مصدر سابقفرائد األصول، ) ٤(
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مـراد ّ بأن ّ الظنا كان ظهور الكالم يقتيض بطبعه حصولّمل: توضيح ذلك
ية كاشفة عن ه أمارة ظنّ؛ باعتبار ومقصوده هو املعنى الظاهر من كالمهّتكلمامل

 .م أمارة ظنية عىل خالف ذلك أو الّأن تقوّإما ٍ فحينئذ ،ّتكلممراد امل
ر الظهور فيام يقتـضيه، ّ أث،ية عىل خالف ذلك الظهورّفإذا مل حتصل أمارة ظن

ية عىل خالف ذلـك ّإذا حصلت أمارة ظنّ أما ،ّتكلمالفعيل بمراد املّ الظن وحصل
الفعـيل عـىل ّالظـن و، ظهور الكالم( ٍينئذ يقع التزاحم بني األمارتنيالظهور، فح
 بإرادة املعنى الظاهر، بـل قـد ٌّ فعيلٌّويف هذه الصورة قد ال حيصل ظن، )اخلالف
ّرا باألمارة الظنّعىل خالف الظهور تأثّ الظن حيصل وعليه يستثنى مـن . ية املزامحةً
 .لفعيل بعدم إرادة املعنى الظاهراّ الظن  الظهور حالةةيّحج

ُن بخالف الظهور، وبني ما إذا مل يُ بني ما إذا ظٌفهذا التفصيل تفصيل ّظـن ّ
ًور إذا مل حيصل ظن عىل خالفه يكون حجةبخالفه، فالظه ّ ّ، وإن حـصل ظـن ّ

ّ الظـن بأكثر من اشرتاط عدم حصول: ُبل قد يقال. ّعىل خالفه ال يكون حجة
 .الفعيل بالوفاقّ الظن ، وهو اشرتاطّجيةالفعيل بخالف الظاهر يف احل

 هـو ّجـةّ ذهاب مجلة من العلامء إىل أن الظهـور احل:ذلكّ كل  منّفتحصل
  عىل خالفه، بخالف الظهـور الـذي حـصلٌّ فعيلٌّر الذي مل حيصل ظنالظهو
 بعـدم كفايـة ى الـبعض فقـالّوترق. ّحجةالفعيل عىل خالفه فهو ليس بّالظن 

 .ّحجةال يكون الظهور ّإال  بالوفاق، وٍّ فعيلٍّمن وجود ظنّ البد ذلك، بل
ّ ذكرناه سابقا من أن العقالء عن بامويمكن تربير هذا التفصيل دما جيعلون ً

جيعلونه مـن بـاب الكـشف ّإنام د، وّ ال جيعلونه من باب التعب، للظهورّجيةاحل
ٍ عىل خالف هذا املراد فحينئذ سوف حيصل ٌّ فعيلٌّفإذا كان عندنا ظن. عن املراد

َلو أخرب شـخص العقـالء: ًفمثال.  بعمل العقالء عىل مقتىض هذا الظهورٌّظن ٌ 
 ًوفقا لقول ذلك الـشخصفلكي يعملوا  مقدار، قيمة السلعة الكذائية كذاّبأن 

 ٌّ فعـيلٌّقـام ظـنما ّ أما ة هذا الظهور،ّواالطمئنان بصحّ الظن من حصولّالبد 
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 العقالء يف مـورد ّ أنّفتحصل. عىل اخلالف فال يعملون بمقتىض ذلك الظهور
 بـل ، ال يعلمـون بـذلك الظهـور، عىل خالف املراد والظهورٍّ فعيلٍّوجود ظن

ّإذا كان هناك ظن فعيلّ إال ال يعلمون بالظهور ن ذلك نجدهمأكثر م  . بالوفاقٌ
ّ مـا يـشاهد مـن أن :م اعتبار ذلكّومنشأ توه>: )رمحـه اهللا ( اخلوئي ّالسيدقال 

  ـ كام يف األموال واألعراض والنفـوس ـةّالعقالء ال يقنعون يف أمورهم املهم
مئنان بالواقع، فـإذا احتملـوا أو االطّ الظن إذا حصل هلمّ إال  الظهور،ّمجردب

 .)١(<إرادة خالف الظاهر يف كالم الطبيب ال يعملون به بال إشكال
ُوهذا التفصيل قد يستشهد له بموارد من >: )قدس سره (وقال األستاذ الشهيد 

ّالسرية العقالئية، وعمل العقالء بالظهورات يف أوضاعهم اخلارجيـة، حيـث  ّ
ّن بام ظن أنّإهنم ال يعملو ّ ّ فام استشهدوا به كلـه يرجـع إىل :ه عىل خالفها، إذنُ

ً فـيام لـو كـان الظهـور واقعـا يف ـ بحسب التحليل  ـّموارد الغرض الشخيص
ّطريق التعرف عىل غرض شخيص، من قبيل ما كنّـا نقولـه ن ّمـن أن اإلنـسا: ّ

 يكـون ، فهنا العمل بظهور الكـالم: إذن.يعمل بظهور كالم الطبيب، وهكذا
 .ّألغراض الشخصيةيف جمال ا

ّ الظـن ّعي أن السرية مل تنعقد عىل العمل بالظهور معُّ إذا اد:ويف هذا املقام
ّإن العقــالء قــد ال يعملــون  إذ ؛بــاخلالف، تكــون هــذه الــدعوى صــحيحة

ّبالظهورات يف أغراضهم الشخصية فيام إذا ظن بخالفها ّ>)٢( . 
فإذا مل تقم عىل ، عقالئية الظهور هو السرية الّحجيةدليل عىل ّأهم وملا كان 

 فـال يمكـن أن ،الفعـيل عـىل اخلـالفّ الظـن العمل بالظهور يف مورد وجـود
 .  بذلك الظهورّمسكنت

                                                           

 .١٢٧، ص٣ج: ، مصدر سابق دراسات يف علم األصول)١(
 .٣٣٦، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (٢)
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ّ 

 عمل العقالء بمقتىض دعوى عدمّ بأن اعرتض األعالم عىل هذا التفصيل
بـل العقـالء يعملـون . ةّتامـغـري ية عـىل اخلـالف الظهور عند قيام أمارة ظنّ

 .ية عىل اخلالفّبالظهور حتى لو كانت هناك أمارة ظنّ
خمالف لطريقة أربـاب ّ أنه : اإلنصافّلكن>: )رمحه اهللا (قال الشيخ األنصاري 

  لكـن هـذا القـول >: وقـال يف موضـع آخـر. )١(<زمانّ كل اللسان والعلامء يف
 بعيـد يف ـخالفهـا عـىل ّ الظـن  الظـواهر بـصورة عـدمّحجيـة أعني تقييـد ـ

 . )٢(<الغاية
باعها، من غري ّتا سريهتم عىل ّوالظاهر أن>: )رمحه اهللا ( اخلراساين ّحققوقال امل

 ًكذلك عىل خالفهـا قطعـا، رضورةّ الظن ً فعال، وال بعدمّتقييد بإفادهتا للظن
 بالوفـاق، وال ّال جمال عندهم لالعتذار عن خمالفتها، بعـدم إفادهتـا للظـنّأنه 

 .)٣(<باخلالفّ الظن دبوجو
ّ الظـن إذ عـدم>: ةّقدمً األصفهاين شارحا عبارة اآلخوند املتّحققوقال امل
ّ الظـن ّجـزء املقتـىض أو مـن حيـث إنّ إنـه مـن حيـثّإما يعترب ّ إنام باخلالف

 . باخلالف مانع
 من حيث الكاشفية عن املـراد، ّحجةيكون ّ إنام الظاهر؛ إذ ّولال جمال لأل
  وال يعترب عـدم،هو الكشف الفعيل أو الكشف الذايتّإما لكشف واملعترب من ا

ه معـه، وكـذا يف الكـشف ّحققـ لت؛ًبـاخلالف يف الكـشف الـذايت قطعـاّالظن 
الفعـيل ّ الظـن النوعي، واعتباره يف الكشف الفعيل الشخيص راجع إىل اعتبـار

                                                           

 .١٧٠، ص١ج: فرائد األصول، الشيخ األنصاري) ١(
 .٥٩١، ص١ج: فرائد األصول، الشيخ األنصاري) ٢(

 .٢٨١ص:  كفاية األصول، اآلخوند اخلراساين(٣)
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 .بالوفاقّ الظن باخلالف ال يفّ الظن  والكالم يف عدم،بالوفاق
هـو ّإمـا بـاخلالف ّ الظـن  أن عدم: وهو،تقريب املنع بوجه آخر ويمكن 

املقتىض ال يعقل أن يكون  إذ ؛حمالّول بنفسه جزء املقتىض أو الزم اجلزء، واأل
ّ إنام باخلالفّ الظن عدم إذ ؛م بالعدمي، والثاين خلفّ فال يعقل أن يتقو،ًعدميا

 مع ،نيستحيل اجتامع الظنّ حيث ي؛بالوفاقّ الظن  وهوٍّ ثبويتٍ ألمرًيكون الزما
 .بالوفاقّ الظن  ال يف اعتبار،باخلالفّ الظن  الكالم يف اعتبار عدمّأن

 إذا كـان ًيعقـل أن يكـون مانعـاّ إنـام بـاخلالفّالظن  إذ ؛ وال جمال للثاين
 ّجيـة، ومـع فـرض احلّحجـة للّحجـة، حيث ال يعقل مزامحة ما لـيس بّحجة
 عىل خالف الظاهر، وسقوط ّحجةّ إنه  حيثيعترب عدمه،ّ إنام باخلالفّالظن ف

م بـني الطـرفني، غايـة ّ عىل خالفه أمر مـسلّجة مع قيام احلّجيةالظاهر عن احل
 عند العقالء، فيسقط معه الظاهر عـن ًمطلقا ّحجةعىل الفرض ّ الظن ّاألمر أن

 .)١(<ّجية فال يسقط معه عن احل، كذلكًليس رشعاّ إنه ، وحيثّجيةاحل
 غاية يف البساطة، بل غـري ّقدمة من قبل األعالم للتفصيل املتوهذه املناقش

 .يشهد لذلك مراجعة الواقـع اخلـارجي وـ بنحو املوجبة اجلزئية ّ ال أقلـ ّتامة
 يعملون بمقتىض ،ية عىل اخلالف يف بعض املواردفالعقالء إذا وجدوا أمارة ظنّ

ّا نجد أن التاجر ال ّإن: ًفمثال. ذلك الظهور، ولكن يف موارد أخرى ال يعملون
ّيعمل بظهور كالم تاجر آخر يف حتديد األسعار، إذا ظـن ّ أنـه ال يريـد مـا هـو ٍ

 املشرتي ال يعتمد عـىل ظهـور كـالم البـائع يف حتديـد وزن ّ وأن،ظاهر كالمه
                                                           

ّن املحقق األصفهاين أشـكل إ ّثم. ١٦٤ـ١٦٣، ص٢ج: ، مصدر سابقهناية الدراية) ١( ّ
 بـني املقتـىض يف مقـام الثبـوت ه خلطّأن: وفيه>: ا أفاده أستاذه اآلخوند، وقالعىل م

واملقتىض يف مقام اإلثبات، وكذا بني املانع يف مقام الثبوت واملانع يف مقـام اإلثبـات، 
 أن يكـون جـزء املقتـىض يف مقـام الثبـوت ال يف مقـام ّ باخلالف ال يصحّفعدم الظن

 .<ت يف مقام اإلثبات ال يف مقام الثبوً أن يكون مانعاّه ال يصحّاإلثبات، كام أن
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 . يريد غري ما هو ظاهر كالمهالبائعّ بأن  املشرتيّالسلعة إذا ظن
ية عىل ظهور وإن كان هناك أمارة ظنّ يعملون بالًمطلقاّ أن العقالء ىفدعو

 .فيها نظرخالف املراد من ذلك الظهور، 
 

ٍ أن مـا أفـاده األعـالم غـري كـاف يف إبطـال  النائينيّحقق وجد املبعد أن ّ
 . يمكن من خالله إبطال التفصيل املذكورو ،ّ عمق ما أفادوه،ّقدمالتفصيل املت

 ،ً يف بحث السرية، وحتديدا عند التمييز بـني أقـسامهامّقدت: توضيح ذلك
كـام هـو احلـال يف ، العقالء تارة يعملون بالظهور يف أغراضهم الشخصيةّبأن 

مراجعتهم ملعاجم اللغة ملعرفة معنى كلمة ما؛ لغرض االستفادة منها يف كتابة 
بوجود وأخرى يعملون بالظهور يف أغراضهم الترشيعية املرتبطة . ًالشعر مثال
 عـىل ٌّ فعـيلٌّملـون بـالظهور إذا كـان هنـاك ظـنعوالعقـالء ال ي. آمر ومأمور
ّيف األغراض الترشيعية فهم يعملون بالظهور حتى لو كان هنـاك ّ أما اخلالف،

ٌّ عىل اخلالف، وحتى لو مل يكن هناك ظـنٌّ فعيلٌّظن وهـذا مـا .  بالوفـاقٌّ فعـيلّ
د بـالظواهر ولـو مل ّء العقالء ليس عىل التعب بناّنإ>: أفاده املريزا النائيني بقوله

 الغرض باستخراج واقـع مـراد ّعلقفرق بني ما إذا تّ؛ ألنه حيصل هلم الوثوق 
  الظـاهر هـو املـراد ّ بأن بعد الوثوقّ إال  فهذا ال يكون، من ظاهر كالمهّتكلمامل
اهر يف  وبني ما إذا كان الغرض اإللزام وااللتـزام بـالظوـ وعليه بناء العقالء ـ

من األخذ بظاهر الكالم ولـو ّ البد  يف مثل ذلكّفإنه واالحتجاج، ّجةمقام احل
ليس للموىل مؤاخذة العبـد عـىل العمـل  إذ ؛مل حيصل الوثوق بكونه هو املراد
 ّمجـردلـيس للعبـد تـرك العمـل بالظـاهر بّ أنه بالظاهر عند عدم إرادته، كام

ّإنه ال : يقالّ حتى  يف بناء العقالء،ًاحتامل القرينة املنفصلة، وهذا ليس تفصيال
 وطريقية ّجيةمعنى للتفصيل يف بناء العقالء، بل هذا التفصيل اقتضاه دليل احل

كان يف البني إلـزام والتـزام، ّ مما االحتجاج بني املواىل والعبيد وما يلحق بذلك
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 . )١(<كالكالم الصادر بني الوكيل واملوكل ونحو ذلك
ًصيل إنـام يكـون متجهـا يف سـرية العقـالء بلحـاظ ّأن هذا التف: ّفتحصل ّ ّ

ًمقاصدهم ومصاحلهم الشخصية، وال يكون متجها يف سرية العقـالء بلحـاظ  ّ ّ
ّاملقاصد املولوية الترشيعية ّ. 

 

 .ّتكلمعن مراد امل:  أي،<ية كاشفة عن ذلكّ أمارة ظن>: )قدس سره( قوله •
ر الظهور فيام ّية عىل خالف ذلك أثّ أمارة ظنفإذا مل حتصل>: )قدس سره ( قوله •
ٍأن الظهور مقتض:  أي،<يقتضيه الفعـيل ّالظن  باملانع، و يشرتط فيه أن ال يبتىلّ

 .َعىل اخلالف مانع عن تأثري الظهور األثر املطلوب منه
 هي ظهـور :األمارة األوىل، <وقع التزاحم بني األمارتني>: )قدس سره ( قوله •
 .الفعيل عىل اخلالفّ الظن  هي:ة الثانيةاألمارو، الكالم

 ؛< بـإرادة املعنـى الظـاهرّ فعـيلّ ظنٍفقد ال حيصل حينئذ>: )قدس سره ( قوله •
 .لوجود املعارض واملزاحم واملانع

، مـنهم الـشيخ <وقد اعرتض األعالم عىل هذا التفصيل>: )قدس سره ( قوله •
 . اخلراساين يف الكفايةّحققاألعظم يف الفرائد، وامل

 . العمل بالظهور:  أي،<والعمل به>: )قدس سره( قوله •
 ،<يف جمال االمتثال وتنظيم عالقات اآلمـرين باملـأمورين>: )قدس سره ( قوله •
 .يف جمال األغراض الترشيعية: أي

 الكــشف ...ّففــي املجــال األول ال يكتفــى بــالظهور>: )قــدس ســره( قولــه •
 .وال يعمل به يف أغراضه الشخصية ؛ن إليه اإلنسانئيطمال ّإال و. <الفعيل
 .األغراض الترشيعية:  أي،<ّ تدخل يف املجال األول...واألمثلة>: قوله •

                                                           

 .١٤٦ ـ ١٤٥، ص٣ج: مصدر سابقفوائد األصول، ) ١(
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 الظهـور، ّحجـة يف املقطع السابق ثاين التفـصيلني يف صنّف ذكر املبعد أن
رشع  ،العرتاض العلامء النائيني ّحققّوبني اعرتاض األعالم عليه، وتعميق امل

ال األغـراض جمـ من خـالل إبـراز نكتـة الفـرق بـني ّحققما أفاده امللتحقيق 
 . عالقات اآلمرين واملأمورينالتكوينية الشخصية وجمال االمتثال وتنظيم

ً كان صـحيحا ومتينـا وتعميقـا  وإن)رمحه اهللا ( النائيني ّحققّإن كالم امل: بيانه ً ً
ال يربز نكتة الفرق بني جمال ّ؛ ألنه ّأنه حيتاج إىل تكميلّ إال العرتاض األعالم،

ّن الـسؤال يبقـى  باعتبـار أ؛جمال األغـراض الشخـصيةاألغراض التكوينية و
إذا مل ّ إال العقالء يف جمال أغراضهم الشخصية ال يعملـون بـالظهور ملاذا، ًقائام

 يف أغراضهم الترشيعية فيعملون؟ ّ أما ، فعيل عىل اخلالفٌّيكن هناك ظن
ّمضافا إىل أن ما أفاده امل ة التي يستند ه الشبّ ال حيل)رمحه اهللا( النائيني ّحققً

 أساس يعملون بالظهور عىلّ إنام قالءا كان العّملّ؛ ألنه ّقدمإليها التفصيل املت
ٍّفالبد من ظن، حيثية الكشف أن ال يكون ّ البد ـ ّ ال أقلـ بالوفاق، أو ٍّ فعيلّ

 . عىل اخلالفّ فعيلٌّهناك ظن
ّأنه ربام يعرتض يف املقام عىل املريزا >: واخلالصة ّحجية ّ بأن :ُ فيقال)قدس سره(ّ ّ

ّرشيعية أيضا إنام تكون بمـالك الطريقيـة ّالظهور يف باب األغراض املولوية الت ّّ ً
ّوالكاشفية، ال املوضـوعية والتعبـد البحـت، ومعـه ّ كيـف ينـسجم إطـالق : ّ

ّاحلجية يف هذا املجال مع عدمه يف جمـال األغـراض الشخـصية والتـي يكـون  ّ ّ
ّ بموضوعية الظهور للحجيةًاّليس هذا إال التزام إذ ًالظهور طريقا إليها؟ ّ ّ>)١(. 

 وبيان نكتـة الفـرق )رمحه اهللا( النائيني ّحققمن تعميق ما أفاده املّالبد  من هنا
                                                           

 .٣٣٧، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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ّإن ما أفاده األعالم من أن العقالء ال يفر: بني املجالني، فنقول ّ ّ أمـا ،ٌّقـون تـامّ
 .)رمحه اهللا( النائيني ّحققنه املّنه األعالم، وكذلك مل يبيّقوا؟ فهذا ما مل يبيّملاذا مل يفر

قـدس  (ّوهذا يعنـي أنـه . نه بشكل دقيق وعميقّ فقد بي)قدس سره (هيد دنا الشّسيّأما 
 ما أفادوه عىل ما هو  بل وافقهم، وبنفس الوقت مل يرتض مل خيالف األعالم)سره

ّما ذكرناه مرارا من أن الفهم يف حالة تطوّ يؤيد وهذا. قهّعليه بل عم ّ  . ّر مستمرً
 ّمجـرديف األغراض الشخصية بال يكتفون ّ إنام ّإن العقالء: توضيح ذلك

ويكتفـون بـه يف األغـراض ، الفعـيل بالوفـاقّ الظـن مـنّ البـد  بـل،الظهور
 الظهور هو كشفه بنظر املوىل ال كشفه عنـد ّحجيةّالترشيعية؛ باعتبار أن مالك 

ّ أن املـالك يف األغـراض الشخـصية هـو حـصول الظهـور :بمعنـى. ّكلفامل
يف األغراض الترشيعية فهـو الكـشف عنـد املالك ّ أما ؛ّكلفوالكشف عند امل

أن ّ البد  للظهور، إذنّجيةا كان الشارع هو الذي جعل احلّ ومل.ّحجةمن جعله 
 ّنعرف أن هذا الظهور هل يكشف عنده أم ال يكشف عنده؟ 

قد تكون هناك ظهورات هي بحسابات الـشارع : ويف مقام اجلواب نقول
 ّمكلـفّة، فلهذا حتى لو حصل لل غري كاشفّكلفا بحسابات امللكنّهكاشفة و

 بالوفاق، قـد حيـصل الكـشف ملـن ٌّ فعيلٌّ ظنهومل حيصل ل،  باخلالفٌّ فعيلٌّظن
 فعندما .لو مل حيصل كشف ملا أمضاهّإال و، ؛ بدليل إمضائهّحجةجعل الظهور 

ّإن كل ظهور : قال  هذه الظهورات فيها كـشف ّ، استكشف من ذلك أنّحجةّ
ً والعامل؛ خـصوصا عـىل ّتكلما كشف عند السامع واملبنظره، وإن مل يكن فيه
 حيـث ؛جلمع بني احلكم الظاهري والواقعي يف ا)قدس سره (مبنى األستاذ الشهيد 

ّوجـد أن ّ؛ ألنه  خلرب الثقةّجيةجعل احلّ إنام ّ القول إن الشارعصنّف من املّقدمت
طابقـة، ري مغـ% ٢٠منها مطابقة ألحكامـه و% ٨٠ًمثال ّمن بني كل مائة رواية 
يف ّ أمـا . خلـرب الثقـةّجيـة حيفظ الثامنني جعل احللكيفيقع التزاحم احلفظي؛ ف

منها خمـالف % ٩٠ ً مثالّ وجد من بني كل مائة استدالل فقهيّباب القياس فلام
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ى ّي بالتسعني ألجل العـرشة، ضـحّ ال يضحلكيمنها مطابق، ف% ١٠للواقع 
 .القياس عن ّجيةبالعرشة ألجل التسعني، ونفى احل

ّ، والشارع وجد أن مـن ال القطعّ الظن يفيدفهو كذلك احلال يف الظهور، 
ًفحفاظـا عـىل ، كشفيال % ١٠كشف وي% ٩٠مائة ظهور يصل إلينا ّ كل بني
، سواء كانت هذه الظهورات التي تكـشف بنظـره، ّحجةجعل الظهور % ٩٠

انت بنظـره  كّفلام. ها بنظرنا أم بعضها يكشف أم مجيعها ال تكشفّتكشف كل
 . ّجية جعل هلا احل،تكشف
َّ باعتبار أن الشخص إنام يعمل ؛يف األغراض الشخصية فاألمر خمتلفّأما  ّ

 ًا شخصيًاًب غرضا تكوينيّيريد أن يرتّ؛ ألنه بالظهور إذا كان يكشف عندههنا 
 . يعمل بذلك الظهور  ألنًإذا مل يكن كاشفا عنده، فال معنىّ أما .عىل الظهور
بيان نكون قد أبرزنا نكتة الفرق بني عدم عمل العقـالء بـالظهور وهبذا ال

يف جمــال األغــراض التكوينيــة الشخــصية وعملهــم بــه يف جمــال األغــراض 
 . باخلالفٌّ فعيلٌّ بالوفاق أو حصل ظنٌّ فعيلٌّالترشيعية ولو مل حيصل ظن

ّإال أن الصحيح هو أن اسـتقرار بنـاء العقـالء عـىل العمـل بـالظهور يف > ّ ّ
ظهـور عىل خالفه، ال يقدح يف كون الّ الظن معّ حتى ّانب املقاصد املولوية،ج

ًحجة من باب الطريقية، وإن كان املكلف يظـن فعـال ّ ّ  بعـدم مطابقـة الظهـور ّّ
ّمن باب الطريقية، ومع هذا، يكون حجة عىل اإلطالقّ؛ ألنه للواقع ّ. 

الـذي يعمـل يف ّوفذلكة املوقف هي بالفرق بني نكتة الطريقية يف الظهور 
ّاألغراض الترشيعية، وبني نكتة الطريقية يف الظهور الذي يعمل يف األغراض  ّ

 .ّالشخصية
ّوذلك أن الطريقية يف باب األغراض الشخصية التي هي النكتة يف العمل  ّ ّ

ّبالظهور، هي الكاشفية عند صاحب الغرض الشخـيص، فـإذ ا حـصل لـدى ّ
ٌّصاحب الغـرض الشخـيص ظـن ّإن حمركيـة : ُقـد يقـال: ٍنئـذ بـاخلالف، فحيّ ّ ّ
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ّالطريقية تتوقف؛ ّاملقصود من طريقيته كاشـفيته عنـد صـاحب الغـرض ّ ألن ّ ّ
ّالشخيص، وهذا وجدت عنده قرائن ظنّية  يريـد خـالف ظـاهر ّتكلماملـّ بـأن ّ

ّال طريقية بالنسبة إليه، فيتوقف عن العمل بالظهور: كالمه، ففي مثله ّ. 
ّ كالم املوىل لنفرض أنه حجة مـن رّلوية، فظهوّوأما يف جمال األغراض املو ّ

ّباب الطريقية، لكن هذه الطريقية لو كانت عند العبد ألمكن القول هـذه ّ بأن ّ
ّالطريقية عند العبد انسدت يف املقام كام يف األول؛  .ّالعبد يظن بالعدمّ ألن ّّ
ّلكن امليزان هو الكاشفية عند املوىل ال العبد، ي جيعـل األمـارات التـّ فإن ّ

ّاحلكم الظاهري عىل طبقها، كام بينّاه سابقا مـن أن األحكـام الظاهريـة جتعـل  ّ ّّ ً
ّكنتيجة للتزاحم بني املالكات الواقعية يف مقام احلفـظ، واملـوىل يقـدم مـا هـو  ّ

ٍاألقرب واألهم، فاملوىل حينئذ يلحظ ظواهر كالمه ويقول ّإن هذه الظـواهر : ّ
ّ جيعل كل ظهور حجة، والكاشفية عند املوىل ا للواقع، ولذيغلب فيها املطابقة ّ ّ

ًحمفوظة عىل كل حال مـا مل حيـصل كاشـف آخـر عنـده يكـون معتـربا هبـذه  ّ
 .الدرجة

ًومطلق ظن العبد ال يكون كاشـفا هبـذه الدرجـة بحيـث يكـون م ًزامحـا ّ
ّلكاشفية الظهور، ومن هنا تكـون الكاشـفية باملقـدار الـال ّزم جلعـل احلجيـة ّ ّ

 .)١(<باخلالفّ الظن واردحمفوظة يف م
 

 .)رمحه اهللا( النائيني ّحققكالم امل:  أي،<وهذا الكالم>: )قدس سره( قوله •
 نكتة ّ وإذا مل حيل<ه ال يربز نكتة الفرق بني املجالنيّولكن>: )قدس سره (  قوله •

تفـصيل القائـل بالّ ألن الفرق بينهام تبقى الشبهة للقائل بالتفصيل عىل حاهلـا؛
ّيرجع ويقول إن العقالء إنام يعملون بالظهور ال عىل أساس التعبـ َّ د بـل عـىل ّ

                                                           

 .٣٣٧، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول (١)
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ّ بالوفاق حتى بـاألغراض ّأساس الكشف النوعي، وما مل يوجد كشف نوعي
 .الترشيعية فال يعملون بالظهور

ي ببيان نكتة الفـرق يف:  أي،<فالتحقيق الذي يفي بذلك>: )قدس سره ( قوله •
 .شخيص والترشيعي ال:بني املجالني

، عنـد الـشخص إذا < الظهور هو كـشفهّحجية مالك ّأن>: )قدس سره ( قوله •
ًكان الغرض شخصيا، وعند املوىل إذا كان الغرض مولويا ً. 

ٍفتارة يلحظهـا بنظـرة تفـصيلية>: )قدس سره ( قوله •  امّ كلـّكلـفّأن امل:  أي،<ً
، هل هذا )عليه السالم (صوم  يسأل اإلمام املع،ًئاوصلت له رواية واستظهر منها شي

، ّحجةّفأعرف أنه ، مطابق للواقع: ـً مثال ـ ال؟ يقول مابق للواقع أالظهور مط
واملطـابق للواقـع مـن غـري ، ّجـة مـن غـري احلّجةفهذه طريقة للتمييز بني احل

كام هو ـ ولكن هذه الطريقة . والكاشف عن الواقع من غري الكاشف، املطابق
 .ّى يف زمان صدور النصّغري ممكنة، حتـ واضح 

املـوىل هـو األعـرف ّألن :  أي،< األعـرف بمـرادهّألنـه>: )قدس سره (  قوله •
 .بمراده

يلحـظ الظهـورات :  أي،<وأخرى يلحظها بنظرة إمجالية>: )قدس سـره  (  قوله
 . بنظرة إمجالية

 .ّكلفالكشف عند املوىل ال عند امل:  أي،<وهذا الكشف>: )قدس سره ( قوله •
 ال يفيـدّ ألنه ،<ّة حكم ظاهريمار األّحجيةلوضوح أن >: )قدس سـره  ( قوله •

 .ًظناّإال 
، عند املوىل ولـيس عنـد <ة االحتاملّومن الواضح أن قو>: )قدس سره ( قوله •

 .ّكلفاملم يف األغراض الشخصية عند الشخص نع، ّكلفاملالشخص 
ة ّقـو:  أي،<ة احتاملـهّوَّ يف اهتامم املـوىل إنـام هـي قـّؤثرامل>: )قدس سره ( قوله •

 . ّكلفة احتامل املّاحتامل املوىل ال قو
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 إىل املبـاين التـي صنّفيرجـع املـّإنـام ٌليس يف هذا املبحث ما هو جديد، و
ّ املباحث السابقة أن هنـاك  يف)قدس سره (كر ؛ فقد ذّجيةذكرها يف بيان موضوع احل

 عىل وضـع ّتوقفكان يّول واأل، ي، وظهور تصديقيّتصورظهورين؛ ظهور 
 سواء كانـت ـالظهور عىل مستوى الداللة التصديقية ّ أما ،اللفظ للمعنى فقط

ة، ال عـىل عـدم القرينـة ّتـصل عـىل عـدم القرينـة املّتوقف فهو يـ ثانية أوىل أم
ّبق أن الظهـور يـتملذا ذكرنا فيام س. املنفصلة  االنتهـاء مـن شـخص ّمجـرد بّ
الظهـور ّ أمـا ،ّجيةفعندما تأيت القرينة املنفصلة فهي تعارض أصل احل، الكالم

 .  عىل عدم وجودهاّتوقفوال يّتام فهو 
 وجه اخللط يف كلامت مجلة من األكابر بوجود ثالث رتب ّتضحومن هنا ي
، )رمحـه اهللا  ( النـائيني ّحقـق كلـامت امل، كـام يفّجيةها سابقة عىل احلّمن الظهور كل

 :ثّإن مراتب الداللة ثال>: حيث قال
 .ية الناشئة من سامع اللفظ عند العامل بالوضعّتصورالداللة ال: األوىل 

 بحيث ّتكلم أعني هبا انعقاد الظهور فيام قاله امل،الداللة التصديقية: الثانية
 عـىل عـدم وجـود القرينـة ّوقـفت وهذه الداللـة ت، للنقل باملعنىًيكون قابال

 .هبا وجود القرينة املنفصلة ّة وال يرضّتصلامل
 وهذه الداللـة .ً واقعاّتكلمالداللة التصديقية الكاشفة عن مراد امل: الثالثة

 .)١(<ة أم منفصلةّمتصل سواء كانت ًمطلقا عىل عدم وجود القرينة ّتوقفت
: ىلواألد ثـالث مراحـل؛  تـأيت بعـّجيـة احل:ّ أنه عىل مبنى املريزاّفتحصل

ة، ّمتصل عدم قرينة ّ الوضع، ثمّققمن حتّ البد ّية حمرزة، بمعنى أنهّتصورداللة 
                                                           

 .٥٣٠ ـ ٥٢٩، ص١ج: مصدر سابق أجود التقريرات، (١)
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األستاذ الشهيد  فذهب إىل ّ أما .ّجية عدم قرينة منفصلة، وبعد ذلك تأيت احلّثم
 ّجية تأيت احلبعد ذلك، ةّمتصلية، وعدم قرينة ّتصور تكون داللة أنّ البد ّأنه

نـة للظهـور ال ّة فتكـون مكوّتـصلإذا جـاءت القرينـة امل: خرىوبعبارة أ
وهذا . نة لهّمعارضة له، بعكس القرينة املنفصلة فهي معارضة للظهور ال مكو

. )رمحـه اهللا ( النـائيني ّحقـقهو اخللط املوجود يف كلامت مجلة من األكابر ومنهم امل
الئـي وليـست  القرينـة املنفـصلة عـىل خـالف الطبـع العقّ أن:والشاهد عليه

ّ ألن ة فهي موافقة للطبع العقالئـي؛ّتصلالقرينة املّ أما ،موافقة للطبع العقالئي
ّه قال شيئا ثـمّألن خالفت الظهور؛ :من يستعمل القرينة املنفصلة يقال له  بعـد ً

ة يف نفس الكالم فال ّمتصلمن يستعمل وينصب قرينة ّ أما .ذلك جاء بام خيالفه
 .ا داخلة يف تكوين الظهورّألهنهور؛ ّنك خالف للظإُيقال له 

ّأن األستاذ الشهيد يرى أن مجلة من األعالم كـامل: ّفتحصل  النـائيني ّحققّ
 حتتـاج إىل ّجيـةواحل، ّقد خلطوا بني املكون للظهور وبني اهلادم واملعارض لـه

 . من كالمهّتكلم أن ينتهي املّمجرد بّحققيتّ إنام والظهور، الظهور
 

نـة للظهـور ال ّفتكـون مكو ،<ةّمتصلفإذا كانت القرينة >: )قدس سـره  ( ولهق •
وهذا . نة لهّمعارضة له، بعكس القرينة املنفصلة فهي معارضة للظهور ال مكو

 . )رمحه اهللا( النائيني ّحققهو اخللط املوجود يف كلامت مجلة من األكابر ومنهم امل
 . ّ وكونت الظهور،<مدخلت يف شخص الكال>: )قدس سره( قوله •
 العـريف <ًومل يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهـور احلـايل>: )قدس سره ( قوله •
ة ليست منافية للظهور احلايل بـل هـي داخلـة يف ّتصلإذن القرينة امل، ّتكلمللم

 . تكوين شخص الظهور احلايل
ًوليس مقوما لـه>: )قدس سـره  ( قوله • ولـيس عـدم القرينـة املنفـصلة :  أي،<ّ
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ًقوما للظهور احلايلم ّ. 
 .عدم القرينة املنفصلة:  أي،<هوّإنام و>: )قدس سره( قوله •
بالنـسبة إىل أصـل :  أي،< بالنـسبة إليـهّجيةاستمرار احل>: )قدس سـره  ( قوله •

ّإن القرينة املنفصلة مانع من استمرارية املقتيض، بينام : وبعبارة أخرى. الظهور
ًال يعطي جمـاال النعقـاد املعنـى ّ؛ ألنه ملقتيضة مانع من حدوث اّتصلالقرينة امل
 .احلقيقي

ّ إال ّتوقـفوهـذه املرتبـة ال ت، <يّتصورمرتبة الظهور ال>: )قدس سـره  ( قوله •
 .عىل الوضع

 يف جعـل الظهـور التـصديقي ٍّ وإن كـان عـىل حـقّفإنه>: )قدس سـره  ( قوله •
ّأن املريزا النـائيني عـىل حـق:  أي،<ّحجيةًموضوعا لل  جعـل الظهـور  عنـدماّ

 األصفهاين الذي جعل الظهـور ّحقق، يف قبال املّحجيةًالتصديقي موضوعا لل
 .ّحجيةًي موضوعا للّتصورال

 الظهور من هذه احللقة، حتت ّحجيةيف بحث ، <ّقدمكام ت>: )قدس سره ( قوله •
 .ّجيةتشخيص موضوع احل: عنوان
نعقـد الظهـور إذا ا:  أي،<فإذا اكتمـل شـخص الكـالم>: )قدس سره ( قوله •

ّ املوضوع فالبد من جميء احلكم، ّقق املوضوع، فإذا حتّققاحلايل، وهذا معناه حت
فإذا كان املوضوع هو الظهـور احلـايل املـستفاد مـن الـشخص، . ّجيةوهو احل

 ال تأيت، بل تبقـى إىل أن :املريزا فيقولّ أما ،ّجية أن يأيت سوف تأيت احلّمجردفب
 .نحرز عدم القرينة املنفصلة

وهلذا كان االعتامد عىل القرينة املنفـصلة خـالف األصـل >: )قدس سـره  ( قوله •
 .عىل طبق الطبع العقالئيّأنه أن يلتزم ّ البد ّفإنهً، خالفا ملبنى املريزا، <العقالئي

، يعني االعتامد عىل < ذلك عىل خالف الظهور احلايلّألن>: )قدس سره ( قوله •
 .ور احلايلالقرينة املنفصلة عىل خالف الظه



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 موقع البحث يف الدراسات األصولية •
 االتفاق عىل املسألة •
 الشكل الذي طرحت به املسألة •
 سري البحث •
 ّاليل والتضمنيقبيان املقصود بالظهور االست •
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 إىل )قـدس سـره  ( صنّف تعرض املـ من هذا الكتاب ـ ّعامةيف مبحث املبادئ ال
ّبقية، وفصل الكـالم  املطاةالللدة االلتزامية لل تبعية الدال:حتت عنوان: ٍبحث

نية للداللة املطابقيـة، ّيف هذا املطلب، ويف ختامه أشار إىل تبعية الداللة التضم
ّنية فاملعروف بينهم أهنا غري تابعة للداللة املطابقيـة ّ الداللة التضمّوأما>: فقال
ّ ومل يفصل الكالم يف هذا املبحث، بل مل يزد عـىل العبـارة التـي ،)١(<ّجيةيف احل

ٍنقلناها؛ علام منه بأنه سيبحث هذا املطلب بشكل مفصل يف مكان آخـر، وقـد  ّ ّ ً ِ
 )٢( يف هـذا املقطـع)قـدس سـره  ( صنّفملـذكر ا>: ، حيث قلناّحملهنا إىل ذلك يف ّنوه

نية للداللة املطابقية أو عدم تبعيتها، وقد ذكرها عىل ّمسألة تبعية الداللة التضم
ّسوف يفصل الكالم فيهـا يف مبحـث الظهـور التـضمّ؛ ألنه نحو اإلشارة ني، ّ

وقبـل . الوفـاء بالعهـدّحمـل وهـذا هـو . )٣(<..ّحملهونحن نوكل التفصيل إىل 
 : املسألة نشري إىل أمورالدخول يف
ّ 

ّيعد ه  من مباحث علم األصول القديمة، ولكنّـ<نيّالظهور التضم> بحث ُ
ّ يف كتب األصوليني بعنوان آخر، كام أن موضع بحثه عندهم خيتلف عن َنِنوُع

شـار إىل أمـن ّ أول عتـربُي )قدس سـره  (األستاذ الشهيد ف. موضع بحثه يف احللقات
ً املحـرزة، مـضافا إىل بحثهـا بـشكل ّدلـة لألّعامـةهذه املسألة ضمن املبادئ ال

                                                           

 .٦٩ص:  احللقة الثالثة، دروس يف علم األصول(١)
 .٣٩: أي املقطع) ٢(
 .٢٨٩، ص٢ج :كامل احليدريّالسيد ّعالمة رشح احللقة الثالثة، آية اهللا ال) ٣(
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 .نيّ الظهور التضم: الظهور حتت عنوانّحجيةيف مبحث :  أيّمفصل هنا؛
ّعــام ا ضــمن مباحــث الضـوا هلــّاألعــالم مــن األصــوليني فقــد تعرّأمـا 

وسـوف تـأيت .  يف البـاقيصّخـصاملّعـام  الّحجيـة:  حتـت عنـوانّاخلاص،و
 . يف األمر الثاينماإلشارة إىل عباراهت

 

نية للداللة املطابقية ّاملعروف بني علامء األصول عدم تبعية الداللة التضم
ً رأسا بالتخصيص، بل يبقـى ّجيةعن احلّعام ؛ بمعنى عدم سقوط الّجيةيف احل
إذا >: حسني احلـائريّ حممد  قال الشيخ؛رد التخصيص يف الباقي غري موّحجة
ّإنـام ، وًاّاتفاقـ يف مـورد اإلمجـال ّجيـة سـقط عـن احل،ٍبمجمـلّعام  الّصصخت

: إذا اشتمل عىل مورد غري جممل، كـام يف قولنـاّ؛ ألنه ناه بمورد اإلمجالّخصص
يف دخل باعتبار غـري مـورد اإلمجـال ) بعض علامئهمّ إال أكرم الذين يف الدار(

 يف الباقي ّحجةهل يبقى ّ أنه  بام عداه يفّصصالنزاع اآليت، واختلفوا فيام إذا خت
 كام عزي إىل أصـحابنا وعليـه ًمطلقا ّحجةّ أنه  عنديّواحلق... أو ال إىل أقوال

أقوى من ّ أنه ون من خمالفينا، وربام ذهب بعض الفضالء املعارصين إىلّحققامل
 .)١(<...ّخصصالغري املّعام ال

ال خيرجه عن ّعام  ختصيص الّاألقرب عندي أن>:  وقال ابن الشهيد الثاين
وال أعرف . ًمطلقا ً جممالّخصصن مل يكن املإالتخصيص، ّحمل  يف غري ّجيةاحل

ين مـا يـشعر ّتأخرنعم، يوجد يف كالم بعض امل. ًيف ذلك من األصحاب خمالفا
ل، واختلفـوا ّم من فصومنه. ًمطلقا ّحجيتهومن الناس من أنكر . بالرغبة عنه

  )٢(.<...ىّيف التفصيل عىل أقوال شت
                                                           

 .٢٠٠ـ١٩٩ص: ، مصدر سابقالفصول الغروية) ١(
 .١١٧ـ١١٦ص: ، مصدر سابقمعامل الدين (٢)



 ٤٥١ ......................................................................................ّحجية الظهور

 ظـاهر إطالقهـم يف العنـوان ّال خيفى أن>: تقي الرازيّ حممد وقال الشيخ
 سواء كان التخصيص بطريـق ًمطلقا ّخصصاملّعام  الّحجيةثبوت اخلالف يف 

ًمتـصالاإلخراج من غري تعيني للباقي أو بتعيني الباقي يف بعض أفراده،  ان  كـّ
ّعـام  الّ كـام إذا فـرسًكالتخصيص بالوصف أو الـرشط ونحومهـا أو منفـصال

 . ّباخلاص
 اختـصاص اخلـالف بالـصورة :ّدلـة مـن مالحظـة األّتبنيوالظاهر كام ي

 لوضوح داللته ورصاحته يف تعيـني ؛الثانية فال جمال للخالف فيهّأما األوىل، و
 . )١(<ّاملراد بالعام
 فـإن، ًاّاتفاقـ ّحجـة ليس ب، بمجملّخصصاملّام عال>: يّ املريزا القموقال

ْأحلت﴿:  مثل قوله تعاىل من مجيع الوجوه ففي اجلميع،ًجممال انك  ِ
ُ

ْل م  ُ ُبهيمة َ َ ِ َ 
ِاأل عام َ ْ َ ْ

َ ت  َما ِ إال  ْ ْعلي م ُ ُ ْ َ ، وإن كـان )بعضهمّ إال اقتلوا املرشكني(: ، ومثل﴾َ
، فال إمجال يف غري )بعض اليهودّال إ: (، مثلمجالإمجاله يف اجلملة، ففي قدر اإل

 يف ّجيـة بمبـني، فـاملعروف مـن مـذهب أصـحابنا احلّخصصاملّأما اليهود، و
 . )٢(<ّعامةهم عىل ذلك، واختلف الّاتفاق، ونقل بعض األصحاب ًمطلقاالباقي 

ــصاري ــشيخ األن ــال ال ــام  الّخــصصإذا >: وق ــا ّع ــوم مفهوم ــأمر معل ًب
ّيتطـرق ّ ممـا يف البـاقي، ولـيسّعام  الّحجية ًومصداقا، فال ينبغي اإلشكال يف

 ّإنـام، وعليه االشتباه كام عليه املشهور، بل مل يظهر مـن أصـحابنا فيـه خـالف
 .)٣(<... كأيب ثورّعامةنسب اخلالف إىل بعض ال

                                                           

 األصـفهاين، النجفـي الرازي تقيّ حممد الشيخ العظمى اهللا آية هداية املسرتشدين،) ١(
 .٢٩٧، ص٣ج: ّاملقدسة بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش سةمؤس

 .٢٦٥ص: ، مصدر سابقيّقوانني األصول، املريزا القم )٢(
 املـريزا قّاملحق مةّالعال تأليف األنصاري، األعظم الشيخ تقريرات،  مطارح األنظار(٣)

 الثانيـة، الطبعة سالمي،اإل الفكر جممع ونرش حتقيق الطهراين، الكالنرتي القاسم أبو
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 أو ّتـصل باملّخـصصاملّعـام  الّال شـبهة يف أن>: وقال اآلخوند اخلراساين
 ولـو كـان ًمطلقـا ّخـصصعدم دخولـه يف امل فيام بقي فيام علم ّحجةاملنفصل 
ًمتصال ، كـام هـو املـشهور بـني ًإذا كان منفـصالًيضا ، وما احتمل دخوله فيه أّ

 .)١(<إىل بعض أهل اخلالفّ إال األصحاب، بل ال ينسب اخلالف
يوجب املجازيـة ّعام  ختصيص الّ إىل أنٌذهب بعض>: وقال املريزا النائيني

 . خصوص املنفصل، وبعض قال بذلك يف ًمطلقا
ه بعـد مجالـ إل؛يف البـاقي بعـد التخـصيصّعام  الّحجيةبوا عدم ّوعليه رت

 ّ، كـام أنًمطلقـا التخصيص ال يقتىض املجازية ّنأ: ّ واحلق. مراتب املجازّتعدد
رمحـه   (نيّحققـ عىل سـلطان املّقدمن قال به من تإ ذلك، وتقييد املطلق ال يقتيض

ين عىل عدم اقتضاء التخـصيص ّتأخرني من املّققحت طريقة املّ، وقد استقر)اهللا
 .)٢(<والتقييد للمجازية

 سـواء ّخصصاملّعام ّال ينبغي الريب يف أن ال>: )رمحه اهللا  ( اخلوئيّالسيدوقال 
ٌحجة أو املنفصل ّتصلكان بامل  به إلثبـات احلكـم ّمسك فيام بقي من أفراد، فيتّ

 .)٣(<يف األفراد الباقية
 يف البـاقي إذا شـككنا ّخصصاملّعام  الّحجية>: )رمحه اهللا  (ّظفروقال الشيخ امل

بعد التخصيص، فهل ّعام  لبعض أفراد الباقي من الّخصصاملّعام يف شمول ال
 بظــاهر العمــوم إلدخالــه يف حكــم ّمــسك يف هــذا الــبعض، فيتّحجــةّعـام ال

 ّتـصل باملّخـصصمنها التفـصيل بـني امل: واألقوال يف املسألة كثرية... العام؟
: ، وقيـلّحجـة باملنفصل فـال يكـون ّخصص يف الباقي، وبني املّحجةفيكون 

                                                                                                                                        

 .١٣١، ص٢ج: ١٤٢٨
 .٢١٨ص:  مصدر سابقكفاية األصول،) ١(
 .٥١٦، ص٢ـ١ج: مصدر سابقفوائد األصول، ) ٢(
 .٢٤٢، ص٢ج: ، مصدر سابقدراسات يف علم األصول) ٣(



 ٤٥٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 . )١(<ًمطلقا ّجية يف املسألة هو احلّواحلق. بالعكس
ُ، حيث نسب إىل مجاعة منهم عدم جواز ّعامةنعم، وقع اخلالف فيه بني ال

 ّخصص، ونسب إىل آخرين التفصيل بني ما كان املًمطلقاّعام  بالّمسكالت
ًمتصالوما كان ًمنفصال  ّول عىل األّعام  بالّمسك، فذهبوا إىل عدم جواز التّ

قال . ُدون الثاين، وربام نسب إىل بعضهم التفصيل بني االستثناء وغريه
ة االحتجاج به بعد التخصيص ّاختلف القائلون بالعموم يف صح>: اآلمدي

، ومنهم ًمطلقا، وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور ًمطلقافيام بقي، فأثبته الفقهاء 
 ٍ بدليلّصُ إن خ: فقال البلخي؛ اختلف القائلون بالتفصيلّ ثم.لّمن فص
ٍمتصل  منفصل، ٍ بدليلّ، وإن خصّحجة كالرشط والصفة واالستثناء، فهو ّ
 . )٢(<ّحجةفليس ب
 

 يف ّحجةّصص املخّعام  الهل: البحث حتت عنوانّحمل طرحت املسألة 
تقريرات يف ـ  )قدس سره(الباقي بعد التخصيص، أم ال؟ وقد ذكر األستاذ الشهيد 

ّهو أن و ،السبب الذي ألجله طرحت هذه املسألة هبذا الشكلـ  بحثه
 : ّالعمومات املخصصة حوهلا مشكلتان

ّعام ّالتساؤل عن وجه تقديم ظهور اخلاص عىل ظهور ال>: املشكلة األوىل
كـام يمكـن  و. الظهـورّحجيـةًكال منهام ظهور يف نفسه مشمول لدليل َّمع ان 

ف يف ّالتـرص و كذلك يمكن العكـس،بإرادة اخلصوص منهّعام الترصف يف ال
                                                           

 .١٩٨ـ١٩٧، ص١ج: مصدر سابق أصول الفقه، (١)
ق عليـه ّد اآلمـدي، علـّمـّالعالمة عيل بـن حم:  تأليف، يف أصول األحكامحكاماإل) ٢(

: هــ١٤٠٣ّالعالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسـالمي، الطبعـة الثانيـة، 
 .٢٣٢، ص٢ج
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 ّ أيال جيـب إكـرام: (فلو قـال املـوىل.  )١(< ّظهور اخلاص يف كثري من األحيان
فنخـرج  ّعـام،، فهنـا قـد نلتـزم بتخـصيص ال)أكرم الفقهـاء(: ، ثم قال)عامل

ّ أننـا  وجوب اإلكـرام، وهـذا يعنـي الفقهاء من حتت عدم وجوب اإلكرام إىل
عــىل ّاص  وقــد نلتـزم بحمـل صــيغة إفعـل يف اخلـ.ّعـامفنا يف عمـوم الّتـرص

فنا يف ظهـور ّعىل عمومه، ولكن ترصّعام أبقينا الّ أننا االستحباب، وهذا يعني
لـدليلني عـىل وجـه مـن اّ كـل يمكن الترصف يفّ أنه ّاملخصص، وهكذا نرى

 .ظ معه عىل ظهور الدليل اآلخرّيتحف
ّعام يفني ظهور الّاص  ظهور اخلّإن>: وقد يقال يف مقام اجلواب عن ذلك

 الظهور ّحجية ملوضوع ً عليه ورافعاًيكون وارداّ أنه ، وهذا يعنيًوال يبقيه ذاتا
؛ ّلعـام ظهـور اّحجيـة عىل دليـل ٌحاكمّاص إن ظهور اخل:  وقد يقال.ّعاميف ال

ظهـور ّ ألن ّ إمـاّاخلـاص،منوطـة بعـدم ورود ّعـام  ظهور الّحجية أن باعتبار
قرينـة ّاص ظهور اخلّ ألن ّ بعدم هذه، وإماّجيةأقوى فرشطت تلك احلّاص اخل

وحتقيـق .  ظهوره بعدم ورود القرينة عـىل اخلـالفّحجيةفرشطت ّعام عىل ال
 حيث يبحـث ّدلةعارض األ يف بحوث تّحملهاحلال يف هذه املشكلة موكول إىل 

ّ إما بالورود أو باحلكومـة أو بالقرينـة ّعام،عىل الّاص هناك عن نكتة تقديم اخل
 .<أو غري ذلك

ّعام االلتزام بتخصيص ال وّبعد الفراغ عن تقديم اخلاص>: املشكلة الثانية
ه بحـسب الفـرض مل يـرد َّيف متام الباقي مـع انـّعام  الّحجيةتساءل عن وجه ي

نسبة متام البـاقي إىل املعنـى احلقيقـي  وّعام،ذي هو املوضوع له يف اللالعموم ا
ّعـام  الّحجيةُ فلامذا يلتزم ب، مرتبة أخرى من مراتب الباقي إليهّللفظ كنسبة أي

 .)٢(<بعد التخصيص يف متام الباقي؟
                                                           

 .٢٦١، ص٣ ج: مصدر سابق ،بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٦١، ص٣ ج: ، مصدر سابق)اهلاشمي( بحوث يف علم األصول (٢)
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 كلتا املشكلتني ال تشمالن مـوارد التخـصيص الراجـع إىل تـضييق ّ إنّثم
ًمتصالاألمر، كام لو كان التخصيص ّأول  دائرة املدخول من ّنصب فيـه  بنحو ّ

ً، بحيث كأنـه وجـد خمصـصاًإبتداءّاص العموم واالستيعاب عىل اخل ّ ، كـام يف ّ
ّ ألنه ؛يف مثل ذلك ال موضوع للمشكلة األوىل إذ ؛)عامل عادلّ كل أكرم(قوله 

  لتـانودال ،ّخـاصواآلخـر للّعـام ّال يوجد من أول األمر ظهوران أحدمها لل
 كي يقع التنايف بيـنهام ويبحـث عـن وجـه ؛واألخرى للخاصّعام إحدامها لل

أداة العموم موضـوعة السـتيعاب متـام أفـراد ّ فإن تقديم أحدمها عىل اآلخر،
ّاملدخول، واملخصص يف املثال املزبور جزء منه، إذن فال ظهور للكـالم إال يف  ّ

 .دمها عىل اآلخرّكي يفتش عن تقديم أحّعام اخلصوص، وال ظهور لل
 ّعـة عـىل طـروّهذه املشكلة متفرّ ألن ؛ّنه ال موضوع للمشكلة الثانيةأكام 

ّ وإنام استعملت األداة ّعام، وهنا مل يطرأ ختصيص عىل الّعام،التخصيص عىل ال
ّيف االستغراق، غاية األمر أن هذا االسـتغراق ضـيق الـدائرة مـن األمـر ّ أول ّ

إذن ال ختـصيص . املستوعب بأداة العمـومّعام لهو متام اّاص باعتبار كون اخل
 . وذلك لورود التقييد يف رتبة سابقة عىل العموم؛ّاألمر، بل ختصصّ أول من

ّ إنـام تـربزان كموضـوعني للبحـث فـيام إذا كـان نياملشكلتّأن : ّفتحصل
 ًمـستقالّاص مدخوله، وورد اخلّعام دت الداللة عىل العموم واستكمل القنعا

 .)١(عنه
 

فتارة :  له أنحاء ثالثة،ّ يف املباحث السابقة أن داللة اللفظ عىل املعنىّقدمت
يكون املدلول هو متام املعنى املوضوع له اللفظ، كداللة لفظ الكتاب عىل متـام 

 كداللـة ،نه املعنى املوضـوع لـه اللفـظّيتضمّ مما وأخرى يكون املدلول. معناه
                                                           

 .٨٥، ص٧ ج:  سابق، مصدر)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول : انظر) ١(
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يكون املدلول من لـوازم املعنـى : وثالثة. وص األوراقلفظ الكتاب عىل خص
: )رمحـه اهللا  (ّظفـرالـشيخ املقال .  كداللة لفظ الدواة عىل القلم،املوضوع له اللفظ

 : اللفظ عىل املعنى من ثالثة أوجه متباينةّيدل >
 اللفظ عىل متام معنـاه املوضـوع لـه ويطابقـه،ّيدل   بأناملطابقة،: ّولالوجه األ

 عىل متام معناه، فيدخل فيه مجيع أوراقـه ومـا فيـه مـن )الكتاب(فظ كداللة ل
 .)احليـوان النـاطق( عىل متام معناه، وهو )اإلنسان(وكداللة لفظ . نقوش وغالف

وهي .  لتطابق اللفظ واملعنى؛<التطابقية> أو ،<املطابقية>ى الداللة حينئذ َّوتسم
 . وضعت ملعانيهاالداللة األصلية يف األلفاظ التي ألجلها مبارشة 

اللفـظ عـىل جـزء معنـاه املوضـوع لـه ّيـدل   بـأنن،ّالتضم: الوجه الثاين
 عـىل الـورق وحـده أو )الكتـاب(الداخل ذلك اجلزء يف ضمنه، كداللة لفظ 

.  عىل احليوان وحده أو الناطق وحده)اإلنسان(وكداللة لفظ .  وحدهالغالف
أردت بعـد ذلـك أن ولو فلو بعت الكتاب يفهم املشرتي دخول الغالف فيه، 

.  عـىل دخـول الغـالف)الكتـاب( عليك بداللة لفظ ّحتجتستثني الغالف ال
الداللة ّ ألن ؛وهي فرع عن الداللة املطابقية. <التضمنية>ى هذه الداللة ّوتسم

 . ّعىل اجلزء بعد الداللة عىل الكل
 عـن معنـاه ٍ خـارجًاللفـظ عـىل معنـىّيـدل   بـأنااللتزام: الوجه الثالث

 الزم له يستتبعه استتباع الرفيق الالزم اخلارج عن ذاتـه، كداللـة ،وضوع لهامل
 عـىل ّمل يـنصو أن تأتيـه بـدواة ٌفلو طلب منك أحد.  عىل القلم)الدواة(لفظ 
 يف ٍطلب الدواة كافّ بأن ًاّ فجئته بالدواة وحدها لعاتبك عىل ذلك حمتج،القلم

ًيـضا وهـي فـرع أ. <االلتزامية>ى هذه الداللة ّوتسم. الداللة عىل طلب القلم
الداللة عىل ما هو خارج املعنـى بعـد الداللـة عـىل ّ ألن ؛عن الداللة املطابقية

 . )١(<نفس املعنى
                                                           

 .٤٤ ، ٤٣ص: رضا املظفرّ حممد  املنطق، الشيخ(١)
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 الكالم عن تبعيـة الداللـة االلتزاميـة للداللـة املطابقيـة يف ّقدموكذلك ت
لـة ّإن املشهور بني األصوليني هو القـول بتبعيـة الدال: )١(، وقلنا هناكّجيةاحل

ّ؛ باعتبار أن التفرّجيةااللتزامية للمطابقية يف احل ع يف ّع يف الوجود يقتيض التفرّ
ّ أيضا، ونقلنا هناك الوجوه التي ذكرها األعالم لتقريب هذا التفرّجيةاحل  .عً

نية للداللـة ّيف هذا املبحث فنريد أن نبحث عن تبعية الداللـة التـضمّأما 
 فهـل ّجيـةه إذا سقط املـدلول املطـابقي عـن احلّ؛ بمعنى أنّجية يف احلةاملطابقي

ّيسقط تبعا له املدلول التضم  ال؟ني أم ً
 

من قبيل الواجـب االسـتقاليل مها املدلول االستقاليل واملدلول الضمني 
و مـن قبيـل هـاالسـتقاليل ّ أن الواجـب ّحملهفقد ذكر يف ، والواجب الضمني

 ّكلـفوسـواء أتـى امل ، مل جيـبمسواء وجـب الـصوم أ، فهي واجبة الصالة
ّبالصوم أم مل يأت؛ ألهنا    .هغري مرتبطة بِ

 ،هو الواجب الذي جيب عنـد وجـوب يشء آخـرفالواجب الضمني ّأما 
هـو مـن واجبـات الـصالة، الركوع : ًفمثال، وليس من باب الواجب الغريي

سبوق بقيام وقـراءة أيت به، ولكن جيب عليه الركوع امل جيب عليه أن يّكلففامل
ً الركوع ليس واجبا استقالليا بـل ّ وهذا هو معنى أن.لحوق بقيام وسجوداملو ً

  .ضمن أجزاءواجب 
ّإن الظهور االستقاليل هو ظهـور الكـالم يف إفـادة : إذا عرفت هذا نقول

هو ظهور الكالم يف إفادة : )قدس سره ( تعبري األستاذ الشهيد ّوعىل حد. متام املعنى
الظهور الضمني فهـو ظهـور ّ أما . بكاملهـ الذي هو ظاهر فيه ـذلك املطلب 
ّوهـذا يعنـي أن الظهـور . جزء من أجـزاء ذلـك املطلـبّ كل الكالم يف إفادة

                                                           

 .٢٨٠، ص٢ج: أي يف رشح احللقة الثالثة) ١(
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ّيـدل الظهور الضمني فهو ما ّ أما .عليه الكالم باملطابقةّيدل االستقاليل هو ما 
 .نّعليه الكالم بالتضم
 

ّ، وفرضـنا أن )َأكرم كل من يف الدار: ( قال املوىلول: هذا نقول إذا عرفت
يف البيت مائة شخص، فهذا الكالم له مدلول مطابقي؛ وهـو وجـوب إكـرام 

فـرد فـرد مـن ّ كل ّكل من يف البيت، وله مدلول تضمنّي؛ وهو وجوب إكرام
ّطابقية عـىل إكـرام كـل املائـة يـدلّهؤالء املائة، فالكالم الذي دل بالداللة امل ّ 

ّوهـذا يعنـي أن ألداة العمـوم . ّبالداللة التضمنية عىل إكرام كل فرد من املائة
 يف ّ يف الشمول للامئة باعتبار داللتها عىل االستيعاب، وهلا ظهور ضمنيًاظهور

ّ كل ظواهرهـا ّحجيةيف ّشك ٍواحد من وحدات هذه املائة، وال ّلكل الشمول 
 .فرد من هؤالء املائةّ كل  وإكرامة،الضمني

، )ًخالداّ إال من يف البيت ّأكرم كل: (صل، كام لو قالّ متّفلو ورد خمصص
تسعني، فاملـدلول املطـابقي الّفيكون قد عني مدخول أداء العموم يف التسعة و

ٍخالدا باق عىل حاله ومل يـسقط عـن احلّ إال تيمن يف البإكرام بوجوب  ، ّجيـةً
 . فيه بحث بني األعالموهذا مل يقع

ّ منفـصل دل عـىل عـدم ّصصنعم، وقع اخلالف بيـنهم فـيام لـو ورد خمـ
 عىل عدم وجوب إكرام بعـض أفـراد ّدل:  أيوجوب إكرام بعض تلك املائة،

:  هذا البعض يشمل عرشة مـن املائـة، كـام لـو قـال املـوىلّ ولنفرض أنّعام،ال
ّخـاص ئـة، ثـم ورد دليـل ، وكـان مـن يف البيـت ما)من يف البيت ّأكرم كل(

، ففي مثل هذه الصورة ال شـبهة يف ختـصيص )ال تكرم عرشة منهم: (كقولنا
بالثاين، ورفـع اليـد عـن ظهـوره باإلضـافة إىل وجـوب إكـرام ّول الدليل األ

 ّجيـةّاملجموع، وهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سـوف تـسقط عـن احل



 ٤٥٩ ......................................................................................ّحجية الظهور

 . ال ريب فيهّ مما وهذا. ّملجيء املخصص
ّن وقع اخلالف يف أن الظواهر الضمنية األخرى التي تشمل التسعني ولك

 ّحجيـة كام سـقط ّجيةًتسقط أيضا عن احلّ أهنا ؟ أمّجية هل تبقى عىل احلةالباقي
 األمر الـذي أوجـب سـقوط املـدلول املطـابقي ،ظهورها يف الشمول للعرشة

 املائة؟: أي، )إكرام مجيع من البيت(وهو 
نية للمطابقيـة يف ّة الداللـة التـضمّذا يعني عدم تبعيـفه ،ّولفإن قيل باأل

وإن . ّجيـةني للظهور االسـتقاليل باحلّعدم تبعية الظهور التضم:  أي؛ّجيةاحل
واملعروف . ّجيةنية للمطابقية يف احلّ فهذا يعني تبعية الداللة التضم،قيل بالثاين

 .ّجية عدم التبعية يف احلـ كام ذكرنا ـبني علامء األصول 
ّأنـه : يف املطـارح، وخالصـته ما أشار له الشيخ األنصاري: ستند ذلكوم

ًمتـصالّ يف الباقي ـ سـواء كـان املخـصص ّحجة فهو ّصصخمّعام إذا ورد   أم ّ
ــاوراهتم  ــالء يف حم ــرف والعق ــو الع ــك ه ــىل ذل ــشاهد ع ــصال ـ وال ًمنف

كـان ّعـام الّ بـأن ًم ال يرون للعبد عذرا عند عدم االمتثالّفإهنواحتجاجاهتم، 
 . ّتصلهذا يف امل. ًاّصصخم

ة ّاملنفصل فهو كذلك بمالحظة االحتجاجات الواردة يف كلامت األئمّأما 
، مـن أهـل اللـسان )صلّى اهللا عليه وآلـه    (ّ النبي  وأصحاب)عليهم السالم (وأرباب العصمة 

 بـاب ّة، عىل وجـه ال يمكـن إنكـاره، بـل لـواله النـسدّوالعلامء يف موارد مج
ّرحى االجتهاد تدور عـىل العمومـات، مـع أن مـن الـسائر يف ّن  فإاالجتهاد؛
 .)١(ّوقد خصّإال ّعام ما من : األفواه
ّهـو أنـه عـىل القـول : ، حاصـلهّ عمـيلٌ عىل القولني السابقني أثرّرتتبوي

إلثبـات احلكـم لـتامم مـن مل يـشملهم ّعـام  بالـدليل الّمسكيمكن التّول األ
                                                           

 .١٣١، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار:  انظر)١(
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 فـال يمكـن ذلـك؛ لـسقوط الظـواهر عـىل القـول الثـاينّأمـا و. التخصيص
ٍ، وحينئذ ال يوجد دليل عىل شـمول احلكـم لـتامم ّجيةًنية مجيعا عن احلّالتضم
 .الباقي

 

 .فظهور الكالم:  أي،<فظهوره>: )قدس سره( قوله •
 .لذلك الكالم:  أي،<وله>: )قدس سره( قوله •
ّظهور ظن>: )قدس سـره  ( قوله • هـذا ، <جزاء ذلك املطلـبّي يف كل جزء من أٌ

 .ني الذي ذكرناه يف الواجبّإذا مل يكن بنحو التضم



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 يته يف الباقيّعدم حج •
 يته يف الباقيّحج •
 زيادة وتفصيل •
ّخروج املخصص املتصل عن حمل النزاع • ّ ّ 
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 الظـواهر ّحجيـة يف هذا املقطع األقوال يف )قدس سره (يبحث األستاذ الشهيد 
 :نية، ويشري إىل قولنيّالتضم

ّ 

ّذهب بعض األصوليني إىل أن ال ّبعد ورود املخصص املنفصل يـسقط ّعام ّ
ّي، بمعنى أن الظواهر والـدالالت التـضمّعن احلجية يف الباق نية تـسقط عـن ّ

 : بوجهنيًمطلقا ّجية منكر احلّاحتج>: قال يف املعامل. مجعهاأ بّجيةاحل
، وسـائر مـا حتتـه  مـن )١(ومل يـرد حقيقة اللفظ هـي العمـوم، ّأن :ّولاأل

 ًكـان اللفـظ جممـالوت املجـازات، ّتعددوإذا مل ترد احلقيقة، . املراتب جمازاته
ومتام الباقي أحد املجازات، فـال حيمـل عليـه، .  منهاءيها، فال حيمل عىل يشف

.  منهـاء يف يشّحجـة بني مجيع مراتب اخلصوص، فال يكـون ًداّبل يبقى مرتد
 يف املنفـصل، ّحقـقتتّ إنـام  عنـدهاملجازيـةّفإن   املفصل،ّحجةومن هذا يظهر 

 .ناء عىل اخلالف يف األصل السابقللب
 ال ً، ومـا ال يكـون ظـاهراًالتخصيص خرج عن كونـه ظـاهرابّ أنه :الثاين

 .)٢(<ّحجةيكون 
يوجـب ّعـام  ختـصيص الّذهـب بعـض إىل أن>: )رمحـه اهللا   ( النائينيّحقققال املو

بـوا عـدم ّوعليـه رت.  قال بذلك يف خصوص املنفصلٌ، وبعضًمطلقااملجازية 
 .)٣(<راتب املجاز مّتعدده بعد مجال إل؛يف الباقي بعد التخصيصّعام  الّحجية

                                                           

 .)يرده(ويف بعض النسخ  (١)
 .١١٧ص: ، مصدر سابق معامل الدين(٢)

 .٥١٦، ص٢ ـ١ج: ، مصدر سابقفوائد األصول) ٣(
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ّثم ورد خمصص منفـصل . وكانوا مائة) من يف البيتّ كل أكرم: (فإذا قيل ّ
ّ ذلك عىل أن أداة العموم مل تستعمل يف معناهـا الـذي ّيستثني عرشة منهم، دل

ّ ألن أفــراد املــدخول؛ّلكــل ، وهــو الــشمول واالســتيعاب ًوضــعت لــه لغــة
ّاملفروض أن املخصص املنفصل أسقط بعض األف ّراد عـن احلجيـة وأخرجهـا ّ

ّعن العموم واالستيعاب املدلول عليه باألداة، وهـذا يعنـي أن املـراد اجلـدي  ّ
  مـعًمل يكـن متطابقـاًيضا  وهذا أ، مع املراد االستعاميلًالواقعي مل يكن متطابقا

ًاملراد اجلدي املنعقد وفقاّ ألن ي لألداة؛ّتصورملدلول الا ّ للقرينة املنفصلة يـدل ّ
ّلكـل ه استعمل أداة العموم يف غري مـا وضـعت لـه وهـو االسـتيعاب ّعىل أن
يف البعض ال يف متام األفراد كام هـو ّ إال ّ بأهنا مل تستعملًعلم يقيناّ؛ ألنه األفراد

ّفينتج من ذلك أن أداة العمـوم مـستعملة يف املعنـى . ّمفاد املخصص املنفصل
 .املجازي ال احلقيقي
ٍواحـد مـن املائـة يف ّلكـل لكالم يف الشمول ظهور اّ ألن :وبعبارة أخرى

ّأن الظهـور التـصديقي : َّاملثال املذكور، إنام هو باعتبار نكتة واحـدة حاصـلها
ومعناهـا احلقيقـي هـو ، مـستعملة يف معناهـا احلقيقـيّ أهنـا ألداة العموم هو

 األداة مل تستعمل يف االستيعاب بدليل ّوبعد أن علمنا أن، االستيعاب للجميع
 خالف ظهـور ّتكلمّ وإخراج عرشة من املائة، نستكشف أن املّخصصد املورو

قـال الـشيخ . ، وأراد منها املعنى املجـازي)ّكل: (حاله واستعمل أداة العموم
البـاقي بعـد التخـصيص مرتبـة مـن ّ بـأن : النـايفّواحتج>: )رمحه اهللا (األنصاري 

 مـن غـري جيحتـرّمراتب املجاز؛ وهـي متـساوية، فتعـني البـاقي دون غـريه 
 .)١(<حّمرج

ّ؛ ألهنا كانـت تعتمـد عـىل ّجيةالظواهر الضمنية عن احلّ كل وهبذا تسقط
                                                           

 .١٣٢، ص٢ج: ، مصدر سابقطارح األنظار م)١(
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ّهذا الظهور احلايل الذي علم بطالنه؛  وحينئذ ال دليل عىل حجيـة العمـوم يف  ٍ
 كذلك حيتمل ،ّجيةكام حيتمل أن يكون التسعني هو الباقي عىل احلّ؛ ألنه الباقي

ّ يكون املراد اجلـدي بعـد ، ألحدها عىل اآلخرّ معني وحيث ال.التسعة وثامنني
ّ أية مرتبة من مراتـب املجـاز أراد؛ ومـا دام ً، وال يعلم يقيناًالتخصيص جممال
 از وجماز؟جمّ فأي فرق بني ،ًاالستعامل جمازيا
 .ّعاماملرجح هو أقربية الباقي ملدلول الّ بأن :َفإن قلت
ًوجمرد أقربيـة التـسعني ـ مـثال: ُقلت ّ ــ مـن غريهـا إىل املائـة ال يوجـب  ّ
ّهذه األقربية ليست من املعنى  الذي علـم ّ ألن ها وتعيينها عىل غريها؛ترجيح
 أريـد مـن األقربيـة مـا هـي معتـربة يف فـإن>: قال الشيخ األنصاري. بطالنه

ّ فال نسلم حتققهارتجيحال  بغلبـة اسـتعامل ًاألقربية املعتربة ما تكون منوطة إذ ؛ّ
فه عن احلقيقة، مثل استعامل األسـد يف الـشجاع ال يف األبخـر اللفظ بعد رص

املـراد  إذ ؛ّاملخـصص يف البـاقيّعام ًمثال، وال سبيل إىل إثبات غلبة استعامل ال
ً جدامصداق الباقي وهو خمتلف  غلبـة كـام ال خيفـى، وإن أريـد ّحقـق، فال يتّ

 .)١(<رتجيحغريها فال يكفي يف ال
ّعـام ّ أن داللة الـ بعد تسليم جمازية الباقي ـ ُولكن مع ذلك يمكن أن يقال

 آخـر مـن أفـراده، فـإذا مل ٍ منوطة بداللته عىل فرد، من أفراد غريهٍفردّ كل عىل
 يـستلزم عـدم داللتـه عـىل بقيـة مل ،ّخـاصعىل فرد خلروجه عنه بـدليل ّيدل 
حيـة ًكونه جمـازا لـيس مـن ناّ فإن ً ولو كانت داللته عىل الباقي جمازا،.فراداأل

عـىل ّعـام  بل بسبب خروج فرد من فرد، فاملقتيض حلمـل الّدخول فرد أجنبي
، وال ّخــصصاملّ إال املــانع لــيسّ ألن ؛ًالبــاقي موجــود واملــانع مفقــود أيــضا

يف ّشك ، ولـو فـرض الـّالنسبة إىل ما علم خروجه بدليل خاصبّ إال ّصصخم
                                                           

 .١٣٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار) ١(
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إذا كان املقتيض  املعلوم فهو مرفوع باألصل، فّخصصوجود مانع آخر غري امل
ًمفقـودا ولـو ـ  اآلخـر ّخصصوهو املـ  واملانع عنه ،ًموجوداّعام وهو داللة ال

 يف )رمحـه اهللا   ( الـشيخ األعظـمههذا مـا أفـاد. ب احلمل عىل الباقي وج،باألصل
داللـة ّ بأن ـُوىل أن جياب ـ بعد تسليم جمازية الباقي َواأل>: مطارحه حيث قال

فراده غري منوطة بداللته عىل فرد آخر من أفـراده ولـو فرد من أّ كل عىلّعام ال
فـراد املخـصوصة ال  لألهبواسطة عدم شـمولّ إنام هي إذ ؛كانت داللته جمازية

بواسطة دخول غريها يف مدلوله، فاملقتيض للحمل عىل الباقي موجود واملـانع 
ه، هو ما يوجب رصف اللفـظ عـن مدلولـّ إنام املانع يف مثل املقامّ ألن مفقود؛

ّشـك ّختصاص املخصص بغريه، فلو  ال؛فروض انتفاؤه بالنسبة إىل الباقيوامل
 بعـد ّحيتاج إىل معنيّ حتى فاألصل عدمه، فليس ذلك عىل حد سائر املجازات

ّالباقي متعني عىل حـسب تعـني اجلميـع عنـد عـدم ّ فإن ها،ّتعددالرصف مع  ّ
 .)١(<ًمطلقاّاملخصص 

 ّتعـدد ال يوجـب ي املحكـّتعـدد>: هّواستشكل عليه يف التهذيب بام نـص
بعنـوان واحـد وحكايـة ّعـام ، فلفظ الً واحداًاحلكاية بعد كون احلاكي عنوانا

 اللفـظ مل يـستعمل يف معنـاه بـدليل ّواحدة حيكى عـن الكثـري، فـإذا علـم أن
 .)٢(< مل تبق حكاية بالنسبة إىل غريهـ كام هو املفروض ـمنفصل 

 

 ّنإ: قـالوايف القول الـسابق، وني ّحققمجلة من املناقش صاحب الكفاية و
                                                           

 .املصدر نفسه (١)
 اهللا آيـة األعظـم واألسـتاذ األكـرب العالمـة دناّسي لبحث ًتقريراهتذيب األصول،  ) ٢(

 جعفـر الـشيخ بقلـم اخلمينـي، املوسـوي اهللا روح آقـا احلاج اإلمام موالنا العظمى
 .١٣،  ص٢ج: ش١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار ربيزي،الت السبحاين
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بـني الداللـة :  أي،ّهذا املستشكل خلط بـني الظهـور األول والظهـور الثـاين
 .التصديقية األوىل والداللة التصديقية الثانية

تتـرصف يف الداللـة ّ إنـام املنفـصلة القرينة ّأنًذكرنا سابقا : توضيح ذلك
ال يف الداللة التصديقية األوىل ، ّتكلمي للمّ يف املراد اجلد:الثانية أي التصديقية

 . مستعملة يف معناها احلقيقي)ّكل( :، فتكون كلمةواملراد االستعاميل
 ـي عـرشة أفـراد ّ املنفصل أخرج من املراد اجلـدّخصصّوهذا يعني أن امل

 الذي هـو اسـتعامل حتت ذلك املراد االستعاميلت التسعون ي وبقـكام يف املثال 
ي يبقــى ّاملــراد اجلــدوالتطــابق بــني اإلرادة االســتعاملية وبمقتــىض . ّحقيقــي
 .يّن حتت املراد اجلدوالتسع

ي ّيف املراد اجلـدّ أما ، النكتة يف املراد االستعاميل واحدةّنإ: أخرىوبعبارة 
 . فسقوط بعضها ال يلزم سقوط البعض اآلخر،ةّتعددمفهي 

خلـط بـني اإلرادة  ـّول  أو صـاحب القـول األـكل  املستشّأن: ّفتحصل
باملنفصل هـو اإلرادة اجلديـة ال  ّصصخيوالذي ، ّاالستعاملية واإلرادة اجلدية

 وال ، بل اإلرادة االستعاملية مستعملة يف معناهـا احلقيقـي،اإلرادة االستعاملية
 . عىل جمازٍ جمازرتجيح لّ ال معني:لكي تقولوا جماز ّيوجد أي
 

مـن تقـديمها عليهـا، ّ البـد ّإن املسألة أعاله مبتنيـة عـىل مـسألة أخـرى
 ال؟ نقـل الـشيخ  فيه أمّحجةيكون ّ حتى حقيقة يف الباقيّعام هل ال: حاصلها

فقد اختلفوا يف  ،ّعام الّصُ إذا خ:فصل>: احلائري يف فصوله ثامنية أقوال، فقال
 : إىل أقوال،ً أو جمازاًكونه حقيقة

.... 
يكون له كثرة يعرس العلـم   بأن حقيقة إن كان الباقي غري منحرص:الثهاث 
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  .فمجازّإال  و،بقدرها
ّإال  كالرشط والصفة واالسـتثناء وّ بغري املستقلّ حقيقة إن خص:ورابعها

 .فمجاز
 وعـزي ، برشط أو استثناء ال بصفة وغريهـاّ حقيقة إن خص:وخامسها 

  .ذلك إىل القايض
حكـي  ، بـرشط أو صـفة ال باسـتثناء وغـريهّخص حقيقة إن :وسادسها

  .ارّالقول به عن عبد اجلب
 . أو منفصلّمتصل ي بدليل لفظّ حقيقة إن خص:وسابعها
  .)١(<ونسب إىل الرازي.حقيقة يف تناوله جماز يف االقتصار عليه :وثامنها

ّ بـأن وا لـهّ، واسـتدلًمطلقـاّوقد ذهب أكثر املحققني إىل القـول باحلقيقـة 
ّية ال اإلرادة االسـتعاملية، وال إشـكال يف أن ّيص يكون يف اإلرادة اجلدالتخص

 .املدار يف احلقيقة واملجاز عىل اإلرادة االستعاملية
  يفّكلمّن تبعه إىل أن للمتّ اخلراساين ومجاعة ممّحققذهب امل: توضيح ذلك

:  فهـيامليةالستعاإلرادة اّ أما ية،ّإرادة استعاملية وإرادة جد: كالم إرادتنيّكل 
 رتـصو ّجمـردهـو عبـارة عـن  إخطار املعنى يف ذهن الـسامع، وّتكلمإرادة امل>

جعـل >: اإلرادة اجلدية فهيّأما و. )٢(<ّ املسمى باملدلول االستعاميلوهواملعنى، 
 جلعـل ّتكلمعبـارة عـن احتـواء نفـس املـّ إهنا :، أو قلّتكلماحلكم يف نفس امل

ّحمـل  وهكـذا، وي يف مـورده،بيـة، أو التمنّـ يف مورد اجلملـة الطلًاحلكم مثال
.  وأخرى تتخالفان، تتوافقانًوهاتان اإلرادتان تارة. )٣(<كالمنا اجلملة الطلبية

                                                           

 .١٩٧ ، ١٩٦ص: ، مصدر سابق الفصول الغروية (١)
 . ٩١، ص٧ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول  )٢(
 .املصدر نفسه) ٣(
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تحانيـة يف اجلمـل ويستكشف هذا من الكنايات اإلخبارية ومن األوامـر االم
 .يةّواحدة منها توجد إرادتان؛ استعاملية وجدّ كل  يفّناإلنشائية، حيث إ

نـرى بوضـوح وجـود ) زيد كثـري الرمـاد: (ًلكنايات إذا قيل مثالففي ا>
اسـتعمل يف معنـاه ) كثـري الرمـاد(و) زيـد(واحد من لفظي ّكل ّ ألن إرادتني؛

ه، ّاحلقيقي بال شك ً جداّتكلمّ مل يرده امللكنّ ي ّ كام هو املفروض، بل املراد اجلـدّ
ضـع لـه اللفـظ ت بـام وّعلقـمنها هـو سـخاوة زيـد، فـاإلرادة االسـتعاملية ت

ت بيشء آخر خـارج عـن دائـرة الوضـع ّعلقواستعمل فيه، واإلرادة اجلدية ت
 اإلرادتـان وافرتقتـا، وكـذلك يف تواالستعامل، وهو سخاوة زيـد، فتخالفـ

ًالطلب الظاهري فيها تعلق بـذبح إسـامعيل مـثال يف ّ ألن األوامر االمتحانية؛ ّ
 كـام ال )عليـه الـسالم   (حـان إبـراهيم  املراد اجلدي فيهـا هـو امتّة إبراهيم، لكنّقص
 .)١(<خيفى

 وهـي عبـارة ،ّالداللة التـصديقية االسـتعاملية: األوىل: وهاتان الداللتان
نا نستظهر من ّ فإن؛ّتكلم ظهور الكالم وكشفه عن اإلرادة االستعاملية للم :عن

عنـى ّ لقلقة لسان، وإنام يقوله ليخطـر يف ذهننـا مّجمردبل ّنه ال يقوله، أ :كالمه
ًمن املعاين، وإنام سميت تصديقية، ألننا نـصدق ونستكـشف أمـرا ّ ّ ّّ  يف ً واقعيـاّ

 . البحت إىل التصديقّتصور، فننتقل من الّتكلمنفس امل
عملها تعيني املراد ّ ألن ؛صالة احلقيقةأى بّومرجع هذه الداللة إىل ما يسم

ّظـاهر يف أن ّ أنه الماألصل يف الكّ ألن ؛ه هو املعنى املوضوع لهّنأاالستعاميل، و
 .ّاملستعمل إنام استعمله يف املعنى احلقيقي

ّهـي الداللـة التـصديقية يف مرحلـة املـراد اجلـدي، أي: الثانيةو  ظهـور :ّ
، فمرجـع ًاّ وجـدً حقيقةّتكلم هذا الذي أخطر يف ذهننا، مراد للمّالكالم يف أن

                                                           

 .٨٦، ص٢ج: ، مصدر سابقأنوار األصول) ١(
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بني مقـامي اإلثبـات صالة التطابق أصالة اجلد، أو أى بّهذه الداللة إىل ما يسم
ّاألصل أن كل ما يذكره املّ ألن ؛والثبوت  واقع يف صميم نفـسه  هوً إثباتاّتكلمّ

تـصديقية  وّتصديقية اسـتعاملية، وية،ّتصور :إذن، هناك ثالث دالالت. ًثبوتا
 .ّجدية

 :ذلك أمورّ كل  منّفتحصل
ّأن األصل األو: ّولاأل ابق يل العقالئي اللفظي يف بـاب األلفـاظ هـو تطـّ
 .اإلرادتني
 . يدعو إىل االختالفٍلداعّ إال عدم اختالف اإلرادتني: الثاين

ّأن املدار يف احلقيقة واملجاز هو اإلرادة االستعاملية ال اجلد: الثالث  .يةّ
حقيقة ّعام ّ ذهب إىل أن ال)رمحه اهللا (ّإن صاحب الكفاية : إذا عرفت هذا نقول

ًتـصالم ّخـصص، سواء كان املًمطلقايف الباقي   وهـذا مـا أفـاده ،ً أم منفـصالّ
يف التخـصيص ّأمـا ، ًجمـازاّعـام إنه ال يلـزم مـن التخـصيص كـون ال>: هبقول
 أدوات العمـوم قـد ّنأ، وًال ختـصيص أصـالّ أنـه ، فلـام عرفـت مـنّتصلبامل

 ختتلف بـاختالف ذوي األدوات، ًاستعملت فيه، وإن كان دائرته سعة وضيقا
قد اسـتعملت يف العمـوم، ) رجل عاملّكل ( و)لرجّكل (يف مثل ) ّكل(فلفظة 

 . ةّ بل يف نفسها يف غاية القل،وإن كان أفراد أحدمها باإلضافة إىل اآلخر
 ال تـستلزم اسـتعامله فيـه ً إرادة اخلـصوص واقعـاّنيف املنفصل، فألّأما و

 استعامله معه يف العموم قاعدة، ًقرينة عليه، بل من املمكن قطعاّاص وكون اخل
، أو األظهر عىل الظـاهر،  ّ للنصًحتكيام ظهوره ّحجية عن ًمانعاّاص اخلوكون 

، ًقد استعمل فيه جمازاّ أنه ومعه ال جمال للمصري إىل،  ألصل ظهورهًمصادماال 
 . مجالكي يلزم اإل
 الحـتامل االسـتعامل يف ؛مجال احتامل، وال يرتفع به اإلّجمردهذا : ال يقال

 . خصوص مرتبة من مراتبه
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 احتامل استعامله فيه ال يوجب إمجاله بعد استقرار ظهـوره ّجمرد:  يقالهّفإن
 ملا هـو ً حتكيامّجيةهو بحسب احلّ إنام ّاصيف العموم، والثابت من مزامحته باخل

 . ًاألقوى، كام أرشنا إليه آنفا
 واملنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهـور يف ّتصلالفرق بني امل: وباجلملة

م ّال وجــه لتــوهّ أنــه ّ إاليف العمــوم،ّ إال اخلــصوص، ويف الثــاينيف ّإال ّول األ
 الظهـور يف ّحجيـةالالزم االلتـزام بّإنام ، وً يف واحد منهام أصالًاستعامله جمازا

 ّحجـةّاص  ظهوره يف خصوص ما كان اخلّحجية، وعدم ّولاخلصوص يف األ
 .)١(<ن ّفيه يف الثاين، فتفط

  اخلراسـاينّحقـقّاملالحظ أن ما ذكـره املويف بادئ األمر قد خيطر يف ذهن 
 ّحجيةأن يريد بام ذكره إثبات ّما  إ اخلراساينّحققاملّ ألن ً ليس صحيحا؛)رمحه اهللا (
يف متـام البـاقي بعـد ّعـام  الّحجيةأن يريد منه توجيه ّإما  ويف متام الباقي،ّعام ال

فهـو غـري ّول األّ أما .الكالمّحمل  عن ٌوالثاين خروج. ّجيةالفراغ عن أصل احل
ّ سوى أنه نقل التبعيض من الداللة التـصديقية األوىلًمل يصنع شيئاّ؛ ألنه ٍكاف ّ 

ّأنه ادعـى أن املخـصص املنفـصل يوجـب :  أية،ّإىل الداللة التصديقية الثاني ّّ ّ
ً ملا تقدم سابقاً خالفا؛ّالتبعيض يف املراد اجلدي ال يف املراد االستعاميل  من وجه ّ

ّ التضمنية املبنيسقوط الظواهر ً عىل أن األداة استعملت جمازاّ ، وهـذا لوحـده ّ
ّمل يـذكر النكتـة واملنـاط الـذي عـىل أساسـه يكـون املخـصص ؛ إذ ٍغري كاف

 . للتبعيض يف مرحلة املدلول التصديقي الثاينًاملنفصل موجبا
؛ ّجيةني غري تابع للظهور االستقاليل يف احلّكان الظهور التضم  فإنوعليه
ّ أنه حتى وإن سقط املدلول املطابقي عن احلجية فاملدلول التـضمبمعنى ّ ّ ني ال ّ

وإن . ّيزال عىل احلجية، فليكن التبعيض يف مرحلة الداللـة التـصديقية األوىل
                                                           

 .٢١٨: ، مصدر سابقاألصولكفاية ) ١(



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٤٧٤

 فـام دام قـد علـم ،ّ للظهور االستقاليل يف احلجيـةًني تابعاّكان الظهور التضم
ني سواء كان ّهور التضم فهذا يستلزم سقوط الظ،بسقوط الظهور االستقاليل

ّالتبعيض يف مرحلة املـدلول التـصديقي األول كـام هـو االدعـاء الـسابق، أم  ّ
ّديقي الثاين كام هو ادعاء املحقاملدلول التص  ًإذا كـان سـاقطاّ؛ ألنه  اخلراساينقّ
ٌرادة االستعاملية وأن األداة مستعملةنا كون التبعيض يف اإلّفال يرض ، أو ً جمـازاّ

 .ّ والتبعيض يف اإلرادة اجلدية،ً حقيقةًملةكوهنا مستع
ّ أن فذلكة اجلـواب ونكتـة نقـل التبعـيض مـن :نا عىل هذه املالحظةّورد

ّأن : ّمرحلة املدلول التصديقي األول إىل مرحلة املدلول التصديقي الثاين هـي
ًنية يف مرحلة الداللة التصديقية األوىل مرتابطة مجيعا وهلا نكتة ّالظواهر التضم

 .ثبت بطالن تلك النكتة مل يسلم يشء من تلك الظواهر الضمنية  فإنحدة،وا
يف معناهـا ) ّكـل(ّ يف أنـه يـستعمل لفـظ ّتكلمظهور حال امل: والنكتة هي

فـرد مـن أفـراد املـدخول، ّلكل الذي وضعت له وهو االستيعاب والشمول 
 ،سـتعاملّولوال ذلك ملا استظهرنا أن هذا الفرد مـن املائـة داخـل يف نطـاق اال

 .  وهكذا،وذاك داخل
املـدلول ي وّتصورواملثبت هلذه الظواهر هو أصالة التطابق بني املدلول ال

فرد من األفراد ّ كل  وعىل أساس هذه األصالة يثبت دخول،ّالتصديقي األول
التي ينطبق عليه مدخول األداة يف اإلرادة االستعاملية، وهذه األصالة ال يرفع 

ّثبت أنه خالف ظهور حاله، واستعمل اللفـظ يف غـري املعنـى إذا ّ إال اليد عنها
ّفحينئذ ال موجب الفرتاض أن هذا الفرد أو ذاك داخـل يف . ًاملوضوع له جمازا ٍ
 .نطاق االستعامل

ّ كـل نكتـةّ فـإن ّلظواهر الضمنية يف مرحلة املدلول التصديقي الثاين،اّأما 
زء من أجزاء مـدلول الكـالم جّكل ّ فإن ّواحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي،

فإذا علمنا ببطالن هذا الظهور يف بعض أجزاء الكـالم ي، ّاملراد اجلدظاهر يف 
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خـرى مـن مـدلول الكـالم يف ذلك رفع اليد عن ظهور األجـزاء األر ّيربفال 
يمكـن  إذ ؛ال يوجد ترابط بني إرادة هذا الفـرد وبـني إرادة غـريهّ؛ ألنه ّاجلدية
ّهـذا تـابع ملـا هـو املـراد اجلـدي ّ فـإن م األفراد أو بعضها أن يريد متاّتكلمللم

أصالة التطـابق بـني املـدلول التـصديقي يعرف من خالل ّ إنام وهذاالواقعي، 
ّاألول والثاين، وحيث إنه استعمل اللفظ يف العموم والشمول  ؛ األفـرادّلكـل ّ

ً جدا فهو يريد،مل ينصب قرينة عىل اخلالفّألنه   .األفرادفرد من ّ كل دخول ّ
ّ 

 يف ّحجـة ّخـصصبعـد ورود املّعام ّ من أن الّقدمالكالم والبحث الذي ت
إذا كـان ّ أمـا ً منفـصال،ّخـصصجيري إذا كان املّ إنام ،ّحجةمتام الباقي أم غري 

ًمتصال . وافرتضنا أن يف البيت مائة ،)عرشةّ إال من يف البيتّ كل أكرم: ( كام يفّ
ًحينئـذ ال يكـون تابعـا قطعـاّ؛ ألنـه ّقـدماملتفال يأيت فيه الكالم  ً القرينـة ّ ألن ؛ٍ

ّإن أداة العمـوم :  وبعبـارة أخـرى.ّعـامة تدخل يف تكوين ظهور أداة الّتصلامل
ُحينئذ تكـون قـد اسـت) ّكل( فـراد مـدخوهلا عـىل وجـه أعملت يف اسـتيعاب ٍ

مـدخول ّ ألن ؛ غـري وارد يف املقـاماالستشكال باملجازيةّ فإن وبالتايل. احلقيقة
 . مدخوهلا هو التسعنيّنإاألداة ليس هو املائة بل 

وهـي ـ ساسية للمسألة املطروحة  فبالنسبة إىل الصيغة األ؛ حالّوعىل أي
نية إذا كانـت مرتابطـة ّ الظـواهر التـضمّ أنّتـضحاـ ني ّ الظهور التضمّحجية

 . هاّ كلّجيةعن احل تكتة، سقطوترجع إىل نكتة واحدة، وعلم ببطالن تلك الن
يف نكتته عن عمومه   ًّ اللفظ وشموله هلذا الفرد مستقالإذا كان عمومّأما و

فـرد مـن أفـراد املعنـى نكتتـه ّلكل وشموله لذاك الفرد اآلخر، بحيث يكون 
حينئذ ال موجب لرفع اليد عن عمـوم اللفـظ وشـموله لـبعض ف به، ّاصةاخل

 .مول يف البعض اآلخر منها ألجل سقوط نكتة الش؛األفراد
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ــه • ــدس ســره( قول ــام أثــري يف امل>: )ق ات املنفــصلة دون ّخصــصَّاإلشــكال إن
 وأنه يشمل متـام ،ّتصل املّخصصمل يستشكل أحد يف املّ أنه :فبمعنى ،<ةّتصلامل

 .ّتصل املّخصصالباقي بعد امل
ب أفـراد مـدخوهلا تكـون اإلرادة مـستعملة يف اسـتيعا> :)قدس سـره  ( قوله •
 . يدخل يف تكوين الظهورّتصل املّخصصامل ّ؛ ألن<ًحقيقة
 . ال يوجد جمازّ، بمعنى أنه<ّفال جتوز>: )قدس سره( قوله •
 . كام يف املراد االستعاميل،<ًإذا كانت مجيعا بنكتة واحدة>: )قدس سره( قوله •
 .نيةّر التضمّكل الظواه:  أي،<هاّ كلّجيةسقطت عن احل> :)قدس سره( قوله •



 
 

 

 منـشورات اخلـوئي، الـسيد ،)النـائيني بحث تقريرات( أجود التقريرات .١
 .شهـ  ١٣٦٨ الثانية، الطبعة ّاملقدسة، قم ،مصطفوي

 ّعلـقّالعالمة عيل بن حممد اآلمدي، :  تأليف، يف أصول األحكامحكاماإل .٢
ي، الطبعة الثانية، ّعليه العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالم

 .هـ١٤٠٣
ّفخر الشيعة أيب عبد اهللا حممد بن النعامن العـسكري : ، تأليفاالختصاص .٣

عيل أكـرب الغفـاري، :  عليهّعلقّب بالشيخ املفيد، صححه وّالبغدادي امللق
، الطبعة الثانيـة، ّقدسةّمنشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم امل

 .هـ١٤١٤
شيخ الفقهاء األمناء وصفوة الشهداء من العلامء : تأليف، ًاألربعون حديثا .٤

ّي العـاميل الـشهري بالـشهيد األول، حتقيـق مدرسـة اإلمـام ّحممد بن مكـ
 .هـ١٤٠٧، ّقدسةمؤسسة اإلمام املهدي، قم امل: املهدي، النارش

، حتقيـق الفـيض الكاشـايناملوىل حممـد حـسن ،  يف تفسري القرآناألصفى .٥
الم اإلسالمي، عسات اإلسالمية، مطبعة مكتب اإلمركز األبحاث والدرا

 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل، 
حممـد بـن أمحـد بـن أيب  بكر أيبلإلمام الفقيه األصويل ، أصول الرسخيس .٦

 .هـ١٤١٤، دار الكتاب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، الرسخيسسهل 
ّ، السيد حممد تقي احلكيمّاألصول العامة للفقه املقارن .٧  البيـت آل سةّمؤس ،ّ

 .م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنرش، للطباعة السالم عليهم
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ّ، الشيخ حممد رضا املظفأصول الفقه .٨  التابعـة اإلسـالمي النـرش مؤسسة، رّ
 .ّاملقدسة بقم ّاملدرسني جلامعة

 .، نرش األبطي، الطبعة اخلامسة، حممود أبو ريةديةّة املحمّأضواء عىل السن .٩
جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويـه ، أيب الصدوقلشيخ ل ،مايلاأل .١٠

قسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة، الطبعة األوىل، : ي، حتقيقّالقم
 .هـ١٤١٧

 قـسم حتقيق الطويس، احلسن بنّ حممد جعفر أيب الطائفة لشيخ، األمايل .١١
 دار والتوزيـع، والنـرش للطباعـة البعثـة مؤسـسة اإلسـالمية، الدراسات
 .ـ ه ١٤١٤ ألوىل،ا الطبعة الثقافة،

 اهللا آيــة ســامحة األســتاذ شــيخنا ألبحــاث تقريــرات، أنــوار األصــول .١٢
 مدرسـة: النـارش القـديس، أمحـد الشريازي، مكارم نارص الشيخ العظمى
 .هـ ١٤٢٨ الثانية، الطبعة ،)السالم عليه( طالب أيب بن عيل اإلمام

ام اخلميني، ، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلم، اإلمام اخلمينيأنوار اهلداية .١٣
 .هـ١٤١٣الطبعة األوىل، 

ّلإلمام العالمة الشيخ زيـن الـدين بـن ،  رشح كنز الدقائقالبحر الرائق .١٤
ّإبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم الدين املرصي، منشورات حممد عـيل  ّ

 .هـ١٤١٨بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 
 ًتقريـرا اللفظـي، الـدليل مباحـث يف متهيـد، بحوث يف علـم األصـول .١٥

 بـاقرّ حممـد دّالسي العظمى اهللا آية السعيد الشهيد وأستاذنا دناّسي ألبحاث
 الـساتر، عبـد حـسن الـشيخ ةّاحلج مةّالعال سامحة ،)هّس رسّقد( الصدر

 .ّحمبني :نارشال
 الـسيد اهللا آية :تأليف اللفظي، الدليل مباحث ،بحوث يف علم األصول .١٦

 الطبعـة اإلسـالمي، الفقـه معـارف دائـرة الـشاهرودي، شمياهلا حممود



 ٤٧٩ ....................................................................................مصادر الكتاب

 .هـ ١٤٢٦ الثالثة،
 الـشيخ العظمـى اهللا آية: تأليف ،األصول كفاية رشح يف الوصول بداية .١٧

 رايض، الـشيخ آل أرسة: النـارش ،)هس سـر  قـد ( رايض الشيخ آل طاهرّحممد 
 .هـ١٤٢٥ األوىل، الطبعة

: ، حتقيق الطويس حممد بن احلسنشيخ الطائفة، التبيان يف تفسري القرآن .١٨
 .حبيب قصري العاميل، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل

 ونـرش تنظـيم مؤسـسة ،ّ، السيد مصطفى اخلمينيحتريرات يف األصول .١٩
 .هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة )هّس رسّقد( اخلميني اإلمام آثار

حلـسن بـن ، الشيخ الثقة اجلليل أبو حممد ا عن آل الرسولحتف العقول .٢٠
عيل أكرب :  بتصحيحه والتعليق عليهياين، عنّعيل بن احلسني بن شعبة احلر

، ّقدسـةّالغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقـم امل
 .هـ١٤٠٤الطبعة الثانية، 

 .، البيضاوي، دار الفكر، لبنان ـ بريوتتفسري البيضاوي .٢١
 .خلمينيّ، السيد مصطفى اتفسري القرآن الكريم .٢٢
 .، الفخر الرازي، الطبعة الثالثةفسري الكبريالت .٢٣
جلنـة مـن العلـامء : ، حتقيق وتعليق، الشيخ الطربيستفسري جممع البيان .٢٤

ّواملحققني األخصائيني، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بـريوت ـ لبنـان،  ّ
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 

ــرات .٢٥ ــة تقري ــشريازي دّاملجــد اهللا آي ــة ،ال ــقا ّللعالم ــوىل ّملحق ــيل امل  ع
 الـرتاث، إلحيـاء )الـسالم  علـيهم ( البيـت آل مؤسسة ونرش حتقيق، الروزدري

 .هـ١٤١٤
، ، للطباطبـائي الـدين العراقـي، تقرير بحث آقـا ضـياءتنقيح األصول .٢٦

 .هـ ش١٣٧١املطبعة احليدرية يف النجف االرشف، 
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لسيد أبو لبحث آية اهللا العظمى ا ًتقريرا، التنقيح يف رشح العروة الوثقى .٢٧
ّ، للمحقق حجة اإلسالم واملـسلمني املـريزا عـيل الغـروي اخلوئيالقاسم  ّ

 .هـ١٤١٤لطفي، : التربيزي، النارش
: تـأليف عليه، اهللا رضوان املفيد للشيخ املقنعة رشح يف هتذيب األحكام .٢٨

 دناّسي عليه قّوعل ّحققه الطويس، احلسن بنّ حممد جعفر أيب الطائفة شيخ
 هـران،ط اإلسـالمية، الكتـب دار اخلرسان، املوسوي نحس دّالسي ةّاحلج
 .شهـ  ١٣٦٥ الرابعة، الطبعة

 آيـة األعظم واألستاذ األكرب العالمة دناّسي لبحث ًتقريرا،  هتذيب األصول .٢٩
 الـشيخ بقلـم اخلمينـي، املوسوي اهللا روح آقا احلاج اإلمام موالنا العظمى اهللا

 .شهـ ١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار التربيزي، السبحاين جعفر
 منـشورات الـريض، الشيخ الـصدوق،ثواب األعامل وعقاب األعامل،  .٣٠

 .هـ ش١٣٦٨قم، الطبعة الثانية، 
ّرشاف املحقق العالمة آيـة اهللا إف حتت ّلُالذي أ، جامع أحاديث الشيعة .٣١ ّ

، املطبعـة العامليـة، قـم،  الربوجـرديالعظمى احلاج آقا حسني الطباطبائي
 .هـ١٣٩٩

أيب جعفـر حممـد بـن جريـر : ، تأليفمع البيان عن تأويل آي القرآنجا .٣٢
 .هـ١٤١٥الطربي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان، 

 . املحتارّحاشية رد .٣٣
 املعـروف ّقمـي جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ال، أبواخلصال .٣٤

، منـشورات عـيل أكـرب الغفـاري:  عليـهّعلقّ، صححه ولصدوقا الشيخ
 .هـ١٤٠٣، ّقدسةّمجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قم امل

ًتقريرا ألبحاث آية اهللا العظمـى الـسيد أبـو ، دراسات يف علم األصول .٣٥
ّآية اهللا السيد عيل اهلاشمي الشاهرودي، مؤسـسة : القاسم اخلوئي، تأليف ّ
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 .هـ١٤٢٦دائرة معارف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
 اللبناين، الكتاب دار الصدر، باقرّ حممد السيد،  علم األصولدروس يف .٣٦

 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بريوت، ـ لبنان
ّالـسيد كـامل العالمـة ،  للـسيد الـشهيد رشح احللقـة الثانيـة،الدروس .٣٧

 .احليدري
أبو القاسم عيل بن احلـسني املوسـوي املعـروف ، )أصول فقه(الذريعة  .٣٨

 ، طهـران، جامعـةأبـو القاسـم گرجـي: يـقيم وتعلّتقـد، املرتىضد ّبالسي
 .م١٩٦٧

 حممد بـن مجـال الـدين ، الشهيد األولذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة .٣٩
 إلحيـاء الـرتاث، )علـيهم الـسالم  (مؤسـسة آل البيـت : مكي العـاميل، حتقيـق

 .هـ١٤١٩
املؤمتر العاملي بمناسبة : ، النارشاألنصاريمرتىض ، الشيخ رسائل فقهية .٤٠

 .هـ١٤١٤ة الثانية مليالد الشيخ األنصاري، الطبعة األوىل، الذكرى املئوي
 .، اآللويسروح املعاين .٤١
ّ، الـسيد )ليـه الـسالم   ع(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الـساجدين  .٤٢

، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة عيل خـان املـدين الـشريازي
 .هـ١٤١٥، الطبعة الرابعة، ّقدسةّاملدرسني بقم امل

ّ، السيد حممد صادق الروحاينصولزبدة األ .٤٣ ّ. 
 احلـسني بن أمحد بكر أيب اجلليل احلافظ ثنيّاملحد إلمام، السنن الكربى .٤٤

 .الفكر دار البيهقي، عيل بن
 .كامل احليدريّالسيد ّ، آية اهللا العالمة  للسيد الشهيدرشح احللقة الثالثة .٤٥
، ) الـسالم مـا يهعل( عيل بن احلسني اإلمام  اجلامعة ألدعيةالصحيفة السجادية .٤٦

 .هـ١٤١١ ونرش مؤسسة اإلمام املهدي عليه السالم، الطبعة األوىل، حتقيق
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 .ّ، ابن فهد احليلة الداعيّعد .٤٧
ّالطائفة أيب جعفر حممد بـن شيخ : تأليف، )ج.ط(الفقه أصول يف ة ّعدال .٤٨

ستارة، قم، : ةع، املطبّقميّ، حتقيق حممد رضا األنصاري الالطويساحلسن 
 .هـ١٤١٧ الطبعة األوىل،

: ، تـأليفي الرواية والدراية عن علم التفـسريّ اجلامع بني فنفتح القدير .٤٩
 .حممد بن عيل الشوكاين، النارش عامل الكتاب

 الـشيخ واملجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ األعظـم للـشيخ ،األصـول فرائد .٥٠
 تـراث حتقيـق جلنة إعداد، ) ه١٢٨١ـ١٢١٤( )قدس سره (األنصاري  مرتىض
 .هـ١٤١٩، اإلسالمي الفكر جممع: قم، نصارياأل األعظم الشيخ

، الشيخ حممد حسني احلـائري، دار ية يف األصول الفقهيةوالفصول الغر .٥١
 .إحياء العلوم اإلسالمية، قم

ــد األصــول .٥٢ ــن، فوائ ــادات م ــدوة إف ــاء ق ــدين الفقه  وخــاتم واملجته
 األصـويل تأليف ،)هس سرقد( النائيني الغروي حسنيّ حممد املريزا نيّياألصول
 الكــاظمي عــيلّ حممــد الــشيخ اينّالربــ ّالعالمــة ّاملحقــق والفقيــه قّاملــدق

 بقـم ّاملدرسني جلامعة التابعة سالمياإل النرش مؤسسة ،)ثراه طاب( اخلراساين
 .هـ ١٤٠٤ فة،ّاملرش

 إسـحاق بـن يعقـوب بـنّ حممـد جعفر أيب اإلسالم ثقة تأليف ،الكايف .٥٣
 الكتـب دار الغفاري، أكرب عيل عليه ّعلقو قابله اهللا، رمحه الرازي الكليني

 .شهـ  ١٣٦٧: الثالثة الطبعة اإلسالمية،
 .ي، الشيخ البهائكتاب األربعني .٥٤
ّ، األستاذ األعظم املحقق الكبري اآلخونـد الـشيخ حممـد كفاية األصول .٥٥ ّ

 إلحيـاء الـرتاث، )علـيهم الـسالم   (تقي كاظم اخلراسـاين، مؤسـسة آل البيـت 
 .الطبعة األوىل
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 .ّ، الشيخ حممد أمني زين الدينكلمة التقوى .٥٦
 .، الشيخ السبحاينيات يف علم الرجالّكل .٥٧
، للـشيخ اجلليـل األقـدم الـصدوق أيب جعفـر كامل الدين ومتام النعمة .٥٨

عـيل أكـرب :  عليـهّعلـقّ، صـححه وّقميّحممد عيل بن احلسني بن بابويه ال
، ّقدسـةّالغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقـم امل

 .هـ١٤٠٥
 ابن مكرم بنّ حممد الدين مجال الفضل أيب ّالعالمة لإلمام، لسان العرب .٥٩

 .هـ ١٤٠٥ قم، ،احلوزة أدب نرش املرصي، اإلفريقي منظور
ّ تقريرا ألبحاث سامحة آية اهللا العظمى الشهيد السيد ،مباحث األصول .٦٠ ً

ــصدر، الــسيد كــاظم احلــسيني احلــائري، الطبعــة األ ّحممــد بــاقر ال وىل، ّ
 .هـ١٤١٧

ًتقريـرا لبحـث آيـة اهللا العظمـى كتاب النكـاح، ، مباين العروة  الوثقى .٦١
حممد تقـي اخلـوئي، مطبعـة اآلداب يف : ، تأليفاخلوئيأبو القاسم ّالسيد 

 .هـ١٤٠٤النجف االرشف، 
ّمحد بن حممد بن خالـد الشيخ الثقة اجلليل أيب جعفر أ: ، تأليفاملحاسن .٦٢

الـسيد جـالل الـدين :  والتعليـق عليـه بنـرشه وتـصحيحهالربقي، عنـي
 .هـ ش١٣٧٠احلسيني، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

 فقيـه األعظـم األسـتاذ دناّسي لبحث ًتقريرا، حمارضات يف أصول الفقه .٦٣
 دّالـسي العظمـى اهللا آيـة سامحة العلمية احلوزة زعيم األمة مرجع الطائفة

 النـرش مؤسـسة ،الفيـاض إسـحاقّ حممـد اخلـوئي، املوسـوي القاسم أبو
 .ـه ١٤١٩ األوىل، الطبعة اإلسالمي،

ّ، السيد حممـد سـعيد احلكـيماملحكم يف أصول الفقه .٦٤ ، مؤسـسة املنـار، ّ
 .هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 
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ّالـسيد ّالفقيه املحقـق : تأليف،  يف رشح رشائع اإلسالممدارك األحكام .٦٥
، قـم، ، مؤسسة آل البيـت إلحيـاء الـرتاثالعاميلبن عيل املوسوي ّحممد 

 .هـ١٤١٠الطبعة األوىل، 
 .مستدرك الوسائل .٦٦
العامل اجلليـل ثقـة اإلسـالم أيب : ، تأليفمشكاة األنوار يف غرر األخبار .٦٧

مهـدي هوشـمند، دار احلـديث، الطبعـة : ّالفضل عيل الطـربيس، حتقيـق
 .هـ١٤١٨األوىل، 

د أبو القاسـم ّتقرير بحث سامحة آية اهللا العظمى السي، مصباح األصول .٦٨
 ،ّد حممد رسور الواعظ احلـسيني البهـسوديّفه السيّ ملؤل،وي اخلوئياملوس

 .ـه١٤١٧ ، الطبعة اخلامسة، إيرانـقم ، منشورات مكتبة الداوري
 .ّ، السيد اخلوئيمصباح الفقاهة .٦٩
 مـةّالعال تـأليف األنـصاري، األعظم الشيخ تقريرات، مطارح األنظار .٧٠

 الفكـر جممـع ونـرش حتقيق ،الطهراين الكالنرتي القاسم أبو املريزا قّاملحق
 .هـ١٤٢٨ الثانية، الطبعة اإلسالمي،

ق ّملحقا القاسم جعفر بن احلسن و، الشيخ نجم الدين أبمعارج األصول .٧١
 ، الطبعـة األوىل، للطباعـة والنـرش)علـيهم الـسالم   ( مؤسـسة آل البيـت ،ّاحليل

 .ـ ه١٤٠٣
 دينالـ مجـال الـسعيد الـشيخ :تـأليف، معامل الدين ومـالذ املجتهـدين .٧٢

 االسـالمي النـرش مؤسسة العاميل، الدين زين الثاين الشهيد نجل ،احلسن
 .فةّاملرش بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة

 .صنقور عيلّ حممد األصويل، املعجم  .٧٣
نجـم الـدين أيب القاسـم جعفـر بـن احلـسن ،  يف رشح املختـرصاملعترب .٧٤

 .، مؤسسة سيد الشهداء، قمّاملحقق احليل
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، احلاوي لكتاب أيب هالل العسكري وجزء مـن يةالفروق اللغومعجم  .٧٥
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة : ّكتاب السيد نور الدين اجلزائري، حتقيق

 .هـ١٤١٢، الطبعة األوىل، ّقدسةّجلامعة املدرسني بقم امل
ّ حممـد بـن آقـا سـيد بـن الـسيد حممـد ّ، السيد املجاهدمفاتيح األصول .٧٦ ّ

 .ياء الرتاثالطباطبائي، مؤسسة آل البيت إلح
 احلـسينيّ حممـد السيد العظمى اهللا آية ألبحاث ً تقريرا،منتقى األصول .٧٧

 اهلـادي، مطبعـة احلكـيم، الـصاحب عبد السيد اهللا آية الشهيد الروحاين،
 .ـه١٤١٦ الثانية، الطبعة

ّ، السيد حممد جعفر اجل يف توضيح الكفايةمنتهى الدراية .٧٨ ج، ّزائري املـروّ
 .هـ١٤١٥اعة والنرش، الطبعة السادسة، ّمؤسسة دار الكتاب للطب

 .ّ، الشيخ حممد رضا املظفراملنطق .٧٩
 الطباطبــائي، حـسنيّ حممــد دّالـسي مـةّالعال ،القــرآن تفـسري يف امليـزان .٨٠

 .قم العلمية، احلوزة يف ّاملدرسني مجاعة منشورات
 العراقـي، ضـياء آقا الشيخ العظمى اهللا آية أبحاث تقرير، هناية األفكار .٨١

 اإلسـالمي النـرش مؤسـسة الربوجـردي، تقـيّ حممد الشيخ ّققاملح رهّقر
 .هـ١٤٠٥ ّاملقدسة، بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة

 العراقـي، ضـياء آقا الشيخ العظمى اهللا آية أبحاث تقرير، هناية األفكار .٨٢
 اإلسـالمي النـرش مؤسـسة الربوجـردي، تقـيّ حممد الشيخ ّاملحقق رهّقر

 .هـ ١٤٠٥ ّاملقدسة، بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة
، ّالشيخ حممد حسني الغروي األصـفهاين ،هناية الدراية يف رشح الكفاية .٨٣

حتقيق أمحد أمحدي أمري كالئـي، انتـشارات سـيد الـشهداء، قـم، الطبعـة 
 . هـ١٣٧٤األوىل، 

ماجـد الغربـاوي، نـرش : ، حتقيـقّ، الـسيد حـسن الـصدرهناية الدراية .٨٤
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 .املشعر
 الغـروي احلـسني عبـد الـشيخ املرحـوم بـن عـيل الشيخ، هناية النهاية .٨٥

 .االيرواين
 البرشويّ حممد بن اهللا عبد املوىل التوين للفاضل ،الفقه أصول يف الوافية .٨٦

 الفكـر جممـع الكـشمريي، الرضوي حسنيّ حممد السيد حتقيق اخلراساين،
 . ه١٤١٢ األوىل، ّاملحققة الطبعة اإلسالمي،

 النجفـي الـرازي تقـيّ حممد شيخال العظمى اهللا آية ،هداية املسرتشدين .٨٧
 بقــم ّاملدرســني جلامعــة التابعــة اإلســالمي النــرش مؤســسة األصــفهاين،

 .ّاملقدسة
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 ٦٨................................يف كيفية االستدالل هبا: املقام الثاين

 ٧٠......................داللة اآلية عىل وجوب احلذر: ّاألمر األول
 ٧٣.........................ًر واجب مطلقاّكون التحذ: األمر الثاين
 ٧٤.......ً للحجية رشعاًر مساوقاّكون وجوب التحذ: األمر الثالث

 ٧٤.................................................أضواء عىل النص
 ٧٧..........االعرتاضات الواردة عىل االستدالل بآية النفر (١٢٣)



 ٤٨٩ .............................................................................................الفهرس

 ٨٠.......................................لّ األمر األواالعرتاض عىل
 ٨٠............................................ّمناقشة الوجه األول
 ٨٢.............................................مناقشة الوجه الثاين

 ٨٤...........................................ناقشة الوجه الثالثم
ّمتامية األمر األول بتاممية وجهه األول ّ...........................٨٧ 

 ٨٩........................................االعرتاض عىل األمر الثاين
 ٩٥.......................................االعرتاض عىل األمر الثالث

 ٩٨.................................................أضواء عىل النص
 ١٠٣ ................................... ّاالستدالل بالسنة )١٢٤(

 ١٠٥.....................................السنة يف معنى: ّاألمر األول
 ١٠٥...........................................السنّة عند اللغويني
 ١٠٧.............................................السنّة عند الفقهاء

 ١٠٩.........................................ّ عند األصولينيالسنّة
 ١٠٩.....طرق إثبات دليلية السنة عىل حجية خرب الواحد: األمر الثاين

 ١١٣...............................................ّأضواء عىل النص
 ١١٥.........ّاألخبار التي يستدل هبا عىل حجية خرب الواحد (١٢٥)

 ١٢٠......ّاألخبار الدالة عىل التصديق ببعض روايات: الطائفة األوىل
 ١٢١.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٢١.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٢...... عىل حتمل احلديثّّاألخبار الدالة عىل احلث: الطائفة الثانية
 ١٢٢.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٣.........................أخبار هذه الطائفةمناقشة االستدالل ب
 ١٢٤......ّاألخبار الدالة عىل أمر اإلمام برواية احلديث: الطائفة الثالثة



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٠

 ١٢٥.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٢٥.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٥.......األخبار الدالة عىل انتفاع السامع بالرواية : الطائفة الرابعة
 ١٢٦.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٢٦.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٧.....ّاألخبار الدالة عىل ذم الكذب عىل املعصوم: امسةالطائفة اخل
 ١٢٧.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٢٨.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٩......ّاألخبار الدالة عىل اإلرجاع إىل أشخاص : الطائفة السادسة
 ١٣٠.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٠.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٣١... علم الروايات إىل أهلهاّّاألخبار الدالة عىل رد: الطائفة السابعة
 ١٣٢.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٢.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٣٢.......ة عىل الرتجيح عند التعارضّاألخبار الدال: الطائفة الثامنة
 ١٣٣.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٣.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٣٤..........ّاألخبار الدالة عىل الرتجيح باألوثقية : الطائفة التاسعة
 ١٣٤.........................تقريب االستدالل بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٥.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة

 ١٣٥........األخبار الدالة عىل اإلرجاع إىل كيل الثقة: الطائفة العارشة
 ١٣٦.........................تدالل بأخبار هذه الطائفةتقريب االس

 ١٣٧.........................مناقشة االستدالل بأخبار هذه الطائفة



 ٤٩١ .............................................................................................الفهرس

 ١٣٨................إثبات صدور ما متت داللته من الطوائف السابقة
 ١٤٠...............................................أضواء عىل النص

 ١٤٣............االستدالل بالسرية عىل حجية خرب الواحد )١٢٦(
 ١٤٧..............تقريبان لالستدالل بالسرية عىل حجية خرب الواحد

 ١٤٨..عة من أصحاب األئمةّاالستدالل بسرية املترش: لّالتقريب األو
 ١٥٢.ّاالستدالل بسرية العقالء عىل حجية خرب الواحد: التقريب الثاين

 ١٥٤...............................................أضواء عىل النص
 ١٥٥....................االعرتاض عىل االستدالل بالسرية )١٢٧(

 ١٦٠.................األجوبة عىل االعرتاض عىل االستدالل بالسرية
 ١٦٠...........................ما ذكره املريزا النائيني: لّاجلواب األو

 ١٦١.................................مناقشة املصنّف جلواب املريزا
 ١٦٣........................ما ذكره املحقق اخلراساين: اجلواب الثاين

 ١٦٥..............................مناقشة املصنّف جلواب لآلخوند
 ١٦٦......................ّما ذكره املحقق األصفهاين: اجلواب الثالث

 ١٦٩............................مناقشة املصنّف جلواب األصفهاين
 ١٧١.................................ما ذكره املصنّف: اجلواب الرابع

 ١٧٣...............................................أضواء عىل النص
 ١٧٧.............االستدالل بالعقل عىل حجية خرب الواحد )١٢٨(

 ١٨١...............ّتطبيق قاعدة منجزية العلم اإلمجايل: لّالطريق األو
 ١٨٣.......................لّعرتاضان عىل االستدالل بالشكل األوا

 ١٨٣.....................النقض بالروايات التي نقلها الضعاف. ١
 ١٨٥..............) مناقشة صاحب الكفاية(مناقشة إشكال النقض 

ّوجوب العمل بأخبار الثقات ال حيقق احلجية املطلوبة. ٢ ّ......١٩٠ 



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٢

 ١٩٥...............................................أضواء عىل النص
 ١٩٩...........................الشكل الثاين للدليل العقيل )١٢٩(

 ٢٠٢..................ل والثاينّالفرق بني الشكل األو: لّاألمر األو
 ٢٠٢.........تسمية هذا الشكل بدليل االنسداد الكبري: األمر الثاين

 ٢٠٣..............ّاالستدالل بدليل االنسداد عىل حجية خرب الواحد
 ٢٠٥........................عىل دليل االنسداداالعرتاضات الواردة 
 ٢٠٨...............................................أضواء عىل النص

 ٢١١...........يف حتديد دائرة حجية األخبار: املرحلة الثانية )١٣٠(
 ٢١٤.........................البحث يف الراوي والناقل: اجلهة األوىل
 ٢١٤................................. النزاعّحترير حمل: لّاألمر األو
 ٢١٥.........................التمييز بني العادل والثقة: األمر الثاين
 ٢١٦...........................املراد بالفسق يف املقام: األمر الثالث
 ٢٢٠..................................................ّتوهم ودفعه

 ٢٢١........................ّحتديد نحو أخذ الوثاقة يف دليل احلجية
 ٢٢٩......................... واملنقولّالبحث يف املروي: اجلهة الثانية

ّما يرتتب عىل اختصاص أدلة احلجية باخلرب احليس ّ ّ ّ.............٢٣١ 
 ٢٣٥...............................................أضواء عىل النص

 ٢٣٩..............................حجية اخلرب مع الواسطة )١٣١(
َّهل تشمل أدلة احلجية اخلرب مع الواسطة ّ........................٢٤٢ 

 ٢٤٦..........جية عىل اخلرب مع الواسطةتطبيق دليل احل: اجلهة األوىل
 ٢٤٧...........................استحالة التطبيق املذكور: اجلهة الثانية

 ٢٤٨........................منيّجواب املصنّف عىل التقريبني املتقد
 ٢٥٠...............................................أضواء عىل النص



 ٤٩٣ .............................................................................................الفهرس

ّاحلجية دائرة حتديد مباحث ضمن القاعدة بحث يف ّالرس )١٣٢(
..............................................................٢٥٣ 

 ٢٥٤...........................ُقاعدة التسامح يف أدلة السنن
 ٢٥٥. يف بحث  القاعدة ضمن مباحث حتديد دائرة احلجيةّالرس: لّاألو
 ٢٥٦...........................................عنوان القاعدة: الثاين

 ٢٥٧.......................................األقوال يف املسألة: الثالث
 ٢٥٧.............ّالتسامح يف أدلة السنن واملكروهات: ّالقول األول
 ٢٥٨......................ّعدم التسامح يف أدلة السنن: القول الثاين

 ٢٥٩......................ّمدرك قاعدة التسامح يف أدلة السنن: الرابع
 ٢٦٠......عىل القاعدة<من بلغ > داللة أخبار حتقيق احلال يف: اخلامس

 ٢٦٥...............................................أضواء عىل النص
 ٢٦٧......................مةّالفوارق بني االحتامالت املتقد )١٣٣(

 ٢٧٠.........................................الفوارق النظرية: لّاألو
 ٢٧١..........................................الفوارق العملية: الثاين

 ٢٧٣..........ل والثاينّوارد ترتب الثمرة العملية عىل االحتامل األوم
 ٢٧٦.................................رأي املصنف يف قاعدة التسامح

 ٢٧٨...............................................أضواء عىل النص
 حجية الظهور

 ٢٨١.................................................متهيد )١٣٤(
 ٢٨٢..........................................أقسام الداللة

 ٢٨٣....................................أنحاء داللة اللفظ عىل املعنى
 ٢٨٦..........................أنحاء داللة الدليل الرشعي عىل احلكم

 ٢٨٨.....................................................لفت نظر



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٤

 ٢٨٩............................ًّحجية الدليل الرشعي إذا كان جممال
 ٢٩١.........................ّصور إبطال منجزية اجلامع يف املجمل

 ٢٩٦...............................................أضواء عىل النص
 ٢٩٩...................................دليل حجية الظهور )١٣٥(

 ٣٠١...................................االستدالل عىل حجية الظهور
 ٣٠٢..........عية عىل العمل بالظاهرّقيام السرية املترش: لّالوجه األو
 ٣٠٣...........قيام السرية العقالئية عىل العمل بالظاهر: الوجه الثاين

 ٣٠٦............االستدالل باألخبار اآلمرة بالتمسك : الوجه الثالث
 ٣٠٦........................................الفوارق بني هذه الوجوه

 ٣٠٧...............................................نصأضواء عىل ال
 ٣٠٩...................إشكاالت مثارة عىل الوجوه الثالثة )١٣٦(

 ٣١٢..ّ حجية الظهورعة عىلّاإلشكال عىل االستدالل بسرية املترش. ١
 ٣١٣..........................ّجواب املصنّف عىل اإلشكال املتقدم

 ٣١٤إشكاالن عىل االستدالل بالسرية العقالئية عىل حجية الظهور. ٢
 ٣١٤قصور السرية العقالئية عن شمول مجيع املوارد: ّاالعرتاض األول

 ٣١٥.........................ّجواب املصنّف عىل االعرتاض األول
 ٣١٨.....عدم قابلية السرية العقالئية إلثبات حجية: االعرتاض الثاين

 ٣١٩......................................جواب االعرتاض الثاين
 ٣٢١...............................................أضواء عىل النص

 ٣٢٥........... ّالظهور عىل املستوى التصوري والتصديقي) ١٣٧(
 ٣٣١..................ري والتصديقيّتأثري القرينة عىل الظهور التصو

 ٣٣١...............ريّة عىل الظهور التصوتأثري القرين: اجلهة األوىل
 ٣٣٢..............تأثري القرينة عىل الظهور التصديقي: اجلهة الثانية



 ٤٩٥ .............................................................................................الفهرس

 ٣٣٥...............................................أضواء عىل النص
 ٣٣٧............................تشخيص موضوع احلجية )١٣٨(

 ٣٤٠...........................................أقوال ثالثة يف املسألة
 ٣٤٣....................... االختالف بني املحتمالت الثالثةوجوه

 ٣٤٣..............................كيفية تطبيق احلجية عىل موضوعها
 ٣٤٧...............................................أضواء عىل النص

 ٣٥١.......................ّبيان احلق من املحتمالت الثالثة )١٣٩(
 ٣٥٧...............................................أضواء عىل النص

 ٣٥٩..............................ّالشك يف القرينة املتصلة )١٤٠(
 ٣٦٢................................... يف القرينة املتصلةّصور الشك

 ٣٦٥...................واحد؟هل أصالة الظهور وعدم القرينة أصل 
 ٣٧٠...............................................أضواء عىل النص

 ٣٧٣....................الظهور الذايت والظهور املوضوعي (١٤١)
 ٣٨٠...............................................أضواء عىل النص

 ٣٨٣....................ّالظهور املوضوعي يف عرص النص )١٤٢(
 ٣٨٦..................................... هذا البحثغاية من طرحال

 ٣٨٩............الصيغ التي استخدمت للتعبري عن أصالة عدم النقل
 ٣٩١...........................الكاشف عن عدم النقل بنظر العقالء

 ٣٩٢....................................ّاألدلة عىل أصالة عدم النقل
 ٣٩٢................................السرية العقالئية: لّالدليل األو

 ٣٩٤................................ّالسرية املترشعية: ل الثاينالدلي
 ٣٩٥...............................................أضواء عىل النص

 ٣٩٧...................موارد عدم جريان أصالة عدم النقل (١٤٣)



 ٥ج /رشح احللقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٦

 ٣٩٩........... يف تارخيهّفيام لو علم بأصل النقل وشك: لّاملورد األو
 ٤٠٠.... يف أصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضيهّالشك: املورد الثاين

 ٤٠٢...............................................أضواء عىل النص
 ٤٠٣.................................التفصيالت يف احلجية (١٤٤)

 ٤٠٧......التفصيل بني ظهورات القرآن وظورات غريه: لّالقول األو
 ٤٠٩...............التفصيل بني املقصود باإلفهام وغريه: القول الثاين
 ٤١٣.........................ّقميّت عىل تفصيل املحقق الاالعرتاضا

 ٤١٣.................ّاعرتاض مجلة من املحققني: االعرتاض األول
 ٤١٤...........................ّمناقشة املصنّف العرتاض املحققني

 ٤١٦......................................... يف القرينةّمناشئ الشك
 ٤١٩...............................................أضواء عىل النص

 ٤٢٣........ّالتفصيل بني من ظن بخالف الظهور وبني غريه (١٤٥)
 ٤٢٩...........................مّاعرتاض األعالم عىل التفصيل املتقد
 ٤٣١................................تعميق النائيني اعرتاض األعالم

 ٤٣٢...............................................أضواء عىل النص
 ٤٣٣..................رأي املصنف يف مقالة املحقق النائيني (١٤٦)

 ٤٣٨...............................................أضواء عىل النص
 ٤٤١............................اخللط بني الظهور واحلجية (١٤٧)

 ٤٤٥...............................................عىل النصأضواء 
 ٤٤٧.................................... الظهور التضمني) ١٤٨(

 ٤٤٩..............موقع البحث يف الدراسات األصولية: لّاألمر األو
 ٤٥٠.................................االتفاق عىل املسألة: األمر الثاين

 ٤٥٣...............الشكل الذي طرحت به هذه املسألة: األمر الثالث



 ٤٩٧ .............................................................................................الفهرس

 ٤٥٥.......................................سري البحث: األمر الرابع
 ٤٥٧.....بيان املقصود بالظهور االستقاليل والتضمني: األمر اخلامس
 ٤٥٨.................................................توضيح املسألة

 ٤٦٠...............................................أضواء عىل النص
 ٤٦١...................األقوال يف حجية الظواهر التضمنية )١٤٩(

 ٤٦٥.............................عدم حجيته يف الباقي: لّالقول األو
 ٤٦٨...................................حجيته يف الباقي: القول الثاين

 ٤٦٩..................................................زيادة وتفصيل
 ٤٧٥........................ النزاعّخروج املخصص املتصل عن حمل

 ٤٧٦...............................................أضواء عىل النص
 ٤٧٧..............................................مصادر الكتاب 

 ٤٨٧.....................................................الفهرس 
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