
ّ  
 
 
 
 

 

 
 + 

 
 

 
 

 
 ّ من القسم األولرابعاجلزء ال

  
 

 





 





 
 
 
 
 
 

 

 
 معنى كلمة املفهوم •
 أقسام املفهوم •
 ّحترير حمل النزاع •
 فهوم األصويلتفصيل الكالم يف معنى امل •

ü ّتعريف املحقق النائيني للمفهوم 
ü ّتعريف املحقق اخلراساين للمفهوم 

 ريف املختار للمفهومعالت •
ü ّاملفهوم هو املتضمن انتفاء طبيعي احلكم ّ 
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ّثم يبـني يف بيان تعريف املفهوم عند علامء األصول،  )قدس سره ( املصنّفيرشع  ّ
 : اإلشارة إىل أموروقبل الدخول يف ما أفاده ينبغي. ما هو الصحيح بنظره

  مع   مة ا فهوم   : لّاألو
لدى األصوليني وغـريهم يعـرف ) املفهوم(ع موارد استعامل كلمة ّ يتتبمن

عـىل مـا ) املفهـوم(ون يطلقون كلمـة ّغويُّة، فاللّتعدد هلم فيها اصطالحات مّأن
عنـى ه يقصد هذا هـو املّهذا هو املفهوم، فإن:  قال اللغوين فإ.فهم من الكالمُي

 فإذا أضيف إىل اللفظ كان معناه ما يفهـم مـن اللفـظ، ،الذي نفهمه من الكالم
 ّيـدل وسواء كان الكـالم . أضيف إىل اجلملة كان معناه ما يفهم من اجلملةنوإ

  عليـه اللفـظ أوّيـدلمعنـى ّ فكل ،عليه بالداللة املطابقية أم بالداللة االلتزامية
 .ً مفهوماّيسمىمنه فهم ُي

نفـس املعنـى بـام : هّفونه بأنّويعرناطقة فيطلقونه عىل مقابل املصداق، ا املّأم
 نفس الصورة الذهنيـة املنتزعـة مـن حقـائق األشـياء، سـواء أكانـت :أيهو، 

 . ة يف اخلارج أم موجودة يف الذهنّتحققم
ّأخص ، فهو عندهم بينام نرى علامء األصول يطلقونه عىل ما يقابل املنطوق

 .الثاين، وسيأيت تفصيل الكالم فيهل وّمن املعنى األو
 :ٍعىل ثالثة معان) املفهوم(تطلق كلمة >: رّقال الشيخ املظف

، سـواء )املـدلول: (منه، فيساوق كلمةفهم ُ ي الذيللفظ املعنى املدلول .١
 . ً أو جمازياًحقيقياًدلوال ملفرد أو مجلة، وسواء كان مًدلوال كان م
، للفـظًدلوال فهم، وإن مل يكن مُمعنى ي ُّل ك ما يقابل املصداق، فرياد منه.٢
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َولاملعنى األّيعم ف  . هَ وغريّ
َولمن األّأخص  ما يقابل املنطوق، وهو .٣ وهذا هو املقصود بالبحث، . نيّ

باملـدلوالت االلتزاميـة للجمـل الرتكيبيـة سـواء ّتص  خيّوهو اصطالح أصويل
، وإن كـان مـن )مفهـوم: (كانت إنشائية أو إخبارية، فـال يقـال ملـدلول املفـرد

 .)١(<املدلوالت االلتزامية
  أقسام ا فهوم: ا ا 

للمنطـوق ًفقا ا أن يكون مواّإم: املفهوم>: اإلصفهاينقال الشيخ حممد تقي 
 ّيـسمى مفهـوم املوافقـة، وّولواأل.  له يف ذلـكًيف اإلجياب والسلب، أو خمالفا

 إن كان ثبوت احلكـم ّ أنه:واملحكي عن البعض.  وحلن اخلطاب،فحوى اخلطاب
 لثبوتـه لـه ً، وإن كان مـساوياّولي باألِّيف املفهوم أوىل من ثبوته يف املنطوق سم

وال فرق بني أن يكون هناك تعليق عىل الـرشط أو الـصفة، أو ال، . ي بالثاينّسم
إن رضبـك (: كام يف داللة حرمة التأفيف عىل حرمـة الـرضب، وداللـة قولـك

 ) الفاسـقِال تؤذ(: ة مع عدم الرضب، وقولكّة األذي عىل حرم،)هِأبوك فال تؤذ
 .)٢(< دليل اخلطابّيسمىة العادل، والثاين مفهوم املخالفة وّعىل منع أذيّالدال 

 ّينقسم املفهوم إىل موافق وخمـالف، وحـد>: وقال الشيخ حممد جواد مغنية
ً نفيـا املوافق داللة اللفظ عىل ثبوت احلكم امللفوظ للمسكوت عنه وموافقته لـه

كداللة قولـه (، سواء أكانت يف املفهوم أقوى وأعىل ّعلة الشرتاكهام يف ال؛ًوإثباتا
َ من  عمل مثقال ذرة خ ا يره{: تعاىل َ ًَ َ َْ َْ ٍ  َ َْ ِ ْ َ  ّعلـة أم كانت ال)ةّ عىل حكم ما وراء الذر}َْ

                                                 
سة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ّر، مؤسـّ، الشيخ حممـد رضـا املظفـأصول الفقه )١(

 .١٥٤، ص١ج: سةّسني بقم املقدّاملدر
شيخ حممـد تقـي الـرازي النجفـي األصـفهاين، ، آية اهللا العظمى الـهداية املسرتشدين )٢(

 . ٤١٩، ص٢ج: سةّ بقم املقدسنيّسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرّمؤس
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َإن ا ين يأ لون {: كداللة قوله(يف املنطوق واملفهوم بمنزلة سواء  ُ ُ ْ َ َ ِ َأ وال ا تـا  ِ   َْ َ ْ َ َ َ

ًظلما إ ما يأ لون    طونهم نارا َ  ْ ِ ِ ُ ُ ِ َ
ُ ُ ْ َ َ ِ

ً ْ وقد يطلق عىل . )ات املفسدةّترصف عىل حرمة ال}ُ
 .املفهوم املوافق حلن اخلطاب، وفحوى اخلطاب

فهو داللة اللفظ عىل خمالفة حكم املسكوت عنه : املفهوم املخالفّحد ّأما و
 النتفاء قيد من القيود املعتربة يف املنطوق، ؛جيابللحكم املذكور يف السلب واإل

ًومن  تله من م متعمدا{: كقوله تعاىل  ُ َُ َ َُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ  ّيـدل ّتعمـد ختـصيص احلكـم باملّ، فإن}َ
 .)١(<تهّ إن قلنا بحجيّتعمدعىل نفي اجلزاء الكذائي عىل غري امل

اء  مفهـوم املخالفـة هـو عبـارة عـن انتفـاء احلكـم عنـد انتفـّأن: ّتحصلف
وإن شـئت . اخلصوصية املذكورة يف الكالم من الـرشط أو الوصـف ونحومهـا

ًإذا كان احلكم املدلول عليه التزامـا يف املفهـوم خمالفـا للحكـم الـوارد يف : قلت ً
املنطوق من حيث الـسلب واإلجيـاب أطلـق عليـه مفهـوم املخالفـة، أو دليـل 

 .رية يأيت بياهناالبحث، وهو عىل أقسام كثّ حمل اخلطاب، وهذا القسم هو
ًا مفهوم املوافقة فهو بعكس مفهوم املخالفة، يوافق املنطوق سلبا وإجياباّأم ً .

ّوهذا القسم مل يقع موردا للنزاع بني األعالم، والوجـه يف ذلـك هـو أن مفهـوم  ً
 : املوافقة ينقسم إىل قسمني

 كـام يف قولـه ،اآلكد واألقوى من حيث احلكم يف طرف امللفـوظ: أحدمها
ِيا    إ ها إن تك مثقال حبة من خردل  ت ن   صـخرة أو   ا ـسموات{: اىلتع َ َ َ َ َ ِ ِْ َْ

ٍ َ ْ  ْ ُْ َ َ ََ
ٍ
َ َ ِ ٍِ  َْ َْ ُ َُ

ِ ِ ْأو   
َ

ُ  األرض يأت بها ا   َ َِ ِ
ْ

ِ ْ
َ

ِ{)٢(. 
ًة من خردل مـوردا للحـساب، فـسائر األعـامل بطريـق ّ فلو كان مثقال حب

 .ًأقوى وأوىل تكون موردا للحساب
                                                 

 .١٤٣ص: ، الشيخ حممد جواد مغنيةعلم أصول الفقه بثوبه اجلديد )١(
 .١٦: لقامن )٢(
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: )صلّى اهللا عليه وآلـه    ( املساوي يف احلكم بني املفهوم وامللفوظ، كقول النبي:امثانيه
، فـال فـرق بـني حكـم )١(<م بقدر ما أ ـلّمن أ ل ا ر ا  أل اهللا بطنه من نار جهن>

ا كـان املقتـيض للحكـم بـالفرع ّومل. واألكثرّقل املفهوم واملنطوق بالنسبة إىل األ
يف ثبـوت حكـم األصـل ّ شك  فال،يف األصل أو أقوى وآكد من احلكم ًيامساو
 .للفرع
   ال اعّ ر ر  ل: ا الث
 عـىل ثبـوت املفهـوم وعـىل االنتفـاء عنـد ّتـدلة ّخاصتارة توجد قرينة  •

ْور ائب م ا ال    حجور م من  ـسائ م ا ـال  دخلـتم {: االنتفاء، كقوله تعاىل ْ ْ ُْ ُْ َُ َ َِ ِ ِ
  ُ ُِ ِ ِِ ْ ِ

ُ ُ َ َ َ

ْبهن فإن  م  َ َْ ِ ِ ْ ت ونوا دخلتم بهن فال جناح علي مِ  ُْ ُْ َ ََ ََ ُ ِ ِ ُ ْ َ َ ُ  عىل حرمـة ّتدل، فهذه اآلية )٢(}َ
 بمفهومها عىل ستداللالزواج من الربيبة إذا كانت يف احلجر، لكن ال يمكن اال

عنـد القـائلني بثبـوت املفهـوم ّ حتـى عدم حرمة الربيبة إذا مل تكـن يف احلجـر؛
  ـةّخاصالتي هي قرينة  ـ هو وجود النصوص يف ذلك ّوالرس. للجملة الوصفية

وهـذه . )٣(ًعىل حرمة الزواج من الربيبة مطلقا؛ سواء كانت يف احلجر أم مل تكـن
ًالصورة مل تقع موردا للنزاع بـني املثبتـني للمفهـوم واملنكـرين لـه، فـال القائـل 

                                                 
 حممـد الشيخ ثّاملحد الفقيه تأليف الرشيعة، مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل تفصيل )١(

 الـرتاث، إلحيـاء )علـيهم الـسالم   (البيـت آل سةّمؤسـ ونرش حتقيق العاميل، ّاحلر احلسن بن
 .١٥، باب حتريم الربا، ح١٢٢، ص١٨ج: ١٤١٤ الثانية، الطبعة

 .٢٣: النساء )٢(
 :٢١ بـاب ، أبواب املـصاهرة،٤٦٥، ص٢٠ج: )املصدر السابق (وسائل الشيعة: ُانظر )٣(

 ال رشاؤمهـا ،ن أعتقـتإهـا وبنتهـا وّوطئهـا حـرم عليـه وطء أم من ملك جاريـة فّنإ
هـا ّة حرمـت عليـه أمّ وكذا من وطئ احلـر،حترم عليه إحدامهان مل يطأها مل إ و،وخدمتهام

 .وبالعكسوبنتها اململوكتان 
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مـن نكر للمفهوم يمنع ة، وال املّخاصبثبوت املفهوم يمنع من عدم ثبوته بقرينة 
 .ةّاصت عليه القرينة اخلّا إذا دلثبوته مل
ة عىل الثبوت أو العدم، بـل يـستفاد ذلـك ّخاص ال توجد قرينة :وأخرى •

ًة، وهذه الـصورة هـي التـي وقعـت مـوردا ّ اجلملة ومن القرينة العامّمن حاق
 .للنزاع بني األعالم

 : من جمموع ما ذكرناه أمورّتحصلف
 علامء األصول خيتلـف عنـه عنـد علـامء اللغـة  معنى املفهوم عندّ أنً:الّأو
 .واملنطق

 النـزاع هـو ّ املفهوم ينقسم إىل مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة، وحملّأن: ًثانيا
 .ّولالثاين دون األ

 عىل ثبوت املفهوم وعدم ثبوته هو مـا يـستفاد ستدالل املناط يف االّ أن:ًثالثا
 .ةّاصة ال اخلّمن القرائن العام
 حـول تعريـف )قـدس سـره   ( صنّفلك نرشع يف بيان مـا أفـاده املـإذا عرفت ذ

 .املفهوم
 

 ال  املفهوم عند علـامء األصـول هـو مـدلول التزامـي للكـالم،ّأنّ شك ال
مـدلول ّ كـل لـيس ه ولكنّ،فق عليه عند علامء األصولّمطابقي، وهذا القدر مت

 للمـدلول ًيااملفهوم يف علم األصول ليس مساوّ أن باعتبار؛ ًامفهوم ّيعدالتزامي 
 :ًفمثال. )١(للجمل الرتكيبية ةلتزامياالل يلاد من املّخاصنوع االلتزامي، بل هو 

ً يكون مدلوال التزاميا لـدليل وجـوب ذي املّقدمةوجوب امل  ـ بنـاء عـىل ّقدمـةً
                                                 

ًعـىل القلـم، فهـو لـيس مفهومـا ) الـدواة(ا املدلول االلتزامي للمفرد كداللـة لفـظ ّأم )١(
 .ويلباالصطالح األص



 ١٣ ............................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 ال يـدخل يف ّقدمـة البحث يف وجـوب املّالقول باملالزمة بني الوجوبني ـ مع أن
، )ّضـدهوجـوب يشء يقتـيض حرمـة : (وهكذا األمر يف قاعدة. بحث املفاهيم

إذا  :الواجب تثبت بالداللـة االلتزاميـة لـدليل الوجـوب، بمعنـىّضد فحرمة 
هـذا املـدلول االلتزامـي ال يـدخل يف  ّأن مع ،ّضدهالزمه حرمة ، فوجب يشء

ّ مدلوال التزاميـا للنهـي عنهـا، ألن  بطالن العبادة يكون:ًوأيضا. بحث املفاهيم ً ً
  مع والبطالن،لتزامي هو الفساداال ه ومدلول،نهي عن العبادة مدلول مطابقيال

 . املفاهيممن ليس ّأنه 
. باملـصطلح األصـويلًهوما  التزامي يعترب مفٍ مدلولُّليس كلّ أنه :ّتحصلف

ز ّ تعريـف يميـمن هنا احتجنـا إىل. ّنعم، كل مفهوم أصويل فهو مدلول التزامي
 -يف املـتن ـ )قـدس سـره  ( املـصنّفوقد ذكر . املفهوم عن بقية املدلوالت االلتزامية

 .)قدس سره(ما خيتاره هو :  النائيني، والثاينّمحققلل: ّولتعريفني للمفهوم؛ األ
   ا ائ    لمفهومّحققتعر ف ا 
للجملـة ل االلتزامـي املـدلوّأنـه ب: املفهـوم )قدس سـره  ( النائيني ّحققف املّعر
ً بينا  عىل وجه يكونةيالرتكيب  أو املدلول االلتزامي الذي يكون ّخص،باملعنى األّ
ًبينالزومه   .ّعمً مطلقا ولو كان باملعنى األّ
ذكـروا يف م ّأهنـ:  منطقيـة حاصـلهاّمقدمةتوضيح ذلك ينبغي استذكار لو

اجلـزء والعريض هو . ّيضعر وأ ّذايتّإما ّيات من علم املنطق أن اليشء ّباب الكل
موه ّم قـسّ إهنثم. يعرض عىل موضوعه وحيمل عليهالذي اخلارج عن املوضوع 

 :إىل قسمني
ًما ال يمتنع انفكاكه عقال عن موضوعه كأوصـاف :  مفارقّ عريض:لّاألو

 .وهذا القسم ليس هو مورد احلاجة. ة من أفعاله وأحوالهّاإلنسان املشتق
ًا يمتنع انفكاكه عقال عن موضـوعه، كوصـف وهو م:  الزمّ عريض:الثاين
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. ت الزوجية عن األربعة النتفت األربعـةّ للنار، فلو انفكّالزوج لألربعة واحلار
فالالزم هـو مـا يـستحيل انفكاكـه >. ت احلرارة عن النار النتفت النارّولو انفك

ًعن ملزومه خارجا وعقال، مثل الالزم من قولنا ّ، فـإن )اهللا واجـب الوجـود: (ً
صف ّتـالّإال وجوب الوجود يستحيل انفكاكه عن البـاري سـبحانه وتعـاىل، و

ًتعاىل باإلمكان وهو حمال، حيث لو كان الوجود ممكنا له تعاىل باإلمكـان الـذي 
ّيراد منه سلب الرضورتني لكان حمتاجا إىل الغري، واهللا غني مطلق ً>)١(. 

 :والعريض الالزم يقسم إىل ثالثة أقسام
ه ّتصور ملزومه ّتصوروهو ما يلزم من : ّ باملعنى األخصّالبنيم  الالز:اّأوهل

 ّمجـرد نظري انتقال الذهن من اللفظ إىل معنـاه ب؛ يشء آخرّتوسطبال حاجة إىل 
 ّتـصور ّجمـرد ّفإن. اجتامع النقيضني حمال اللفظ؛ لوجود العالقة بينهام، وّتصور
وهكـذا مثـل . وهو املحالية  الالزمّتصور لٍكاف ،وهو اجتامع النقيضني ،امللزوم
 .إذا طلعت الشمس فالنهار موجود :قولك

 امللـزوم ّتـصوره وّتـصوروهـو مـا يلـزم مـن : ّ باملعنى األعـمّالبني :ثانيها
يف ها ّتصورهناك بعض املفاهيم ال يكفي  النسبة بينهام اجلزم باملالزمة، فّتصورو
ّئا آخر، ثـم نأخـذ النـسبة  شيّتصورها ونّتصورأن نّالبد النتقال إىل الزمها، بل ا ً

ا نـصف الثامنيـة، ّاحلكم عىل األربعة بأهنـ:  من قبيل؛نحكم بالنتيجةوبعد ذلك 
ت ّتـصورا نصف الثامنية، ولكن إذا ّت األربعة قد تغفل عن أهنّتصورفإنك إذا 

ففي مثـل هـذه الـصورة . ا نصفهاّت النسبة بينهام جتزم بأهنّتصورًأيضا الثامنية و
ًأوالّالبد  ، ثـم نحكـم، فهـذا الـالزم وهـو الثامنية ّتصورن األربعة، وّتصورأن ن ّ

 النسبة ّتصورو الثامنية ّتصورو األربعة ّتصور عىل ّتوقفيللثامنية ألربعة انصفية 
                                                 

ّر؛ تقريرا لدروس آية اهللا املحقق ّمة املظفّ للعالرشح كتاب املنطق )١(  كامل احليدري، ّالسيدً
 .٤٠٤ص، ١ج:  هـ١٤٣٢بقلم الشيخ نجاح النويني، دار فراقد، الطبعة األوىل، 
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ة أشـهر ّاحلمل وهـو سـتّأقل وهكذا استنباط . باملالزمةنحكم  بعد ذلك ،بينهام
ْوا ـواِ ات يرضـعن أوال{: من اآليتني َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ ْ ِدهـن حـول    لـ َ ِْ ْ َُ َِ َ ْ  َ ُو لـه وفـصا  {، )١(}َ ُ َ ِ َ َُ ُ ْ َ

ًثالثون شهرا ْ َ َ ُ  النسبة بينهام يستنج ذلك بال حاجـة إىل ّتصورمها وّتصور، فمن )٢(}َ
 .دليل خارجي

 ّالبـني مـن ّفيكون أعم ؛ً مطلقاّالبنيوهو ما يقابل : ّالبنيالالزم غري  :ثالثها
التـصديق واجلـزم ال يكفـي يف بـأن  ّعـم،عنى األ بـاملّالبـنيوّخـص باملعنى األ
إىل إقامـة ذلـك ثبـات إلحتـاج ن الطرفني والنـسبة بيـنهام، بـل ّتصورباملالزمة 
ث ّت املثلّتصور إذا ّفإنكث زواياه تساوي قائمتني، ّمثل احلكم بأن املثل. الدليل

وع ت النسبة بينه وبني جممـّتصور جمموع زواياه تساوي قائمتني وّت أنّتصورو
 اجلزم ّفإنُزواياه ومل تقم الدليل اهلنديس عىل ذلك، فال يمكنك اجلزم باملالزمة، 

 ّتـصورث وّ زوايـا املثلـّتـصور عـىل الربهـان اهلنـديس، وال يكفـي ّتوقف ياهب
وهكذا املالزمة بني األمـر بالـيشء .  النسبة للحكم بالتساويّتصورالقائمتني و

 ؛ خارجيـة إلثباهتـاّمقدمةج إىل االستعانة ب القول هبا حيتاّ، فإنّضدهوالنهي عن 
 .ّخصوال باملعنى األّاألعم نة ال باملعنى ّلكوهنا غري بي

 اللزوم عـىل مراتـب ّنإ>:  العراقي إىل هذه األقسام بقولهّحققوقد أشار امل
 :وأقسام
مـرين بمرتبـة مـن اخلفـاء، بحيـث حيتـاج ن تكون املالزمة بـني األأ :منها

م إىل االلتفات التفصييل بأصل املالزمة بينهام كي ينتقل الذهن االنتقال إىل الالز
 حتتـاج يف ٍ كانـت املالزمـة يف اخلفـاء بنحـو:بعبـارة أخـرى و.بعده إىل الـالزم

االنتقال إليها إىل تدقيق النظر، ومن ذلك مجيع ما يصدر من أرباب العلـوم مـن 
                                                 

  .٢٣٣:  البقرة)١(
  .١٥: ألحقاف ا)٢(
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المـه مـن التـوايل  بام يقتضيه الزم كًخذ بعضهم بعضاأشكاالت العلمية يف اإل
لوال خفاء املالزمة عىل صاحب الكالم ملا صدر منه ما يلـزم ه ّحيث إنالفاسدة، 

 .من التوايل الفاسدة من كذا وكذا
ن تكون املالزمة واضـحة يف اجلملـة بنحـو يكفـي يف االنتقـال إىل أ :ومنها

 أصـل  امللزوم واملالزمة، من دون احتياج إىل دقيـق النظـر يفّتصور ّجمردالالزم 
 . ة أشهرّاحلمل ستّأقل االنتقال إىل املالزمة، ومن ذلك داللة اآليتني عىل كون 

 كانـت ارتكازيـة ومألوفـة يف ٍن تكون املالزمة يف الوضوح بمثابـةأ :ومنها
 امللزوم بال احتيـاج إىل ّتصور ّجمرداألذهان، بحيث يكفي يف االنتقال إىل الالزم 

أكثر الكنايات كاحلاتم واجلود، ، ومن ذلك ًمجاالإ أم ًااللتفات باملالزمة تفصيال
 ولـئن شـئت .قسام ومراتب للـزومأنو شريوان والعدالة، ونحو ذلك، فهذه أو

 وعـن ّعـم، بـاملعنى األّالبني وعن الثـاين بـ،ّالبني باللزوم الغري ّاألول عن ّفعرب
 .)١(<ّ باملعنى األخصّالبنيالثالث ب

مه قـسمة ّ النائيني فقـد قـسّحققاملّأما ، هذه هي أقسام الالزم عند املناطقة
 )قـدس سـره   (ه ّحيث إن وّعم،ّ والزم بني باملعنى األّخص،ّثنائية؛ الزم بني باملعنى األ

 بـاملعنى ّالبني ّ خارجية، من هنا نفهم أنّمقدمةف الثاين بام حيتاج إىل برهان وّعر
 ّتوسـطة إىل ه بـال حاجـّتصور ملزومه ّتصورعنده يشمل ما يلزم من ّخص األ

 النـسبة بيـنهام اجلـزم ّتـصور امللـزوم وّتصوره وّتصوريشء آخر، وما يلزم من 
 كـال هـذين القـسمني يقعـان حتـت : النـائينيّحقـقوبحسب قسمة امل. باملالزمة
الداللـة االلتزاميـة تنقـسم إىل >:  وهذا ما أفـاده بقولـه.ّخص باملعنى األالالزم

                                                 
ّره املحقـق ّضـياء العراقـي، قـر، تقرير أبحاث آية اهللا العظمى الشيخ آقـا هناية األفكار )١(

الشيخ حممد تقي الربوجردي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني بقـم 
 .٤٦٨، ص٢ـ ١ج:  هـ١٤٠٥سة، ّاملقد



 ١٧ ............................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 النفهام املوضوع له إن كان بنحـو ءهام يشنفالزوم ّألن  ؛قسمني لفظية وعقلية
 ، كام يف مثال الضوء والشمس أو العمـى والبـرصّخص، باملعنى األّالبنياللزوم 

 وإن ، أخـرى عقليـةّمقدمة لعدم احتياج داللة اللفظ حينئذ إىل ؛فالداللة لفظية
بـأن يكـون االنفهـام الـالزم النفهـام ّاألعـم  بـاملعنى ّالبـنيكان بنحو اللـزوم 

 مـن وجـوب مـا ّمقدمة خارجية كانفهام وجوب ّمقدمة إىل ًملوضوع له حمتاجاا
 . )١(< كانت الداللة عقلية، عليهاّتوقفي

 ملزومه ّتصوربام يلزم من ّخص  باملعنى األّل للبنيَّ مث)قدس سره (ّنه إ :َفإن قلت
 .  يشء آخرّتوسطه بال حاجة إىل ّتصور

قـدس  (ًحصار، خصوصا بعد الترصيح منـه عىل االنّيدل التمثيل ال ّإن: ُقلت
 .ّ بأن القسمة ثنائية وليست ثالثية)سره

بـاللزوم ّاألعم  باملعنى ّالبنيمن خلط اللزوم  )قدس سره( ه ما يف كالمخيفىال و
 بـاملعنى ّالبـنييمتاز عـن اللـزوم ّإنام ّاألعم  باملعنى ّالبني اللزوم ّنإف> ،ّالبنيغري 
ل نفـس امللـزوم يف ّتعقـّخـص  بـاملعنى األّالبـنيللـزوم يكفي يف اّأنه بّخص األ

 ، ال يكفي فيـه ذلـكّإنهفّاألعم  باملعنى ّالبني بخالف اللزوم ،االنتقال إىل الزمه
 كان لـزوم انفهـام ّأما إذا و. الالزم وامللزوم والنسبة بينهامّتصورفيه من ّالبد بل 
  فاللزوم ال يكـون،خارجية عقلية ّمقدمة ّ إىل ضمً آخر حمتاجاء النفهام يشءيش
ًبينا  حيتـاج ّ أنـه  بـامّقدمة من وجوب ذي املّقدمة وعليه فانفهام وجوب امل.ًأصالّ

 .)٢(<ّالبنيإىل حكم العقل بثبوت املالزمة يكون من قبيل اللزوم غري 
 النائيني يـشمل مـا ّحققعند املّخص  باملعنى األّالبني الالزم ّكيفام كان، فإن

                                                 
 اخلوئي، منشورات مـصطفوي ـ قـم ّالسيد، تقريرات بحث النائيني، أجود التقريرات )١(

 .٤١٣، ص١ج:  ش١٣٦٨سة، الطبعة الثانية، ّاملقد
 .٤١٥، هامش ص١ج: ، مصدر سابقأجود التقريرات )٢(
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 يشء آخـر، ومـا يلـزم مـن ّتوسطه بال حاجة إىل ّتصورزومه  ملّتصوريلزم من 
 ّالبـنيالـالزم ّأمـا .  النسبة بينهام اجلزم باملالزمةّتصور امللزوم وّتصوره وّتصور

 .)١( عند املناطقةّالبنيعنده فهو الالزم غري ّاألعم باملعنى 
ح باالصـطالاملفهـوم  ّ النـائيني أنّحقـق املّيـدعي: ، نقولّقدمةبعد هذه امل

 سـواء كـان ّخـص،بـاملعنى األ ّالبـنيً مطلقا أو الالزم ّالبنيالالزم هو األصويل 
 كـامـ   املدلول االلتزامي لهّتصور املدلول املطابقي للكالم يكفي يف ّتصورنفس 

 املدلول املطـابقي وهـو ّتصورفنفس ) ّإذا غربت الشمس فصل: (يف قول املوىل
 أم  ـ الوجوب عنـد انتفـاء الغـروبوجوب الصالة عند الغروب يقتيض انتفاء

 اجلزم باملالزمة  كام لو كان ـكذلك مل يكن ّأما إذا . النسبة بينهامّتصوراحتجنا إىل 
 الطرفني والنسبة بينهام، بل حيتاج إثبـات املالزمـة إىل إقامـة ّتصورال يكفي فيه 
ّنعم، هـو مـدلول التزامـي ولكـن لـيس كـل .  فهو ليس بمفهوم ـالدليل عليه

 .ًا مفهومٍّلول التزاميمد
ومـا ّضد  وحرمة الـّقدمة يف خروج مثل وجوب املّ الرسّتضحوهبذا البيان ي

 وإن كانـت ثابتـة بـني  ـعىل القـول هبـا ـ  املالزمةّالكالم، فإنّ حمل شاكلهام عن
 ا ليست عىلّأهنّإال ، ّضدهته ووجوب يشء وحرمة ّمقدموجوب يشء ووجوب 

تـه ّمقدم وجوب اليشء وّتصور ّجمردنفس ال تنتقل من ّ، ألن الّالبنينحو اللزوم 
ومثلها .  أخرى وهي حكم العقل باملالزمة بينهامّمقدمة ّتصورإىل وجوهبا ما مل ت

ا ّألهنـهـذه املـداليل ليـست مفـاهيم؛ ّ فـإن داللة النهي يف املعاملة عىل الفساد،
                                                 

 ّالبـنيّ فـرس ف يف تقريرات بحثه، حيـثوهبذا البيان يظهر وجه املساحمة يف عبارة املصنّ )١(
: انظـر. ر امللزومّد تصوّره جمرّ النائيني بالالزم الذي يكفي يف تصوّحقق عند املّاألخص

ّ، تقريـرا ألبحـاث سـياللفظـيبحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحـث الـدليل  دنا ً
، سـامحة )قـدس سـره  (د حممـد بـاقر الـصدر ّوأستاذنا الشهيد السعيد آية اهللا العظمى السي

 .٥٧٢، ص٧ج: نيّ حمب:ّمة احلجة الشيخ حسن عبد الساتر، نرشّالعال
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ية أو رشعيـة إىل قرينة عقلّضم مجيعها حتتاج إىل إقامة الربهان عليها، ومن دون 
 . املدلول االلتزاميّتصوراملدلول املنطوقي ال يمكن 

 )قدس سره ( النائيني ّحققوقد ذكر امل>:  يف املتن)قدس سره ( املصنّف قال :لفت نظر
ّخـص  بـاملعنى األّالبنيأو الالزم  ،ًمطلقا ّالبني املفهوم هو الالزم ّهبذا الصدد أن

 يريـد بـه ،ً مطلقـاّالبـني املفهـوم هـو الـالزم ّإن: فقولـه. <يف مصطلح املناطقة
 .ّعـم بـاملعنى األّالبنيوّخص  باملعنى األّالبنياالصطالح املتعارف الذي يشمل 

يريد به اصطالح املريزا النائيني الذي يشمل  ،ّخص أو الالزم باملعنى األ:وقوله
يف >: )قـدس سـره   (وله قّ فإن وعليه. ًأيضاّاألعم  باملعنى ّالبنيوّخص  باملعنى األّالبني

 ّالبـني املفهـوم هـو الـالزم ّنإ>: نعم، لـو قـال. هّ ليس يف حمل<مصطلح املناطقة
 ّحقـقامليف مـصطلح ّخص  باملعنى األّالبنيأو الالزم يف مصطلح املناطقة ًمطلقا 
 .  للعبارة واملطلبّ كان أتم<النائيني

 يرجــع إىل <اطقــةيف مــصطلح املن>: )قــدس ســره( قولــه ّنإ: ويمكــن أن نقــول
ٍ وحينئـذ ّخـص، بـاملعنى األّالبـنيالالزم ، وً مطلقاّالبنيالالزم  إىل :أياالثنني، 

. ّ عـىل العـامّاصمـن بـاب عطـف اخلـ) ًمطلقـا(عىل ) ّاألخص(يكون عطف 
 . هو األنسب كام ال خيفىّاألولوالتوجيه 

 . ذ الشهيد بنظر األستاٍّ النائيني غري تامّحققما أفاده املّ فإن وكيفام كان
    عر ف ا ائ  ّا صنفمناقشه 

 ّحقـق الـذي أفـاده املالتعريـف ّمتاميـة عـدم )قدس سـره  (الشهيد يرى األستاذ 
يف القضية الرشطية نريـد أن ّأننا  ـ يف بحث مفهوم الرشط ـ  سيأيتهّالنائيني؛ ألن

ّهـي بينـة ّما إ املالزمة ّ أنىدعُأن يّالبد  ف،نثبت املالزمة بني الرشط وبني اجلزاء
 الـالزم وامللـزوم ّتـصورّأن  يعني ّعم،ّبينة باملعنى األّأقل أو ال ّخص باملعنى األ

ُ بعـض الرباهـني التـي أقيمـت ّنجـد أنّأننا  مع ،املالزمة للحكم بٍوالنسبة كاف
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ّ فكيف يمكـن أن يـد، الفيلسوفّبراهني ال يفهمها إالهي إلثبات املالزمة  عى ُ
 امللـزوم لالنتقـال إىل ّتـصورالتي يكفي فيها ّخص  باملعنى األّاملالزمة بينةأن هذه 
 !؟الالزم

ّيف بعض الرباهـني التـي أقيمـت إلثبـات مفهـوم الـرشط نتوسـ: ًفمثال ل ُ
 ةنـّفهذه املالزمة ليست مالزمة بي.  الفيلسوفّقاعدة الواحد التي ال يفهمها إالب

أو ًمطلقـا  ّالبـنيلـالزم  املفهـوم هـو اّ فال يمكن أن نلتزم بـأنّخص،باملعنى األ
 .ّخص باملعنى األّالبنيالالزم 

وهذا الوجه ال ينطبق عـىل واقـع البحـث الـذي يبحثـه >: قال يف البحوث
 ًم طرحـوا وجوهـاّإهن نفسه، فـّحققون يف باب املفاهيم بام فيهم هذا املّاألصولي

ًبينـاتها يثبـت الـالزم ولكـن ال يكـون ّإلثبات املفهوم عىل تقدير متامي بـاملعنى  ّ
ّ بل قد يكون الزما غري بنيّخص،األ وا إلثبـات املفهـوم بقاعـدة ّمتسك :ً فمثال.ً

  :<من واحدّإال الواحد ال يصدر >فلسفية هي قاعدة 
حـال سـواء ّ كـل  يف اجلزاء عىلّؤثرمّ أنه ّببيان أن مقتىض إطالق الرشطّإما 

ًعلـةر  لـو كـان هنـاك يشء آخـ:ٍقارنه أو سبقه يشء آخر أم ال، وحينئذ  لـنفس ّ
 الرشط يف اخلارج لكـان ّحتقق ذلك اليشء قبل ّحتقق فلو ،ًاحلكم يف اجلزاء أيضا

 ذلـك الـيشء مـع ّحتققذلك اليشء اآلخر هو املوجد للجزاء دون الرشط، ولو 
ًعلـةًالرشط معا ومتقارنني كان املجموع   ال الـرشط بخـصوصه، فبالنتيجـة ال ّ

ًعلةيكون الرشط بام هو هو   عند سبق ذلك اليشء اآلخر أو عند تقارنـه  للجزاءّ
 ،من االثنني ـ الذي هو احلكم باجلزاء ـ لزم صدور الواحد بالشخصّإال  و،معه

 .وهو مستحيل
ٌعلةلو كان هناك ّ أنه ببيانّوإما   ّؤثر فلـو كـان املـ، أخرى يف جانب الـرشطّ

 ّهو طبيعـيو ـ  لزم صدور الواحد بالنوع، وذلك البديل بعنوانه،الرشط بعنوانه
 هـو اجلـامع بـني ّؤثر ولو كان املـ، وهو مستحيل، من االثنني ـ احلكم يف اجلزاء



 ٢١ ............................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 .ًا بعنوانهّؤثرالرشط وذلك البديل فهذا خالف ظهور الرشط يف كونه م
الفالسـفة، ّإال  ال يدركـه ٍّ فلـسفيٍفأثبتوا املفهوم يف اجلملة الرشطية بقانون

ًبينـاًلقـانون الفلـسفي الزمـا فكيف يكون املفهوم الثابت بمثـل هـذا ا  بـاملعنى ّ
 .)١(<ّاألخص
الواحـد ال : (وا بالقاعدة الفلـسفيةّمتسكني األصوليني ّحقق املّأن: ّتحصلف

 ومـن  ـ هّ يأيت يف حملـٍعىل ختريج ـ ، إلثبات مفهوم الرشط)واحدّإال يصدر منه 
ملـدلول  اّتـصور ّهذه القاعـدة الفلـسفية إىل املـدلول املطـابقي يـتمّضم خالل 

 . االلتزامي
ًبيناّومن الواضح أن املفهوم عىل هذا األساس ليس  ؛ إذ لو ّ باملعنى األخصّ

 . بالقاعدة الفلسفيةّتمسككان كذلك ملا احتاجوا إلثباته إىل ال
 

: ّاألولتعـريفني للمفهـوم؛   ـيف متن احللقـة ـ )قدس سره(ذكر األستاذ الشهيد 
عىل  ـ هنا ـ وسوف نزيد، )٢()قدس سره(ما خيتاره هو : والثاين. ي النائينّمحققكان لل

 ّ اخلراساين مع اإلشارة إىل بعض ما أورد عليه، ثـمّحققما أفاده بذكر تعريف امل
 .يف املقطع التايل نبحث ما هو الصحيح بنظره واملختار عنده

   ا راسا   لمفهومّحققتعر ف ا 
 نـشري إىل سـبب عدولـه عـن ،ين للمفهوم اخلراساّحقققبل بيان تعريف امل

 إىل ))الفـصول((الـشيخ احلـائري يف نـسب : التعريف القديم للمفهوم، فنقـول
ّ دل  مـاهو(( : املفهومّأن: احلاجبي إىل ))املطارح((املشهور والشيخ األنصاري يف 

                                                 
 .١٣٨، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظي )١(
 .شاء اهللا  املقطع التايل إنوسيأيت بحثه يف )٢(
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، )٢(هـو احلكـمّإنـام  ةاملوصـول) مـا(ـواملراد بـ، )١())النطقّ حمل عليه اللفظ ال يف
، واملراد بـالنطق )ّدل(   ق بّ متعل)٣( ظرف لغو)النطقّ حمل يف(:  قوهلمّالظاهر أنو

 يف مـن اللفـظ هو املنفهم :املفهوم ف،وعليه .ظ بهّ التلف:أيهو النطق باللفظ ّإنام 
 . النطقّ حمل غري

  ما يستفاد من القضية امللفوظة معنى خارج عـنًكثرياّأنه >: ولكن يرد عليه
إن (: الكالم يف املقام بالرضورة، كام إذا قـال زيـدّ حمل ن غري كونهالنطق، م ٍّحمل
ة مـزاج عمـرو، واقتـداره عـىل ّ يستفاد منه بالرضورة صـحّإنه ف،) جاءينًراْعم
 . )٤(<النطقّ حمل ، وغري ذلك من املعاين التي هي خارجة عن اللفظ يفيءاملج

حكـم لغـري > :هّفه بأنـّ عدل العضدي عنه فعر،تعريف خمدوشه ّحيث إنو
ً، يف قبال املنطوق الذي يكون حكام ملذكور وحـاال )٥(<مذكور وحال من أحواله ً

ّأن :  ـ مـصدرية) مـا(عـىل مـا زعـم مـن كـون لفظـة  ـ وتوجيهه>. من أحواله
ًاملنطوق داللة اللفظ عىل مدلوله حال كون ذلك املدلول يكون موضـوعه ثابتـا 

                                                 
 يف األصول الفقهيـة، الـشيخ حممـد حـسني بـن عبـد الـرحيم الفصول الغروية: ُانظر )١(

، مطارح األنظار. ١٤٥ص:  هـ١٤٠٤الطهراين احلائري، دار إحياء العلوم اإلسالمية، 
ّمـة املحقـق املـريزا أبـو القاسـم الكالنـرتي ّتقريرات الشيخ األنصاري، تـأليف العال

 .١٢ص، ٢ج: ١٤٢٨لطهراين، حتقيق ونرش جممع الفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، ا
ّانظر تقريرات آية اهللا املجد )٢(  مؤسـسة ،الروزدري عيل املوىل ّحققامل مةّللعال ،د الشريازيُ

 .١٣٥، ص٣ج: هـ ١٤١٤ األوىل، الطبعة الرتاث، إلحياء)عليهم السالم( البيت آل
 .زيد حصل يف الدار: ًالعامل فيه مذكورا، كام يف قولكهو ما كان : ظرف لغو )٣(
 ّالـسيدّمة املحقق آية اهللا املجاهـد الـشهيد الـسعيد ّالعال: ، تأليفحتريرات يف األصول )٤(

، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمـام اخلمينـي، الطبعـة األوىل، )قدس سره(مصطفى اخلميني 
 .٤ ـ٣، ص٥ج:  هـ١٤١٨

 .٣٠٦ ص:، للعضديرشح خمترص األصول )٥(



 ٢٣ ............................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

ًلعامل املقدر حاال عن الضمري املجـرور ًقا باّالنطق، فيكون الظرف متعلّ حمل يف ّ
 .)١(<باعتبار موضوعه، فيكون من قبيل إجراء الصفة عىل غري من هي له

، رضورة ً املوضوع مذكور يف املفهـوم أيـضاّبأن>: ًخمدوش أيضاه ّحيث إنو
ًأيـضا  تعريفـه ّ مذكور بشخصه، مع أن)إن جاء زيد فأكرمه(:  يف قولكً زيداّأن

ًمـضافا إىل  ،)٢(<ا هـو مـورد النظـر يف هـذه البحـوثّممـّعـم األيكون للمفهوم 
صـاحب الكفايـة عـدل ، )٣(اإليرادات الكثرية التي أوردها الشيخ األعظم عليه

حكـم ّ أنـه هو حكم غري مذكور ال:  املفهومّبأنالقول عن تعريف العضدي إىل 
 .لغري مذكور

كام يظهـر مـن  ـ ملفهوم اّإن>: )قدس سـره ( اخلراساين ّحقققال امل: توضيح ذلك
 تـستتبعه خـصوصية ّ أو إخبـاريّهو عبارة عن حكـم إنـشائي  ـموارد إطالقه

املعنى الذي أريد من اللفظ، بتلك اخلصوصية ولو بقرينة احلكمة، وكان يلزمـه 
 )إن جاءك زيـد فأكرمـه(جياب والسلب أو خالفه، فمفهوم لذلك، وافقه يف اإل

سالبة برشطها وجزائها، الزمة للقضية الرشطية قضية رشطية   ـلو قيل به ـ ًمثال
التي تكون معنى القضية اللفظية، وتكـون هلـا خـصوصية، بتلـك اخلـصوصية 

ّ أنـه  غري مـذكور، الٌهو حكمّإنام  املفهوم ّإن:  أن يقالّ فصح.كانت مستلزمة هلا
 عـالم، مـعبرام بني األبه، وقد وقع فيه النقض واإل ِّحكم لغري مذكور، كام فرس

 مـن قبيـل رشح االسـم، كـام يف ّألنـه ؛ال موقع له كام أرشنا إليه يف غري مقامّأنه 
 .)٤(<التفسري اللغوي

                                                 
 .١٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )١(
 .٤، ص٥ج: ، مصدر سابقحتريرات يف األصول )٢(
 .١٩ـ١٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار: ُانظر )٣(
ّ، تأليف األستاذ األعظم املحقق الكبـري اآلخونـد الـشيخ حممـد كـاظم كفاية األصول )٤(

 .١٩٣ص: هـ١٤٠٩إلحياء الرتاث، ساين، حتقيق مؤسسة آل البيت ااخلر
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 : نقطتني رئيسيتنيّتضمن اخلراساين ّحققوكالم امل
ً إن املفهوم تارة يكون إنشائيا وأخرى يكون قـضية خربيـة، و:األوىل  ّاألولّ
املفهـوم ّ فـإن ،)يـد فأكرمـهن جـاءك زإ(: املفهوم احلاصل من قولك: من قبيل

، وهـذه )ال تكرمـهفـن مل جيئ زيد إ(احلاصل املستتبع هلذه القضية املنطوقية هو 
ن رضبت إ: (املفهوم احلاصل من قولك: والثاين من قبيل. نشائيةإالقضية قضية 

 ال ًن مل ترضب زيـداإ( :املفهوم املستتبع للقضية املنطوقية هوّ فإن ،)هُ رضبتًزيدا
ن مل يرضبه املخاطـب، إ ًال يرضب زيدا ّبأنه قد أخرب عن نفسه ّاملتكلمف، )رضبهأ

كرام زيـد عنـد عـدم إنشاء عدم إ ّتضمناملفهوم قد ّ فإن بخالف القضية األوىل
 وأن ّ فالبـد، القضية املفهومية مستفادة مـن القـضية املنطوقيـةّجميئه، وحيث إن

ة اسـتتبعت القـضية تكون يف القضية املنطوق هبا خصوصية، تلـك اخلـصوصي
املفهومية، وتلك اخلصوصية هي كـون احليثيـة املـرتبط هبـا احلكـم يف القـضية 

 منحرصة لذلك احلكم املوجـود يف القـضية اللفظيـة املنطـوق ّتامة ّعلةاملنطوقة 
 ـ ًمـثال ـ قيل يف أداة الـرشط  سواء كانت هذه احليثية مستفادة من اللفظ كام،هبا
عـى ّ أو كانت مستفادة من غري أداة الرشط كـام اد،املنحرصة ّعلية عىل الّتدلا ّإهن

طـالق اخلـصوصية تـستفاد مـن اإلّإنـام  عىل ذلـك وّتدل األداة ال ّبأنبعضهم 
 قـد ّخبـاريإ أو ّنـشائيإ، فـاملفهوم هـو حكـم ٍّوعـىل كـل. ات احلكمةّمقدمو
 سـواء كانـت تلـك احليثيـة ،ستلزمته حيثية يف القـضية اللفظيـة املنطـوق هبـاا

 .)١(ةطالق وقرينة احلكم أو من اإلّخاصواخلصوصية مستفادة من لفظ 
ّأن املفهـوم عبـارة عـن حكـم إنـشائي>: فحاصل كالمه يف هذه النقطة  أو ّ
                                                 

آيـة اهللا العظمـى الـشيخ حممـد : ، تـأليفبداية الوصول يف رشح كفاية األصول: انظر )١(
 ١٤٢٥أرسة آل الشيخ رايض، الطبعة األوىل، : ، النارش)قدس سره (طاهر آل الشيخ رايض 

 ).فّبترص. (٢٨٩ ـ ٢٨٨، ص٣ج : هـ
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 الزم خلصوصية يف املدلول املطابقي ال ألصل املدلول املطابقي، سـواء ّإخباري
 وجـوب :ًات احلكمـة، فمـثالّمقـدمكانت هذه اخلصوصية ثابتة بالوضـع أو ب

 وهـذا ،الوضوء الزم ألصل وجوب الصالة الذي هو املدلول املطابقي للدليل
ًال يكون يف املفاهيم، بينام مفهوم الرشط ليس الزمـا ألصـل الـرشطية وأصـل 

 ّعليـةهـو الزم خلـصوصية يف الـربط، وهـو كـون الـربط بنحـو الّإنـام الربط و
وبذلك . )١(<احلكمةات ّمقدماالنحصارية، وهذه اخلصوصية تثبت باإلطالق و

 ّيـدلّإنام اللفظ ّ فإن ؛ّضد وحرمة الّقدمةخترج املداليل االلتزامية مثل وجوب امل
 وهي تستفاد من خارج اللفظ بخالف خـصوصية ،عىل ذي اخلصوصية ال غري
 .ا مدلول عليها باللفظّإهناملنطوق املستتبعة للمفهوم ف

 :ّ ـ كام مر ـ عىل قسمني املفهومّنإ: الثانية
 كـاملفهوم ،جيـاب يكون قضية خمالفة للقضية اللفظية بالـسلب واإل:تارة •

ّ فـإن  التي هي قضية لفظية موجبـة،،)ن جاءك زيد فأكرمهإ( :املستفاد من قولنا
 وهي قـضية سـالبة، فـاملفهوم ،)ال تكرمهف زيد ئن مل جيإ( :املفهوم املستفاد منه

تخالفتان من ناحيـة الـسلب  فهام قضيتان م،قضية سالبة واملنطوق قضية موجبة
 .  هذا املفهوم بمفهوم املخالفةّيسمىجياب، وواإل

 ًيكون املفهوم املستفاد من املنطوق قضية موافقة للمنطوق سـلبا: وأخرى •
ُ فـال  قـل  همـا أف{:  كقولـه تعـاىل،ًجياباإو َ ُ َ َْ ُ ال ( :املفهـوم املـستفاد هـوّ فـإن ،}َ

املنطـوق ّ فـإن ضية اللفظية املنطـوق هبـا، وهو قضية موافقة للق،ً مثال)ترضهبام
املفهـوم ّ فإن ،)كَّأكرم عدو(:  وكقولك،قضية سالبةًأيضا قضية سالبة، املفهوم 

 .)٢(املستفاد منها أكرم صديقك وهو قضية موجبة كالقضية اللفظية
                                                 

 .١٣٩ ص،٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )١(
 ).فّبترص. (٢٨٩ ـ ٢٨٨، ص٣ج: ، مصدر سابقبداية الوصول: انظر )٢(
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 :ة إيرادات، منهاّ بعد)قدس سره( اخلراساين ّحققوأورد عىل ما أفاده امل
 : بقولهالربوجردي يف هناية األصول ّالسيدما أورده : ّاألولاإليراد 

 فاسـتتباع ، كانت داخلة يف املعنى،عليه اللفظّ دل ّممان كانت إاخلصوصية >
اخلصوصية للمفهوم عبارة أخرى عن اسـتتباع نفـس املعنـى لـه، وهـو عبـارة 

عـن  )قـدس سـره   (أخرى عن الداللة االلتزامية، فيبقى الـسؤال عـن وجـه تعبـريه 
عليـه اللفـظ ومل ّ دل ّممـالداللة االلتزامية هبذا التعبري، وإن مل تكن اخلـصوصية ا

 املعنى هبا مع عـدم داللـة ّختصصتكن داخلة يف املعنى فيبقى السؤال عن وجه 
 عـىل ّتـدل )نإ( لفظـة ،)ن جـاءك زيـد فأكرمـهإ(:  يف قوله:ً مثال.اللفظ عليها

 من لوازم هذا املعنى فالداللة عىل ن كانتإ خصوصية االنحصار ّإنّ ثم ،ّعليةال
لتزامية منطوقيـة، وإن مل تكـن مـن إداللة   ـأعني االنتفاء عند االنتفاء ـ املفهوم

 .)١(<ه هباّتخصص جهة لّلوازمه فأي
  :  األصفهاين بقولهّحققما أفاده امل: اإليراد الثاين

موضـوع ّ فكـل ، كونه بشخصه غري مـذكور:إن أريد باحلكم غري مذكور>
ك زيد ءإن جا(بشخصه غري مذكور وإن جعل املوضوع نفس زيد يف قولنا ًيضا أ

وإن أريـد بكـون ، قـضية بموضـوعها وحمموهلـاّ كـل صّ بداهة تشخ؛)فأكرمه
 ؛ًاملفـاهيم مجيعـاّيعـم  كون سنخ احلكـم غـري مـذكور فـال :احلكم غري مذكور

 ،ً سـنخااحلكـم يف طـرف املنطـوق واملفهـوم واحـد؛ إذ خلروج مفهوم املوافقة
املفاهيم املخالفة واملوافقـة ّيعم ّ حتى ًفاألوىل أن يكون االعتبار باملوضوع سنخا

                                                 
ً، تقريرا ملا استفدته مـن بحـث حـرضة األسـتاذ األكـرب جـامع املعقـول هناية األصول )١(

د الفقهاء واملجتهدين موالنا األعظم احلـاج آقـا ّواملنقول وحاوي الفروع واألصول سي
سائل األصولية، بقلم العبـد الراجـي حـسني عـىل حسني الربوجردي الطباطبائي يف امل

 .٢٦٩ص: هـ١٣٧٥: املنتظري النجف آبادي، مطبعة احلكمة، قم
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 كام يف مفهـوم املوافقـة أو غـري مـذكور كـام يف ًسواء كان احلكم بسنخه مذكورا
 .)١(<ن احلكم فيها خمالف للحكم املذكورإ حيث ،مفهوم املخالفة

 :م غري جامع وال مانعّإن تعريف الكفاية للمفهو: اإليراد الثالث
 اخلراسـاين ّحقـقّعدم جامعيته؛ فلخروج مفهوم املوافقة عنه، مـع أن املّأما 

ّيعتقد بان تعريفه ينطبق عليه أيضا، وهذا ما رص ً جيـاب وافقـه يف اإل: ح به بقولهّ
ّ يف خروجه عـن التعريـف هـو أن مفهـوم املوافقـة مل ّوالرس. والسلب أو خالفه

هـو ناشـئ مـن املنطـوق، فحرمـة الـرضب ّإنام نطوق، خصوصية يف املينشأ من 
ُ فال  قل  هما أف{ :املستفادة من َ ُ َ َْ ُ ية من ذات املنطوق وليس مـن ولو، ناشئة باأل}َ
 .تهّخصوصي
 املـدلول ّ؛ وذلك ألنته؛ فلدخول بقية املداليل االلتزامية فيهّا عدم مانعيّوأم

هـو يـستفاد مـن إطـالق املطابقي لصيغة األمر هو الطلب وليس الوجـوب، و
ّفحني يكون الطلب مطلقا يستفاد منـه الوجـوب؛ باعتبـار أن الطلـب . الطلب ًُ

االستحبايب أخذت فيه خصوصية إضافية وهي جواز الرتك، وبإطالق الطلـب 
 .ننفي هذه اخلصوصية، فيثبت الوجوب

 االنحـصارية مـن اجلملـة الـرشطية، فهـو ّعليةوكذلك احلال يف استفادة ال
 اجلزاء، ومـستفاد مـن ّعلةمن اإلطالق الواوي لنفي كون الرشط جزء مستفاد 

 للـرشط، ّتامـة الّعليـة للجزاء وبالتايل إثبات الّعلةاإلطالق اآلوي لنفي وجود 
 ّعليـةّكيف يمكن استفادة املفهوم من اجلملة الـرشطية مـع أن ال: ٍوحينئذ نسأل
 يــستفد مــن إطــالق إثباهتــا بــاإلطالق اآلوي والــواوي، وملّ تــم االنحــصارية

 .ّقدمة عىل وجوب املّالوجوب يف األمر الدال
                                                 

مهـدي :  يف رشح الكفاية، الشيخ حممد حسني الغروي األصفهاين، حتقيـقهناية الدراية )١(
 .٦٠٥، ص١ج: ش١٣٧٤ قم، ،د الشهداءّأحدي أمري كالئي، انتشارات سي
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ا ّ يف ضمن املفـاهيم مـع أهنـّقدمةفام هو الفرق بني عدم تصنيف وجوب امل
ً الذي كان نابعا من اإلطالق يف الطلـب، وبـني ّقدمةمستفادة من وجوب ذي امل

ية نحـصار واالّعليـةّ مـع أن ال،ضـمن املفـاهيم  ـًمثال ـ  مفهوم الرشطتصنيف
 !ًمستفادتان أيضا من اإلطالق الواوي واإلطالق اآلوي؟

من التعريف ليس   ـ اخلراساينّحققأي امل ـ ّإن ما ذكره> : الشهيدّالسيدقال 
 الـذي هـو الزم ّقدمـةً قد ينطبق عىل ما لـيس مفهومـا كوجـوب املّإنهًمانعا، ف

 األمـر لـيس هـو ّ عـىل أن املـدلول املطـابقي لـصيغةً، بناءّقدمةلوجوب ذي امل
ات احلكمة، ّمقدمهو الطلب، والوجوب مستفاد من اإلطالق وّإنام الوجوب و

ّ أنـه ً الزما خلصوصية يف املدلول املطابقي مـعّقدمةٍ حينئذ يصبح وجوب املّإنهف
 .)١(<ات احلكمةّمقدمبناء عىل استفادة الوجوب من ّ حتى ليس من املفاهيم

، من هنـا )٢(اين هو اآلخر مورد إشكال اخلراسّحقق تعريف املّأن: ّتحصلف
 .عن تعريف الكفاية  ـكغريه ـ املصنّفعدل 

                                                 
ًمباحث الدليل اللفظـي، تقريـرا ألبحـاث آيـة اهللا العظمـى ، صولبحوث يف علم األ )١(

ّ تأليف السيد حممـود اهلاشـمي الـشاهرودي، النـارش )قدس سره (ّالسيد حممد باقر الصدر 
 .١٣٩، ص٣ج:  هـ١٤٢٦دائرة معارف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 

 :قال الشيخ مكارم يف أنوار األصول )٢(
 حيث ال حاجة إىل كثري من هـذه  ـ يف ما أفادهـاين أتعب نفسه الزكية  اخلراسّحققّإن امل>

بل لو ). ولو بقرينة احلكمة إىل آخره: (، وقوله)ّ أو إخباريّإنشائي: (القيود، وهي كلمة
ّإن املفهوم هو حكم غري مذكور يف الكالم يدل عليه املذكور: (قال ً، كان شامال لتامم ما )ّ

ًعام يـشمل اإلنـشائي واإلخبـاري معـا، ) احلكم(ّث إن لفظ أراده من تلك القيود، حي
خمرجة ملا ) مذكور(شامل ملفهوم املوافقة وغريها، وكلمة ) غري مذكور يف الكالم(ومجلة 

ات العقلية ال مـن داللـة ّقدمُا يستفاد من بعض املّممّألهنا  ات احلكمة؛ ّمقدميستفاد من 
 .٩، ص٢ج: أنوار األصول. <وضعية
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 :ما يشتمل عىل أمور ثالثة ّبأنه املفهوم املصنّفف ّعر
ً أن يكون مدلوال التزاميا :ّاألول ًا عىل خصوصية الـربط القـائم بـني ّمتفرعً

 .طريف القضية
نتفاء احلكـم يف املنطـوق بانتفـاء مـا ربـط بـه رشط أو  عن اّيعربأن : الثاين

 .وصف أو غري ذلك
 . احلكم ال شخصهَّأن يكون املنتفي طبيعي: الثالث

 بـني مالزمـةّالبـد مـن وجـود ّيف كل قضية ّ أنه من املعلوم: توضيح ذلك
َملـا ّإال مالزمة بني زيد والقيـام، وهناك ّ فإن ،)زيد قائم( :قولفعندما ن أطرافها،

ّ بـني مأّخـص ّ، بقطع النظر عن نوع التالزم أهو بـني بـاملعنى األصف بالقيامّات
 ،موضـوعهنـاك ّيف كل قـضية ّ أنه  هو أن نعرفّهمامل .ّ غري بنيمأّاألعم باملعنى 

 بـني موضـوع ّاصاخلـربط  الـ: وهي عبـارة عـن، ونسبة قائمة بينهام،حممولو
 عىل خـصوصية ّيتفرع: ة، تارةوهذا املدلول االلتزامي للجمل. اوحمموهلالقضية 

عـىل خـصوصية : وثالثـة. عىل خـصوصية يف املحمـول: وأخرى. يف املوضوع
إذا زارك ابـن الكـريم : (فلو قال املـوىل . بني املوضوع واملحمولّاصالربط اخل

هـو و :حممولو ،ابن الكريموهو  :موضوع ، فهذه القضية فيها)مهاوجب احرت
  .لقائم بني املوضوع واملحمول اّاصالربط اخل، ووجوب االحرتام

ّثم إن  :  هذه اجلملة فيها ثالثة مداليل إلتزاميةّنا نالحظ أنّ
إذا كـان ابـن  :ّ أنـه؛ باعتباروجوب احرتام الكريم نفسه عند زيارته: ّاألول

 . فمن باب أوىل جيب احرتام الكريم نفسه،الكريم جيب احرتامه
عـىل ّ دل  اجلـزاءّجلزاء، فحيـث إناملدلول االلتزامي الذي ينشأ من ا: الثاين

 عليهـا ّتوقـفات التـي يّقـدموجوب االحرتام، فالزم ذلـك وجـوب هتيئـة امل
 .احرتام ابن الكريم الزائر
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 .وهو انتفاء وجوب احرتام ابن الكريم إذا انتفت الزيارة: الثالث
ابــن ( عــىل خــصوصية املوضــوع وهــو ًاّمتفرعــ ّاألولا كــان املــدلول ّوملــ
إذا زارك اليتـيم وجـب : (ًمـثال، وقلنـا) باليتيم(نا املوضوع بـّبدل فلو ،)الكريم
 اليتيم عند زيارهتـا، أو ّ بااللتزام عىل وجوب إكرام أمّتدلٍ، فحينئذ ال )احرتامه

اخلصوصية التـي أوجبـت ذلـك املـدلول ّألن  الكريم عند زيارته؛ وذلك يأخ
 .مفقودة يف املقام  ـًوهي احرتام ابن الكريم تقديرا ألبيه ـ االلتزامي

ات ّمقـدموكذلك احلال بالنـسبة إىل املـدلول الثـاين وهـو وجـوب هتيئـة 
 عـىل ًاّمتفرعـ كـان ّ فلـام، عليهـا احـرتام االبـن الزائـرّتوقـفاالحـرتام التـي ي

نا احلكـم ّبـدلفلـو  ،) االبـن الزائـروجوب احـرتام(خصوصية املحمول وهو 
ة فسوف ينتفي هذا املـدلول؛ وهـو باإلباحة أو احلرمة أو االستحباب أو الكراه

 .ات االحرتامّمقدموجوب هتيئة 
 عىل الـربط القـائم بـني املوضـوع ّيتفرعا املدلول االلتزامي الثالث الذي ّأم

نـا ّنا وغريّبـدل، وبني الرشط واجلزاء، فهو ثابت وحمفوظ بروحه مهام واملحمول
ًا ّمتفرعـ مل يكن ّألنه؛ ّألولاًا عن انتفاء الثاين عند انتفاء ّمعربيف أطراف القضية، 

 بينهام، والـربط ّاصعىل ذات املوضوع أو عىل ذات املحمول، بل عىل الربط اخل
 . طرفيهّبدلً تبعا لتّبدلال يت

 املفهوم باملصطلح ّيرى أن )قدس سره ( الشهيدّإذا عرفت هذا فاعلم أن األستاذ 
فقط، الذي ال ينتفي مهام األصويل هو ما كان من قبيل املدلول االلتزامي الثالث 

ًفهو وإن كان مـدلوال التزاميـا ّاألول ما كان من قبيل ّأما  طرفا القضية، ّتغري  ّإالً
ه وكـذلك ّبدلـليس بمفهوم عند علامء األصول؛ النتفائه بانتفاء املوضوع وتّأنه 

 .ما كان من قبيل الثاين
املدلول االلتزامـي   هوًاً الذي يبقى ثابتا وحمفوظّولكن ينبغي أن يلتف إىل أن

رضورة  القـضية طريف ّتغري يف صورة ً ثابتاالثاينال يعقل أن يكون ؛ إذ ال املفهوم
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 املـدلول ّتغـري والثـاين حيـث يّاألولالنـوع وهذا بخالفـه يف . ًتبعا لذلكه ّتغري
 . املوضوع واملحمولّتغريااللتزامي عند 

مـا >:  اخلارج، حيـث قـال يف بحوث)قدس سره(وهذا ما أفاده األستاذ الشهيد 
 : القضية التي يربط فيها بني جزئنيّيقتضيه التحقيق أن

ّ بحيث لو غري احلكـم لـزال ، الالزم هلام الزم بلحاظ احلكمّ يفرض أنتارة
الزمه وجوب الوضـوء، لكـن لـو ّ فإن ،)ّصل: ( حينام يقال:ًفمثال. هذا الالزم

لـصالة، ففـي مثلـه ينتفـي تبـاح ا: ّغري هذا احلكم وهو وجوب الصالة، فقيل
 .وجوب الوضوء
ّ يفرض أن الالزم فيها الزم بلحاظ املوضوع، بحيث لو تغـري :وتارة أخرى ّ ُ

ُ، فيـستفاد منـه )أكرم ابـن اهلاشـمي: (ًاملوضوع لزال هذا الالزم، فمثال لو قيل
، فـال )أكـرم اليتـيم: (ّأكرم اهلاشمي بطريق أوىل، فهنا لو تغري املوضوع، فقيـل

 . عىل وجوب إكرام اهلاشمي ًّاليكون دا
ّيفرض أن: تارة ثالثةو  الالزم الزم بلحاظ ربط احلكـم باملوضـوع، ولـيس ُ

ًالزما للحكم بخصوصه، وال للموضوع بخصوصه، بل للربط بيـنهام، كـام لـو 
االنتفـاء، فهـذا الـالزم منه االنتفاء عند ُ، فيستفاد )إذا جاءك زيد فأكرمه: (قيل

نا احلكم ّبدلم واملوضوع، ال ألحدمها بخصوصه، ولذا لو الزم للربط بني احلك
 وإذا جـاءك عمـر: (نا املوضـوع فقلنـاّبدل، أو )إذا جاءك زيد فال تكرمه: (فقلنا

 ّألنـه يف هاتني الصورتني يبقى الالزم وهو االنتفاء عند االنتفـاء؛ ّإنه، ف)فأكرمه
 . الزم للربط، وهو موجود

عبارة عن املـدلول االلتزامـي الـذي  ّبأنه: ف املفهومّ أن نعرّومن هنا يصح
تكون نكتة اللزوم فيه قائمة بربط احلكم بموضوعه ال باحلكم بخـصوصه، وال 

 .)١(<باملوضوع بخصوصه، هذا هو الصحيح يف تعريف املفهوم
                                                 

 .٥٧٦ـ٥٧٥، ص٦ج: يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظيبحوث  )١(
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  ّطبي  ا  م انتفاء ّتضمنا فهوم هو ا ي ي
 يف بحـث ّتقدم وقد  ال شخصه،ّطبيعي احلكم عن انتفاء ّيعرباملفهوم هو ما 

 وشخصه، ونعيد هنا مـا ّطبيعي احلكمبيان الفرق بني ) قاعدة احرتازية القيود(
ّقد يقـال إن هـذه : يفيد يف فهم الفرق بني القاعدة املذكورة وبني املفهوم، فنقول

 إليها عن طريق ّتوصلكام يمكن ال  ـّوهي أن انتفاء احلكم بانتفاء القيد ـ النتيجة
ا عن طريق قاعدة احرتازية القيود، سـواء  إليهّتوصلفهوم يمكن ال باملّتمسكال

: ً، أم رشطـا كقولـه)أكرم الفقـري العـادل: ( كقول املوىل،ًكان ذلك القيد وصفا
 نجد أن وجوب اإلكرام للفقري ينتفي ّاألولففي املثال ). إذا جاءك زيد فأكرمه(

 بنـاء ؛قيود، وكذلك ينتفي عنهً تطبيقا لقاعدة احرتازية ال؛عند انتفاء قيد العدالة
 .عىل ثبوت املفهوم للجملة الوصفية

ّأن بني قاعدة احرتازية القيود وقاعدة املفهوم جهة اشرتاك وجهـة : وجوابه
. منهام يقتيض انتفاء احلكم عند انتفاء قيـدهّ كالً  ّ فإن:جهة االشرتاكّأما افرتاق؛ 

 ينتفي بانتفاء القيد هو شـخص ما: يف قاعدة احرتازية القيود: جهة االفرتاقّأما 
 . احلكمّينتفي بانتفاء القيد هو طبيعيما  :احلكم، بينام يف املفهوم

 إذا انتفى قيد العدالة من الفقري فال جيب إكرامـه بمقتـىض هـذا :بيان ذلك
، وكـان هـو )أكرم الفقري العامل: (ًاخلطاب ال مطلقا، فلو ورد خطاب آخر يقول

 تنفيـه قاعـدة ّأن الذيوهذا هو معنى . ً يكن عادال وجب أكرامه وإن مل،كذلك
احرتازية القيود عند انتفاء القيد هو شخص احلكـم املـدلول لـذلك اخلطـاب، 

د بالعدالـة، وال تنفــي جمـيء حكـم آخــر َّ شـخص وجـوب اإلكــرام املقيـ:أي
ًلوجوب اإلكرام يثبت ملطلق الفقري وإن كان فاسقا، بخالف املفهوم عىل تقـدير 

 .ّطبيعي احلكم إذا انتفى القيد ينتفي ّإنهثبوته ف
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ّ 

ّلـيس كـل مـدلول التزامـي يعتـرب ّ أنـه ً أيضا يفّشك وال>: )قدس سـره  (قوله  •
 الكثري مـن األمثلـة ّأن هناكيف الرشح من ّ بيناه ، ملا<ًمفهوما باملصطلح األصويل

 .صويل ليست مفاهيم باملعنى األلكنّهاهي مداليل التزامية، و
، بحـسب <ومـن هنـا احتجنـا إىل تعريـف يميـز املفهـوم>: )قدس سره ( قوله •

 .االصطالح األصويل
 عىل هذا التعريـف الـذي ذكـره :، أي<ونالحظ عىل ذلك>: )قدس سره ( قوله •

 . النائيني للمفهومّحققامل
  . بيانه يف بحث مفهوم الرشط<عىل ما يأيت>: )قدس سره( قوله •
ٍ عـىل نحـو :أي ،<ه بموضوع آخريزول باستبدالٍعىل نحو >: )س سره قد(قوله  •

املوضـوع  وإذا زال .باستبدال املوضوع بموضوع آخـريزول املدلول االلتزامي 
 .لتزامياالدلول زال امل ،بموضوع آخر بدلواستيف القضية 

ًا عـىل خـصوصية املحمـول هبـذا ّمتفرعـ وأخرى يكـون>: )قدس سره ( قوله •
ًا عـىل خــصوصية يف ّمتفرعـاملـدلول االلتزامـي  وأخـرى يكـون :يأ ،<النحـو

 . املدلول االلتزاميرتفعا املحمول ّبدلتاملحمول بحيث إذا 
 القـائم بـني ًا عـىل خـصوصية الـربطّمتفرع وثالثة يكون>: )قدس سره ( قوله •

ًا عـىل خـصوصية ّمتفرعـوثالثة يكون املـدلول االلتزامـي  :، أي<طريف القضية
 املوضـوع ومهـا ، القـائم بـني طـريف القـضية،لـذي هـو املعنـى احلـريفالربط ا

 .واملحمول
 عىل :، أي< كال الطرفنيّبدلًعىل نحو يكون حمفوظا ولو ت>: )قدس سـره  ( قوله •

 . القضية كال طريفّبدللو تّ حتى ًحمفوظاًثابتا و املدلول االلتزامي نحو يكون
 وهـذا ،<وجـوب احـرتام الكـريم نفـسهعىل ً التزاما ّيدل>: )قدس سره ( قوله •

 . عىل خصوصية املوضوع عند زيارة ذلك الكريمّمتفرعمدلول التزامي 
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 عليهـا احـرتام ّتوقـفات التي يّقدموجوب هتيئة امل وعىل> :)قدس سره ( قوله •
 عليهـا ّتوقفات التي يّقدموجوب هتيئة امل ً التزاما عىلّيدل و:، أي<االبن الزائر

 . عىل خصوصية املحمولّمتفرع وهذا مدلول التزامي ،لزائراحرتام االبن ا
، <ال جيب االحرتام املذكور يف حالة عدم الزيـارةّ أنه وعىل> :)قدس سره ( قوله •
 ....ال جيب االحرتام املذكور ّ أنه ً التزاما عىلّيدل و:أي

 . االلتزامي<مل يكن له هذا املدلول> :)قدس سره( قوله •
نا ّبـدل فلو :، أي<باإلباحة مل يكن له هذا املدلول ناهّبدلفلو >: )رهقدس س ( قوله •

 .االلتزاميمل يكن له هذا املدلول   ـًمثال ـ الوجوب باإلباحة
 املـدلول الثالـث ّ يظـل،اجلـزاءونا من الـرشط ّومهام غري>: )قدس سره ( قوله •

ّ معرب؛ًبروحه ثابتا  .ا يف القضية الرشطية هذ،<ًا عن انتفاء اجلزاء بانتفاء الرشطُ
ً من مفرداتـه تبعـا ملـا ّيغري ف، ينعكس عليهّتغريوإن كان ال>: )قدس سـره  ( قوله •

يف اجلــزاء  وإن كــان التغيــري :أي ،<حيــدث يف املنطــوق مــن تغيــري يف املفــردات
 مفـردات ّيغـريوالرشط يعني يف املنطوق ينعكس عـىل هـذا املـدلول الثالـث ف

هـذا املـدلول ف . يف املفـرداتّتغـريا حيدث يف املنطوق مـن ًاملفهوم الثالث تبعا مل
 ّتغـريً املفهوم تبعـا لّتغريثابت، وإن كان يـ  وهو االنتفاء عند االنتفاءـ االلتزامي 
 .املنطوق

ّطبيعـي  انتفـاء ّتـضمنعـىل أن ي وهذا هـو املفهـوم لكـن>: )قدس سره ( قوله •
 .م عند انتفاء القيد ال انتفاء شخص احلك، عند انتفاء الرشط<احلكم



 
 
 
 
 
 

 

 
 ضابط املفهوم عند مشهور األصوليني •

ü ّتوضيح الركن األول لنظرية املشهور 
ü لنظرية املشهورتوضيح الركن الثاين  

 ّضابط املفهوم عند املصنف •
ü ّضابط املفهوم عىل مستوى املدلول التصوري 
ü ضابط املفهوم عىل مستوى املدلول التصديقي 
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من تعريف املفهوم، رشع   ـيف املقطع السابق ـ )هقدس سر( املصنّفبعد أن فرغ 
 .يف البحث عن ضابط املفهوم

 عـىل ّرتتـبّثبت يف املقطع السابق أن املفهوم هو املـدلول االلتزامـي امللقد 
خصوصية الربط القائم بني طريف القضية؛ رشطية كانت أم وصـفية أم غائيـة أم 

وضـوع أو خـصوصية املحمـول ًا عىل خـصوصية املّرتتبما كان مّأما . غري ذلك
 أن يبحـث يف املوجـب لثبـوت )قـدس سـره   ( املصنّفوهنا يريد . فليس هو بمفهوم
  نحو ينبغـي أن يكـونّة الربط، وبأيّيريد أن يبحث يف هوي: الزم الربط، أو قل

ُ اجلملة عىل املفهوم؛ إذ ليس كل ربط ينتج املفهومّتدلّحتى  ٍ فالقضية احلملية ـ . ُّ
. يوجد فيها ربط بني املوضوع واملحمول، لكن ليس فيهـا مفهـومّأنه  ًمثال ـ مع
ُينتج املفهوم، فام هي تلك ّ حتى ّخاصّالبد أن يكون الربط بنحو ّ أنه وهذا يعني

  يف الربط فتنتج املفهوم؟ّتحققالكيفية التي ت
 الوقوف عـىل تعريـف املفهـوم، ّجمردّإن :  املطلب أكثر، نقولّتضح يلكيو

 عـىل خـصوصية الـربط ّرتتـبرة عن ذلك املدلول االلتزامـي الـذي يعباّأنه و
ّالقائم بني طريف القضية املستدعي لالنتفاء عند االنتفاء، ال يمك ننـا مـن معرفـة ُ

حـسب  ـ ّ أن ضـابط املفهـوم؛ باعتبـاروجود املفهوم للجملة أو عـدم وجـوده
ُص بعدّغري مشخ  ـالفرض لـة فقبـل تشخيـصه ال يمكـن معرفـة هـل للجم. َ

بعـد ّأمـا  ال؟ مّالرشطية أو الوصفية أو الغائية أو غـريهن مـن اجلمـل مفهـوم أ
 .فالّإال ً موجودا كان للجملة مفهوم، و فإن كانتشخيصه

ُبأنهَوما نحن فيه نظري تعريف اإلنسان مثال ـ  ص ّ حيوان ناطق، فام مل نـشخّ
بـل أن يكـون ضابط احليوانية والناطقية، ال يمكن متييز اإلنسان عـن غـريه، فق
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بعـد تـشخيص ّأمـا ًالضابط معلوما ال تستطيع أن تنفي اإلنسانية عن الكتاب، 
ضابط احليوانية والناطقيـة كالقـدرة عـىل احلركـة واملـيش والـضحك والنطـق 

ق تلـك اآلثـار وذلـك الـضابط عـىل ّيات وغريها من اآلثار، نطبـّوإدراك الكل
 .إنسانّنه إ :فنقول) زيد( قه عىلّليس بإنسان، ونطبّنه إ :، فنقول)الكتاب(

 تعريـف ّجمـردّأن التعريف يشء، ومعرفة الـضابط يشء آخـر، و: ّتحصلف
. أو ليس هلاًهوما مف  ـًمثال ـ  للجملة الرشطيةّأنًاملفهوم ال يعطينا ضابطا ملعرفة 

 يف اجلهـة الـسابقة عـن تعريـف نفـس ّتكلما نكنّ>: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
 يف اجلملة، وهنـا نريـد ّاصّفنا أن املفهوم عبارة عن الزم الربط اخل فعر،املفهوم
  شـكلّن تكون بـأيأّ عن املوجب لثبوت الزم الربط، فاجلملة البد وّتكلمأن ن

واإلجابـة عـن هـذا التـساؤل . )١(< باملفهوم؟ّيسمىيكون للربط فيه الزم ّحتى 
 .ألستاذ الشهيدتارة تكون عىل مبنى مشهور األصوليني، وأخرى عىل مبنى ا

 إىل هـذا )قدس سـره  ( دخول األستاذ الشهيد ّأنه إىل ّ ننودوقبل الدخول يف املرا
البحث يف احللقة الثالثة خيتلف عن دخولـه فيـه يف احللقـة الثانيـة ويف بحـوث 

أشكل عـىل مـا أفـادوه، ّ ثم اخلارج، فهناك بدأ ببيان الضابط عىل مبنى املشهور،
ى ثنّـّ ثم ًهنا فقد بدأ يف بيان ما يراه صحيحا،ّأما . ًصحيحاّوبعد ذلك بني ما يراه 

 ما يف احللقـة الثانيـة والبحـوث ّولعل. يف بيان الضابط عند مشهور األصوليني
 .هو األنسب لسري البحث؛ لذا سوف نسري عىل طريقته هناك

 

 ّتـدلّ عىل املفهوم البد أن ّلتدّ حتى  اجلملةّأنذهب مشهور األصوليني إىل 
لـق احلكـم ال  مطّعلـقّي العـيل االنحـصاري، وأن يكـون املّرتتبـعىل اللزوم ال

ه املشهور من علامء األصـول إىل حتديـد الـضابط ّجتا: وإن شئت قلت. شخصه
                                                 

 .١٤١، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )١(
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 :للمفهوم يف ركنني
ً أن يكون الربط ربطـا لزوميـا :أحدمها ًيـا عليـا انحـصاريا؛ بمعنـى أن ّترتبً ً ًّ

 . منحرصة للجزاءّتامة ّعلة  ـًمثال ـ ون الرشطيك
 . مطلق احلكم وسنخه ال شخصهّعلق كون امل:ثانيهام

    ظر ة ا شهورّاألولتوضيح ا ر ن 
َد املشهور الربط باللزوم، واللـزوم بالّقي ّ بـالعيل، والعـيل ّرتتـب، والّرتتـبُ ّ

والغــرض مــن ذلــك حتديـد ذلــك الــربط املخــصوص الــذي . باالنحـصاري
 . وجهقيدّ كل ستدعي االنتفاء عند االنتفاء، وهلم يفي

  ا وجه   اش اط ا لزوم
ي؛ إذ ّتفـاقوجه تقييد الربط باللزوم فإلخراج ما كان من قبيل الربط االّأما 

 بدون لزوم ملـا كـان انتفـاء ّتفاق اّجمردًلو كان الربط بني اجلزاء والرشط ـ مثال ـ 
 بني اجلزاء ّرتتبال>ّالبد أن يكون : بارة أخرىوبع. ًحدمها موجبا النتفاء اآلخرأ

 بيـنهام ّرتتـب عن عالقة ثبوتية يف نفس األمر والواقـع، ولـيس الًوالرشط ناشئا
؛ إذ  فاحلامر نـاهقًإذا كان اإلنسان ناطقا:  واملصادفة، كام يف قولكّتفاق االّجردمل

قـة بيـنهام تكـون ال عالقة بني هنيق احلامر ونطق اإلنسان يف نفس األمر بل العال
لـو مل يكـن بـني ؛ إذ  يف اعتبار هذا القيد واضحّوالرس. )١(< حلاظيةعليةعالقة ج

، مل يكـن انتفـاء ّتفـاقالرشط واجلزاء علقة ثبوتية، وكانا متقارنني مـن بـاب اال
 .ال مدخلية للرشط حينئذ يف وجود اجلزاء؛ إذ  النتفاء اجلزاءًالرشط مستتبعا

                                                 
 حممـد املـريزا األصـولني وخاتم واملجتهدين الفقهاء قدوة إفادات من األصول ؛ فوائد )١(

 الرباين مةّالعال ّحققامل والفقيه قّاملدق األصويل تأليف ،)قدس سره ( النائيني الغروي حسني
 التابعـة سـالمياإل النـرش مؤسـسة ثـراه، طـاب اخلراساين الكاظمي عيل حممد الشيخ
 .٤٧٩، ص٢ ـ ١ج: هـ ١٤٠٤ فة،ّاملرش بقم سنيّاملدر جلامعة
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  ّ ت الا وجه   تقيد ا لزوم ب
ّ؛ فـألن اللـزوم الـذي هـو عبـارة عـن ّرتتبالوجه يف تقيد اللزوم بالّأما و

حصول املالزمة بني شيئني بحيث يمتنع انفكاكهام عن بعضهام البعض يـصدق 
 :يف موارد

 ).رّ يتبخّإنهإذا غىل املاء ف: ( للتايل، كام يف قولكّعلة ّقدم أن يكون امل:ّاألول
 ). يغيلّإنهر املاء فّإذا تبخ: (، كام يف قولكّمقدم للّلةعأن يكون التايل : الثاين

إن كـان : ( ثالثة، كـام يف قولـكّعلةًأن يكون كالمها معا معلولني ل: الثالث
ًاخلمر حراما كان بيعه باطال  .سكاراحلرمة وبطالن البيع معلوالن لإلّ فإن ،)ً

زيد ابن عمرو إذا كان : ( كام يف قولك،أن يكون بينهام نسبة تضايف: الرابع
 ).فعمرو أب له

ّإن اللزوم يصدق يف مجيـع هـذه املـوارد، ولكـن يف : إذا عرفت ذلك نقول
 ثالثـة، ّعلـةبعضها يكون الرشط واجلزاء يف رتبة واحدة كام إذا كانـا معلـولني ل

 ـ  بني احلرمة والبيع)١(العلقةّ فإن خر؛ٍوحينئذ ال يلزم من انتفاء أحدمها انتفاء اآل
 للحرمـة، ًملا مل يكن بطالن البيع معلوالّ أنه ّإالن كانت ثابتة، إو  ـأعالهيف املثال 
 اجلملـة حينئـذ عـىل ّتـدلها لرضورة ال يوجب انتفاء بطالن البيع، فال ؤفانتفا

 .االنتفاء عند االنتفاء
  ّ بالع ّ تبا وجه   تقييد ال

 عـىل ّرتتـبا كـان الّذلك ألنه ملفّي بالعيل ّرتتبالوجه يف تقييد اللزوم الّأما و
 :قسمني

 :، بمعنـىّتقـدمًا عـىل املّتوقف مّتأخروفيه يكون امل:  الطبعيّرتتب ال:أحدمها
 فليس مـن ّتقدم وجد املّأما إذاً موجودا، ّتقدمّ فالبد أن يكون املّتأخرإذا وجد امل

                                                 
 .سكار يف املثال ثالثة وهي اإلّعلة لهي كوهنام معلولني: العلقة بني احلرمة وبطالن البيع )١(
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 الطبعـي هـي ّرتتب دائرة الّأنوهذا يعني . ً موجوداّتأخرالرضوري أن يكون امل
ّإال  ال يوجـد ّألنـه؛ ّعلة، فإذا وجد املعلول يكشف عن وجود جزء الّعلةجزء ال

 فـال يكـشف ذلـك عـن وجـود ّعلـة وجد جزء الّأما إذابوجود مجيع أجزائها، 
هـا ؤ جزّعلـةإىل جزء الّضم قد يكون املعلول غري موجود كام لو مل ين؛ إذ املعلول
 .اآلخر

 ّتقـدم، واملّتقـدم عـىل املًاّتوقفـ مرّتـأخوفيه يكـون امل: ّ العيلّرتتب ال:ثانيهام
 ّأنّ، فإذا وجد أحدمها البد من وجـود اآلخـر، وهـذا يعنـي ّتأخر عىل املًاّتوقفم

 .ّتامة الّعلةّ العيل هي الّرتتبدائرة ال
 ّحيقـق الطبعـي، الـذي ال ّرتتـب إلخراج ما كان من قبيـل ال؛ّدوه بالعيلّقي

 .االنتفاء عند االنتفاء
  ّلع  باال صاريا وجه   تقييد ا

 املنحـرصة، وأخـرى يف ّعلةّي العيل تارة يكون يف الّرتتبّثم إن هذا اللزوم ال
 ّ مـن النـار والـشمس، وكـلّ لكـلةاحلرارة معلول: ً غري املنحرصة، فمثالّعلةال

فلكـي .  غـري منحـرصةّعلـة للحـرارة، ولكـن ّتامة ّعلةواحدة من االثنني هي 
 كون اجلـزاء ّجمردّألن ّدوا العيل باالنحصاري، ّة قيخيرجوا ما كان من قبيل الثاني

ًا عىل الرشط ومعلوال له، ال يقتيض انتفاء احلكم عند انتفاء اجلزاءّرتتبم ً. 
ًيـا، ّتفاقدوا الـربط بـاللزوم إلخـراج مـا كـان اّقيّإنام  املشهور ّأن: ّتحصلف

ّ، وبالعيل إلخراج  ثالثةّعلةي إلخراج ما كان من قبيل املعلولني لّرتتبواللزوم بال
، وباالنحصاري إلخـراج مـا كـان ّعلة الطبعي وما كان من قبيل جزء الّرتتبال

ّعىل املفهوم البد من توف  اجلملةّتدل لكيف.  غري املنحرصةّعلةمن قبيل ال  :ٍر أمورّ
 .ّالبد من وجود املالزمة بني الرشط واجلزاء: ّاألول
 .ّرتتبنحو الّالبد أن تكون هذه املالزمة عىل : الثاين

 .ّتامة الّعلته املعلول عىل ّترتب من قبيل ّرتتبّالبد أن يكون هذا ال: الثالث
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 . املنحرصةّعلة عىل نحو الّعلته املعلول عىل ّترتبّالبد أن يكون : رابعال
إذا جاءك : ( مجلةّتدلى ّت هذه األركان كان للجملة مفهوم، فحتّحتققفإذا 

ّ عىل االنتفاء عند االنتفـاء، البـد مـن لـزوم بـني :عىل املفهوم؛ أي) زيد فأكرمه
معلـولني ًيا أو بـني ّتفاقلو كانا اّ حتى الرشط واجلزاء، ولكن ليس مطلق اللزوم

 أن ّ للجـزاء، والبـدّتامـة ّعلـة الـرشط ّأن بمعنـى ؛ّهو لزوم عيلّإنام  ثالثة، وّعلةل
ينتفـي وجـوب  منحرصة لإلكرام، فحينها إذا انتفى املجـيء ّعلةيكون املجيء 

 . منحرصةّعلة أخرى، وهذا خلف كون الّعلةكان له ّإال ًاإلكرام قطعا، و
 ّترتـب ّاعلـم أن>:  للنقـاط أعـالهً احلكيم يف احلقـائق توضـيحاّالسيدقال 

 : بأمورّمتقوم املنحرصة ّعلةاملعلول عىل ال
أن  يمتنـع يف نظـر العقـل ٍ بينهام عالقة بنحوبأن يكوناللزوم بينهام : ّاألول

 .يوجد الرشط وال يوجد معه اجلزاء
 .ًاّؤخر مً واجلزاء الحقا،ًاّمقدم ً الرشط سابقابأن يكون ّرتتبال: الثاين

 ً ّ مـستقالً فيـه فـاعالّتقـدم وهو مـا يكـون امل،ّعلية بالّرتتبكون ال: الثالث
 فيـه مـن العلـل ّتقـدم بـالطبع وهـو مـا يكـون املّرتتببالتأثري ال بنحو آخر كال

 ويمتنع العكـس، ّتأخر مع عدم وجود املّتقدم بحيث جيوز فيه وجود املالناقصة
كام ( كان ًياّ حس، فيهً بني السابق والالحق معترباّرتتبأو بالرتبة وهو ما يكون ال

وهو مـا (، أو بالزمان )كام بني األجناس واألنواع( ً أو عقليا)بني اإلمام واملأموم
 .)ّتأخر ليس للمكامل ّتقدموهو ما يكون للم( ، أو بالرشف)انّرتتب فيه املال جيتمع

 غـري وجـود ّعلـة منحرصة بحيث ال يكون للجـزاء ّعلةأن تكون ال: الرابع
 .)١(<الرشط

                                                 
 )قدس سـره  ( اخلراساين ّحققامل األعظم األستاذ) كفاية (عىل عليقةت: وهي حقائق األصول )١(

 احلكيم الطباطبائي حمسن ّالسيد الشيعة ومرجع الرشيعة علم األوحدي؛ ّحققامل تأليف
 .٤٤٨، ص١ج: ١٤٠٨ اخلامسة، الطبعة قم، ،بصرييت مكتبة منشورات ،)قدس سره(
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  توضيح ا ر ن ا ا   ظر ة ا شهور
ّاملربـوط بـالربط اللزومـي العـيل  ـ اشرتط املشهور أن يكـون هـذا الـالزم

ه، كي يكون املنتفي عند انتفـاء هو نوع احلكم ال شخص  ـاالنحصاري بملزومه
، )إذا جـاءك زيـد فأكرمـه: (ًالرشط هو نوع احلكم ال شخصه، فمثال لـو قيـل

وكان احلكم املنتفي عند انتفاء الرشط هو شخص اإلكرام بمالك املجيء فقـط، 
ففي هذه احلالة ال يمكن استفادة املفهوم؛ إذ ربام جيب إكرامه بمـالك العلـم أو 

 ّاصّوعليه فألجل استفادة املفهوم البد من أن يكون الربط اخلالفقر أو غريمها، 
 عند ّطبيعي احلكم وقيده، لكي ينتفي ّطبيعي احلكمًبني احلكم وطرفه ربطا بني 

 .انتفاء القيد
وجـود ربـط :  ضابط املفهـوم عنـد مـشهور األصـوليني هـوّأن: صّفتلخ

 . وطرفهّطبيعي احلكمّلزومي عيل انحصاري بني 
ّذكـر املـشهور أن >: ألسـتاذ الـشهيد إىل هـذين الـركنني بقولـهوقد أشار ا

ب من ركنني، ولنأخذ اجلملة الرشطية ّ يرتكابط يف داللة اجلملة عىل املفهومالض
 .كمثال عىل ذلك

 ّأنة هبيئتهـا أو بأداهتـا عـىل ّهو أن تكون اجلملة الرشطية دال: ّاألولالركن 
ًاجلزاء مربوط بالرشط ربطـا لزوميـا، وعـىل  ومنحـرصة ّتامـة ّعلـةّ أن الـرشط ً

ذلك، ّ تم  أخرى، فإذاّعلةن ل سواه، وال مها معلوالّعلةبالنسبة للجزاء حيث ال 
 . احلكم املجعول يف اجلزاء سوف ينتفي بانتفاء الرشطّأنٍيثبت حينئذ 

 ال شخصه، ّطبيعي احلكم عىل الرشط هو ّعلقهو أن يكون امل: الركن الثاين
ٍ عليه اجلملة حينئذ هو انتفاء شخص ّتدل شخصه، فغاية ما ّعلقفإذا كان املّإال و

ٍاحلكم عند انتفاء الرشط، وهذا ال يمنع حينئذ من ثبوت نوع احلكـم يف ضـمن 
ة عىل املفهـوم الـذي هـو ّشخص آخر وبمالك آخر، ومعه فال تكون اجلملة دال

 .عبارة عن انتفاء نوع احلكم
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ة عىل انتفاء اجلزاء الذي هو ّلرشطية دالّفإذا تم هذان الركنان تكون اجلملة ا
 .)١(<نوع احلكم عند انتفاء الرشط

   لمشهور ّا صنفمناقشة 
 يف مـتن املـصنّفالركن الثاين من أركان نظرية املشهور فلم يناقش فيـه ّأما 

ّأن االنتفـاء هـو لطبيعـي  ـًتبعـا للمـشهور ـ ًاحللقة، وقد ذكر مـرارا  احلكـم ال ّ
 نـشري إىل ،بحوث اخلـارج تعليقتـني حـول هـذا الـركننعم، ذكر يف . شخصه

لو كان املقصود تعليق مطلق وجـود احلكـم عـىل ّ أنه :األوىل منهام، وخالصتها
 إلثبات املفهوم، ّاألولالرشط، فسوف يكفينا هذا الركن دون احلاجة إىل الركن 

 للحكم عىل الرشط فـال يكفـي إلثبـات ّاألولولو كان املقصود تعليق الوجود 
 .)٢(ّاألولإليه الركن ّضم لو ّ حتى متام املفهوم

أن  ليس املقصود اشرتاط ّإنه>: هّ عن هذا اإلشكال بام نص)قدس سره (ثم أجاب 
 ّاألول الوجـود ّعلـق مطلق وجود احلكم وال اشرتاط أن يكـون املّعلقيكون امل

و ومـن  بام هـو هـّطبيعي احلكم ّعلقاملقصود اشرتاط أن يكون املّإنام للحكم، و
 اإلطـالق والـشمول أو الوجـود ّأندون حلاظ يشء زائد عليه، ومن الواضـح 

  يشء زائد عىل نفس الطبيعة، وقد قلنا يف بحث التمييز بني األمر والنهـيّاألول
فـال   ـً أو إخبـاراًإنشاء ـ ًلو كان املحمول عىل الطبيعة مقتضيا إلجياد الطبيعةّأنه 
الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها، ولو كان ّفإن  يف إجياد فرد واحد،ّإال  ّيؤثر

 يف إعدام ّيؤثرف  ـًأو إخبارا ًإنشاء ـ ًاملحمول عىل الطبيعة مقتضيا إلعدام الطبيعة
أكـرم (بانعدام مجيع األفراد، فالطبيعـة يف ّإال الطبيعة ال تنعدم ّ فإن مجيع األفراد

 دون قيـد زائـد ، لوحظـت بـام هـي هـي ومـن)ًال تكـرم رجـال(، ويف )ًرجال
                                                 

 .٥٧٧، ص٦ج: ل اللفظيبحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدلي )١(
 .١٤٥-١٤٤، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول: انظر )٢(
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 ولكن مع هذا يكفي يف امتثال األمر إكرام شـخص ،وامللحوظ فيها يشء واحد
 .ترك إكرام متام الرجالّإال واحد، وال يكفي يف امتثال النهي 

وثبـت أن ّ تـم ّاألول الـركن ّأن فلو افرتضنا يف املقام : عىل هذا الفهمًوبناء
 فااللتـصاق واحلـرص ،فيـه بام هو هو ملتصق بالرشط وحمـصور ّطبيعي احلكم

: أييكون من قبيل املحمول الذي يوجد إعدام الطبيعة بـيشء وحـرصها فيـه، 
 وهذا هـو .ن تنتفي متام أفرادهاأّمع عدم ذلك ال توجد الطبيعة، إذن فالبد وّأنه 

 .معنى املفهوم
 عليه اجلملـة ّتدلدليله بل كان غاية ما ّ يتم  ملّاألولّا افرتاضنا أن الركن ّوأم

ٍ احلكم يوجد بالرشط فمن الواضح أن املحمول عىل الطبيعـة حينئـذ ّ طبيعيّأن ّ
 ًا يف فرد واحد منها فقط، وهـذا يعنـيّؤثرًيكون مقتضيا إلجياد الطبيعة فيكون م

 ال يوجـد هبـذا الـرشط ّطبيعـي احلكـمحيتمل أن يكون هناك فرد من أفراد ّأنه 
 الـركن الثـاين ّأن ّتحصلف. )١(<وهو معنى عدم املفهومولكن يوجد بيشء آخر، 

 .رشط أسايس الستفادة املفهوم
ّأن : ، بـام حاصـله)قدس سـره ( فقد ناقش فيه األستاذ الشهيد ّاألولا الركن ّوأم

 املفهوم هو وجود ربط انحصاري بني احلكم وطرفه، وال تـشرتط ّحتقق يف ّهمامل
كاك سـواء كـان عـدم ّالعلية وال اللزوم، بل يكفي االلتصاق بينهام وعدم االنف
ّاالنفكاك ناشئا من تالزم عيل أم من سبب آخر كالصد  . ًفاق مثالّة واالتفً

ًيكفينا أن يكون اجلزاء ملتصقا بالـرشط، وال   ـًمثال ـ ففي اجلملة الرشطية
 أحدمها عن اآلخر لسبب من األسـباب، فـنفس هـذا االلتـصاق وعـدم ّينفك

 املفهوم وإثبات انتفـاء احلكـم عنـد ّققحتٍاالنفكاك بني الرشط واجلزاء كاف يف 
ً، وال يشرتط أن يكون بينهام تالزم أصال فضال عن كون الرشط طرفهانتفاء   ّعلةً

 . لهةّللجزاء أو جزء عل
                                                 

 .١٤٦، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )١(
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 اخلـصوصية املـستتبعة ّأنوال خيفـى >:  احلكيم بقولـهّالسيدوإىل هذا أشار 
يهـا مـا يمنـع مـن ها، بل يكفـي فّ عىل ثبوت هذه األمور كلّتوقفللمفهوم ال ت

زوم ولـو بنحـو ّ أم للـّتفـاق االّجـردانفكاك اجلزاء عن الـرشط، سـواء أكـان مل
 عن أن يكـون الـرشط ً فضالّترتب واحدة، فال يكون بينهام ّعلةيكونان معلويل 

 .  للجزاءّعلة
 أو كونه عىل نحو ّرتتب منع الداللة عىل اللزوم أو عىل الّجمرد ّأنومنه يظهر 

ّ املفهوم؛ ألن هذه األمور ال تقـوي نف ال يقتيضّعلةل عىل اّرتتبال م اخلـصوصية ّ
 .)١(< هلاًيكون نفي واحد منها نفياّ حتى املستتبعة للمفهوم

ّتبعا للسي ـ )قدس سره( املصنّف ّأن: ّتحصلف  عـدم داللـة ّيـدعيال   ـد احلكيمً
، بـل يكـون هلـا ةّتقدماجلملة عىل املفهوم فيام لو اشتملت عىل األمور األربعة امل

دوا عىل أنفـسهم؛ إذ يكفـي يف ّ املشهور شدّنإًمفهوم حتام، ولكن يريد أن يقول 
 ولو كان عىل سبيل الصدفة ّتوقفإثبات املفهوم داللة اجلملة عىل الربط بنحو ال

 .ّتفاقواال
يكفـي أن ّ أنـه ّاألولفالـصحيح يف الـركن >: )قدس سـره  (قال األستاذ الشهيد 

ّ وملصقا بالرشط بنحـو ال ينفـكًاجلزاء منوطايكون احلكم يف   مهـام : عنـه، أيً
ٍ حينئذ إذا انتفـى الـرشط سينكـشف ال ّإنهثبت احلكم يف اجلزاء ثبت الرشط، ف

ّحمالة انتفاء اجلزاء سواء فرض أن الرشط واجلزاء معلوالن ل  ثالثة منحـرصة ّعلةُ
ًأو فرض عدم ثبوت العلية أصـال، بـل كـان الـتالزم وااللتـص ّ اق عـىل سـبيل ُ

ًحال لو كان اجلزاء ملصقا بالرشط سينكـشف مـن ّ كل فاق، فعىلّالصدفة واالت
 .)٢(<اجلزاء ال حمالةعدم الرشط عدم 

                                                 
 .٤٤٨، ص١ج: ، مصدر سابقحقائق األصول )١(
 .١٤٣، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )٢(
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ّ أن ضابط املفهوم هو كون اجلملة دالاألستاذ الشهيديرى  ة عىل الربط بنحـو ّ
 .ية أم يف مرحلة الداللة التصديقيةرّتصو سواء كان يف مرحلة الداللة الّتوقفال

ٍتسهيال للمطلب نأخذ اجلملة الرشطية كمثال للقضايا التي : توضيح ذلك ً
عـي ّهـا مـن أقـوى اجلمـل التـي اد؛ باعتبارُيبحث عن ضابط ثبوت املفهوم هلا
، فهذه اجلملة فيهـا )كرمهأإذا جاءك زيد ف: (داللتها عىل املفهوم، فإذا قال املوىل

وبـني الـرشط وهـو ) وجـوب اإلكـرام(بني احلكـم يف اجلـزاء وهـو ربط قائم 
ُربط بني الرشط واجلزاء ينـتج املفهـوم، ّ كل ليسّ أنه ً سابقاّتقدم، وقد )املجيء(
 عىل خصوصية الربط القائم بـني طـريف ًاّمتفرع الذي يكون ّاصالربط اخلّإنام و

ُ، هـو الـذي ينـتج  كـال الطـرفنيّبـدللو تّ حتى ًالقضية عىل نحو يكون حمفوظا
تـارة تفـرض عـىل مـستوى املـدلول ـ مهام كانـت ـ وهذه اخلصوصية . املفهوم

ً أن الضابط الذي يثبـت املفهـوم يكـون داخـال يف املـدلول : بمعنى،يّتصورال ّ
ّي للجملة، وأخرى عىل مستوى املدلول التصديقي، بمعنى أن الضابط ّتصورال

ول التـصديقي للجملـة وال يكـون ًالذي يثبت املفهـوم يكـون داخـال يف املـدل
أن تكـون مـستفادة مـن ّإمـا : وإن شئت قلت. يةّتصورًمدلوال عليه بالداللة ال

ــة ال ــسياق؛ ألن الدالل ــصورّالوضــع أو مــن ال ــة ّت ية هــي الوضــعية، والدالل
 :فيقع الكالم يف مقامني. التصديقية هي السياقية

  يّصورضابط ا فهوم    ستوى ا د ول ا : ّاألولا قام 
كـام لـو ربطنـا وجـوب  ـ إذا ربطنا قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى

أن ّإمـا فهـذا الـربط   ـ)إذا زارك شخص فأكرمه: (إكرام شخص بزيارته، وقلنا
ّيكون مدلوال ألداة الرشط أو مدلوال هليئة اجلملة الرشطية، بمعنـى أن األداة أو  ً ً

ن يكون الربط بنحو املعنى احلـريف؛ اهليئة قد وضعت لذلك، وعىل كال التقديري
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 : فهنا صورتان لوضع األداة أو اهليئة. منهام حرفّ كال ً ّباعتبار أن
 .لالستلزام  ـًمثال ـ  أن توضع األداة:األوىل
 . وااللتصاقّتوقف أن توضع األداة لل:الثانية

اديـة، أن توضع للنسبة االلتزاميـة اإلجيّإما ًإذا، األداة بام هلا من معنى حريف 
 .ية االلتصاقيةّتوقفأن توضع للنسبة الّوإما 

 وجـدنا باإلمكـان التعبـري ،ّوإذا أردنا التعبري عن ذلك الربط بمعنى اسمي
 :عنه بشكلني
 عـىل ّمعلـق عـىل زيارتـه، أو ّتوقـف وجوب إكرام شـخص مّنأ: أحدمها

 .فرض الزيارة وملتصق به
 . وجوب إكرامهّن زيارة شخص لإلنسان تستلزم أو توجدأ: ثانيهام

  التعبريين نستفيد االنتفاء عند االنتفـاء؟ الّمن أي: إذا عرفت ذلك، نسأل
فـسوف ّإال  عىل االنتفـاء عنـد االنتفـاء، وّتدل ّاألول اجلملة يف التعبري ّأنّشك 

ثبوت وجوب اإلكـرام عنـد انتفـاء الزيـارة،  :أييصدق الثبوت عند االنتفاء، 
ًإذا كـون اجلملـة .  عـىل الزيـارةّتوقـفرام يإن وجوب اإلك: وهذا خلف قولنا

 سـواء كـان هـذا ،ية يكفـي يف إثبـات املفهـومّتوقفالرشطية موضوعة للنسبة ال
 .ًياّتفاقًا اّتوقف أم كان ّعلة املعلول عىل الّتوقف من قبيل ّتوقفال

 كانت اجلملة الرشطية موضوعة للمعنى الثـاين فقـد ينتفـي الـرشط ّأما إذا
 .ء؛ إلمكان أن يستلزمه يشء آخروال ينتفي اجلزا

ّلو فرض أن مفاد اهليئـة أو األداة هـو النـسبة االلتـصاقية >: وبعبارة أخرى
ٍ اجلزاء أيضا منتفّأن  وسينكشف من انتفاء الرشط، ال حمالةّاألول الركن ّفيتم ؛ ً

ه ّتوقفـ فهذا خلـف التـصاقه بـه و،ًلو كان اجلزاء ثابتا من دون ثبوت الرشطإذ 
 هـذا املـدلول ّمجـردجيادية فبّ فرض أن مفاد اهليئة أو األداة النسبة اإلعليه، ولو

 ؛ من التصاق احلكم يف اجلزاء بالرشطّاألولي ال يمكن أن نثبت الركن ّتصورال
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 الرشط موجـد للحكـم يف اجلـزاء، ولكـن مـع هـذا ال ّأنإذ يمكن أن يفرتض 
 ثبـوت موجـدين  وذلك كـام إذا فـرض،بالرشطًيكون احلكم يف اجلزاء ملصقا 

 .)١(< الرشطّوعلتني يف اجلزاء، فقد يثبت احلكم يف اجلزاء من دون أن يثبت
تفيـد الـربط ّ حتـى يةّتـصورّأن اجلملة الرشطية يف عامل الداللة ال: ّتحصلف
 لاللتـصاق ًيـاّ املنتج للمفهوم فالبد أن يكون املعنـى احلـريف فيهـا موازّاصاخل
 ّتوقـفو. ا ال تفيـد ذلـكّإهنـملفهـوم االسـتلزام ف ًيا كان موازّأما إذا، ّتوقفوال

 واملعلوليـة بـني ّعليـةاجلزاء عىل الرشط ال يعني بالرضورة أن يكون عىل نحو ال
 )قدس سره (وهذا ما أفاده . ّتفاقلو كان بنحو الصدفة واالّ حتى الرشط واجلزاء، بل

دت كـون اجلـزاء  إذا أفـاًن اجلملة الرشطية مـثالإ>: يف احللقة الثانية، حيث قال
 عليه كفى ذلك يف إثبات االنتفاء عند االنتفاء، ولـو مل ًاّتوقف بالرشط ومًملتصقا

، بل وحتى لو مل يكـن ّعلة الرشط للجزاء أو كونه جزء الّعليةيكن فيها ما يثبت 
 صـدفة عـىل جمـيء ّتوقـف جميء زيد مّ عىل اللزوم، وهلذا لو قلنا إنّيدلفيها ما 

 عدم جميء زيد يف حالة عدم جميء عمرو، فليـست داللـة  ذلك عىلّعمرو، لدل
 االنحـصاري هـي األسـلوب الوحيـد لـداللتها عـىل ّالعيلاجلملة عىل اللزوم 
، ولـو صـدفة ّتوقف عن ذلك داللتها عىل االلتصاق والًبدالاملفهوم، بل يكفي 
 .)٢(<من جانب اجلزاء

 بـرضورة أن يكـون  أنكر عىل مشهور األصوليني القـول)قدس سره ( املصنّفف
 واجلـزاء ّعلـةًالرشط الزما للجزاء، وأن يكون هذا اللزوم بنحو يكون الـرشط 

 بيـنهام عـىل ّعلية ال ناقصة، وأن تكون هذه الّتامة ّعليةًمعلوال، وأن تكون هذه ال
 . أحدمها عىل اآلخر صدفة إلثبات املفهومّتوقفاإلطالق، وذهب إىل كفاية 

                                                 
 .١٤٣، ص٣ج: ، مصدر سابقمباحث الدليل اللفظي )١(
 اللبنـاين، الكتـاب دار الصدر، باقر حممد ّالسيد ،وس يف علم األصول، احللقة الثانيةدر )٢(

 .٢٢١ص: هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بريوت، ـ لبنان
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 ّعلـةال يوجد بني املوضوع واحلكـم ّ أنه ؛ باعتبار مع األستاذ الشهيدّواحلق
ال مالزمة عقلية بني زيارة شخص لشخص وبني وجوب إكرامه، ؛ إذ ومعلولية

 ّتوقـف عىل اآلخر عـىل نحـو ًاّتوقفحدمها مأ ولو كان .ك بينهامّفللموىل أن يفك
  .ّعلته الستحالة التفكيك بني املعلول و؛ ملا أمكنه ذلكّعلةاملعلول عىل ال

 اجلـزاء ّأني مـن إثبـات ّتـصورّضح ذلك فالبد يف مرحلة املـدلول الّإذا ات
 اجلملة الـرشطية عـىل االنتفـاء عنـد ّتدل عىل الرشط وملتصق به لكي ّتوقفم

ٍ اجلملة الرشطية حينئـذ عـىل ّتدل كان الرشط يستلزم اجلزاء فال ّأما إذااالنتفاء، 
 مند أهل اللغـة مـستلزم للجـزاء أغة العربية، فهل الرشط عّذلك، وهذا تابع لل

 . عىل الرشط؟ بحثه يف فقه اللغة العربيةّتوقفاجلزاء م
 هـو ّتوقـفّالبـد أن يكـون املـرتبط عـىل نحـو ال  ـإضافة إىل ذلك ـ ّنهإ ثم
ّا، ألن شخص احلكـم ينتفـي بانتفـاء الـرشط ّخاصً الوجوب ال وجوبا ّطبيعي ً

 .سواء قلنا باملفهوم أو مل نقل به
  ضابط ا فهوم    ستوى ا د ول ا صدي : ا ا ا قام 

  يـةّتوقف األداة أو اهليئة موضـوعة للنـسبة الّأنيف صورة عدم إمكان إثبات 
ٍفـال يمكـن حينئـذ مـن إثبـات   ـجياديةا موضوعة للنسبة اإلّكام لو فرض أهن  ـ

ت ي، نعم قد يمكن إثباّتصور من االلتصاق عىل أساس املدلول الّاألولالركن 
 .ذلك عىل أساس املدلول التصديقي

ّثبـت لـدينا يف اللغـة العربيـة أن أداة الـرشط ّ أنـه لنفـرتض: توضيح ذلك
 مـن الوضـع، ّعليـة، واسـتفدنا الّرتتبزوم، وأن الفاء موضوعة للّموضوعة لل

ٍ عـىل االنحـصارية وضـعا، فحينئـذ نـستعني بّيـدلولكننا مل نجد ما  ات ّمقـدمً
لقـال   ـًكإرسال رسـالة مـثال ـ  أخرىّعلةب اإلكرام احلكمة؛ إذ لو كان لوجو

ّ دل د،ّمل يقيـه ّحيـث إنـإذا زارك شخص أو بعث لك رسـالة فأكرمـه، و: املوىل
ّذلك اإلطالق عىل االنحصار، بمعنى أن الرشط املستلزم للجزاء يكـون بنحـو 
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ٍ املنحرصة، وحينئذ يثبت للجملة الرشطية ذلك املـدلول االلتزامـي وهـو ّعلةال
 عـىل الـرشط بنحـو الداللـة ّتوقـفّثبـت أن اجلـزاء موياالنتفاء عند االنتفـاء، 

 .يّتصور عليه يف مرحلة املدلول الّيدلالتصديقية، وإن مل يوجد ما 
ًإذا، قد تكشف اجلملة يف مرحلة الداللة التصديقية عن معنى يـربهن عـىل 

 ّعلـة جـزء  الـرشطّأن منحـرصة للجـزاء أو يـربهن عـىل ّتامـة ّعلة الرشط ّأن
ّمنحرصة للجزاء، وبذلك يثبت املفهوم مـن بـاب أوىل؛ ألنـه إذا ثبـت املفهـوم 

ً فكيف ال يثبـت إذا كـان اجلـزاء معلـوال ،ًا عىل الرشطّتوقف كون اجلزاء مّجردمل
 !  منحرصة لهّتامة ّعلةوالرشط 

ّأن ضابط املفهوم يف مرحلة املدلول التـصديقي هـو أن تكـشف : ّتحصلف
 منحـرصة، أو جـزء ّعلة الرشط ّأنذه املرحلة عن معنى يربهن عىل اجلملة يف ه

 ةّ؛ إذ لو كـان للحكـم يف اجلـزاء علـ منحرصة للجزاء وبذلك يثبت املفهومّعلة
أخرى غري الرشط للزم صدور الواحد من االثنني، وهو مستحيل، إذن فاجلزاء 

ن أّالبـد و فمع عدم الـرشط ، بهانحصاره وهذا يعني ،من الرشطّإال ال يصدر 
 . ً أيضاًايكون اجلزاء معدوم

   منح ة  لجزاءّعلةإثبات كون ا  ط 
 ّتامـة ّعلـة النائيني باإلطالق األحوايل إلثبات كون الـرشط ّحقق املّمتسك

بـدعوى ّإال واثبـات االنحـصار ال يمكـن >: لفوائـدمنحرصة للجزاء، قال يف ا
لـو مل ّ أنـه :ه، بتقريـبات احلكمة إلثبات انحصارّمقدمإطالق الرشط وإجراء 

يف ّ أنـه  منحرصة لكان عىل املوىل احلكيم، الـذي فـرضّعلةيكن الرشط وحده 
 ّأن بـذلك ّد إطالق الرشط بكلمة الواو، أو بكلمة أو، ليبـنيّمقام البيان، أن يقي

يته يشء آخر ولو عنـد االجـتامع، أو ّ وحده، بل يشاركه يف علّعلةالرشط ليس ب
 الـرشط وحـده ّأن يستفاد منه ، ذلكّ وحيث مل يبني.ّعلةًيضا أ اليشء الفالين ّأن
 مل يقارنه، وهو معنى كـون م مل يسبقه، قارنه يشء أم، سواء سبقه يشء آخر أّعلة
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 .)١(< منحرصةّعلةالرشط 
فرادي هـو مـا كـان أفرادي أو أحوايل، واألّإما ّإن اإلطالق : توضيح ذلك

ً كـان شـامال جلميـع حـاالت الفـرد حـوايل هـو مـاًشامال جلميع األفراد، واأل
نعـم، فيهـا إطـالق . ، ال يوجد إطالق أفـرادي)ًأكرم زيدا: (ففي مجلة. الواحد

ويف ما نحن فيه نجـري ... كرامه يف حال القيام وحال اجللوسإأحوايل، فيجب 
 ّ الوحيد عـىل أيّؤثراإلطالق بلحاظ حاالت الرشط إلثبات كون الرشط هو امل

 ّتحقـق يّحتقـق الرشط هو الذي إذا ّنإفنقول .  آخر أم الحال، سواء سبقه يشء
فيكـون الـرشط .  مل يـسبقهماجلزاء وهو وجوب اإلكرام سواء سبقه يشء آخر أ

  ـكام هو معلوم ـ حوايلواإلطالق األ.  املنحرصة للجزاء وغريه ال أثر لهّعلةهو ال
مـن ظهـور اإلطالق يثبت بقرينة احلكمـة التـي تـستفاد ّألن مدلول تصديقي، 

 .ُ ما مل يقله مل يردهّ أنّاملتكلمحال 
 املنحرصة من املدلول التـصديقي، ونحـن نبحـث ّعليةإذن نحن استفدنا ال

ي ليس ّتصورّ إذا قلتم إن املدلول الّي، إالّتصورعن ضابط املفهوم يف املدلول ال
  املعنـى احلـريف للجملـة الـرشطية يـوازيّأنبه ضابط املفهوم، كام لو افرتضـنا 

االستلزام ال االلتصاق، ففي هذه الصورة ال يوجد يف اجلملة الرشطية بحـسب 
 . ٍ مفهوم، فحينئذ ينحرص إثبات املفهوم يف مرحلة املدلول التصديقيّتصورعامل ال

ّ  

ًا ومـدلوال تـصديقيايّتـصورً هلـا مـدلوال ّأننجـد >: )قدس سره (قوله  •  :أي، <ً
 . مجلة أخرىِةّي وآخر تصديقي كام يف أيّتصورللجملة الرشطية مدلول 

ً الضابط الذي به يثبت املفهوم يكـون داخـال يف ّأنبمعنى >: )قدس سره ( قوله •
                                                 

 .٤٨١، ص٢ ـ١ج: ، مصدر سابقفوائد األصول )١(
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 .يعود عىل الرابط) به(، الضمري يف <ي للجملةّتصوراملدلول ال
، بمعنى <وأخرى نفرتضه عىل مستوى مدلوهلا التصديقي>: )قدس سـره  ( قوله •

 يف ًاي نفرتضـه موجـودّتـصورًبط إذا مل يكن موجودا يف مـدلوهلا الّأن هذا الضا
 كـام ـ ا ومدلول اجلملة الـرشطية، فلو كنّّاملتكلممدلوهلا التصديقي املرتبط بإرادة 

فال يوجد فيها مفهوم وال يتبادر إىل ذهننـا االنتفـاء عنـد   ـلو سمعناها من نائم
نعـم، لـو . يّتـصورًاخال يف املدلول الّاالنتفاء؛ ألن االنتفاء عند االنتفاء ليس د

عىل مستوى (هذا هو معنى .  ملتفت عاقل يكون هلا مفهومّتكلمسمعناها من م
 ).املدلول التصديقي للجملة الرشطية

ً الضابط الذي به يثبت املفهوم ال يكون مـدلوال ّأنبمعنى >: )قدس سره ( قوله •
 الـضابط موجـود يف ّأنإذا قلنـا ، هذا <لة تصديقيةبدالية بل ّتصورلة بدالعليه 

 .يةّتصورالداللة التصديقية ال يف الداللة ال
 .يةّتصوريف مرحلة الداللة ال :أي، <يف هذه املرحلة>: )قدس سره( قوله •
، أو ليس هو <من النوع الذي يستلزم االنتفاء عند االنتفاء>: )قدس سره ( قوله •

ّ ليس كل ربط يستلزم االنتفاء ّألنهتفاء؛ من النوع الذي يستلزم االنتفاء عند االن
 . هو الذي يستلزم االنتفاء عند االنتفاءّاصّعند االنتفاء، وإنام الربط اخل

 وجـدنا باإلمكـان ّ اسـميً عنـه بمعنـىّإذا أردنا أن نعـرب>: )قدس سـره  ( قوله •
 ً عـن هـذا الـربط الـذي هـو معنـىّ لو أردنا أن نعرب:، أي<التعبري عنه بشكلني

ّبمعنى اسمي، ّيفحر ًمعنـى  لوجدنا باإلمكان التعبري عن هذا الربط الذي هـو ،ً
 . بشكلنيّحريف

زيـارة شـخص لإلنـسان تـستلزم أو توجـد : فنقول تارة>: )قدس سـره  ( قوله •
 األستاذ الشهيد بالنـسبة االجياديـة أو ه عنّيعرب، وهذا هو الذي <وجوب إكرامه

 .د أو تستلزماالستلزامية، يعني النسبة التي توج
 .ّيف التعبري األول :أي، <ّففي القول األول>: )قدس سره( قوله •
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 .يف التعبري الثاين :أي، <ويف القول الثاين>: )قدس سره( قوله •
؛ ملا <ً التزاما عىل االنتفاء عند االنتفاءّيدلّواملعنى األول ال >: )قدس سره ( قوله •

ّ عىل االنتفاء عند االنتفـاء، وإنـام الـربط ّيدلط ّليس كل ربّ أنه  منًذكرناه مرارا
لو كان األمر كذلك لـدخل بحـث ّإال  عىل االنتفاء عند االنتفاء، وّيدل ّاصاخل

 عـىل االنتفـاء ّيدلّ الواجب يف بحث املفاهيم؛ فليس كل مدلول التزامي ّمقدمة
نـد االنتفـاء،  عـىل االنتفـاء عّيدل ّاصّعند االنتفاء، وإنام املدلول االلتزامي اخل

 ، الم عىل املفهـوم أّتدل مجلة ما ّأنفلكي نعرف .  وااللتصاقّتوقفوهو يعني ال
فـضابط . ّتوقـف فيها الـذي يكـون عـىل نحـو الّاصّالبد من وجود الربط اخل

 عـىل ّيـدل فهذا املـدلول االلتزامـي ّتوقف الربط إذا كان يوازيه الّأناملفهوم هو 
، بـل يوازيـه االسـتلزام ّتوقـف مل يكـن يوازيـه ال إذاّأمااالنتفاء عند االنتفاء، و

ّفليس كل ربـط يفيـد االنتفـاء عنـد . ًواإلجياد فهذا الربط ليس منتجا للمفهوم
 . يفيد االنتفاء عند االنتفاءّاصاالنتفاء، بل الربط اخل

 :ّ؛ ألنه قال)ًمثال(، قال <ًفلكي تكون اجلملة الرشطية مثال>: )قدس سره ( قوله •
 .لكم مثال اجلملة الرشطيةنرضب 

ًمعنـى ة عىل ربط اجلزاء بالرشط بام هـو ّأن تكون دالّالبد >: )قدس سـره  ( قوله •
ٍ، ال مـواز للمعنـى االسـمي < وااللتـصاقّتوقفٍ مواز للمعنى االسمي للّحريف

 .املرادف لالستلزام
ّمعنى حريفال عىل الربط بام هو >: )قدس سره ( قوله •  ؛السـميٍ مـواز للمعنـى اً

ّ أنـه  إلفادة االنتفاء عند االنتفاء، فمعًيا، هذا ليس كاف<الستلزام الرشط للجزاء
ٍيوجد ربط ولكن هذا الربط غري كاف إلفادة االنتفاء عنـد االنتفـاء الـذي هـو 

 .تعريف املفهوم
، مـن هنـا دخـل يف بيـان الـركن <ّوالبد إضافة إىل ذلـك>: )قدس سره ( قوله •
 .الثاين
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 الوجوب ال ّ وااللتصاق طبيعيّتوقفأن يكون املرتبط عىل نحو ال>: قوله •
 ّتوقـفّاملفهوم البد أن يكون املنتفي عند انتفـاء املّ يتم لكي :أي، <ًاّخاصًوجوبا 

 . وسنخه ال شخصه، وهذا هو الركن الثاينّطبيعي احلكمعليه هو 
، <ّاصالوجوب اخلـ انتفاء ذلك ّ إالّتوقفِ مل يقتض الّوإال>: )قدس سره ( قوله •
. ، ونحن نبحث عن انتفاء الطبيعيّاص انتفاء ذلك الوجوب اخلّإالال يفيد  :أي
ّ حتـى ؛ّاصن من الربط اخلّ ضابط املفهوم عند األستاذ الشهيد يتكوّأن ّتحصلف

ًينتج مفهوما، مضافا إىل رضورة أن يكون املرتبط عىل نحو ال  وااللتصاق ّتوقفً
ًا فـال مفهـوم فيـه، وإذا ّخاصًإذا كان ربطا ومل يكن ف.  ال شخصهّطبيعي احلكم

 .ال مفهوم فيه ـ ًأيضا ـ ّطبيعي احلكمًا ومل يكن ّخاصًكان ربطا 
ي عـىل ّتـصوروإذا ثبت داللة اجلملة يف مرحلة املـدلول ال>: )قدس سره ( قوله •

طية  وإذا ثبت داللة اجلملة الـرش:، أي<ية وااللتصاقية ثبت املفهومّتوقفالنسبة ال
 ّأنية وااللتصاقية، وهنا نالحـظ ّتوقفي عىل النسبة الّتصوريف مرحلة املدلول ال

ّ غري التعبري، فهناك عرب)قدس سره ( املصنّف ، ّتوقـف باملعنى احلريف الـذي يوازيـه الّ
ًية، وهذا ما أرشنـا إليـه، فقـد تنـسب النـسبة إىل معنـى ّتوقف بالنسبة الّوهنا عرب
سبة عـن غريهـا مـن النـسب فنقـول نـسبة ظرفيـة، نـسبة ّمتيز النـّ حتى ّاسمي

 اجلملـة الـرشطية هلـا ّأنإذا أردنا أن نقول ّ أنه فهنا أثبتنا .استعالئية، ونحو ذلك
ّمفهوم فالبد أن تكون أداة الرشط أو سياق اجلملـة موازيـة للمعنـى االسـمي 

 .يةّتصور، هذا يف مرحلة الداللة الّتوقفالذي هو االلتصاق وال
ال نحتـاج أن  :أي، < للجزاءّعلةولو مل يثبت كون الرشط >: )قدس سره ( هقول •

لـو مل يكـن بـني ّ حتى  للجزاء، بلّعلةجزء الّ حتى  للجزاء أوّعلةيكون الرشط 
ه ؤمنـش  بني اجلزاء والـرشطّتوقف، بل لو كان الّ تالزم عقيلّالرشط واجلزاء أي

 .ّتفاقالصدفة واال
ّا عـىل أيّؤثرات كونه مـإلثب>: )قدس سـره  ( قوله • إلثبـات كـون  :أي، < حـالً
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ّا عىل أيّؤثرالرشط م  حال، سواء سبق هذا الرشط رشط آخر أو ال، وهـذا هـو ً
 للجزاء نريد أن نثبـت ّعلة الرشط ّأنوبعد أن أثبتنا . حوايل للرشطاإلطالق األ

 .حوايل باإلطالق األّتمسك منحرصة من خالل الّعلة هذه الّأن
مـن  :أي، < بالرشط من ذلـكّعلة الستنتاج انحصار الّثم>: )س سـره  قد( قوله •

 ّعلـةّ أنـه حوايل يف الرشط، فنثبـتنجري اإلطالق األ :أي. حوايلاإلطالق األ
 . منحرصةّعلةا ّهنأ  إلثباتّعلةحوايل يف هذه النجري اإلطالق األّ ثم للجزاء،

ًا يف ّؤثر كـان الـرشط مـ أخرى ملاّعلةإذ لو كانت للجزاء >: )قدس سـره  ( قوله •
 .  حتصيل للحاصلّألنه؛ <ّعلةحال سبق تلك ال

، <حوايل للرشط مـدلول لقرينـة احلكمـةّألن اإلطالق األ>: )قدس سره ( قوله •
 .يةّتصورًوليس مستفادا من الداللة ال

، هـذا هـو <ّاستفادة اللـزوم العـيل االنحـصاري: أحدمها>: )قدس سره ( قوله •
 .ذي ذكره املشهور الّاألولالركن 
 والـركن اآلخـر :، أي< مطلق احلكمّعلقكون امل: واآلخر>: )قدس سره ( قوله •

 .ًهو كون اجلزاء يف اجلملة الرشطية ـ مثال ـ مطلق احلكم ال شخص احلكم
 .ته بنظر األستاذ الشهيدّ؛ لتاممي<ًوال كالم لنا فعال يف الركن الثاين>: قوله •
 ّألنـه؛ <ته غـري صـحيحّ فااللتزام بركنيّاألولالركن ا ّأمو>: )قدس سـره  ( قوله •

 ّعلقًا عىل املّتوقف عليه، ومّعلقً ملتصقا باملّعلق أن يكون املّاألوليكفي يف الركن 
 .ّتفاقه الصدفة واالؤ وااللتصاق منشّتوقفعليه، ولو كان هذا التعليق وال

جلملة عـىل الـربط بنحـو إذ يكفي يف إثبات املفهوم داللة ا>: )قدس سره ( قوله •
 ّألنـه ؛ الركن الثاينّمتامية، هذا تعليل لعدم < ولو كان عىل سبيل الصدفةّتوقفال

يكفي يف إثبات املفهوم داللة اجلملة عىل الربط، ولكن ال مطلق الربط بل الربط 
 . عىل سبيل الصدفةّتوقف ولو كان هذا الّتوقفبنحو ال



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 مورد النزاع يف ضابط املفهوم عند املشهور •
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ü مناقشته 
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دوا ضـابط ّ مـشهور األصـوليني حـدّأن  ـيف املقطع السابق ـ بعد أن عرفنا
ًكون الربط ربطا لزوميا: امّأوهلاملفهوم يف ركنني؛  ًيا عليا انحصارياّترتب ً ً :  وثانيهام،ًّ

 مطلق احلكم ال شخصه، يقع البحث يف مـورد اخلـالف يف ضـابط ّعلقكون امل
، فهـل هـو يف داللـة اجلملـة عـىل الـربط واملنكـرين لـهاملفهوم بني القائلني به 

 املنتفـي هـو ّأنفـاق عـىل ّاملخصوص املستدعي لالنتفاء عند االنتفـاء مـع االت
 ّأن دون الثـاين، أم ّاألول ال شخصه، فيكون مـورد اخلـالف هـو ّطبيعي احلكم
 ّطبيعي احلكمهو أ ّتوقفّ عليها ولكن اخلالف واقع عىل أن املّتفقهذه الداللة م

ننكره، فيكون مورد اخلالف هو الثاين دون ّ حتى نقول باملفهوم أم شخصهّحتى 
 ؟ّاألول

 

ّشهور األصوليني إىل أن مورد اخلالف يف ضابط املفهـوم ينبغـي أن ذهب م
عــىل داللــة اجلملــة عــىل الــربط  :أي دون الثــاين؛ ّاألول عــىل الــركن ّينــصب

املخصوص املستدعي لالنتفاء عند االنتفاء، فمن يقول بثبوت املفهوم جلملة ما 
قـول بعـدم  منحرصة للجزاء، ومـن يّعلة  ـيف تلك اجلملة ـ يثبت كون الرشط

 .ثبوت املفهوم يف اجلملة ذاهتا ينكر ذلك
، وهـو داللـة ّاألولوقع النزاع بـني األصـحاب يف الـركن : بعبارة أخرى

زيـارة شـخص ّعـدم داللتـه، فلـو قلنـا إن االنتفاء عند االنتفـاء أو الربط عىل 
 ّيـدله ال  هذه اجلملة فيها ربط، ولكنّـّأنإكرامه، فمن الواضح إلنسان تستلزم 

ّليس كـل ربـط ينـتج ّ أنه  االنتفاء عند االنتفاء فال ينتج املفهوم، وهذا يعنيعىل
  ـّتقدمكام  ـ ّاصـالربط اخلوفهوم، املنتج ـيهو الذي  ّاص، بل الربط اخلًامفهوم
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 .يةّتوقفهو النسبة ال
يـة ّتوقفّ ليس كل نسبة يف اجلملة تنتج املفهوم، بل النـسبة ال:وبعبارة أوضح

 ال شخصه فلـم ّطبيعي احلكمالقيد اآلخر وهو كون املنتفي ّأما . هتجهي التي تن
 .ًيقع موردا للنزاع بينهم

   العرا ّحقق ورد ال اع   ضابط ا فهوم عند ا 
 العلامء ّتكلمّال خالف يف أن مجيع اجلمل التي ّ أنه  إىل العراقيّحققاملذهب 

تدعي لالنتفاء عند االنتفـاء  املسّاص عىل الربط اخلّتدلعن داللتها عىل املفهوم 
 املنتفي ّأنوقع اخلالف بني املنكر للمفهوم والقائل به يف ّإنام ، وّتوقفعىل ال :أي
 ننكره؟ ّ حتى  شخصهمنقول به أّ حتى ّطبيعي احلكمهو أ

ّ العراقي وافق املشهور عىل أن ضابط داللة اجلملة عىل املفهـوم ّحقق املنإذ
 ّاألولّإن الـركن : قـالّ أنـه ّإال أن يناقش يف ذلك،  هذين الركنني دونّمتاميةهو 

وفـاق بـني ّ حمـل ًوإن كان دخيال يف استفادة املفهوم يف اجلملة لكن هذا الـركن
النـزاع وقـع بيـنهم يف ّإنـام يف مثل اجلملة الوصفية، كام ستعرف، وّ حتى العلامء

وع احلكـم هو نـهل  عىل الرشط أو الوصف ونحومها ّعلقالركن الثاين، وأن امل
 ولـذا حـرص بحثـه يف الـركن ؟شخص احلكم كي ال يثبتّ أنه ليثبت املفهوم أم

 . الثاين
ن مركـز التـشاجر إ>:  يف هناية األفكـار، حيـث قـال)قدس سـره (وهذا ما أفاده 

 يف ناحيـة عقـد ًضاّوأن يكون ممحّالبد والنزاع يف املقام يف ثبوت املفهوم وعدمه 
حلكم املنشأ يف القضية الرشطية أو الوصفية أو غريمهـا  اّأناحلمل يف القضية، يف 

 عن غري مـورد ًه رأساؤ كي يلزمه انتفا؛هل هو سنخ احلكم والطبيعة املطلقة منه
 كـي ال ينـايف ثبـوت ؛شـخص احلكـم أو الطبيعـة املهملـةّ أنه  أو،وجود القيد

 شخص حكم آخر يف غري مورد وجود القيد؟
 يف القـضية ّعلـق احلكـم املّنأ يعّقـضية يـد القائل بثبوت املفهـوم للّنأفك
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  خالفـهيعّ والقائل بعدم املفهـوم يـد،اللفظية هو سنخ احلكم والطبيعة املطلقة
عىل الطبيعة املهملة، مع تسامل الفريقني يف ّإال  عقد احلمل يف القضية ّيدل ال ّوأنه

ون القيود يف ك  ـ غريمهام أفعليةاسمية كانت أم  ـ ظهور عقد الوضع يف القضايا
 .)١(< احلكمّترتباملأخوذة فيها بخصوصياهتا دخيلة يف 

ّ اخلراساين أن املثبت للمفهـوم حيتـاج إىل جهـد ّحققيرى امل: توضيح ذلك
 االنحصاري، ّالعيلي ّرتتب حيتاج إىل إثبات اللزوم الّاألولّأكرب من النايف له؛ ألن 
ي إحدى هذه اجلهـات األربـع،  إذ يكفيه إلنكار املفهوم نف؛بينام الثاين يف فسحة
 للقائل بالداللة من إقامة الدليل عىل الداللـة، بأحـد ّالبد>: وهذا ما أفاده بقوله

 ّترتـب اجلزاء عىل الرشط، نحو ّرتتبالوجهني عىل تلك اخلصوصية املستتبعة ل
لـه منـع ّ فإن القائل بعدم الداللة ففي فسحة،ّأما و.  املنحرصةّعلتهاملعلول عىل 

، أو ّتفـاق الثبوت عند الثبوت ولو من باب االّجمردا عىل اللزوم، بل عىل داللته
 املنحرصة بعـد ّعلة، أو الّعلة عىل الّرتتب، أو عىل نحو الّرتتبمنع داللتها عىل ال
 .)٢(<ّعليةتسليم اللزوم أو ال

ا ّواحدة من هذه األمور األربعة، ممـّ كل وهذا واضح، من هنا بدأ يناقش يف
هو يف عقد الوضـع ولـيس ّإنام  النزاع يف ثبوت املفهوم وعدم ثبوته ّنأيظهر منه 

مجلـة ّ كـل :نا إىل بيان املقـصود مـن العقـدين، فنقـولّوهذا جير. يف عقد احلمل
 .فيها حكم وفيها مـا يعـرض عليـه احلكـم :أيفرض فيها موضوع وحممول، ُي

 املوضـوع ، مفاد اجلزاء الذي يعرض عىل)إذا زارك شخص فأكرمه: (ففي مجلة
بينام خـصوص .  بعقد احلملّيسمىهو وجوب إكرام الشخص الزائر، وهذا ما 

الوصف العنواين  أي عقد الوضع، ّيسمىالوصف العنواين املأخوذ يف املوضوع 
 . الثابت للذات اخلارجية

                                                 
 .٤٧٠، ص٢-١ج: ، مصدر سابقهناية األفكار )١(
 .١٩٤ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )٢(
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صاف املوضوع بالوصـف ّاتهو املقصود من عقد الوضع : وإن شئت قلت
صفة ّذات متـّ كـل ، فاملوضـوع هـو)نسان ضاحك إّكل( : كام يف مثال،العنواين

يف  وهـو ،صاف املحمول بوصف املحمـولّهو اتف :عقد احلملّأما و. نسانيةباإل
 .ذات ثبت هلا الضحكّ كل املثال

يف اجلملة الرشطية عقد الوضع هو عبـارة عـن جممـوع األداة مـع الـرشط 
ية وغريها، يظهر من الكفا>والذي ) إذا زارك شخص( :أيالذي هو املوضوع، 

 مـن يقـول ّبأن: جعل مركز التشاجر يف ناحية عقد الوضع يف القضية حيث قال
ثبات داللة اجلملـة الـرشطية عـىل إله من ّالبد باملفهوم يف مثل اجلملة الرشطية 

القائـل ّأمـا  و، املنحـرصةّعلته املعلول عىل ّترتب اجلزاء عىل الرشط بنحو ّترتب
 بـل ، له منع داللتها عىل اللـزوم تـارةّن أل؛ذلكبعدم املفهوم فهو يف فسحة من 

 ّرتتـب، ومنع داللتها عـىل الّتفاق الثبوت عند الثبوت ولو من باب االّجمردعىل 
، بعـد تـسليم ً املنحـرصة ثالثـاّعلـة، أو عىل الً ثانياّعلة عىل الّرتتبأو عىل نحو ال

 .قد الوضعّفنالحظ أن حمور كالم اآلخوند كان يف ع. )١(<ّعليةاللزوم وال
ّ العراقي فذهب إىل أن النزاع ينبغي أن يكون يف عقـد احلمـل ال ّحققاملّأما 

ينتفـي فيهـا   ـًمـثال ـ  اجلملـة الـرشطيةّبـأنيف عقد الوضع، واستشهد لـذلك 
مة التـي مل خيـالف ّشخص احلكم بانتفاء الزيارة، وهذا من األمور العقلية املسل

 . عليهّعلقم عند عدم امل عد، عىل يشءّعلقّفيها أحد؛ ألن امل
ًإذا هذا التعليق لشخص احلكم عىل الرشط ثابـت؛ إذ لـو مل يكـن ثابتـا ملـا  ً

 ّمـن هنـا ينبغـي أن ينـصب. تساملوا عىل انتفاء شخص احلكـم بانتفـاء الـرشط
 هـو ّعلق املّأنه، فإذا ثبت ّ هل هو شخص احلكم أم طبيعيّعلق املّأنالبحث عىل 

ه، سواء كان ذلك التعليق من باب التعليق ئعند انتفاالثاين فسوف ينتفي احلكم 
                                                 

 .٤٧٠، ص٢-١ج: ، مصدر سابقفكارهناية األ )١(
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 .عىل املنحرصة أم مل يكن كذلك
عنـوان ّ كـل ّأن :احاصـلهك العراقي بطريقة أخرى، لويمكن توضيح مس

فظـاهر ، قيوده وحاالته وأطواره و للحكم مع ما كان من شؤونهًأخذ موضوعا
هـو  هذا العنوانالكالم يقتيض أن يكون له دخل بخصوصه يف احلكم، ويكون 

ًأيضا  هناك موضوع آخر غريه أو آخر غريه ء هو مع يشالمتام املوضوع للحكم 
ًخذت عنوانـا يف ُ، فاخلمرية التي أ)ال ترشب اخلمر: (فلو قال املوىل. هلذا احلكم

 هلـا دخالـة يف ّاصهذا اخلطاب هي متام املوضوع للحكم، وهـي بعنواهنـا اخلـ
ف ّ اخلمـر معـرّأننوان جامع بينه وبني غريه وال  اخلمر مصداق لعّأناحلكم، ال 

قـضية ّ كـل وهذا هو معنى االنحصار، فظهورلعنوان آخر هو موضوع احلكم، 
 اخلطاب هو متام املوضـوع ملـضمون ّ املوضوع املذكور فيها املأخوذ يف طيّأنيف 

نية  القضية الفالّأن ومع ذلك وقع النزاع بينهم يف ،ا ال يمكن أن ينكرّاخلطاب مم
 فلـيس املنـاط يف وجـود . ال، ومـن مجلتهـا القـضية الـرشطيةمهل هلا مفهوم أ

 ؛ منحـرصة للتـايل كـام قيـلّعلة ّقدماملفهوم وثبوته هو ظهور القضية يف كون امل
 .يف اللقب بل يف مجيع القضايا كام ذكرناّ حتى هذا املعنى ثابتّألن 

 ّخـذ يف طـيُ مـا أّأنيف بعد ظهور مجيـع القـضايا ـ  يف ثبوت املفهوم ّفالرس
 املنـشأ ّنأ وهو ، آخرًيكون شيئاـ  منحرصة للحكم ّعلةاخلطاب متام املوضوع و

تنتفي طبيعـة وجـوب إكـرام زيـد ّ حتى هو سنخ احلكمهل يف طرف املحكوم 
  شخـصهم أ<ن جاءك زيد فأكرمـهإ>يكون هو املفهوم لقضية  و بانتفاء جميئهًمثال

 فمـورد ،، فال يكون هلا مفهوميءبيعة عند انتفاء املج عىل انتفاء الطّيدلال ّحتى 
 . املنحرصةّعلةاملفهوم هو تعليق السنخ ال تعليق شخص احلكم ولو كان عىل ال

 عـىل ّعلـقفتامم مركز البحث بني املنكر واملثبت هو يف مضمون اخلطـاب امل
 ّأن فمـآل البحـث يف املقـام إىل .هو السنخ أو الشخص ّبأنهالعنوان بخصوصه 
كوهنا يف مقام تعليق الـشخص أو  ـ تعليقية كانت أو غريها ـ الظاهر من القضية
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السنخ بعد الفراغ عن ظهور العنوان املأخوذ فيها يف دخله يف مضمون اخلطـاب 
 ً ّمستقالبخصوصه الذي هو مالزم النحصاره فيه وليس له موضوع آخر غريه 

 . معهًوال مشرتكا
ً انتفاء شخص احلكم بانتفاء القيد رشطا أو  األعالم عىلّتفاقّأن ا: ّتحصلف

 الـربط املخـصوص ّتـدل اجلملـة ّأنهم عـىل ّتفاقكاشف عن ا...ًوصفا أو غاية
، ويف ّطبيعـي احلكـمهو يف انتفـاء ّإنام املستدعي لالنتفاء عند االنتفاء، ونزاعهم 

ان  أو عـدم إمكـّطبيعـي احلكـم هو ـً عىل الرشط ـ مثال ّعلقّإمكان إثبات أن امل
 عنـد انتفـاء ّطبيعـي احلكـم فالربط املذكور يقتيض انتفاء فإن ثبت إثبات ذلك،

فالربط املخصوص ال يقتيض أكثر من ّإال القيد وبالتايل يثبت املفهوم للجملة، و
 . ٍانتفاء شخص احلكم فال يثبت حينئذ املفهوم للجملة الرشطية

ة يف مفـاد هيئـة وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء اإلطالق وقرينة احلكم
ّالبـد > :قـال يف هنايـة األفكـار.  عىل احلكـم يف القـضيةّيدل ّممااجلزاء ونحوها 

ثبـات إ مـن ،قضية رشطية أو وصفية أو غائيـة أو غريهـاّ كل للقائل باملفهوم يف
من جهة داللة القضية عليـه ولـو ّإما كون املحمول يف تلك القضية هو السنخ، 

ظهـور عقـد ّضم  اخلارجية، كي يستفاد املفهوم بـطالق أو من جهة القرائنباإل
ثبات هذه اجلهـة ال يكـاد إفبدون ّإال الوضع يف القضية يف دخل اخلصوصية، و

ثباتـه انحـصار إخذ باملفهوم واحلكم باالنتفاء عند االنتفاء ولو مـع  له األّيصح
 .)١(<ّعلةال

   العرا ّحققك ا لاإليرادات    س
ل األعالم عـىل ّقي ال يمكن املساعدة عليه، وقد سج العراّحققوما أفاده امل

 :مسلكه مجلة مالحظات
                                                 

 .٤٧٢، ص٢-١ج: ، مصدر سابقهناية األفكار )١(
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ّإن املطلـوب مـن >: ، حيـث قـال)قدس سـره ( ما أورده األستاذ الشهيد :األوىل
ً يف باب املفهوم أن يكـون احلكـم يف اجلـزاء ملتـصقا بالـرشط لـو ّاألولالركن 
ًء ملتـصقا بالـرشط عـىل كون احلكم يف اجلزاّ فإن ،ّن اجلزاء سنخ احلكمأفرض 

ٌتقدير كونه حكام شخصيا أمر ً ه ال يفيد يف اقتناص املفهـوم مـا دمنـا م ولكنّّ مسلً
نحتاج إىل الركن الثاين، فنحتاج يف اقتنـاص املفهـوم مـن اجلملـة إىل أن يكـون 

 احلكـم ّأنلو فـرض ّ حتى  يعني،حالّ كل ًاحلكم يف اجلزاء ملصقا بالرشط عىل
شخص احلكم، بينام غاية ما يستكشف مـن محـل املطلـق يكون سنخ احلكم ال 

 منحرصة لشخص ّعلة هذا القيد ّأند عىل تقدير إحراز وحدة حكمهام َّعىل املقي
ًوشخص هذا احلكم يكون ملتصقا بالقيد، وال تـالزم بـني القـول هذا احلكم، 

كام يستفاد من محـل املطلـق  ـ  منحرصة لشخص احلكمّعلة الوصف والقيد ّبأن
 ّ علـة الوصـف والقيـدّبـأنوبـني القـول   ـ احلكـمةحد عىل تقدير وّقيد املعىل

ّ شخص احلكم البد وأن يكـون ّأنً برهانا عىل ّن هناكإ فمنحرصة لسنخ احلكم،
ّإنـام ّن احلكم أ:  وموضوع واحد ال يأيت يف سنخ احلكم، والربهان واحدةّعلةله 

ال يمكـن ّ أنـه ن الواضحة، ومّتعددص باجلعل مهام كانت له جمعوالت مّيتشخ
ني ّجلعـل واحـد موضـوعان، بيـنام يعقـل أن يكـون جلعلـني مــستقلأن يكـون 

 .)١(<نّموضوعان مستقال
ر أبحاثـه الـشيخ حممـد تقـي ّ العراقـي ومقـرّحقق ما أفاده تلميذ امل:الثانية

 ظهور عقد الوضـع يف دخـل ّجمرد ّأنال خيفى عليك >: الربوجردي، حيث قال
يف استفادة االنتفـاء ًأيضا  ٍ احلكم السنخي غري جمدّترتبه يف العنوان بخصوصيت

 عليـه ّرتتـبء عليه يف الا احلكم واجلزّترتبطالق إقضية ّضم  بّالإعند االنتفاء 
 أخـرى ّعلـةن يكـون هنـاك أ فبدونه حيتمل ّالإو، باخلصوص بنحو االستقالل

                                                 
 .١٤٨ -١٤٧، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )١(
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، املفهوم يف القـضيةخذ بومع هذا االحتامل ال يمكن األ، تقوم مقامه عند انتفائه
 اجلـزاء يف احلكـم ّترتـبطـالق إوحينئذ فإذا احتجنا إىل قضية . كام هو واضح 

 مـع ًمـالزم قهـرا ّبأنهنقول ـ ًأيضا كام اعرتف به األستاذ  ـ باالنتفاء عند االنتفاء
ثبـات انحـصار إ حينئذ يف احلكم بانتفاء السنخ عن ى فال يستغن،ّعلةانحصار ال

 .)١(<فىكام ال خي، ّعلةال
ّ 

ال خـالف يف ّ أنـه  ذهب إىل)قدس سره (  العراقيّحقق املّ إنّثم>: )قدس سره (قوله  •
 ّاص عىل الربط اخلّتدل العلامء عن داللتها عىل املفهوم ّتكلم مجيع اجلمل التي ّأن

 ّاص عىل ذلك الربط اخلـّتدلمجيعها ال : ، نقول<املستدعي لالنتفاء عند االنتفاء
 ولكـن ، فيها ربـط وفيهـا اسـتلزام، نعم.املنتج للمفهوم باالصطالح األصويل

 .استلزام يفيد املفهومّ كل ليس
ون عىل انتفاء شـخص احلكـم ّتفق مّ الكلّأن يلبدلوذلك > :)قدس سره ( قوله •

 ّأنمل يقع اخلـالف بيـنهم يف ّ أنه عىل العراقي ّحققدليل امل، هذا هو <بانتفاء القيد
 ّاص عـىل الـربط اخلـّتـدل العلامء عىل داللتهـا عـىل املفهـوم ّتكلممل التي اجل

 عـىل انتفـاء شـخص ّتفق مّ الكلّأن: املستدعي لالنتفاء عند االنتفاء، وحاصله
ًرشطـا كـام يف اجلملـة الـرشطية أو ذلـك القيـد سواء كان احلكم بانتفاء القيد، 

 .ًوصفا كام يف اجلملة الوصفية
 ّحقـق كـام يقـول امل،< احلكمّيف انتفاء طبيعي اختلفواّإنام و> :)قدس سره ( قوله •

 .العراقي
 ّاص عـىل الـربط اخلـّتـدل اجلملـة ّأنهم عـىل ّتفاقفلوال ا> :)قدس سره ( قوله •

 فلـوال :، أي<بانتفـاء القيـد ـ ًولو شخصا ـ ملا تساملوا عىل انتفاء احلكم املذكور
                                                 

 .٤٧٢، ص٢ـ١ج: ، مصدر سابقهناية األفكار )١(
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 املـذكور الـذي هـو ّاص عـىل الـربط اخلـّتدل اجلملة ّأنعىل  األصوليني ّتفاقا
 .نتفاء القيداًوا عىل انتفاء احلكم ولو شخصا بّتفق ملا تساملوا واّتوقفال

 ّحقـقعىل أسـاس مـا ذكـره امل :أي ،<وعىل هذا األساس>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ّتوقف عىل الّ دالّخاصربط هو ربط ّ كل ّأن من ؛العراقي

 املنتفـي عنـد ّأن إمكان إثبـات :أي ،<ثبات ذلكوإمكان إ>: )قدس سره ( قوله •
ات احلكمـة ّمقـدم بإجراء اإلطالق وًامرهونانتفاء الرشط أو القيد هو الطبيعي 

. )إن جـاءك العـامل فأكرمـه (:يف قولنـا) فأكرمـه(يف مفاد هيئة اجلزاء، التي هي 
 ري يفجتـ اإلطـالق وقرينـة احلكمـة ّأن العراقـي يـرى ّحقق املّأن ّتضح يوهبذا

 . بخالف الشيخ األنصاري،املعنى احلريف
 وهكذا يعـود البحـث يف ثبـوت املفهـوم جلملـة إذا كـان>: )قدس سره ( قوله •

 . العراقيّحقق بناء عىل مسلك امل،<ًاإلنسان عاملا فأكرمه
 ،<هل جيري اإلطالق يف مفاد أكـرم مـن اجلملتـنيّ أنه إىل>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ة الوصفيةاجلملة الرشطية واجلمل
 أو ّطبيعي احلكم أو الوصف  عىل الرشطّعلق املّأنإلثبات > :)قدس سره ( قوله •

 عـىل ّعلق املّأنوإلثبات  يف اجلملة األوىل  عىل الرشطّعلق املّأن إلثبات :، أي<ال
 . أو الّطبيعي احلكم  هوالوصف يف اجلملة الثانية

 ،< العراقي يف إثبـات املفهـومقّحقبمسلك امل ي هذاّونسم>: )قدس سره ( قوله •
بمـسلك  يف ضابط املفهوم ّاألولاخلالف يف الركن الثاين دون ي هذا ّونسم :أي
 . العراقي يف إثبات املفهومّحققامل





 
 
 
 

 

 
 معنى الرشط •
 ّحترير حمل النزاع •
 مفاد أداة الرشط •
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  عىل املفهوماألقوال يف داللة اجلملة الرشطية •
 الوجوه التي ذكرت إلثبات املفهوم للجملة الرشطية •

ü داللة اجلملة الرشطية عىل املفهوم بالتبادر: ّوجه األولال 
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ضابط املفهـوم، رشع يف   ـيف املقاطع السابقة ـ )قدس سـره ( املصنّفّبعد أن بني 
ًبيان وبحث اجلمل التي وقعت موردا للبحث بني علـامء األصـول مـن حيـث 

 .  اجلملة الرشطيةاّأوهلو. داللتها عىل املفهوم أو عدم داللتها عليه
 الوجـوه والتقريبـات التـي  مـن)قـدس سـره   ( املصنّفوقبل الدخول فيام أفاده 

أقامها املشهور إلثبات داللة اجلملة الرشطية عـىل املفهـوم ينبغـي اإلشـارة إىل 
 :)١(مجلة من املباحث

ّ 

 :إطالقات خمتلفة هلا ّأنيف العلوم نجد ) الرشط(عند متابعة استعامل كلمة 
: بط بني شيئني، قال يف الـصحاحالريف اللغة ويراد به يطلق الرشط : ّاألول

 وقـد رشط عليـه ، واجلمع رشوط ورشائط،الرشط معروف وكذلك الرشيطة>
 اإللـزام ّجمـردأراد بـه ّ أنه  ويفهم من ذلك)٢(<كذا برشط ويرشط واشرتط عليه

 . طًه بام إذا كان يف ضمن العقد، فضال عن البيع فقّوااللتزام، فهو مل خيص
املعنـى : أحـدمها>:  الرشط يطلق عـىل معنيـنيّأنوقد ذكر الشيخ األعظم 

َرشط(احلدثي، وهو هبذا املعنى مصدر  َ بمعنـى اإللـزام، فهـو شـارط لألمـر ) َ
الفالين، وذلك األمر مرشوط له أو عليه، ومنه االشرتاط بمعنى االلتـزام، مـن 
ًغري فرق يف ذلك بني أن يكون ابتدائيا أو ضمن عقد، كام يساعد عليـه العـرف، 

                                                 
 . يف املتن)قدس سره(ف ض هلا املصنّّمجيع هذه املباحث مل يتعر )١(
 أمحد: حتقيق اجلوهري، محاد بن إسامعيل: تأليف ،العربية تاج اللغة وصحاح ،الصحاح )٢(

، ٣ج: ـهـ١٤٠٧ الرابعـة الطبعـة بـريوت، للماليـني، العلـم دار عطـار، الغفـور عبد
 ).رشط: ( مادة،١١٣٦ص
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 .)١(<رشطت عىل نفيس كذا، أو فالن رشط عىل نفسه كذا:  قولككام يف
إلــزام الــيشء، والتزامــه يف البيــع : الــرشط>: ولكــن الفــريوز آبــادي قــال

... معـروف: الـرشط>: وتبعه عىل ذلك ابن منظور، حيـث قـال. )٢(<...ونحوه
. )٣(<...إلزام اليشء والتزامه يف البيـع ونحـوه: والرشط. واجلمع رشوط ورشائط

د بوقوعـه يف ضـمن معاملـة ّاملقيـفالرشط عندمها عبارة عن اإللزام وااللتـزام 
ّالبيع ونحوه، وظاهر كالمهام أن الرشط ال يصدق عىل االلتزامات االبتدائيـة، ك

ال إشـكال يف ّ أنـه ًاستعامله يف اإللزام االبتدائي جمازا أو غري صحيح، مـع>ّوأن 
قـدس  ( وقد استند الشيخ األنـصاري. )٤(<لهّطراده يف موارد استعاماّصحته، بل ويف 

  :، منهايف شموله هلا إىل إطالقه عليها يف موارد  ـيف املطارح واملكاسب ـ )سره
 ،ّقـضاء اهللا أحـق>:  يف حكايـة بيـع بريـرة)صلّى اهللا عليه وآلـه    (  النبي األكرمقول •

ا جعلـه اهللا تعـاىل  أطلق الرشط عىل مّإنه، ف)٥(<ا والء  ن أعتقّ نما  و،و طه أوثق
 .ةّخاص الوالء للمعتق ّأنابتداء من 

ج امـرأة ورشط هلـا إن ّ عىل رجل تـزوّ يف الرد)عليه السالم (قول أمري املؤمنني  •
 فقىض يف ذلـك ،ذ عليها رسية فهي طالقّج عليها امرأة أو هجرها أو اختّهو تزو

ذ ّاء أمـسك واختـ وإن ش، وىف هلا بام رشطفإن شاء ،< ط اهللا قبل  ط م> ّأن
 .)٦(عليها ونكح عليها

                                                 
 .٢١، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )١(
 ).رشط: ( مادة،٣٦٨، ص٢ج: القاموس املحيط )٢(
 ).رشط: ( مادة،٣٢١، ص٧ج: لسان العرب )٣(
 .٢٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )٤(
 .٢٩٥، ١٠ج: الفكر دار للبيهقي، ،السنن الكربى )٥(
 احلـسن بـن حممـد جعفـر أيب الطائفة شيخ تأليف ،خباراالستبصار فيام اختلف من األ )٦(

 الكتـب دار اخلرسـان، املوسوي حسن ّالسيد ّجةاحل دناّسي عليه وعلق قهّحق الطويس،
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 مجيل، عـن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عنرواية  •
: ما الرشط يف احليـوان؟ فقـال: قلت له>:  قال،)عليه السالم ( فضيل، عن أيب عبد اهللا

 مـا عان با يارّا ي: فام الرشط يف غري احليوان؟ قال: ، قلتام  لمش يّإ  ثالثة أي
 .)١( فإذا اف قا فال خيار بعد ا رضا منهما، م يف قا

 عىل النذر أو العهد أو الوعد يف بعـض أخبـار الـرشط يف إطالق الرشط •
: ‘عـن أبيـه الصادق جعفر اإلمام إسحاق بن عامر عن قة ّكام يف موث ،النكاح

   ـا بـه،ِيـفل فًمن  ط ال رأته  طا>:  كان يقول)عليه السالم ( عيل بن أيب طالب ّأن
 .)٢(<ً حراماّم حالال أو أحلّ حرً طاّإال ا سلم  عند  وطهم، ّفإن 

سئل وأنـا >:  قال،)عليه الـسالم (عيل بن رئاب عن أيب احلسن موسى صحيحة  •
 فـإن مل ،ج امرأة عىل مائة دينار عىل أن خترج معه إىل بـالدهّحارض عن رجل تزو

إن أراد أن : فقال: بت معه إىل بالده؟ قالآإن  ًمهرها مخسون ديناراّ فإن خترج معه
 و ا مائة دينار ال  أصدقها إياها، ، رج بها إ  بالد ا  ك فال  ط   عليها   ذ ك
سالم فله ما اش ط عليها، وا ـسلمون و ن أراد أن  رج بها إ  بالد ا سلم  ودار اإل

                                                                                                                   
ج ّمن عقد عـىل امـرأة ورشط هلـا أن ال يتـزو، باب ٢٣١، ص٣ج: هرانط مية،اإلسال

 .١، حىّعليها وال يترس
 إسـحاق بـن يعقـوب بـن حممـد جعفـر أيب اإلسـالم ثقة: تأليف ،األصول من الكايف)١(

 قّوعلـ حهّصـح رشوح، ةّعـد مـن مأخوذة نافعة تعليقات مع ،)قد سره ( الرازي الكليني
، ٥ج: هـ ١٣٨٨ الثالثة، الطبعة هران،ط اإلسالمية، الكتب دار ي،الغفار أكرب عيل عليه
 .٦، باب الرشط واخليار يف البيع، ح١٧٠ص

 الطائفـة شـيخ: تـأليف عليه، اهللا رضوان املفيد للشيخ املقنعة رشح يف هتذيب األحكام )٢(
 حـسن ّالـسيد ّجـةاحل دناّسـي عليـه قّوعلـ قـهّحق الطويس، احلسن بن حممد جعفر أيب
، ٧ج : ش ١٣٦٥ الرابعـة، الطبعـة هران،ط اإلسالمية، الكتب دار اخلرسان، وسويامل

 .٨٠، باب من الزيادات يف فقه النكاح، ح٤٦٧ص
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 منـه ي إ ها صداقها أو تـر ّيؤد ّ ح عند  وطهم، ول س   أن  رج بها إ  بالده
 .)١(<من ذ ك بما رضيت وهو جائز  

ّهذا مضافا إىل أن صاحب احلدائق اد ّ  إطالق الرشط عىل البيع كثـري ّأنعى ً
 .)٢(ً<و طلق ا  ط   ا يع كث ا>: ، حيث قاليف األخبار

لـزام  يف اإل الـرشطاستعاملّ يرى أن )رمحـه اهللا  ( ّأن الشيخ األنصاري: ّتحصلف
ه مـع دعـوى صـاحب وّ أن مجيـع هـذه الوجـّ احلـقّولكـن. صحيحاالبتدائي 

 .)٣(نقاشّ حمل احلدائق هي
 ّ، فيدفعها أولوية االشرتاك املعنـوي، وأنً جمازا االستعاملدعوى كونّأما و

ًمـضافا إىل . )٤( اإللـزامّجمـردّإال  لـيس ،)رشط عىل نفسه كذا(: املتبادر من قوله
عـىل إمـضاء النـذر ) ا ؤمنون عند  وطهـم: ( بالنبوي)ليه السالم ع(ل اإلمام تدالاس

والعهد، كام يف رواية أيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، عن منـصور بـزرج، 
ّ ثـم ج امرأة،ّ من مواليك تزوً رجالّإن: قلت له>: ، قال)عليه الـسالم (عن عبد صالح 

أن جيعـل هللا عليـه أن ال ّإال قها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبـت عليـه ّطل
                                                 

ز، الرشط يف النكاح وما جيوز منه وما ال جيو، باب ٤٠٤، ص٥ج: ، مصدر سابقالكايف )١(
 .٩ح

كل عىل هذه الدعوى، ّدها باألخبار، ثم راح يشّ من نقل دعوى صاحب احلدائق قيّكل )٢(
. <ًويطلق الرشط عـىل البيـع كثـريا>: ّمع أن هذا القيد غري موجود يف عبارته، حيث قال

فقيه املحـدث الـشيخ العامل البارع ال: ، تأليفاحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة
، ٢٠ج: فةّ، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشيوسف البحراين

 .ه يعني يف اللغة والعرفّفلعل. ٧٣ص
 .١١ـ٩ص): القديمة(حاشية املكاسب : نظر ا)٣(
 الـشيخ تـراث حتقيـق جلنـة: حتقيـق األنصاري، مرتىض الشيخ ،كتاب املكاسب: نظر ا)٤(

 .١٢، ص٦ج: هـ ١٤٢٠ األوىل، الطبعة قم، اإلسالمي، الفكر جممع األعظم،
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بدا له يف التزويج بعد ذلك، فكيف ّ ثم ج عليها، فأعطاها ذلك،ّقها وال يتزوّيطل
: ب س ما صنع، وما  ن يدر ه ما يقـع   قلبـه با ليـل وا هـار، قـل  : يصنع؟ فقال

 .)١(<ا ؤمنون عند  وطهم: قال )صلّى اهللا عليه وآله( رسول اهللاّ فإن فليف  لمرأة   طها،
ما يلزم من عدمـه العـدم مـن دون يطلق الرشط يف العرف ويراد به : الثاين
 وهـو هبـذا املعنـى اسـم جامـد ال ،ال ده الوجـود أوويلزم من وجّ أنه مالحظة
وهـو بـصدد بيـان  ـ  قـال الـشيخ األنـصاري؛ً وال حـدثاً فليس فعـال،مصدر

عـدم، مـن دون مـا يلـزم مـن عدمـه ال: الثـاين>:  ـ إطالقات الرشط يف العرف
ال يلزم من وجوده الوجود، وهو هبذا املعنى من اجلوامد وال يكون ّ أنه مالحظة
 .)٢(<ًاّمشتق

ويف الفقه ينطبـق >:  قال يف حتقيق األصول.وهذا املعنى هو مقصود الفقهاء
: عىل ما يلزم من عدمه العـدم، وال يلـزم مـن وجـوده الوجـود، كـام يف قـوهلم

 . )٣(<الوضوء رشط للصالة
 ،يطلق الرشط يف الفقه واألصول عىل االلتـزام يف ضـمن االلتـزام: الثالث

 . )٤( من أن يكون االلتزام بنحو الفعل أو النتيجةّعمأ
اجلملـة الواقعـة تلـو أداة ويـراد بـه ألـسنة النحـاة يطلق الرشط يف : الرابع

 مـا أوًمطلقـا واستعمله النحاة فيام تال حرف الرشط >:  قال يف القوانني؛الرشط
 .)٥(< يعني حكم بحصول مضموهنا عند حصولهًق عليه مجلة وجوداّعل

                                                 
 .٤ من أبواب املهور، ح٢٠، الباب ٢٧٦، ص٢١ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )١(
 .٢٣، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )٢(
ّ، عىل ضوء أبحاث شيخنا الفقيه املحقق األصويل املدقق آية اهللا العظمى حتقيق األصول )٣( ّ

 .١٧٤، ٤ج:  هـ ١٤٢٨ّالوحيد اخلراساين، تأليف السيد عيل احلسيني امليالين، 
 .١٧٤ص، ٤ج: املصدر نفسهانظر  )٤(
 .١٧١ص: طبعة حجرية قديمة، القمي املريزا ،قوانني األصول )٥(
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: ، أو قـلّعلـةيطلق الرشط يف املعقول ويـراد منـه أحـد أجـزاء ال: اخلامس
 .  الفاعل أو قابلية القابلعليةمكملية فا

الـربط والتعليـق، : ٍوال يبعد إرجاع مجيع هذه املعاين إىل معنى واحـد، هـو
 . إىل الدراسات الفقهيةوحتقيق املطلب موكول

 

هل النزاع بني علامء األصول يف مفهوم الرشط هـو نـزاع يف أصـل ثبـوت 
يف أصل ظهـور اجلملـة الـرشطية يف  :أياملفهوم للجملة الرشطية وعدم ثبوته، 

يـة ّ حج النـزاع بيـنهم يفّأنًاملفهوم أو عدم ظهورهـا فيـه فيكـون صـغرويا، أم 
 ًمفهوم الرشط وعدمه بعد الفراغ عن أصل الداللة والظهور فيكون كربويا؟ 

 قـال ؛ّاألولهـو   ـينّتـأخرًخـصوصا امل ـ الذي يظهر مـن كلـامت األكثـر
 عىل االنتفـاء عنـد ّتدل اجلملة الرشطية هل :فصل>: )قدس سره ( اخلراساين ّحققامل

كـالم، أم ال؟ فيـه خـالف بـني  عىل الثبوت عند الثبـوت بـال ّتدلاالنتفاء، كام 
 .)١(<عالماأل

 ثبـوت املفهـوم للقـضية ّنأبعـد أن ذكـر  ـ )قـدس سـره  (وقال الشيخ النـائيني
ت هذه األمور للقضية الـرشطية كـان هلـا ّفإذا مت> : ـ عىل أمور ّتوقفالرشطية ي

 .)٢(<مفهوم، وإذا انتفى أحد هذه األمور مل يكن للقضية مفهوم
 عـىل ّتـدل هـل اجلمـل الـرشطية :فـصل>: )قـدس سـره   (ي  اخلمينّالسيدوقال 

 . )٣(< فيها خالف؟ عن القرينةّاالنتفاء عند االنتفاء مع اخللو
                                                 

 .١٩٤: ، مصدر سابقكفاية األصول )١(
 .٤٧٩، ص٢ـ١ج: ، مصدر سابقفوائد األصول )٢(
 العظمـى اهللا آية األعظم واألستاذ األكرب مةّالعال سيدنا لبحث ًتقريرا ؛هتذيب األصول )٣(

 الـسبحاين جعفـر الـشيخ بقلـم اخلمينـي، املوسـوي اهللا روح آقـا احلاج اإلمام موالنا
 .٣٤٠ ، ص١ج: ش١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار التربيزي،
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ّيف مفهـوم الـرشط، وأنـه هـل للجملـة >: )قـدس سـره   (وقال األستاذ الـشهيد 
فهم يبحثون عن أصل داللـة اجلملـة الـرشطية عـىل . )١(<الرشطية مفهوم أو ال

 .يتهاّقدير ثبوهتا يلتزمون بحجاملفهوم، وعىل ت
م ّ إهنـالثـاين، حيـث  ـنيّتقـدمًخـصوصا امل ـ  يظهر من كلامت البعضنعم

هل مفهوم القضية الرشطية : (بقوهلم  ـًمثال ـ يعنونون البحث يف مفهوم الرشط
. )٢(ة عند األكثـرّمفهوم الرشط حج: )قدس سره (قال الشيخ البهائي ).  ال؟مة أّحج

. )٣(مفهـوم الـرشطّ حجيـة ون يفّاختلف األصـولي: )قدس سره(ي ّالقموقال املريزا 
ّوهذه التعبريات توهم أن النـزاع بيـنهم كـربوي ّ وكـأن أصـل داللـة اجلملـة ،ّ

. تلـك الداللـةّ حجيـة يقـع يفّإنـام الرشطية عىل املفهوم مفروغ عنه، والبحث 
غري مقـصود ّولكن بعد مراجعة كلامت القوم يف مطاوي البحث يظهر أن ذلك 

 . هلم
ّ النزاع صـغروي، وأن الكـالم ّبأن  ـكام عرفت ـ ون فلترصحيهمّتأخراملّأما 

ّهو يف أصل وجـود املفهـوم خارجـا، بمعنـى أن اجلملـة الـرشطيةّإنام  أو مـا  ـ ً
تعبـري الـبعض مـنهم يف عنـوان ّأما  ال؟ ومهل هي ظاهرة يف املفهوم أ  ـشاكلها
 ة، وهـيّخاصـهو لنكتـة ّإنام  ال؟ فمأّ حجة رشطية مفهوم القضية الّبأن: املسألة

ّال إشــكال وال خــالف يف أن جلميــع املوضــوعات التــي وقــع البحــث يف ّأنــه 
ّ ما عىل املفهوم، ولكن وقع النزاع يف أن هذه الداللة ًامفهومها داللة ما أو إشعار

 الظهـور اللفظـيّ حد  تصل إىلم، أّحجةال تكون ّ حتى اإلشعارّ حد تقف عندأ
 ة؟ّالعريف فتكون حج

                                                 
 .٥٩٢، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
 احلـارثي الـصمد عبـد بـن احلـسني بن حممد الدين هباء الشيخ: تأليف ،زبدة األصول )٢(

 .١٥٠ص: ـه١٤٢٣ مرصاد، انتشارات البهائي، ب املشتهر اجلبعي ميلالعا اهلمداين
 .١٧١ص: ، مصدر سابققوانني األصول )٣(
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 :أية يف كلامهتم تقتيض هذا املعنى، ّون من علامء األصول فالدقّتقدماملّأما و
تصل تلك الداللـة املفـروغ عنهـا هل ّ أنه مفهوم وعدمهاّ حجية ّأن مرادهم من

  ال؟مأّ حجة الظهور العريف فتكونّ حد إىل
 

ّء العربية إىل أن أداة الرشط وضـعت إلجيـاد الـربط ذهب املشهور من علام
 أهـل العـرف واملحـاورة، بني مجلة الرشط ومجلة اجلزاء، وهذا هو املتداول عند

إن شـأن أداة الـرشط كـام : ، فقـال)قدس سـره  ( األصفهاين ّحققوخالف يف ذلك امل
 ًاقعـاهـا وّجعـل متلوّإال يشهد هبا الوجدان ومالحظة مرادفها بالفارسية ليس 

 مـدخوهلا ّأنّ، فكام أن أداة االستفهام موضـوعة إلفـادة موقع الفرض والتقدير
ّي موضوعة إلفادة أن مـدلوهلا واقـع موقـع ّواقع موقع االستفهام، وأداة الرتج

 مدخوهلا واقع موقـع الفـرض ّأني، كذلك أداة الرشط موضوعة إلفادة ّالرتج
الرشط ومجلة اجلزاء فهـو هيئـة ترتيـب عىل الربط بني مجلة ّالدال  اّوالتقدير، أم

ن أداة إ>:  من فاء اجلزاء، وهذا ما أفاده بقولهّتحصلاجلزاء عىل الرشط التي قد ت
 مـدخوهلا ّأنالرشط كام يساعده الوجدان ومالحظة مرادفهـا بالفارسـية تفيـد 

 املالزمـة والتعليـق ّ وأن، واقع موقع الفرض والتقـديرّقدمى بالرشط واملّاملسم
ر الوجـود مفـروض ّاه ذلك تستفاد من ترتيب اجلزاء والتايل عىل أمر مقـدوأشب

 ،ب عليـهّب عىل مفروض الثبوت عىل حسب طبع املرتـّطبع املرتّألن  ؛الثبوت
، ولـذا ًاّمحققـ فًاّحمققـ وإن ًارّ فمقـدًراّ مدار وجوده إن مقدًفيكون وجوده دائرا

صله املايض، وتقدير أمر يف مدخوله بحسب أّألن  ؛ حرف امتناع)لو( ّنإ :قالوا
ملا احتاج وجوده إىل الفـرض والتقـدير، ّإال  عدمه، وّحقق املّأن عىل ّيدلاملايض 

  .)١(< عدمه حمالّحتقق وجود ما ّأنومن الواضح 
                                                 

 .٣٣٠ـ ٣٢٩، ص١ج: ، مصدر سابقهناية الدراية يف رشح الكفاية )١(
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ّم دلـيال عـىل مـدّ مل يقد)قدس سـره  ( األصفهاين ّحققمن املشهور وامل ّوكل . عاهً
ًع بتصوير برهـان انتـصارا ّ بحوث اخلارج ترب يف)قدس سـره  (ولكن األستاذ الشهيد 

ّأن االستفهام يدخل عىل اجلملة الرشطية بأحـد >:  األصفهاين، حاصلهّمحققلل
 :نحوين
قة لالسـتفهام ّأن يدخل عليها بنحو تكون اجلملة الرشطية بتاممها متعلّإما ف

 هل إذا جاء زيد تكرمه؟: كام يف قولنا
:  كـام يف قولنـا،الستفهام هو اجلزاء فيهـاأن يدخل عليها بنحو يكون اّوإما 

ّإذا جــاء زيــد فهــل تكرمــه؟ فاالســتفهام هنــا وقــع جــزاء، وال إشــكال يف أن 
ًب جوابا عىل هـذا ّومن هنا كان السامع يرتق.  عىل كال النحوينّاالستفهام فعيل

 .االستفهام
، واضـحة ّاألول االسـتفهام عـىل النحـو عليـةّإن ف: إذا عرفت ذلك نقول

 .ّولة؛ ألن االستفهام ورد عىل اجلملة الرشطية بتاممهاومعق
فيام إذا وقع االستفهام جـزاء ـ  :أي االستفهام عىل النحو الثاين ـ عليةفّأما و
 ال يمكن تفسريها عـىل مـذهب املـشهور، مـن كـون أداة الـرشط فعليةفهذه ال

ًا ّعلقـمموضوعة للربط بني اجلزاء والرشط؛ إذ بناء عىل هذا يكـون االسـتفهام 
ُعىل جميء زيد؛ ألن اجلملة االستفهامية هـي بنفـسها جعلـت جـزاء يف اجلملـة  ّ

ًالرشطية، وعليه ال يكون االستفهام فعليا حينئذ ما دام جميء زيد ليس فعليا ًٍ. 
 .، واضحة بل بدهييةّاألول االستفهام عىل النحو فعليةبينام 
 فعليـة يمكـن تفـسري هّإنـ ف)قـدس سـره   ( األصـفهاين ّحقـقعـىل مبنـى املّأما و

ًا عـىل الـرشط أيـضا، ّمعلقـّإن االستفهام وإن كان : ُ يقالبأناالستفهام،  ّأن ّإال ً
الرشط هنا هو فـرض ّإنام ً جميء زيد كي ال يكون فعليا، وًاالرشط هنا ليس واقع

ّن هذا الفرض ثابت وفعيلإجميء زيد، وحيث   بربكة أداة الـرشط، فاالسـتفهام ّ
ً الرشط أيضا يكون فعليا، وإذا  عىل هذاّعلقامل ّ االسـتفهام تعـني فعليـةت ّحتققـً
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ّ دون مبنى املشهور، وتبني أن)قدس سره ( األصفهاين ّحققمبنى امل عىل الـربط ّالدال  ّ
 أداة الـرشط هـي ت، وليس)بالفاء(لة ّهو هيئة الرتتيب بني اجلزاء والرشط املتمث

 .)١(<هب إليه املشهورة عىل الربط بني اجلزاء والرشط كام ذّالدال
ّ األصـفهاين يف أن أداة الـرشط ّحقـقهذه صورة برهان إلثبات مـذهب امل

ّإال موضوعة للفرض والتقدير ال إلجياد الربط بني مجلة الرشط ومجلـة اجلـزاء، 
ّأن هذا الربهان غري تام عـىل مبنـى ّ حتـى  االسـتفهام يـردفعليـةّألن إشكال >؛ ّ

وقـع ّإنـام  فـرض املجـيء وتقـديره ّبأن: ّ؛ ألنه يقال)قدس سـره  ( األصفهاين ّحققامل
ٍرشطا للجزاء، بام هو مرآة وفان يف املفروض لزم من عدم هـذا القـول أن ّإال  و،ً

ّيصبح التكليف فعليا عىل املكل ً ًا لتكليف إلزامي، ّتضمنفيام إذا كان اجلزاء م ـ فُ
 عـىل ؛رشط يف اخلـارج الـّتحقـقولو مل يّحتى   ـإن جاء زيد فأكرمه: كام يف قوله

ّهو الفرض والتقدير، واحلال أن الفرض فعـيل عـىلّإنام  رشط احلكم ّأنأساس  ّ 
ًحال، فالبد وأن يكون احلكم فعليا، مـع ّكل   هـذا األمـر ال يلتـزم بـه أحـد ّأنّ
 .ًفقهيا

 يعـود ، يف املجيءٍوبناء عىل كون الرشط هو فرض املجيء بام هو مرآة وفان
ُ؛ ألنه يقـال)قدس سره ( األصفهاين ّحقق املٍاإلشكال حينئذ عىل  كيـف :ٍلـه حينئـذ: ّ

ّيصبح االستفهام فعليا، مع كون املجيء غري فعيل ً  .)٢(< يف اخلارجُ
ٍّمن هنا البد من حل  االسـتفهام عـىل كـال املبنيـني، فعليـة آخـر إلشـكال ّ

فهام ّإن هذا النحو مـن االسـت: ُهو أن يقال> اآلخر ّ احللّأنويمكن أن نفرتض 
ّ مـن االسـتفهام؛ ألن مرجـع ّاألولالذي وقع بنفسه جـزاء، يرجـع إىل النحـو 

هل إذا جـاءك زيـد تكرمـه؟ ففـي : إذا جاءك زيد فهل تكرمه؟ إىل قولنا: قولنا
                                                 

 .٥٩٥-٥٩٤، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
 .٥٩٦، ص٦ج: املصدر نفسه )٢(



 ٨٣ ............................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 .ّاألولاحلقيقة النحو الثاين من االستفهام يرجع إىل النحو 
النحـو  فعليـةٍ واضـحة، فحينئـذ تكـون ّاألول النحو فعليةّوقد عرفت أن 
 .)١(< لرجوعها إليها؛ًالثاين أيضا مثلها

ّ يقـيم برهانـا عـىل صـح)قدس سـره  (ّن األستاذ الشهيد إّثم  ة دعـوى املـشهور ً
ّأن أداة الـرشط : ، فتكون النتيجـة)٢()قدس سـره  ( األصفهاين ّحققوبطالن دعوى امل

  .موضوعة للربط بني مجلة الرشط ومجلة اجلزاء
ّّ 

ّبعد أن عرفنا أن املشهور ذهب إىل أن أداة الرشط   عىل الربط بينه وبـني ّتدلّ
يني للـرشط ّتـصورتـربط بـني املـدلولني الهـل  هـذه األداة عـناجلزاء، نسأل 

ن جـاء زيـد إ: قولـك>: ً تربط بني املدلولني التصديقني هلام؟ فمـثالمواجلزاء، أ
ي ّتـصور عـىل كـون املربـوط هـو املـدلول الّتدلّفأكرمه، هل أن كلمة الرشط 

، وبذلك يكـون ّاملكلفللجزاء، وهو النسبة التحريكية اإلرسالية بني اإلكرام و
 عـىل كـون ّتـدلا ّ وهـو املربـوط؟ أو أهنـّعلـقي للجزاء هو املّتصوراملدلول ال

إللـزام واإلجيـاب الثابـت يف نفـس املربوط هو املدلول التصديقي لـه؟ وهـو ا
 ّعلـقاملوىل، أو جعل الوجوب وبذلك يكون املدلول التصديقي للجـزاء هـو امل

 . )٣(<وهو املربوط

ّ أن املـدلول التـصديقي للجـزاء ال يكـون ّاألول ّوليس املقصود من الشق
ًا ومربوطاّمعلق  .يّتصورًا ولكن بتبع املدلول الّمعلق، بل يمكن أن يكون ً

                                                 
 .٥٩٦، ص٦ج: حوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظيب )١(
 . ٦٠٤- ٥٩٦، ص٦ج: هيد يف مباحث الدليل اللفظيمت: راجع )٢(
 .٦٠٥، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )٣(
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 واملربـوط بـأداة ّعلـقّ؛ وهو أن املّاألول <البحوث> األستاذ يف ّالسيد اختار
 : عىل ذلك بأمرينّتدلي للرشط واجلزاء، واسّتصورهو املدلول الّإنام الرشط 

 الداللـة الوضـعية هـي ّأنقد ذكرنا يف بحث الوضع ّ أنه هو: ّاألولاألمر >
ّإنـام خارجـة عـن الوضـع، والداللة التصديقية فهـي ّأما ًية دائام، وّتصورداللة 

الكـالم، ّ حمـل يفّ أنـه :ترجع إىل ظهور سيأيت كام عرفت حتقيقه، وحينئذ نقـول
ًالبد وأن نفرض معنى كامال للجملة الرشطية يف مرحلة مدلوهلا ال ي قبل ّتصورّ

ًقد ال يكون هلا مدلول تصديقي أصـال، ّ أنه ؛ باعتبارمالحظة مدلوهلا التصديقي
ًة الرشطية من غري العاقل امللتفت، كآلـة التـسجيل مـثال، كام لو صدرت اجلمل

 ملا دخـل عـىل ٍهو موازّإنام  للجزاء، وًالكون املدلول التصديقي ليس موازيّوإما 
هل إن جـاء زيـد فتكرمـه، أو لـيس إذا جـاء زيـد : اجلملة الرشطية كام يف قوله

فـي مفـاد فتكرمه، فاملدلول التـصديقي هنـا هـو االسـتفهام عـن اجلملـة، أو ن
اجلملة، دون إثبات اإلكرام واجلزاء بنحو اإلخبار أو اإلنشاء، ومع عدم وجـود 

؛ إذ نيُمدلول تصديقي للجزاء ال يمكن أن تربط األداة بني املدلولني التـصديقي
لو كانت مفيدة لربط مدلوهلا التصديقي، للزم أن ال يكون هناك معنى متكامـل 

 هـذا واضـح ّأندلول تصديقي هلا، مع للجملة الرشطية يف مورد عدم وجود م
املعنى املتكامل للجملـة الـرشطية حمفـوظ عـىل مـستوى املـدلول ّألن الفساد؛ 

 ّأنفهـذا يثبـت .  هلـا ذلـكني سواء كان هلا مدلول تصديقي أو مل يكـّتصورال
 .ي بالرشطّتصوراألداة تفيد ربط املدلول ال

ًمستفادا من كلمة يف ضمن  املدلول التصديقي قد يكون ّأنهو : األمر الثاين
هل إذا جاء زيـد : اجلملة الرشطية، وليس من نفي اجلملة الرشطية، كام يف قولنا

 عـىل ّتـدل أداة الـرشط ّبأنُتكرمه؟ فاجلزاء هنا ليس له مدلول تصديقي، ليقال 
املدلول التصديقي مستفاد من كلمـة هـل، وهـذا بخـالف ّإنام ربطه بالرشط، و

ُ دائام يستفاد من اجلملة الرشطيةّنهإي، فّتصوراملدلول ال ً . 
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ًملا كان معنى اجلملـة مكـتمال ّإال هو املربوط بالرشط، وّ أنه  عىلّيدلوهذا 
 .)١(<ًيف فرض عدم وجود مدلول تصديقي هلا كام عرفت سابقا

ّ 

كون هلا مدلول تصديقي، كام إذا كـان املـدلول ّإن اجلملة الرشطية تارة ال ي
التصديقي بإزاء األداة الداخلة عىل اجلملة الـرشطية، كـأداة االسـتفهام أو أداة 

). ليس إذا جاء زيد فتكرمه(، أو )هل إذا جاء زيد فتكرمه(: النفي، كام يف قولك
 . وأخرى يكون للجملة الرشطية مدلول تصديقي

ّالكالم؛ ألنـه مـع عـدم ثبـوت ّ حمل ًعا عنوالصورة األوىل خارجة موضو
املدلول التصديقي بإزاء اجلملة الرشطية ال معنى للبحث عن رسيان الربط مـن 

 .ي للمدلول التصديقيّتصوراملدلول ال
ّإن اجلملة الرشطية إذا كان هلا مدلول تـصديقي فهـو : إذا عرفت هذا نقول

أن يكون بـإزاء مفـاد ّإما حد ، وهذا املدلول التصديقي الواًاّتعددواحد وليس م
ومـن . بـإزاء اجلـزاء، وال رابـعّوإما بإزاء الرشط، ّوإما أصل اجلملة الرشطية، 

ّالثابت أن املدلول التصديقي ليس بإزاء الرشط؛ ألن   ال يريـد اإلخبـار ّاملـتكلمّ
، فلـيس لفعـل الـرشط )إذا جاء زيـد فأكرمـه: ( فعل الرشط يف قولهّحتققعن 
 االحـتامالن اآلخـران، فلـو كـان املـدلول التـصديقي ّيظلف. تصديقيدلول م

ي إىل ّتـصورًموازيا ملفاد هيئة اجلملة الرشطية، فال يرسي التعليق من املـدلول ال
 .ً كان موازيا ملفاد اجلزاء فالظاهر رسيان التعليقّأما إذااملدلول التصديقي، 

اجلملة الرشطية ًلو كان املدلول التصديقي موازيا ملفاد هيئة >: توضيح ذلك
ّ اإلخبـار عـن أن ّتكلمي للمّ املقصود اجلدبأن يكونة عىل النسبة التعليقية ّالدال

سواء كانت نسبة تصادقية كام لو فرض اجلزاء مجلة خربيـة أو  ـ النسبة يف اجلزاء
                                                 

 .٦٠٦ ـ٦٠٥، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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ٍ فال إشكال حينئذ يف عدم رسيان ،ة عىل الرشطّمعلق  ـكانت نسبة إنشائية طلبية
ّىل املدلول التـصديقي؛ ألنـه عبـارة عـن اإلخبـار عـن الـربط التعليق والربط إ

ي، فكيـف يـرسي ّتـصور يف املـدلول الّعلـق يـوازي املّ ال عبارة عـام،والتعليق
يمكن أن يرسي إىل املدلول التصديقي فيام إذا كان ّإنام التعليق ّ فإن التعليق إليه؟

 .يّتصورلول الد يف املّعلقًاملدلول التصديقي موازيا للجزاء الذي هو امل
ًلو كان املدلول التصديقي موازيا ملفـاد اجلـزاء يف اجلملـة الـرشطية ال ّأما و

ٍموازيا ملفاد أصل اجلملة الرشطية فحينئذ  ة كـام ّإخباريـأن يكون اجلزاء مجلة ّإما ً
إذا جـاء : أن يكون مجلة إنشائية كام إذا قيلّوإما إذا جاء زيد فأصافحه، : إذا قيل

ة فمـن املعقـول أن يكـون املـدلول ّإخباريـفلو كـان اجلـزاء مجلـة زيد فأكرمه، 
ًا أيضا، كام إذا كـان مقـصود ّمعلقالتصديقي  سـوف ّ أنـه  أن خيـرب عـنّاملـتكلمً

مقصوده اإلخبـار ّإنام ًيصافح زيدا لكن ليس مقصوده اإلخبار الفعيل املطلق، و
ًوطـا بمجـيء ً فيخربه عـن املـصافحة إخبـارا من،املرشوط واملنوط بمجيء زيد

من املعقول أن ال يكـون ّ أنه عىل تقدير جميء زيد، كامّمعلق  فكأنام اإلخبار ،زيد
 كام إذا قـصد أن خيـرب بالفعـل وحيكـي بالفعـل عـن ،ًاّمعلقاملدلول التصديقي 
سـوف أصـافح تلـك ّ أنـه  فيخـرب عـن،ة ملفـاد اجلـزاءّعلقـة املّخصوص احلص

 زيد لكان ئلو مل جيّ أنه  وهذا الزمهاملصافحة التي تكون مرشوطة بمجيء زيد،
 إذ سوف ال يصافح تلك املصافحة التي تكـون ثابتـة عنـد ؛ًهذا الشخص كاذبا

 .جميء زيد
 لو كـان املـدلول التـصديقي ّإنهّ أن هذا القسم األخري خالف الظاهر، فّإال

 ًموازيا ملفاد اجلزاء فأصالة التطابق بني مقام الثبوت ومقـام اإلثبـات يقتـيض أن
 .يّتصورًا كاملدلول الّمعلقًيكون املدلول التصديقي أيضا 

إذا جاء زيد فأكرمـه، فاملـدلول :  كان اجلزاء مجلة إنشائية كام إذا قيلّأما إذاو
 والذي هو عبارة عـن ،كام هو املفروض ـ ًالتصديقي حينام يكون موازيا للجزاء
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ّا عىل الرشط ومقيّمعلقجيب أن يكون   ـإجياب اإلكرام  فيجعـل وجـوب ، بـهًداً
 إذ لو مل يكـن ؛ًاإلكرام مرشوطا بمجيء زيد، وال يمكن أن يفرتض عدم تقييده

 :ًا بالرشطّمقيدجعل الوجوب 
ّإن نفس الوجوب مقي: يقالّإما ف ، ّقيـد الوجـوب املبـأن جيعـلد بالـرشط ّ

ال واقع للمجعول ّ أنه الصحيح؛ إذ وهذا يرجع يف احلقيقة إىل تقييد نفس اجلعل
ّ كام أن تقييـد اجلعـل يعنـي ، فتقييد املجعول يعني تقييد اجلعل،قابل اجلعليف م

 .تقييد املجعول
ّ نفس الوجوب أيضا غري مقيّبأن: يقالّوإما  ًد، فيجعل بالفعل وجوبا فعليا ً ً

 اجلملة الرشطية بـل ّنيَالوجوب الفعيل ب، فلامذا يف مقام إبراز مثل هذا ّمقيدغري 
ً زيـدا، أكـرم:  اجلـزاء مـن دون ذكـر الـرشط ويقـولكان ينبغي أن يقترص عىل

ّفمقتىض أصالة التطابق بني مقام الثبوت واإلثبـات أن املـدلول التـصديقي لـو 
ّكان موازيا للجزاء فالبد وأن يكون  ّا عىل الرشط كام أن املدلول الّمعلقً ي ّتصورً

 .)١(< عليهّمعلقللجزاء 
ً موازيـا ملفـاد هيئـة اجلملـة عندما يكون املـدلول التـصديقيّ أنه :ّتحصلف

ًالرشطية فحينئذ ال يرسي التعليق إىل املدلول التصديقي، وعندما يكون موازيـا  ٍ
 .ة أم إنشائيةّإخباريملفاد اجلزاء فالظاهر الرسيان، سواء كان اجلزاء مجلة 

هـو بـإزاء ّإنام ّ إىل أن املدلول التصديقي )قدس سره (وقد ذهب األستاذ الشهيد 
  والتالصق مـن اجلملـة،ّتوقف وقصده هو إثبات الّاملتكلمّأن مراد : أي الرشطية،

ّوأقام عىل ذلك برهانا يتأل  :تنيّمقدمف من ً
هي النـسبة احلاصـلة مـن ّإنام ّ أن النسبة الكربى يف اجلملة الرشطية :األوىل

 .ربط نسبتي مجلة اجلزاء ومجلة الرشط ببعضهام بأداة الرشط
                                                 

 .١٥٨ -١٥٧، ص٣ج:  يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظيبحوث )١(
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ّبق عامل الثبوت مع عامل اإلثبات، فتصري النتيجـة أن  وهي قاعدة تطا:الثانية
 بـني فعـل ّتوقـفاملدلول التصديقي للجملة الرشطية هي إثبات االلتـصاق وال

 .الرشط ومجلة جواب الرشط
ّالصحيح أن املدلول التصديقي مواز لـنفس >:  بقوله)قدس سره (وهذا ما أفاده 

ي، ّتـصوربحسب عـامل املـدلول ال ّ أنهمفاد هيئة اجلملة الرشطية، وذلك باعتبار
النـسبة التعليقيـة نـسبة بـني ّ فإن ،ًتكون النسبة اإلرسالية طرفا للنسبة التعليقية

ًمفاد الرشط ومفاد اجلزاء وليست النسبة التعليقية طرفا للنسبة اإلرسـالية، بـل 
 وروهبذا االعتبار يكون املركـز واملحـ .ني هلاّالنسبة اإلرسالية قائمة بطرفني مستقل
ية، وهــو النــسبة التعليقيــة ال النــسبة ّتــصورواملنظــور األســايس يف املــداليل ال

 . بذلك أطراف النسبة التعليقيةّجيء بالنسبة اإلرسالية، ليتمّإنام اإلرسالية، و
ُوحينئذ يقال لو كان املدلول التـصديقي واملنظـور األسـاس فيـه هـو  ّبأنه: ٍ

ّأمـا ي، وّتـصورل التصديقي مع املدلول الٍالنسبة التعليقية، حينئذ يتطابق املدلو
ٍ حينئـذ تـنعكس املـسألة، ّإنهلو كان املدلول التصديقي بإزاء النسبة اإلرسالية، ف

ويكون املنظور األساس هو النسبة اإلرسالية، وتكون النسبة التعليقية منظـورة 
بالتبع، ومقتىض أصالة التطابق بني مقام الثبـوت واإلثبـات أن يكـون املـدلول 

 .)١(< مع النسبة التعليقية ال النسبة اإلرساليةًياالتصديقي مواز
 

 وهذا هـو مـذهب املـشهور مـن علـامء :داللتها عىل املفهوم: ّاألولالقول 
عنـد األكثـر، ّ حجـة مفهـوم الـرشط>: األصول، قال الشيخ البهائي يف الزبـدة

وقال ابن الشهيد الثـاين . )٢(< للمرتىض وموافقيهًمة، خالفاّ والعالّحققه املوعلي
                                                 

 . ٦١٢، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
 .١٥١ـ ١٥٠ص: ، مصدر سابقزبدة األصول )٢(
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 عىل انتفائـه ّيدلعىل رشط،   ـبل مطلق احلكم ـ  تعليق األمرّ أنّاحلق>: يف املعامل
، وقال املـريزا )١(<ني، ومنهم الفاضالنّحقق وهو خمتار أكثر امل،عند انتفاء الرشط

 )إن( بكلمـة ء تعليق احلكـم عـىل يشّكثرون إىل أنذهب األ>: ي يف قوانينهّالقم
 ّاألول و، وذهـب مجاعـة إىل العـدم، عىل انتفاء احلكم عند انتفائهّيدلوأخواهتا 

 .)٣(<ًوفاقا لألكثر... ةّمفهوم الرشط حج>: وقال الشيخ النراقي. )٢(<أقرب
 وهـذا هـو مـذهب بعـض األصـوليني، :عدم الداللة عـىل املفهـوم: الثاين

 عـىل ّيـدل تعليق احلكم بصفة ال ّفصل يف أن>: قال يف الذريعة. د املرتىضّكالسي
ق ّإن انتفاء الصفة التـي علـ: اختلف الناس يف ذلك، فقال قوم. ائه بانتفائهافانت

يفيد تعليقه ّإنام و.  ليس له تلك الصفةّ عىل انتفاء احلكم عامّيدلاحلكم عليها ال 
. ً وال إثباتـاًغري إفادة احلكم يف غـريه نفيـاهبا إثبات احلكم فيام وجدت فيه، من 

 َّهـم إالّون كلّاملتكلمـوإىل هذا املذهب ذهب أبو عيل اجلبائي وابنه أبو هاشـم و
 ح هبذا املذهبّوقد رص.  عىل األصولّ منهم، وهو الصحيح املستمرّه شذّمن لعل

 .)٤(<أبو العباس بن رشيح، وتبعه عىل ذلك مجاعة من شيوخ أصحاب الشافعي
وهـو الـصحيح عنـدنا عـىل >: ـ بعد نقل كالم املنكرين للمفهوم ـ وقال الغزايل

 عىل ثبوت احلكـم عنـد وجـود الـرشط فقـط، ّيدل الرشط ّنقياس ما سبق؛ أل
                                                 

 الثـاين الـشهيد نجـل احلـسن الدين مجال السعيد الشيخ املجتهدين، ومالذ معامل الدين )١(
 .٧٧ص: بقم املدرسني جلامعة التابعة االسالمي النرش مؤسسة العاميل، الدين زين

 .١٧٥ص: ، مصدر سابققوانني األصول )٢(
 العلـوم مركـز حتقيـق النراقـي، مهـدي حممد املوىل ،أنيس املجتهدين يف علم األصول )٣(

 ملكتـب التابع والنرش الطباعة مركز اإلسالمي، الرتاث إحياء مركز ،اإلسالمية والثقافة
 .٨٥٧، ص٢ج: هـ١٤٣٠ األوىل، الطبعة اإلسالمي، ماإلعال

 اهلـدى، علم املرتىض املوسوي احلسني بن عيل القاسم أبو ،الذريعة إىل أصول الرشيعة )٤(
 .٣٩٢، ص١ج: ش١٣٤٦ طهران، جامعة
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 عـىل عـدم عنـد ّيـدلأن ّأمـا فيقرص عن الداللة عىل احلكم عند عدم الـرشط، 
بإنكـار  :أي ـ ل بـهفقد حكي القـو>: وقال يف هداية املسرتشدين .)١(<العدم فال

عن مالك وأيب حنيفة وأتباعـه، وأكثـر املعتزلـة، وأيب   ـّ العامةاملفهوم من علامء
 . )٢(<عبد اهللا البرصي، والقايض أيب بكر، والقايض عبد اجلبار، واآلمدي

 . ثبوت املفهوم بحسب الرشع دون اللغة: الثالث
 . دون الثاينّولاأل، فيثبت يف التفصيل بني اإلنشاء واإلخبار: الرابع

 . )٣(تهان حكامها الشيخ حممد تقي األصفهاين الرازي يف هدايريخوالقوالن األ
  داللة ا ملة ا  طية   ا فهوم
 من نظرية ّاألول عىل إمكان إثبات الركن ّالكالم يف اجلملة الرشطية ينصب

طية عبارة عن إثبات داللة اجلملة الرش  ـحسب تعبريهم ـ  والذي كان،املشهور
إذا زارك : (فلو قال املوىل. أو عدم إمكان ذلك )٤(ّعىل اللزوم العيل االنحصاري

اك، ّ عىل ثبوت وجوب إكرام زيد عند زيارته إيـّتدل، فهذه اجلملة )زيد فأكرمه
                                                 

  الغـزايل، حممـد بن حممد بن حممد حامد أيب اإلمام: تأليف ،املستصفى يف علم األصول )١(
 لبنـان، - بـريوت العلميـة الكتـب دار الـشايف، عبد السالم عبد حممد حهّوصح طبعه

 . ٢٧١ص :هـ ١٤٢٧
 .٤٢٤، ص٢ج: ، مصدر سابقهداية املسرتشدين )٢(
 .٤٢٤، ص٢ج: هداية املسرتشدين: نظرا )٣(
ّ اجلملة الـرشطية عـىل املفهـوم البـد أن ّتدلّ أنه لكي - فيام سبق-ذكر األستاذ الشهيد  )٤(

ًيكون اجلزاء معلقا ّأمـا .  عىل الرشط؛ ولو كان منـشأ هـذا التعليـق الـصدفة واالتفـاقّ
 ّتامة ّعلةأن يكون الرشط ّالبد املشهور فذهبوا إىل أن اجلملة الرشطية لكي تفيد املفهوم 

 ّعلـة ثالثة، أو يكـون الـرشط جـزء ّعلةمنحرصة للجزاء، فال يكفي أن يكونا معلولني ل
 ّعلةالرشط كيف يكون ر املشهور بصدد إثبات لذا صا. للجزاء، أو يكون للرشط بديل

 ).دام ظلهمنه (.  منحرصة للجزاءّتامة
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هـل : أي عىل املفهوم وعىل االنتفاء عند االنتفـاء، ّتدلوهذا واضح، ولكن هل 
 .  جيب إكرامه؟ هذا هو الذي وقع فيه البحثإذا مل يزرك زيد فالّ أنه  عىلّتدل

ّأن انتـزاع املفهـوم تـارة يكـون إىل   ـفيام سبق ـ )قدس سـره ( املصنّفوقد أشار 
ة عـىل ّ وميزانه أن تكون اجلملة الرشطية دالـ،ي للكالمّتصوربلحاظ املدلول ال

 وأخرى بلحـاظ املـدلول التـصديقي للكـالم، وميزانـه داللـة. يةّتوقفالنسبة ال
 ّتـدلأن : املدلول التصديقي عىل عدم االنفكـاك بـني الـرشط واجلـزاء، أو قـل

 الربط بني الرشط واجلزاء عىل نحو الـربط بـني املعلـول ّاجلملة الرشطية عىل أن
ُومن هنا يمكن أن نصنّف التقريبـات التـي ذكـرت إلثبـات >ّوعلته املنحرصة، 

 :هذا الركن إىل نوعني
 .يّتصورملفهوم بلحاظ املدلول التقريبات النتزاع ا: أحدمها
 . تقريبات النتزاعه بلحاظ املدلول التصديقي:واآلخر

ّوكل تقريب يكون مبني  يكـون مرجعـه إىل دعـوى ،نسباقًا عىل التبادر واالّ
نسباق والتبادر دليـل الوضـع، ّي؛ ألن االّتصورانتزاع املفهوم بلحاظ املدلول ال

 .عرفتية كام ّتصوروالداللة الوضعية داللة 
ات احلكمة يكون مرجعه إىل انتـزاع ّمقدم بّتمسك عىل الّ تقريب مبنيّوكل

ات احلكمـة ترجـع إىل الظهـور ّمقـدمّاملفهوم بلحاظ املدلول التـصديقي؛ ألن 
 .)١(<السياقي، والداللة الراجعة إىل الظهور السياقي داللة تصديقية

ُ 

 الوجـوه اخلمـسة التـي أقامهـا املـشهور لتخـريج املفهـوم يف املصنّفر ذك
 . ًذكرها تبعانواحد منها، ونحن ّ كل ّعلق عىلّ ثم اجلملة الرشطية،

                                                 
 .٦٢٤ ـ ٦٢٣، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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  داللة ا ملة ا  طية   ا فهوم با بادر: ّاألولا وجه 
 أداة الرشط وهيئة اجلملة الرشطية موضوعة ّذهب بعض األصوليني إىل أن

 منحرصة للجزاء، فلو سئل الواضـع ّتامة ّعلة الرشط ّالعربية إلفادة أنيف اللغة 
وهـو  ـ وضعتها لكي يكـون مـدخوهلا:  أداة الرشط؟ يقولَ معنى وضعتّألي

ضـعت ُولو سئل عن املعنى الـذي و.  اجلزاءّتحقق منحرصة لّتامة ّعلة  ـالرشط
 ّتامـة ّعلـةط ن يكـون الـرشَ ألةا موضـوعّبأهنله هيئة اجلملة الرشطية ألجاب 

د سـامع عنـ: وإن شـئت قلـت.  والوجه يف ذلك هـو التبـادر.منحرصة للجزاء
ّاجلملة الرشطية يستفاد منها ويتبادر إىل الذهن أن  منحـرصة ّتامـة ّعلـة الـرشط ُ

 إن : املتبـادر مـن قولنـاّنإ>: قال املريزا القمـي. للجزاء، والتبادر عالمة احلقيقة
 ،مّ فال توه، ال تكرمه، ال. فال جيب عليك إكرامه إن مل جيئك:ك زيد فأكرمهءجا

 ألصـالة ؛ فإذا ثبت التبادر يف العرف ثبت يف الرشع واللغة،وهو عالمة احلقيقة
 .)١(<عدم النقل

ّإن >:  إىل هذا الوجـه يف البحـوث بقولـه)قدس سره (وقد أشار األستاذ الشهيد 
 الرشط واجلزاء، وهـذا هيئة اجلملة الرشطية أو أداة الرشط موضوعة للربط بني

ّالربط عبارة عن اللزوم العيل االنحصاري حسب تعبـري املـشهور، وبنـاء عـىل 
يـة، ّتوقف هيئـة اجلملـة الـرشطية موضـوعة إلفـادة النـسبة الّبأن: تعبرينا نقول

 . عىل ذلك بالتبادر وهو دليل الوضعّتدلُويس
لكـن يف مرحلـة ّوهذا التقريب إن تم فهو يثبت املفهوم للجملة الـرشطية، 

 .)٢(<يّتصوراملدلول ال
ّ مـن عليـة ّ اسـتعامل أدوات الـرشط أعـمّبأنض عىل هذا الوجه وقد اعُرت

                                                 
 .١٧٥ص: ، مصدر سابققوانني األصول )١(
 .٦٢٤، ص ٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )٢(
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 للجـزاء فيهـا عـىل ّتوقـفوانحصارية الرشط للجزاء، فهناك مجـل رشطيـة ال 
 فاملوجود يف هذه اجلملة ؟)ًإذا شاهدت دخانا فالنار موجودة: (الرشط، كجملة

 ّأن هنـاككام . لرشط عىل اجلزاء، ال اجلزاء عىل الرشط اّتوقف :أيهو العكس؛ 
إذا (:  كـام يف مجلـة،ً أساساّتوقف عىل الّتدلا ال ّأهنّإال يف رشطيتها ّ شك  الًمجال

ه  للجزاء ولكنّـّتامة ّعلةّ، فهذه مجلة رشطية، ومع أن الرشط فيها )غرقت متوت
ويف . ت بـالغرق املـوّعلـة رضورة عدم انحصار سبب و؛ منحرصة لهّعلةليس 

  وهـوّاصبعض األحيان نجد مجلة رشطيـة ولكـن ال يوجـد فيهـا الـربط اخلـ
، فهـذه مجلـة رشطيـة )متـوت ّإذا أكلت الـسم: (االنتفاء عند االنتفاء، من قبيل
 إذ قد ؛ عىل عدم املوتة فال داللّإذا مل تأكل السمّ أنه ولكن ال مفهوم هلا، بمعنى

ية ّتوقفّ إذا فرض أن اجلملة موضوعة للنسبة الٍ، وحينئذ املوت بيشء آخرّتحققي
ّأو للربط بنحو اللزوم العيل االنحـصاري، للـزم التجـو ز يف اجلمـل املـذكورة؛ ّ

ُا مل تستعمل فيام وّألهن  .ال مفهوم هلاّ أنه  باعتبار؛ضعت لهُ
 املـستفاد مـن اجلملـة ّة هـذا التبـادر يف نفـسه، وأنّا بـصحونحن وإن آمنّـ

 منحـرصة للجـزاء، ّعلـة كـون الـرشط :تفاء عند االنتفاء، أيالرشطية هو االن
ز عند استعامل اجلملة الرشطية يف موارد عـدم االنحـصار ّولكن افرتاض التجو

 .ز يف أمثال هذه اجلملةّخالف الوجدان، احلاكم بعدم التجو
ب اآلخـر بحـسب الظـاهر، ّحدمها يكذأيوجد يف احلقيقة وجدانان ّأنه فك
 عنـد اسـتعامل ّالتجوزعى، ووجدان عدم اإلحساس بّادر املدوجدان التب: ومها

ّ، فالبـد ّ ولغويّالنحصار، وهو وجدان عريفااجلملة الرشطية يف حاالت عدم 
 يف ّالتجـوزمن التوفيق بينهام بحيث نحافظ عىل التبـادر مـن دون أن يلـزم منـه 

حلاصـل االوجـدان أمكن التوفيق بـني   فإن.موارد االستعامل يف غري االنحصار
ًا، ّ، كان هـذا الوجـه تامـخرىاأللغوية العرفية والجدانات الومن التبادر وبني 

 .فال، وسيأيت حتقيق ذلكّإال و
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  داللة ا ملة ا  طية   ا فهوم باالن اف: ا وجه ا ا 
 نـستفيد املفهـوم مـن القـضية لكـيّ أنـه عـواّداّقلنا إن مشهور األصوليني 

ّأن اجلـزاء  :أيّلتها عىل اللزوم العيل االنحـصاري، ّالرشطية البد من إثبات دال
 صـاحب هـذا ّيـدعيمـن هنـا .  منحرصة للجزاءّعلةمالزم للرشط، والرشط 

ولكـن . والدليل عىل ذلك هو التبادرالوضع، تكون باللزوم ّالوجه أن استفادة 
ن ّبـل البـد مـ  االنتفاء عند االنتفـاء؛ّحتققوٍ كاف إلفادة املفهوم هذا وحده غري

، ال اللـزوم غـري نحـصارياالّعـيل الاللزوم ّإثبات أن هذا اللزوم هو عىل نحو 
ّالعيل أو اللزوم العيل غري االنحصاري ت عليـه ّوإثبات كون اللزوم الـذي دلـ .ّ

وهذا . يكون باالنرصافّإنام ّالقضية الرشطية هو من اللزوم العيل االنحصاري 
فهـو  اآلخـراجلـزء ّأمـا ي، ّتـصور مـدلولهو  ّاألول من الركن ًاجزءّيعني أن 

مـن بـل  ،يةّتـصورستفد مـن الوضـع والداللـة ال يـ ملّألنـه ؛مدلول تـصديقي
 . االنرصاف، واالنرصاف مدلول تصديقي

  االنحصارية؟ّعليةًكيف يكون االنرصاف دليال عىل ال: فإن قلت
: وأخـرىاالنحصارية،  ّتامةالية ّالعليكون عىل نحو : ّإن اللزوم تارة: ُقلت
 . ثالثـةّعلـةل نيعلولاملعىل نحو : وثالثةنحصارية، االغري  ّتامةال ّعليةعىل نحو ال

أكمـل  ّ، وكـلّاألولعىل النحـو هذه املوارد هو اللزوم ّومن الواضح أن أكمل 
 ّالعـيلاللـزوم وهـو اللفظ ينـرصف إىل الفـرد األكمـل ، فـينرصف إليه اللفـظ

 .االنحصاري
حصلنا عليها بتشكيل قيـاس مـن الـشكل  ـ كام هو معلوم ـ وهذه النتيجة

ّن اللزوم العيل االنحصاري أكمل أفـراد اللـزومإ: ؛ صغراهّاألول  ّنإ: وكـرباه. ّ
 املنـرصف ّنإ: فتكون النتيجـة. أكمل أفراد اللزوم هو الذي ينرصف إليه اللفظ

 .ّمن اللفظ هو اللزوم العيل االنحصاري
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ّإن اجلملـة الـرشطية : أن يقـالالتقريـب الثـاين هـو >: قال األستاذ الشهيد
ّموضوعة للجامع بني اللزوم العيل االنحصاري واللزوم العيل غري  االنحـصاري، ّ

ّعند إطالقها ينرصف اجلامع إىل اللزوم العيل االنحصاري لكونـه الفـرد ّ أنه ّإال
ً أنـواع اللـزوم اسـتحكاما، وهـذا التقريـب ّاألكمل واألجىل، وباعتبـاره أشـد

 .)١(<يّتصورُبق يرجع انتزاع املفهوم إىل مرحلة املدلول الكالتقريب السا
 ، وإىل االنـرصافإلثبات اللزوميستند إىل الوضع هذا الوجه ّأن : ّتحصلف

  .ية االنحصاريةّإلثبات العل
   ا ا اإليرادات   ا وجه

 كربى هـذا الوجـه وصـغراه، ّمتاميةذهب األعالم من األصوليني إىل عدم 
د عىل الكربى عىل اإليراد عىل الصغرى، وكان األوىل هو العكس ّوقدموا اإليرا
توجــب ا ال ّإهنــوعــىل فــرض التــسليم هبــا ف،  يف البــنيال أكمليــة: بــأن يقــال
 .، واألمر سهلاالنرصاف

 ّعلتـهاللزوم العقيل سواء كان بـني املعلـول وّ الصغرى فألن ّمتاميةعدم ّأما 
وهو  ،واحد  له معنى، غري املنحرصةّتامة الّعلته املنحرصة أو بني املعلول وّتامةال

 ّموجـودة يف كـل  ـاستحالة االنفكاكوهي  ـ وهذه اخلصوصية ،عدم االنفكاك
 ةيـّ العلميـة االنحـصارية أّه العلؤموارد اللزوم العقيل سواء كان منـشمورد من 

 وعليه فال معنى للقـول باألكمليـة . ثالثةّعلة لنيوللمعكانا  م أةنحصارياالغري 
غـري يف اللـزوم  فالتـشكيك . االنحصاريّية واألقوائية يف اللزوم العيلّواألشد

ة ّالـشدالتـشكيك وال  واملفهـوم العقـيل ال يقبـل ،ّعقـيل مفهـوم هّألنـمعقول، 
وهذا من قبيل العقد، فالعقد الناشئ من . أو معدومموجود ّإما فهو والضعف، 

صـحيح ّإمـا ) اشـرتيت(: ه، وقبول املـشرتي بقولـ)بعت: (إجياب البائع بقوله
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 هـذا ّبأنـهوال معنى للقول   عليه اآلثار،ّرتتب أو باطل فال ت، عليه اآلثارّرتتبفت
 . أقوى، وذلك صحيح بدرجة أضعفصحيح بدرجة العقد 

 املنحرصة عبارة عن السبب املجـامع مـع الـرشط ّعلة الّنإ>: بعبارة أخرى
 ّعلـةتفاوت دخل أجـزاء ال: هّحملر يف َّ ومن املقر،وعدم املانع مع عدم سبب آخر

 ففي السبب خصوصية تقتيض وجود املعلول وليـست ، املعلول عليهاّترتبيف 
هذه اخلصوصية يف غري السبب، والرشط وعدم املانع دخيالن يف تأثري الـسبب، 

، وتلـك اخلـصوصية ّعلـةفوجود املعلول يستند إليه ال إىل سـائر أجـزاء الّإال و
 ن هنـاكا أم ال، وسواء كّعلةجد معه سائر أجزاء الُسواء و لسببية السبب ّمقدمة

 . سبب آخر أم ال
عـة للـسبب، وال مـن الـصفات ّ مـن الـذاتيات املنوّعلـةفليس انحصار ال
نسان، بل ينتزع االنحصار وعدمه مـن وجـود سـبب الالزمة له كالضحك لإل

ا م هبـّ ألكمليـة اخلـصوصية التـي يتقـوًآخر وعدمه، فليس االنحـصار موجبـا
ر السبب أثره يف وجود ّت يف السبب أثّحتققب إليها، بل إن ّالسبب ويستند املسب

، ً يف وجوده أصـالّيؤثر فيه فال ّتحققن مل تإ أم ال، وًاملعلول سواء أكان منحرصا
 .)١(< عن سببية السببٌّبل االنحصار أجنبي

ّ الكربى فألن املوجب لالنرصاف املقيد لإلطالقّمتاميةعدم ّأما و  هو أنـس ّ
ّإال ، واملـستعمل فيـهاللفظ باملعنى الناشئ من كثرة االستعامل وليست أكمليـة 

، إىل الفرد األكمل منه، وهـو اإلنـسان اجلـامع )جئني بإنسان: (يلزم من قولك
 . ًجلميع صفات الكامل، وهذا باطل جزما

 من ّإذ البد> األكملية موجبة لالنرصاف فهو ممنوع يف املقام، ّبأنمنا ّولو سل
ّ حمـل َكون املنرصف إليه الفرد الغالب مـن حيـث االسـتعامل، وهـو مفقـود يف
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ًالكالم؛ إذ ليس االستعامل يف الفرد املقيد لإلطالق أغلـب اسـتعامال مـن غـريه  ّ
 . غري املنحرصةّعلةوهو ال

د ّه غـري االنـرصاف املقيـمنا أصـل االنـرصاف إىل األكمـل، لكنّـّفلو سـل
 .)١(<كثرة االستعامل املفقود يف املقامًلإلطالق؛ لكونه منوطا ب

ّ 

 فحتى لو مل )قدس سره (ف بالنسبة للمصنّّأما ؛ <ذهب املشهور>: )قدس سره ( قوله •
، وحتـى لـو مل يكـن ّعلـة منحرصة للجزاء بل كان جزء الّتامة ّعلةيكن الرشط 

 عىل ّيدل ّإنه للجزاء فً، وحتى لو مل يكن الرشط مالزماً بل كان تالزماّعلةجزء ال
 منحـرصة للجـزاء ّتامـة ّعلة الرشط بأن يكوناملشهور فقد التزموا ّأما . املفهوم

قـدس  ( الشهيد ّالسيدعىل مبنى ف َّوا إىل هذه الوجوه التي سنذكرها، وإالّلذا اضطر
ية بـني ّتوقفي نحتاج النسبة الّتصورنعم يف مرحلة املدلول ال.  ال نحتاج إليها)سره
 .جلزاء والرشطا

 ّتامـة ّعلـة، كام لو كان الـرشط <يف موارد عدم االنحصار>: )قدس سـره  ( قوله •
ه  ولكنّـّتامـة ّعلة، فاإلغراق )إذا غرقت متوت: ( منحرصة، من قبيلغريولكن 

 .منحرصةّعلة ليس 
 االستعامل يف موارد عدم ّ، يعني أن<وهو خالف الوجدان>: )قدس سره ( قوله •

 االسـتعامل هـو ّ نرى أنّألنه هذا خالف الوجدان؛ ؛ّستعامل جمازياالنحصار ا
 .استعامل حقيقي ال جمازي

، <من التوفيق بيـنهامّالبد يوجد يف احلقيقة وجدانان ّأنه فك>: )قدس سره ( قوله •
ّألن ق بينهـا؛ ّأن نوفـّالبـد لـذا ال يمكن أن تكـون هـذه الوجـدانات متنافيـة، 

 .ن أن تكون متهافتة فيام بينهاالوجدانات العرفية ال يمك
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 ،<ًدعوى داللة اجلملة الرشطية عىل اللـزوم وضـعا: الثاين>: )قدس سره ( قوله •
هذا ثاين الوجوه التي ذكرها علامء األصول إلثبات املفهوم للجملـة الـرشطية، 

دعـوى داللـة اجلملـة الـرشطية عـىل اللـزوم : ّاألولني، ّن مـن شـقّوهو يتكو
بادر من اجلملة الرشطية عنـد إطالقهـا هـو مطلـق اللـزوم بـني املت؛ إذ بالوضع

ال يكفـي إلثبـات اجلزاء والرشط، والتبادر عالمة عـىل الوضـع، ولكـن هـذا 
 .جملة الرشطيةللاملفهوم 

ًوعىل كونـه لزوميـا عليـا انحـصاريا باالنـرصاف>: )قدس سـره  ( قوله • ً  :، أي<ًّ
ًكون هذا اللزوم لزوميا عليا انحصاروعىل   الثاين ّوهذا هو الشق ـ ًيا باالنرصافًّ

 .أكمل أفراد اللزومهو ّ اللزوم العيل االنحصاري ّألن  ـهلذا الوجه
 ،< األكمليـة ال توجـب االنـرصاف ّولوحظ عىل ذلك أن>: )قدس سـره  ( قوله •

 بـل ،ه األكمليـةؤ االنرصاف ليس منشّأن: وحاصلها ،مناقشة الكربىهذه هي 
 .لفظ أكثر من احلصص األخرىة بالّارتباط حصه ؤمنش

 لـيس بـأقوى منـه يف  االستلزام يف فرض االنحـصارّنإو>: )قدس سره ( قوله •
يعـود إىل ) منه(، والضمري يف مناقشة الصغرىهذه هي  ،<فرض عدم االنحصار

 .االستلزام
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 يف بيـان ثالـث الوجـوه التـي أقامهـا )قدس سره ( املصنّفيف هذا املقطع يرشع 
 .املشهور إلثبات داللة اجلملة الرشطية عىل املفهوم

   باإلطالق األحوا    ا  طّمسكا : ا وجه ا الث
 اللـزوم بـني الـرشط :يبتني هذا الوجه عىل إثبات ثالث فقـرات أساسـية

ّمن اللزوم العـيل، وأن هـذه العليـة انحـصاريةّأنه زاء، وواجل ّ  هـذه تّفـإن متـ .ّ
 .الفقرات كان للجملة الرشطية مفهوم

أصل االستلزام فهـو ثابـت بـني الـرشط واجلـزاء بالوضـع يف مرحلـة ّأما 
ّي للجملة الرشطية، بدعوى أن اللزوم مأخوذ يف مدلول النسبة ّتصوراملدلول ال

 .ليها هيئة اجلملة الرشطية أو أداهتا عّتدلالربطية التي 
ّالعلية واالنحصارية فنستفيدمها من اإلطالق، ولكن اإلطالق الـذي ّأما و

ُيستفاد منه العلية غري اإلطالق الذي يستفاد منه االنحصارية ُّ. 
التفريـع ) فـاء(مـن إطـالق اللفـظ الراجـع إىل يـة ّالعلُتـستفاد : بيان ذلك

، أو )إذا جـاء زيـد فأكرمـه: ( كقولـك،ة الـرشطيةاملوجودة والظاهرة يف اجلمل
 اجلـزاء عـىل ّاملـتكلمع َّ، ففي الصورتني فر)إذا جاء زيد أكرمه: (رة كقولكّاملقد

 فـال ّوإال، ّول لـألّعلـة كـون الثـاين :الرشط، ومعنى تفريع اجلزاء عىل الرشط
 . عليه اجلزاءّيتفرعن َمعنى أل

، يف مرحلة الكالم وعامل اإلثبـاترشط هذا تفريع للجزاء عىل ال: فإن قلت
 ؟ نفسه يف نفس األمر ومقام الثبوتّومن قال إن احلال

ّا عىل الرشط يف مقام الثبوت والداللة فالبـد أن ّمتفرعإذا كان اجلزاء : ُقلت ً
ّيكون كذلك يف مقام اإلثبات؛ ألصالة التطـابق بـني املقـامني، فكـام أن اجلـزاء 
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 يف مقام اإلثبات  كذلك،ًا عىل الرشطّرتتب ومًاّتأخربحسب مقام الثبوت يكون م
 وهـو خـالف ،مل تكن مرحلة اإلثبات مطابقة مع عامل الثبوتّإال  و،ذلكينبغي 

 .اإلطالق
 ّتامة ّعلةّأنه و،  يف الرشطاإلطالق األحوايل من ااالنحصارية فنستفيدهّأما 

 مل مألوجـود يف ا أخـرى ّعلـةسواء سبقته  ،حالّ كل ًمطلقا وعىل اجلزاء ّتحققل
مـع ّإال ال يكـون هـذا  أخـرى أم مل تقـرتن، وّعلـةوسواء اقرتنت معـه  ،تسبقه

  فـإن أخرىّعلة هناك كان ّألنه إذا> منحرصة للجزاء؛ ّعلةافرتاض كون الرشط 
ّفرض أن ة لشخص هذا احلكم، فالزمـه صـدور الواحـد ّ مستقلّعلةمنهام ّ كالً  ُ

 ني عىل معلول واحد، وهو حمـال، وإن كـانتّتني مستقلّ، أو اجتامع علّتعددمن م
مقتـضاه ّ فإن  اجلزاء عىل الرشط،ّترتب، فهذا خالف إطالق ّعلةمنهام جزء ّكل 
ً اجلزاء، كام هو عند املنكر للمفهوم أيـضا، ولـو كـان ّرتتب لّتامة ّعلة الرشط ّأن

ة أخرى للـزم اجـتامع احلكمـني املثلـني عـىل ّ حلصّعلةة وذاك ّ حلصّعلةالرشط 
 . )١(<ق واحد، وهو باطلّمتعل

لـو ّ أنه هذا معناه منحرصة للجزاء فّعلةّإن الرشط لو مل يكن : بعبارة أخرى
 إذا جـاءت ّألنـه؛ ّعلـةيف الوجود فال يكون الرشط هـو ال األخرى ّعلةسبقته ال

، أو  للحاصلًحتصيالٍففعل الرشط حينئذ يكون ، معها معلوهلاجاء األوىل  ّعلةال
سبق علله أاجلزاء املعلول يستند إىل ّألن  تفريع اجلزاء عليه؛ ّصحسوف ال ي: قل

لـو اقرتنـت ّأما .  األخرى هي السابقة بحسب الفرضّعلةـ كام هو واضح ـ وال
تني يف التـأثري ّتني مـستقلّتني تامّ فهذا يعني اجتامع عل،ً األخرى وجوداّعلةمعه ال

 ،ّتامـة الّعلـةمنهام جزء الّل  ك وهذا حمال، فيكون،عىل معلول واحد وهو اجلزاء
ة ّ مـستقلّتامـة ّعلـة الـرشط ّوهذا خالف الظاهر من اجلملـة الـرشطية مـن أن
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 ـ  بديلة لهّعلة هناك بأن كانت منحرصة للجزاء ّعلةفلو مل يكن الرشط . للجزاء
ّد ويقـول إن الـرشط ّلكان عليه أن يقيـ  ـسواء كانت سابقة عليه أم مقرتنة معه

د ّمل يقيـه ّحيث إن هاتني الصورتني، واحال ما عدّ كل ًفعل ودائام ويف بالّتامة ّعلة
 .حالّ كل  بالفعل ويفّتامة ّعلة الرشط ّكان مقتىض ذلك أن

    ا وجه ا الثالحظات ا 
 :ألعالم ـ عىل هذا الوجه مالحظات ثالثلًأورد األستاذ الشهيد ـ تبعا 

يــستطيع أن يثبــت  ال ّإنــهف ،ّلــو تــم اإلطــالق األحــوايل: املالحظــة األوىل
 .ًاالنحصار مطلقا
ّإن اإلطالق األحوايل لو تم ف: بيان ذلك  أخـرى ّعلـة ال ينفـي وجـود ّإنـهّ

 كـان ، كام لوة بطبيعتها للرشطّ األخرى مضادّعلةفيام إذا احتمل كون الللجزاء 
 ،)ب (ّعلـةال توجـد ال) أ (ّعلةإذا وجدت الفتان، ّتان متضادّعل معلول له هناك

التـي ة الكهربائيـة ّمـن قبيـل القـو، )أ (ّعلةال توجد ال) ب (ّعلةإذا وجدت الو
معلول فهنا يوجد عندنا  ،املاءوعن طريق  ًيمكن إجيادها ـ مثال ـ عن طريق النار

تان ال يمكن أن جيتمعا ومها النـار ّتان متضادّة الكهربائية، له علّالقوواحد وهي 
 ال يمكـن أن جتتمـع مـع ّألنهة؛ ّ املضادّعلةال ينفياألحوايل ال واإلطالق . املاءو

ّ لو كان املوىل يريد أن يبني أن:تقولّ حتى ّعلةهذه ال  هبـذه ّتحقـق هذا املعلـول يّ
 إذن جيـري اإلطـالق ،دّمل يقيـه ّحيث إنـد، وّ كان عليه أن يقيّعلة وبتلك الّعلةال

 .وقرينة احلكمة
لكـي ف ،وجـود الـرشطوهو هلا مانع، للجزاء  األخرى ّعلة الّأننفرض أو 

ّ أثرا البدّعلةق هذه الّقُحت  يف تـأثري تلـك ًاعدمـه رشطـ، فيكون  أن يعدم الرشطً
 ؛ال ينايف اإلطالق األحوايل للـرشط ،كهذه ّعلة فكذلك احتامل . األخرىّعلةال

 .من أحوال الرشط ،التي هي من هذا القبيل ّعلةإذ ليس ال
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ننفـي ّإنـام نحـن : ى، حاصـلهاويمكن تقريب هذه املالحظة بطريقة أخـر
 ّعلـةً حاال من أحوال هذا الرشط، ووجـود ّباإلطالق األحوايل ما يكون املنفي

إذا جـاءك زيـد  (:املـوىلفلـو قـال  .ًأخرى ليس حاال من أحوال هـذا الـرشط
فهو يكون باملـيش  ،إطالق أحوايلفيه   ـكام هو واضح ـ <جميء زيد>ـف ،)هأكرمف

 ،جميء زيدمن أحوال  ا ليسمها لذينال ركوبه أو خالد  ميشّأو بالركوب، ولكن
نفيهــا بــاإلطالق يمكـن األمـور التــي ّن إإذ  ؛ هبـذا اإلطــالقاميمكـن نفــيهال 

 أخـرى ّعلـةالكـالم، ووجـود ّ حمل كون من أحوالهي األمور التي تاألحوايل 
 . الكالمّ حمل ليس من

املـشهور إلثبـات  به ّتدلالذي اس ـ الق األحوايلّإن اإلط: وإن شئت قلت
نعـم، يف . ً مطلقـاإثبات االنحصار و ال يفيدعىل فرض متاميته فه  ـاالنحصارية

 . اآلخر ال يمكنه ذلكها األخرى ولكن يف بعضّعلةالينفي وجود بعض املوارد 
إجراء اإلطـالق وقرينـة احلكمـة يف ّقلنا يف البحوث السابقة أن : بيان ذلك
النـسبة بـني اإلطـالق ّباعتبـار أن  ً ممكنا؛التقييد كان إذا يمكنّإنام  مقام اإلثبات

إذن يمكـن أن نجـري  . وعـدمهاوالتقييد يف مقـام اإلثبـات هـي نـسبة امللكـة
 ّعلـة منحـرصة إذا كـان يمكـن تقييـده بالّعلـةّ أنـه اإلطالق يف الرشط إلثبات

مـع عـدم و ، األخـرىّعلـة ال الـرشطجتتمع مـعإذا أمكن أن : أو قلاألخرى، 
حيث  وا،د الرشط هبّ لكان عىل املوىل أن يقيّعلةفلو كانت هي الجتامع إمكان اال

 .أو مل توجداألخرى  ّعلة سواء وجدت الّعلةالرشط هو الكان  ،ّمل يقيده ّإن
 التـي يمكـن أن جتتمـع مـع ّعلـةالينفـي ّإنـام اإلطالق األحوايل للرشط و
مكن نفيها بـاإلطالق يالرشط فال  التي ال يمكن أن جتتمع مع ّعلةالّأما ، الرشط

كالمهـا يكـون ّ حتـى  أخـرىّعلةالرشط يوجد مع  ال يمكن أن ّألنه؛ األحوايل
يثبـت االنحـصار يف قبـال تلـك ّإنام اإلطالق األحوايل ّ أن ّتحصلف. ّعلةالجزء 

العلل التـي ال يمكـن أن جتتمـع مـع ّأما العلل التي يمكن أن جتتمع مع الرشط 
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 .غري ممكنٍ حينئذ التقييدّألن  ،ق األحوايلنفيها باإلطالفال يمكن الرشط 
عـىل ّ تم الوجه الذيّألن  ّ وهي مالحظة عىل إثبات العلية؛:املالحظة الثانية

اجلزاء عىل الرشط يف مقام اإلثبات  ّترتبوع ّتفرهو الرشط للجزاء  ةّعليأساسه 
ني  ألصالة التطابق بـ؛ع اجلزاء عن الرشط يف مقام الثبوتّعن تفرالذي يكشف 

 .نيقامامل
 ّمتفـرع اجلـزاء بـأنّ نحـن نـسلم :)قـدس سـره   ( األستاذ الـشهيد يقولمن هنا 

 مـن ّع يف مقـام اإلثبـات أعـمّ التفرّ أنّإالعىل الرشط يف مقام اإلثبات  ّرتتبوم
 ّعلـةًع يف مقـام الثبـوت لـيس منحـرصا بـني الّالتفرفـ ،ية يف مقام الثبـوتّالعل

 عـىل يشء ال ءّفـرع يشّلـرشط للجـزاء؛ ألن تّليستكشف منه عليـة ا ؛واملعلول
ّاملفرع معلوال للمفرع عليه، فيه كون يشرتط  ّقد يكون معلـوال للمفـرع عليـه فًّ ً

. ّعلـةّتفرع املعلول عىل الهي من قبيل نعم، بعض موارد التفريع . وقد ال يكون
ّاملوارد التي يوجد فيها تفرع وال يوجد فيها علومن  ً زمانـا رّتـأخامل :ية ومعلوليةّ
ّ زمانا متفرع عىل املّتأخراملفً زمانا، ّتقدموامل األحـد عـىل ع يـوم ّ، كتفرً زماناّتقدمً

 ،معلـول ليـوم الـسبتهـو  يـوم األحـد ّيعني أنال ع ّالسبت، ولكن هذا التفر
ّأن يكون أساسه يف مقام الثبوت هو تفـرع ّالبد ع يف مقام اإلثبات ّتفرّ كل ليسف

ّعا يف مقام اإلثبـات ولكـن سـبب التفـرّل قد نجد تفر، بّعلةاملعلول عىل ال ع يف ً
 . واملعلوليةّعلية ال الّتقدمالو ّتأخرمقام الثبوت هو ال
 ّتحقـق األجزاء ال يمكـن أن يّتحققام مل تف ، عىل أجزائهّالكلع ّوكذلك تفر

 ّعليـةتوجـد ال ًه يف مقام الثبوت واقعا ولكنّ.  حمتاج إىل أجزائهّالكلّألن ؛ ّالكل
ل ّيف مقام الثبوت يشء واحد ولكن العقل حيلفهام  ئه،أجزا وّالكلومعلولية بني 

 ال توجـد ّوإال ، عـىل األجـزاءّتوقـف مّهذا الكل:  فيقول، إىل أجزاءّهذا الكل
 .ية ومعلولية باملعنى الفلسفيّعلبينهام 

غايـة مـا ّن إ>: هّة بام نصّتقدم املالحظة امل)قدس سره (ّوقد قرب األستاذ الشهيد 
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 ّرتتـبّيقتضيه أصالة التطابق بني مقام اإلثبات ومقام الثبوت، هـو أن اجلـزاء م
ُ العـيل، ليستكـشف منـه ّرتتـب ال ينحرص أمره يف الّرتتبّأن الّإال عىل الرشط،  ّ

ُعلية الرشط للجزاء، بل يمكن أن يكون  ًا زمانيـا، كـام يف قولنـاّترتبـّ جـد ُإذا و: ً
ًا ّترتبـً كالمـا عـىل وجـود الـربق ّرتتـبجود الرعد موّ فإن جد الرعد،ُالربق و
ّ أن حركة النور أرسع من حركة الصوت، وليس معنـى ذلـك أن ؛ باعتبارًزمانيا ّ

 .)١(< واحدةّعلةمعلوالن لمها الرعد معلول للربق، بل 
ع يف ّع يف مقام اإلثبات يستلزم أن يكـون التفـرّ التفرّأن دعوىّأن : ّتحصلف

ّأخص  اّألهنهبذا الوجه؛  ال يمكن إثباهتا واملعلولية ّعليةحو المقام الثبوت عىل ن
ال يكون  يف مقام الثبوت ه ولكنّ،يف مقام اإلثباتع ّ التفرّتحقق، فقد يعىّمن املد

 .عليه ّمتفرعللً معلوال ّتفرعامل
 عـىل ّيـدل التفريـع يف مقـام اإلثبـات ّمنا معكـم أنّسللو : املالحظة الثالثة

 عليه، ولكـن ّ والتفريع دال، اجلزاء معلول للرشطّ، وأنم الثبوتالتفريع يف مقا
 ّمتاميـةفرض عىل : للجزاء، ونحن نقول ّتامة ّعلة الرشط ّأنإثبات تريدون أنتم 

 .ّعلة وال يشرتط أن يكون متام الّعلةال ينسجم مع كون الرشط جزء ّإنهالتفريع ف
 ناقـصة ّعلـةالـرشط  إذا كـانّ أنـه إن اإلطالق األحوايل يقتيض: فإن قلت

ـ حـسب الفـرض ـ اجلـزاء ّألن ؛ ّعلـةّأن يبني املوىل اجلـزء اآلخـر مـن الّالبد ف
ّمل يبني اجلزء اآلخـر ه ّحيث إنو . ال بام هو رشطّعلةمعلول للرشط بام هو جزء ال

 ّعلـة الـرشط ّ سواء وجد اجلزء اآلخر أم مل يوجـد، فثبـت أنّعلةفالرشط هو ال
 .ّتامة

ة ّتعـددعلـل م، وأخرى تكـون بةّ مركّعلة املعلول تارة تكون ّعلةّإن : قلت
 ّتحققام مل يفاملقتيض والرشط وعدم املانع، واألوىل من قبيل . عىل معلول واحد

                                                 
 .٦٢٧، ص٦ ج:بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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 ّؤثر أن تـّعلـةفـال تـستطيع ال ، الرشط وما مل يرتفـع املـانعّتحققاملقتيض وما مل ي
وكـذلك ، ّعلـةجـزء ال  يكون املقتيضّعليةويف هذا النحو من ال. وتوجد املعلول

وهناك نحو آخر من جـزء . ّعلةفهذا نحو من أنحاء جزء ال. الرشط وعدم املانع
تـني ّيمكن اجتامع علفحيث ال تان عىل معلول واحد، ّاجتمعت علكام لو  :ّعلةال

 .ّعلة منهام جزء الّل، يكون كتني عىل معلول واحدّمستقل
 ،ّتامة ّعلةيمكن أن يكون ال  ً ّقالبنحو لو كان مستتارة يكون  ّعلةجزء الًإذا 

من قبيـل النـور  ؛ّتامة ّعلة يمكن أن يكون ً ّبنحو لو كان مستقاليكون وأخرى 
ّالذي يكون معلوال لعل هـذا مها املصباح واألخـرى ضـوء الـشمس، فاحدإتني ً

لـو ّأمـا ، ّعلـةجزء الل ّتشكمنهام ّ كل تنيّالنور املوجود يف هذا املكان معلول لعل
 ّتامة الّعلةكان هو اللاملصباح أو الشمس  ّ أحدمها عن اآلخر فلم يكن إالّاستقل

فـي ينال و مـن اجلـزء، ّاألول ينفي النحـوّإنام واإلطالق األحوايل . لذلك النور
 ومل يـذكره ّاألولًا عىل اجلزء باملعنى ّرتتب لو كان هذا املعلول مّألنه ؛الثاينالنحو 

ً ولو كان دخيال كـان عليـه ،وجود ذلك املعلول يف ًدخيالليس ّ أنه فمعنى ذلك
ّأن يبينه، وحيث مل يبينه  لـو مل ّ حتـى املعلـول يوجـدّفمعنى ذلـك أن ّمل يقيد به وّ

حتى لو مل يوجد اجلزء الثـاين ف كان اجلزء بالنحو الثاين ّأما إذا .يوجد ذلك اجلزء
اإلطالق األحـوايل و ،ةّؤثر األوىل تكون مّعلةالّ فإن  األخرى املستقلةّعلةالوهو 

  .ال ينفيها
ًفرقا بني اإلطالق اللفظي واإلطالق املقـامي،  ّأن هناك هو : يف ذلكّوالرس

لـو جـيء بـذلك ف قيد وراء موضوع احلكم هناك كان في اإلطالق اللفظي لوف
ًالقيد يكون مقيدا ملوضوع احلكم،  ًا للـصورة التـي وقعـت موضـوعا ّمقيد :أيِّ ً

ّتقيـد  فسوف ،وجاء هباً لو كانت العدالة قيدا، ،)م العاملأكر (: من قبيل،للحكم
مـستفاد مـن ّ أنه ، وهذا ال يعنيًا لفظيًا إطالقيهّ نسمهذافدائرة موضوع احلكم، 

 .قرينة احلكمة يستفاد من ّتقدم كام ّألنه ؛اللفظ
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 مـع التكبـرية والركـوع ّصـل: (املـوىل، من قبيل قول اإلطالق املقاميّأما 
  القـراءةّت أناثبإل بقوله ّتمسك، فهنا ال يمكن ال)سجود والسالمد والّوالتشه

ليـست والقراءة لو كانت فهي يشء آخر غري الركوع والسجود ّألن ؛ غري واجبة
إن اإلطـالق املقـامي حيتـاج إىل : ومن هنا قـالوا. ًقيدا يف الركوع والسجودهي 

 ،يان موضوع حكمفقط يف مقام بليس  املوىل ّ أن نفرض أني وه،مؤونة إضافية
 قرينـة ـ من هنا كانـتًبا ّإذا كان املوضوع مركـ يف مقام بيان أجزاء املوضوع بل 

 .إلطالق املقاميثبات ااحلكمة غري كافية إل
لـو : ، نقـولاإلطالق اللفظي واإلطالق املقـامي الفارق بني ّتضحابعد أن 

س موضـوع نفـالـرشط ويف ًكـان قيـدا يف لً موجـودا ّاألولاجلزء بـالنحو كان 
 فـاجلزء .ّيـؤثر ال يستطيع أن ّإنهإليه اجلزء اآلخر فّضم  جزء إن مل ينّألنه؛ احلكم
ًكان جزءا وقيدا يف املوضوعل ّلو بينه ّعلة جزء لو كان ّاألول اجلـزء بـالنحو ّأما . ً

. ّاألول يف املوضـوع ًاآخـر ال جـزءًكان جزءا يف موضـوع لًالثاين لو كان جزءا 
 . اجلزء بالنحو الثاين باإلطالق األحوايل لنفي ّتمسكوعليه فال يمكن ال
القصور الذايت والقـصور ( : بقوله)قدس سره( عنه األستاذ الشهيد ّوهذا ما عرب

. ، وبالثـاين اجلـزء بـالنحو الثـاينّاألول اجلزء بالنحو ّاألول، ويقصد ب)العريض
 .ء بالنحو الثاين دون اجلزّاألولينفي اجلزء بالنحو ّإنام واإلطالق األحوايل 

ّلـو سـل>: هّب األستاذ الشهيد هذا االعرتاض يف البحوث بام نـصّوقد قر م ُ
ُأن ذلك ال يثبـتّإال ، ّالعيل ّرتتبُ اجلزاء عىل الرشط يستفاد من الّترتب ّبأن ّ أنـه ّ
ه ّعلـّ أنـه ُه عىل الرشط ال يثبـتّترتب، وإطالق ّعلة الحتامل كونه جزء ؛ّتامة ّعلة
 الناشئة من القصور الذايت، ال اجلزئيـة ّعلةهذا اإلطالق ينفي جزئية الّ؛ ألن ّتامة

 .تنيّالناشئة من تزاحم العل
 باعتبار قـصوره الـذايت ّعلةّأن اليشء تارة يكون جزء ال: وتوضيح ذلك هو

النار ال تكفي وحدها لإلحراق مـا ّ فإن عن االستقالل يف إجياد املعلول، كالنار،
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 ال مـن بـاب القـصور ّعلةملانع، وأخرى يكون اليشء جزء إليها عدم اّضم مل ين
 يف نفـسه، ّتامة ّعلة يشء آخر كأن يكون هناّإال ، ّتامة ّعلةالذايت بل هو يف نفسه 

ّوحينئذ فإذا اجتمعا يف وقت واحد فلام ًا معـا، عـىل نحـو  كان يستحيل تأثريمهـٍ
ُ فحينئذ البد وان يصبح،ّتامة ّعلةمنهام ّ كل يكون ّ  .ّعلةمنهام جزء الّ كل ٍ

 هي األوىل، ّرتتب التي ينفيها إطالق الّعلةّإن جزء ال: إذا عرفت ذلك نقول
 ّعلـةجـدت الُ متى ما وّإنه ف.ُالثانية فال تنافيه لتنفى بهّأما فتنفى هبذا اإلطالق، و

 . األخرى أو الّعلةجد معلوهلا، سواء وجدت الُو
 ـ لث، وهو احتامل كون الرشط الثاّيمكن اختيار الشقّنه  إ:وإن شئت قلت
 ّعلـة وكـذلك ال،ّعلـةل جـزء الّيـشك  ـ األخرى املحتملةّعلةعندما جيتمع مع ال

 . آخرًال جزءّاألخرى تشك
ّ إلجيـاد اجلـزء الواحـد؛ ألن هـذه ًال جـزءّمـنهام يـشكّ كالً  ّ أن:واحلاصل

ة اجلزئية ليست ناشئة عن القصور الذايت للرشط، كي يكون خالف ظاهر اجلمل
هـو قـصور بـالعرض، أنتجـه ّإنـام الرشطية يف كفاية الـرشط إلجيـاد اجلـزاء، و

تني يف نفــسهام، ومثــل هــذه اجلزئيــة غــري منفيــة ّتــني مــستقلّاالقــرتان بــني عل
؛ تني حمفوظ يف هـذه احلالـةّ بني اجلزاء وكلتا العلّعلية والّرتتبّباإلطالق؛ ألن ال

تـني ّ واحـدة أو علّعلـةيكون الرشط  من أن ّ بني الرشط واجلزاء أعمّرتتبالإذ 
ً واحدة ورشطا فارداةّلتا علّمقرتنتني شك ً. 

 .)١(< هذا التقريب الثالثّمتاميةوعليه فمن جمموع ما ذكرنا يظهر عدم 
ّ 

 .<ًعىل الربط اللزومي وضـعا  دعوى داللة األداة:والثالث>: )قدس سره (قوله  •
امها املشهور إلثبات داللة اجلملـة الـرشطية عـىل هذا هو ثالث الوجوه التي أق

                                                 
 .٦٢٩ ـ ٦٢٨، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّأما زومي بالوضع، لعىل الربط الأو اهليئة املفهوم، وهو دعوى داللة أداة الرشط 
 . واالنحصارية فتثبت بأمور أخرىّعليةال

عه عنـه ّالرشط يف الكالم عىل تفر وداللة تفريع اجلزاء عىل>: )قدس سره ( قوله •
لة تفريع اجلزاء عىل الرشط يف مقـام اإلثبـات والكـالم دالدعوى  و:، أي<ًثبوتا
 .ًع اجلزاء عن الرشط ثبوتاّتفرعىل 

 ّتامـة ّعلـةوكون الرشط  :أي، < لهّتامة ّعلةوكون الرشط >: )قدس سره ( قوله •
 .للجزاء

ومقام الثبـوت  ألصالة التطابق بني مقام اإلثبات والكالم> :)قدس سـره  ( قوله •
َمل :؛ أي<والواقع  للجـزاء يف مقـام الكـالم واإلثبـات ّتامـة ّعلةإذا كان الرشط  ِ

هو ألصالة التطابق بني مقـام : ينبغي أن يكون كذلك يف مقام الثبوت؟ اجلواب
 .اإلثبات والكالم ومقام الثبوت والواقع

 ّتامـة ّعلـةّ أنـه يف الـرشط عـىل اإلطالق األحوايل وداللة>: )قدس سـره  ( قوله •
داللة اإلطالق األحوايل ـ ال االفرادي ـ يف الـرشط ودعوى  :، أي<ًبالفعل دائام

  .وهذا معنى االنحصار ً بالفعل دائام،ّتامة ّعلة الرشط ّعىل أن
 يف حـال اقرتاهنـا املجمـوعي ال الـرشط بـصورة ّعلـةلكانت الّإال و>: قوله

يف ــ   للجـزاءّعلة أخرى للجزاء لكانت الّعلة ّأن هناكفرضنا  لو :أي .<ةّمستقل
 التي ّعلةتني األوىل والثانية، ال الّاملجموع من العل  ـ األخرىّعلةحالة اقرتاهنا بال
: يقـولذلك و ّلموىل أن يبنيلفإذا كان األمر كذلك كان ينبغي . هي الثانية فقط
 ّعلــةإذا مل تكــن : أو قــل أخــرى، ّعلــة بــرشط أن ال تــسبقه ّعلــةهـذا الــرشط 

 أخرى، ّعلة برشط أن ال تسبقه ّعلةهذا الرشط : أن يقول املوىلّالبد انحصارية 
، بـل ّتامة ّعلة ت ليسّعلةوإذا كانت ال. ّعلةال يكون ف أخرى ّعلة إذا سبقته ّوإال

 ّعلـة إليـه التّ إذا انـضمّعلـة هـذا الـرشط : كـان ينبغـي أن يقـول،ّعلةجزء ال
الق فـإذن إذا ذكـر الـرشط فبـاإلط. ّعلـةإليـه جـزء الّضم إذا ان :أياألخرى، 
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 ّ كان عليه أن يبنيّعلة إذا كان جزء ّألنه؛ ّعلة ال جزء ّتامة ّعلةّ أنه األحوايل نثبت
ّ ثـم .ّمل يبـني فننفيـه بـاإلطالق األحـوايله ّحيث إنإليه اجلزء اآلخر، وّضم إذا ان
 ّعلـة هـي الّعلة إن مل تكن الّألنه ؛ املنحرصةّعلة هي الّتامة الّعلةّ إن هذه ال:نقول

ّ أخرى، وحيث مل يبني ّعلةإذا مل تسبقه : يقولود ّكان عىل املوىل أن يقياملنحرصة 
 . منحرصةّتامة ّعلة نقول هو ،هذا

 ؛<حـداتني عـىل معلـول وّتني مـستقلّالستحالة اجتامع عل>: )قدس سره ( قوله •
واحـد منهـا ّ كـل ّإىل أنمرجعـه  عىل معلول واحد نيتّ مستقلنيتّعلاجتامع ّألن 

 .ّعلةجزء ال
، وهـو خـالف اإلطـالق ّعلـةفيـصبح الـرشط جـزء ال>: )قـدس سـره   ( قوله •

 ّعلـة الـرشط ّنثبـت أنـ ًأيضا ـ  نحن يف اإلطالق األحوايل ،<األحوايل املذكور
 .ّ كان ينبغي أن يقيده باجلزءّعلةالرشط لو كان جزء الّألن  ؛ّعلة ال جزء الّتامة

ًأوال>: )قدس سره( قوله •  أخرى للجـزاء فـيام ّعلةوجود   ـّلو تم  ـال ينفيّ أنه :ّ
ّ أن هذا الوجه غري تـام:يأ، <ة بطبيعتها للرشطّإذا احتمل كوهنا مضاد ، ولكـن ّ

 أخـرى ّعلـةال ينفـي وجـود   ـاإلطالق األحـوايل :أي ـ فهو لو فرضنا متاميته
تان ّكام لو كان للجزاء عل ،ة بطبيعتها للرشطّمضاد ّعلةللجزاء، إذا كانت تلك ال

) ب (ّعلةإذا وجدت الو ،)ب (ّعلةال توجد ال) أ (ّعلةإذا وجدت الفتان، ّتضادم
ة؛ ّ املضادّعلةنفي النستطيع أن نال فنحن باإلطالق األحوايل . )أ (ّعلةال توجد ال

ّ لو كان املوىل يريد أن يبـني أن:تقولّ حتى ّعلة ال يمكن أن جتتمع مع هذه الّألنه ّ 
د ّد، وحيـث مل يقيـّ كان عليه أن يقيـّعلة وبتلك الّعلة هبذه الّتحققهذا املعلول ي

 إمكـان ملعـد ؛ّأن يقيـديمكنه املوىل ال ّألن إذن جيري اإلطالق وقرينة احلكمة، 
 . األخرى مع الرشطّعلةاجتامع ال

 ّفرضنا أنكام لو  ،<يتها للجزاءّ دخالة عدم الرشط يف علأو>: )قدس سره ( قوله •
أن ّالبـد ً أثرا ّعلةقق هذه الُلكي حتف. وجود الرشطوهو   األخرى هلا مانع،ّعلةال
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 والضمري يف . األخرىّعلةهذا الرشط رشط يف تأثري تلك الفعدم  ،يعدم الرشط
 . األخرى للجزاءّعلة راجع إىل ال<يتهاّعل>

 ّعلـة اللـيس :أي، <ٍ مـن أحـوال الـرشط حينئـذإذ لـيس>: )قدس سره ( قوله •
 .ة أو داخلةّل كوهنا مضاداألخرى من أحوال الرشط حا

 ليس ّعلةاجتامع الرشط مع تلك ال :أي <ّعلةحالة اجتامعه مع تلك ال>: قوله
 .  ال يمكن أن جيتمع معهّألنهمن أحواله بل وال يمكن أن يكون من أحواله؛ 

 تفريـع ّجمـرد للجزاء ال يقتضيه ّعلة كون الرشط  ّأن: ًثانيا>: )قدس سـره  ( قوله •
املـشهور  ،< الكاشف عن التفريع الثبويت والـواقعيط يف الكالماجلزاء عىل الرش

 ّإن: وهـذا جوابـه اجلزاء معلول للرشط من التفريع يف مقـام الكـالم، ّأثبت أن
 . واملعلوليةّعلية من الّالتفريع يف الكالم أعم

 بـل لـه ،<ّعليـة يف الال ينحـرصّوذلك ألن التفريع الثبويت >: )قدس سره ( قوله •
 .أخرى يف مقام الثبوتموارد 
ّأن التفريع بالفاء كـام  :أي، < كذلكّتأخرً زمانا واملّتقدماملو>: )قدس سره ( قوله •
 .ّتأخرً زمانا واملّتقدمبني امليصح ّ كذلك ، واملعلولّعلة بني الّيصح

 < مـن التفريـع الـرشط للجـزاءّعليـةمنا اسـتفادة ّلو سـل>: )قدس سره ( قوله •
 .ل الثاينوغضضنا عن اإلشكا

 ّجمـرد للجـزاء ال يقتـضيه ّتامة ّعلةّإن كون الرشط : نقول>: )قدس سره ( قوله •
 ناقـصة أو جـزء ّعلـة ينسجم مع كـون الـرشط ّألنه ؛<ء عىل الرشطاتفريع اجلز

 .ّعلةال
 وال ،<ّعلـةّالتفريع يناسب مع كون املفرع عليه جزء الّألن >: )قدس سره ( قوله •

 .ّعلةّرع عليه متام اليشرتط أن يكون املف
 ّعلـة الـرشط متـام اليثبـتّإنام  :أي، < باإلطالقيثبتّإنام و>: )قدس سره ( قوله •

 .بالتفريعباإلطالق وقرينة احلكمة ال 
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 .اجلزاء عىل الرشط :أي، < عليهّرتتبيّأنه >: )قدس سره( قوله •
 ينفـي احلـاالت اجلزاء عىل الرشط يف مجيع ّترتبفإطالق >: )قدس سـره  ( قوله •

 وجـود الـرشط سـواء ّمجـرد اجلزاء يوجد بّ يعني أن،<ّعلةكون الرشط جزء ال
 الـرشط ّ وهذا معناه أن،قارنه يشء آخر أم مل يقارنهووجد مع الرشط يشء آخر 

 .ّعلةهو متام ال
 هـذا ّأنّإال  :أي، <ينفي النقصان الذايت للـرشطّإنام ّ أنه ّإال>: )قدس سره ( قوله •

ًا ّؤثر األحوايل يف الـرشط ينفـي اجلـزء الـذي لـو اسـتقل ال يكـون مـاإلطالق
 .بمفرده
ًحمتاجـا إىل إجيـاد  والنقصان الـذايت معنـاه كونـه بطبيعتـه>: )قدس سره ( قوله •
ً معنى النقصان الذايت كون الرشط بطبيعته حمتاجا إىل :أي ،<إىل يشء آخر اجلزاء

ًا، ّؤثرال يستطيع أن يكون مـ ّلو استقله ّ أن وهذا معناهإجياد اجلزاء إىل يشء آخر،
 ال يستطيع أن يكـون ّلو استقلّ أنه إىل  ـيف الرشح ـ ّفلهذا فرسنا النقصان الذايت

 .ًاّؤثرم
 اإلطالق األحوايل ال ّأن :أي <وال ينفي النقصان العريض>: )قدس سره ( قوله •

 .ىل معلول واحدتني عّتني مستقلّع علالناشئ من اجتامينفي النقصان العريض 
جـزء منهام ّ كل ي إىل صريورةّاالجتامع يؤدهذا  ّحيث إن>: )قدس سـره  ( قوله •

ّ كـل ىل صـريورةإي ّتني يـؤدّتني املستقلّ هذا االجتامع للعلّنإحيث  :أي، <ّعلةال
 .ّعلةمنهام متام الّ كل  لو مل جيتمعا لكانّوإال ،ّعلةتني املستقلتني جزء ّمن العل
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ّ بينا أنّاألولالوجه يف   واالنحصارية مستفادة مـن الداللـة ّعلية اللزوم والّ
ّيف الوجه الثاين بينـا أنوالوضعية،   ّعليـةالبيـنام  اللـزوم مـستفاد مـن الوضـع، ّ

 اللـزوم مـستفاد مـن ّإن: يف الوجـه الثالـث قلنـاو.  كـذلكاواالنحصارية ليس
اإلطـالق فنستفيدها من حصارية االنّأما  ،من التفريعمستفادة ية ّالعلو ،الوضع

 ّتامـة الّعليـة وال،اللزوم مستفاد من الوضـعّن هذا الوجه فيقول إّأما . األحوايل
 .ٍوحينئذ يرد عليه بعض ما أورد عىل الوجه الثالث ،مستفادة من التفريع

ّ أنـه النحصار هوا معنى ّإن: بالنسبة إىل كيفية استفادة االنحصار فنقولّأما 
ّ حتـى ًملا وجد اجلزاء مطلقالو مل يوجد الرشط ّأما  ،ط وجد اجلزاءإذا وجد الرش

 ، هذا اجلزاء يوجد لو وجـد هـذا الـرشطّنإ: فنحن نريد أن نقول.  أخرىّعلةب
ّباعتبـار أن  ؛ الم أخرى أّعلة سواء وجدت ،ًوينتفي إذا انتفى هذا الرشط مطلقا

 أن ٌحمـالـ تان ّتان مـستقلّمها علبام ـ  األوىل ّعلةإىل الّضم  األخرى عندما تنّعلةال
 .عىل معلول واحدا ّيؤثر

ان عىل معلول واحـد وهـو ّؤثرتني تّتني املستقلّض العلرت ال يمكن أن نف:إذن
؛ ّؤثر بنحو يكون اجلـامع مـنهام هـو املـ،اجلزاء، بام مها مندجمتان بعضهام يف بعض

ًألن هذا وإن كان معقوال بنفسه  كـون ّألن  ؛ةّهو العلـخالف كون الرشط ّ أنه ّإالّ
 وهذا الوجه يقتيض أن يكون اجلامع ،ّعلةبعنوانه هو الّ أنه  ظاهرهّعلةالرشط هو ال
 .ّاص بعنواهنا اخلّعلةال ال، ّعلةهو البام هو جامع 

وجـود فهـذا يعنـي  ، منحرصة للجـزاءّعلةلو مل يكن الرشط ّ أنه :ّتحصلف
 ّعلـة مـن الـرشط والٌّكون كـليأن ّإما ٍوحينئذ  غري الرشط،  للجزاء أخرىّعلة

 ،تـني عـىل معلـول واحـدّ يف اجلزاء فيلزم توارد علنيّؤثرماألخرى باستقالهلام 



 ١١٩ ..........................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

هـذا خـالف ظهـور وء، ا يف اجلـزّؤثرهـو املـتـني ّاجلامع بني العلأن يكون ّوإما 
  . اجلزاءّحتقق يف ّؤثر الرشط بخصوصه مّالرشطية يف أن
: هّ هذا الوجه يف تقريرات بحثـه بـام نـص)قدس سره (ب األستاذ الشهيد ّوقد قر

 كـام ،نحـصاراللزوم واال وّ العلية:فيه يراد إثبات أمور ثالثة و:التقريب الرابع>
ّ واللزوم يثبتـان بـنفس مـا ذكرنـا يف الـسابق، وأمـا ّعلية فال.يف التقريب السابق

ّن أّهـو أنـا نفـرض : حاصله ونحصار فنثبته بربهان آخر غري برهانه السابق،اال
يف هذا الفـرض مل يمكـن إثبـات  و األخرى املحتملة ال جتتمع مع الرشط،ّعلةال
 .ّنحصار العلية بالرشط بالتقريب السابق كام عرفتا

لـو كـان لوجـوب : ّبينام هذا التقريب يدعى فيه إمكان إثبات ذلك، فيقال
ّكـل  إن كـان :، فحينئذ يقالًمثال» املوت«هو  وء،  أخرى غري املجيّعلةاإلكرام 

ّجـتامع علتـني مـستقلتني عـىل اة لشخص هذا احلكـم، فيلـزم ّ مستقلّعلةمنهام  ّ
ّهذا مستحيل، كام عرفت يف التقريـب الـسابق، بـل إن  وشخص معلول واحد،

 . يف هذا التقريبًهذا أوضح بطالنا
 أخرى حمتملة ال جتتمع مع الـرشط، ّعلة هنا عن ّتكلمّنا نأ: والوجه فيه هو
هـو » ء زيـد جمـي« من  ئ أن يكون الوجود الشخيص الناشوحينئذ فكيف يعقل

ّن جميئه وموته ال جيتمعان أ من موته، واملفروض ئبعينه الوجود الشخيص الناش
 .ّيف زمان واحد، إذن فاملحذور يف هذا التقريب أشد منه يف التقريب السابق

، ّمـةتا ّعلة، ال ّعلة األخرى املفروضة جزء ّعلةال ومن الرشطّ كل وإن كان
 الرشط الذي   اجلزاء عىلّترتب خالف إطالق ّألنه ؛باطل، كام عرفتًأيضا فهذا 

 بل البطالن يف هذا التقريـب أوضـح مـن . للجزاءّتامة ّعلةيقتيض كون الرشط 
ّ ألن فرض الكالم يف علتني ال يمكن ؛ًسابقه أيضا ّن كالأجتامعهام، فإذا فرض اّ ًّ  
ء واملـوت ال  ّ، ألن املجيً وجوب اإلكرام دائامةّعلّ، لتعذر وجود ّعلةمنهام جزء 

 .ًجيتمعان أصال
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 لوجود من احلكم، ّعلة األخرى املفروضة، ّعلةال ومن الرشطّ كل وإن كان
هـذا الفـرض أبطلنـاه يف التقريـب ّ فإن  له،ّعلةغري الوجود الذي يكون اآلخر 

 .جتامع املثلنيا الزمه ّبأنالسابق، وقلنا 
ّإال أن هذا املح ّذور ال يرد يف هذا التقريب، ألن فرض الكالم فيه هو عـدم ّ
ّن هذا الفرض نبطله أّمعه ال يلزم هذا املحذور، إال  و،ًتني معاّإمكان إجتامع العل

ّن هـاتني العلأهـو : حاصله وبربهان آخر،  ّعلـةمـنهام ّ كـالً  ّنأتـني إذا فـرض ّ
 .هو مستحيل و،بخصوصه، فالزمه صدور الواحد بالنوع من الكثري بالنوع

ّ فـإن  هي اجلامع ما بينهام، فهذا خالف ظهور الـرشط،ّعلةّن الأوإن فرض 
ة عـىل فـرض ّرتتبـحـتامالت املّن مجيـع االأوهبذا نثبـت .  بعنوانهّعلةّ أنه ظاهره
 ّعلـةّوهبـذا يتعـني أن يكـون الـرشط .  أخـرى غـري الـرشط باطلـةّعلةوجود 

 .)١(< تصديقييثبت املفهوم بلحاظ املدلول ال ومنحرصة،
     ا وجه ا رابعّا صنفإيراد 

  األخرىّعلة الرشط والّ، وهو أنّاألول َّالشق )قدس سره (خيتار األستاذ الشهيد 
 ّتعـددًليس واحدا، بل هـو ماجلزاء ّنفرتض أن  ولكن ،تان يف اجلزاءّؤثرتان مّعل
مـع فـرض وحـدة يـأيت ّإنـام هذا املحـذور ّ فإن ٍوال حمذور حينئذ،. ّعلةال ّتعددب

 .ّعلة الّتعدد فال حمذور يف هّتعددمع ّأما  ،اجلزاء
قـدس  ( فذهبيف تقريرات بحثه ّأما  ،هذا ما أجاب به األستاذ الشهيد يف املتن

. هـو معلـول للواضـع واجلاعـلّإنـام  و،ً اجلزاء ليس معلوال للـرشطّأن إىل )سره
ّ، فالبـد أن يكـون  اجلزاء هو احلكـم بوجـوب اإلكـرام، فهـو جعـلّباعتبار أن

 عـىل معلـول نيتّيلزم توارد علّ حتى  وليس للرشط،ًمعلوال للجاعل والواضع
يمكـن أن >: وهذا مـا أفـاده بقولـه. ، ودور الرشط هو تقييد هذا املعلولواحد

                                                 
 .٦٣٠ ـ ٦٢٩، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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 لوجـود مـن ّعلةاملوت  وء من املجيّ كل هو أن يكون وحتامل األخري،نختار اال
 . لهّعلةخر احلكم، غري الوجود الذي يكون اآل

منهام بخصوصه ّ كل هو أن يكون وحتامل، من هذا االّاألول ّو نختار الشق
هو صدور الواحـد بـالنوع مـن  ومع ذلك فال يرد ما ذكر من اإلشكال، و،ّعلة

ّألن ذلك الواحد بالنوع إن كان عبارة عـن : الوجه يف ذلك هو وّاملتعدد بالنوع،
ّاجلعل ال يصدر اال من اجلاعل فهو ّألن جعل الوجوب، فمن الواضح بطالنه، 

دوره دور ّإنـام  وهّحتققـ فال دخـل للـرشط يف ، للرشطًليس معلوال ومعلول له
إن كان ذلك الواحد بالنوع هو املالك، فحينئـذ ال دليـل  و.التقييد والتحصيص

ء هو عني مالك الوجوب عند املـوت، ليلـزم  ّن مالك الوجوب عند املجيأعىل 
 .)١(<املحذور املذكور
 

 مـن أسـاس سـابق، ّعليـةاسـتفدنا اللـزوم والّأننـا يفرتض يف هذا الوجه 
ّأمـا ، )٢(ت اسـتفادهتا مـن التفريـعّ متـّعليـةت استفادته بالوضـع، والّفاللزوم مت

 . )٣(االنحصار فاستفادته تكون بطريقة وصياغة أخرى
ّ أن يعلـم أن ّابتداء البد  ،مـن ابتكـارات املـريزا النـائينيهـو هـذا الوجـه ُ

د بالـرشط، ّ اجلزاء مقيـّأنيف ال إشكال وال شبهة ّ أنه :)قدس سره (وحاصل ما أفاده 
                                                 

 .٦٣١ـ ٦٣٠، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
ّ العلية ال يمكن استفادهتا ّمن أنعىل الوجه الثالث، ه ما أوردنابعض فريد عىل هذا الوجه  )٢(

 ).دام ظلّهمنه  (.ً هذا مضافا إىل اإلشكاالت األخرى التي سنذكرها،من التفريع
نعـم،  .أن يثبت االنحصار - فقط-يريد ّبمعنى أنه لوجه اخلامس شبيه بالوجه الرابع، ا )٣(

ي يريـد أن أ، ّعلـةالتامميـة للإثبـات لوجه اهبذا أنه يريد  يظهر من كلامت املريزا النائيني
 ).دام ظلّهمنه ( . ومنحرصةّتامة ّعلة الرشط ّإن: يقول
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إذا جـاء زيـد : (اإلكرام يف قول املوىل وجوب ّأنبمعنى ن، ّتيقاملالقدر هو هذا و
كـان الـرشط  ّوإال، يوجـدًليس مطلقا سواء وجد الرشط أو مل ، )وجب إكرامه

بالرشط ّ مقيد ّأن اجلزاءجاء احلكم يف اجلملة الرشطية فهذا معناه ًالغيا، فعندما 
 يكـون ذكـر ّ، وإاله من جهة وجود الـرشط وعـدم وجـودًاوليس اجلزاء مطلق

نحن  فـ.اجلزاء موجود سواء وجد الرشط أو مل يوجد الرشطّألن ًالرشط لغوا؛ 
 .بالرشطّ مقيد ّأن اجلزاءمن اجلملة الرشطية نفهم 
لو مل يوجد الـرشط ال بالرشط بنحو ّ مقيد هل اجلزاء: إذا عرفت هذا نسأل

 ؟يوجد اجلزاء
فـال  الـرشط َدِقـُففـإذا  ،بالـرشط بنحـو التعيـنيّ مقيد  اجلزاءّإن: فإن قلتم

 .هذا هو االنحصارف . شكل من األشكالّاجلزاء بأي ّتحققي
الرشط ولكن الرشط يوجـد اجلـزاء عـىل نحـو بّ مقيد  اجلزاءّنإ :قلتموإن 

َفقد  للجزاء وإذا ّحمققإذا وجد الرشط فهو ٍفحينئذ  .ية ال عىل نحو التعيينيةّبدلال ِ ُ
 .يةّبدل الّعلةقد ال ينتفي اجلزاء لوجود ال

) أو(ـّ كان عىل املوىل أن يقيد الـرشط بـ،يةّبدلال ّعلةاللرشط بنحو اوإذا كان 
) أو(، والتقييـد بــ )ٍأو بعث لك بـسالم وجـب إكرامـهإذا جاءك زيد (: يقولف

   د كـان املجـيءّنهـا ومل يقيـّنها، فـإذا مل يبيّ يريدها لبيّاملتكلممؤونة زائدة لو كان 
 الوحيدة لإلكـرام، فينتفـي اجلـزاء بانتفائهـا ويوجـد ّعلةال  ـالذي هو الرشطـ 

 .بوجودها، وهذا هو معنى االنحصار
إذا أفطـرت : (إذا قال املـوىلف ،ايف يف موضوع احلكمضاإلقيد الهذا من قبيل و

ّا فصم ستّتعمدم   ـًني يومـاّوهي صيام ست ـ ارةّال يوجد هلذه الكفّ أنه نفهم، )ًني يوماً
إذا (: فيقـول) أو(د بــّ ويقيـّعـىل املـوىل أن يبـنيكـان  ،هلا بديل لو كان َّوإال .بديل

ّا فصم ستّتعمدأفطرت م  ).ًرقبةعتق أً مسكينا أو ّنيطعم ستأأو ًني يوما ً
ّ أنـه ويثبـت ّعلـةالرشط جزء الهذا البيان ينفي املريزا النائيني كون وبنفس 
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إذا (: ، فيقـول)والـوا( كان ينبغي أن يعطف بـّعلة لو كان جزء الّألنه، ّعلةمتام ال
مل يعطـف عليـه أطلـق وفعنـدما ، )ًجاءك زيد وبعث لك سالما وجب إكرامـه

 . للجزاءّتامة الّعلةّن الرشط هو النفهم أ ،اجلزء اآلخر
بعـد >: هّهذا الوجه يف بحـوث اخلـارج بـام نـص ب األستاذ الشهيدّوقد قر

هـل ّ أنـه :ام هـوّأوهلـثبوت تقييد اجلزاء بالرشط يواجه هذا التقييد تـشكيكني، 
 تعيينيـة ّعلةيكون الرشط هل ّ أنه :ها؟ ثانيهام هوَأ جزم أّعلةالّ كل يكون الرشط

 ة بحيث يوجد هناك يشء آخر يصلح أن يقوم مقامها؟يّبدل مأ
 لو كـان الـرشط جـزء ّإنهُ ينفى باإلطالق املقابل للواو، فّاألولوالتشكيك 

 حكمه وموضوعه، كان ينبغي عطف اجلـزء ّعلة واملوىل يف مقام بيان متام ،ّعلةال
ًاآلخر عليه وجعلهام معا رشطا، وهو خالف اإلطالق ً. 

 ّعلـة؛ إذ لـو كـان الـرشط )أو(فى باإلطالق املقابل لــُوالتشكيك الثاين ين
، فيكـون مقتـىض الـسكوت )أو( األخرى عليه بـّعلةّية كان ينبغي عطف البدل

 .)١(< بنحو التعيني واالنحصارّعلةّومعنى هذا أن الرشط . بدلعنه عدم ال
  لفت نظر

ن مـ ّاألولإلثبات الـركن ت كانت كرُالوجوه اخلمسة التي ذّإن مجيع هذه 
ومجيعها تشرتك يف احلاجة إىل إثبـات الـركن الثـاين وهـو املشهور، ركني نظرية 

ه، وإثبـات ذلـك يكـون شخـصال  احلكـم َّطبيعـي عىل الرشط هو ّعلقكون امل
 .باإلطالق وإجراء قرينة احلكمة يف مفاد اجلزاء

     ا وجه ا ا سّا صنفإيرادات 
ًأوال  فال يمكن نفيها ّعلةري هذه ال غّعلةتكون فسوف  وجدت ول) أو(ّ إن :ّ

                                                 
 .٦٣٢، ص٦ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )١(
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نـستطيع أن ننفـي اجلـزء ّإنام ، فـ)الواو(وكذلك احلال بالنسبة إىل  ،هبذا الطريق
ة ّؤثر مـّعلـةيكـون اجلزء الذي لو انفرد ّأما  ،ةّؤثر مّعلةال يكون الذي لو انفرد 

 .ال يمكن نفيه باإلطالق األحوايلف
املريزا النائيني ببطالن اإلطالق يف الذي أثبته بالرشط ّ إن تقييد اجلزاء :ًثانيا

ً يكون موقوفا ّأن اجلزاءوااللتصاق بمعنى  ّتوقفنحو الأن يكون عىل ّإما اجلزاء 
ية، وإذا ثبتت داللة اجلملة الرشطية ّتوقفٍعىل الرشط، فريجع حينئذ إىل النسبة ال

 معنـى ّ ألن؛)أو( إىل اإلطالق املقابل لــحاجةبال عىل هذه النسبة ثبت املفهوم، 
لـو بقـي  ّإال و،ّتوقـف عليه ينتفي املّتوقفإذا انتفى امل اجلزاء عىل الرشط ّتوقف

ّأن التقييـد هبـذا املعنـى ال ّإال >.  أخرى يلزم اخللـفّعلةً موجودا ولو بّتوقفامل
، حيـث أثبتـه بإبطـال )قـدس سـره  (يمكن إثباته بالربهان كـام ذكـر املـريزا النـائيني 

 عـدم إمكـان اإلطـالق يف جـزاء اجلملـة ّجمـردّذلك ألن  و؛اإلطالق يف اجلزاء
ّ أن ؛ باعتبـارية كذلك يناسب النسبة اإلجياديةّتوقفُالرشطية، كام يناسب النسبة ال

 . )١(<ّتوقفًالنسبة اإلجيادية أيضا تفيد اجلزاء بالرشط لكن من دون 
بمعنـى ّنـه أو ،النـسبة االسـتلزاميةّ إال ال يفيدـ يف املقام ـ  التقييد وإن كان

ٍاستلزام الرشط واستتباعه للجزاء فحينئذ ال يمكن إثبات االنحـصار واملفهـوم 
 .)أو(لـقابل ه املريزا النائيني باإلطالق املّبام سام

إذا  َّ األخـرى إالّعلـة هذا اإلطالق ال يمكن أن ينفـي الّنأ:  يف ذلكّوالرس
ًكان اإلطالق إطالقا مقاميا، واملفروض  ًق ليس إطالقـا مقاميـا،  اإلطالّأن هذاً ً

  يفًاينفـي مـا لـيس قيـديمكنه أن اإلطالق اللفظي ال و، ّهو إطالق لفظيّإنام و
: قـال األسـتاذ الـشهيد .ً األخرى ليست قيدا ملحل الكـالمّعلةالكالم، والّحمل 

ٍوإن أراد بالتقييد معنى يتناسب مع النسبة اإلجيادية أيضا، حينئذ > ال ّ أنـه :نقـولً
                                                 

 .٦٣٢، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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 ه لـيسّ؛ وذلك ألن)أو(بت االنحصار بإطالق الرشط وعدم تقييده بـيمكن أن نث
 .ُكر يف الكالم يستكشف من عدم ذكره عدم وجودهذُما مل يّكل 

ُأكرم زيدا، ومل يقل أكرم عمرا فال يستكشف من : لو قالّ أنه :توضيح ذلك ً ً
ًذلك، أن عمرا ال جيب إكرامه؛ ألن إكرام عمرو لو كان واجبا ملا كان ذ ّ ً ًلك قيدا ّ

 .ُيف وجوب إكرام زيد، فال يستكشف من عدم ذكره عدم وجوده
ّ يوم اجلمعة، فيستكشف منـه أن وجـوب : ومل يقل.ًأكرم زيدا: لو قالّأما و ُ

ًا باجلمعة، لكان يوم اجلمعة ّخاص لو كان ّألنهًإكرامه ثابت يف يوم السبت أيضا؛ 
ُا لوجوب إكرامه، فمن عدم ذكره يستكشف عدم ّمقيد  .تهّدخالته وقيديً

 إذا ، عىل عدم وجـودهً ّيكون داالّإنام ّأن عدم ذكر يشء، : إذن فالضابط هو
فـال يكـون عـدم ّإال ًا ملـدلول الكـالم، وّمقيدكان ذلك اليشء عىل تقدير ثبوته 

 .ًذكره دليال عىل عدم وجوده
ّبناء عىل أن املقصود بتقييد اجلزاء معنى يتناسب مـع : إذا عرفت ذلك نقول

ّالنسبة اإلجيادية أيضا، فحينئذ ال يكون عدم التقييد بـأمر داال ٍ  عـىل االنحـصار ً ً
ّبالرشط، ألنه لو فرض أن املجيء يستلزم وجوب اإلكـرام، وفـرض أن اهلديـة  ُ ّ ُ ّ

ّأن استلزام اهلدية للوجوب ال يقيّإال ًتستلزمه أيضا،  ق دائرة اسـتلزام ّد وال يضيّ
ّاستلزاما آخر، وإذا مل يكن استلزام اهلدية له مـضيتضيف إليه ّإنام املجيء له، و ًقا ً

 له دليل عـىل ًالدائرة استلزام املجيء له، فال يكون عدم بيان كون اهلدية مستلزم
 .ًثبوت هذا االستلزام واقعا
ًليست قيدا حقيقيـا، ) أو(ّال يثبت االنحصار؛ ألن ) أو(إذن فعدم التقييد بـ ً

ّتعرب عن استلزام آخرّإنام و ً، فال يكـون عـدم ذكرهـا كاشـفا عـن عـدم وجـود ُ
 .)١(<استلزام آخر

                                                 
 .٦٣٣، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّ 

 استفدنا اللزوم :، أي<ّالعلية عىل أساس سابق ا استفدناّنإ>: )قدس سـره  ( قوله •
  .ام ذكرناه يف الوجه الثالثب ّعليةوال

ّأن تكـون كـل مـن العلّإما ف>: )قدس سره ( قوله • ًببا ّتـني بعنواهنـا اخلـاص سـّ
 .ةّ مستقلّعلة بام هي :يأ ،<للحكم

 ،<تـانّواملوجود الواحد الشخيص يستحيل أن تكون له عل>: )قدس سره ( قوله •
 القـانون كـام ّأن هذاهذا إذا قبلنا . تانّتان مستقلّال يمكن أن تتوارد عليه عل :أي

  .جيري يف األمور التكوينية جيري يف األمور الترشيعية
الثـاين غـري هـذا الفـرض ، <...ظـاهرّألن الثـاين فـّأمـا و>: )هقدس سر ( قوله •

ّ الرشط بعنوانه اخلاص هو العلةّنإ خالف ظهور الرشطية، وهلكنّمستحيل،  ّ. 
 ،<ّوذلك بافرتاض جعلـني وحكمـني متعـددين يف عـامل التـرشيع>: قوله •

بـار، عـامل االعتو حلكم يف عـامل التـرشيع ّعلة ّعلة الشارع جعل هذه الّبمعنى أن
 .ٍ حلكم ثان يف عامل الترشيع، وال حمذور فيهّعلة الثانية ّعلةوجعل ال

 .<ّمعلول لعلة أخرى> واحلكم اآلخر: أي <واآلخر>: )قدس سره( قوله •
ّيربهن عـىل عـدم وجـود علـة أخـرى ّإنام فالبيان املذكور >: )قدس سره ( قوله •

ن احلكـم يكـون  أخرى لشخص آخـر مـّعلةد و وال ينفي وج<لشخص احلكم
 .ّاألولًمماثال للحكم 

 ال حمذور يف أن جيعل املـوىل ّوإال ،هذا بحث آخرونعم، يبقى اجتامع املثلني، 
 .)ب(ّوجيعل العلة الثانية لشخص احلكم ) أ(ّعلة لشخص احلكم األوىل ّالعلة 

ّ أن استفادة اللزوم :، أي< عىل أساس سابقّعليةاستفدنا ال>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ّكون بالوضع، واستفادة العلية من التفريعت

 املـصنّفمن هنا يبدأ  ،<فيقال يف كيفية استفادة االنحصار>: )قدس سره ( قوله •
 .يف بيان ما أفاده املريزا النائيني يف كيفية استفادة االنحصارية
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ال إشـكال وال فـ ،<أن تقييد اجلزاء بالرشط عـىل نحـوين>: )قدس سره ( قوله •
 .ًكان وجود الرشط لغواّإال وبالرشط، ّ مقيد  اجلزاءّأن يفشبهة 
إذا انتفـى : أي ،<ًأحدمها أن يكـون تقييـدا بالـرشط فقـط>: )قدس سره ( قوله •

 . وهذا هو معنى االنحصار،الرشط انتفى اجلزاء
 ِبعـدل :أي، <ً أن يكـون تقييـدا بـه أو بعـدل لـه:واآلخر>: )قدس سـره  ( قوله •

 .بدلللرشط عىل سبيل ال
 .عن تلك املؤونة الثبوتية :أي ،<عنها>: )قدس سره( قوله •
ّيعني  :أي، <ّاألول النحو ّيعني>: )قدس سره ( قوله •  تعيينيـة ّعلـة هو ّأن الرشطُ

 .يةبدلال 
 ّتعـددلـذي يعنـي ا) أو( هذا إطالق يف مقابل التقييد بـّنأ>: )قدس سره ( قوله •

 ّعليـةالذي يثبت متام ال) والوا(قابل التقييد بـ وكذلك يوجد إطالق يف م،<ّعلةال
 .ّعلة، بل هو متام الّعلةليس جزء ال ّأن الرشطو

ً إطالقا للرشط يف مقابل التقييد بـالواو الـذي ّأن هناككام >: )قدس سره ( قوله •
 مـن < وكون املعطوف عليـه بـالواو اجلـزء اآلخـرّعلةكون الرشط جزء اليعني 

 املجـيء ّأنمن ذلك  نااستفد) وجب إكرامهإذا جاء زيد : (وىل، فإذا قال املّعلةال
أن يـذكر اجلـزء للموىل  كان ينبغي ّعلة لو كان املجيء جزء الّألنه؛ ّعلةهو متام ال
ّإذا جاءك زيد وكان البسا عمته: (يقولو ،اآلخر د ّ مل يقيـّفلـام ،) وجب إكرامـهً

 .ّتامة الّعلة املجيء هو الّنستكشف أن) الواو(بـ
ّباعتبار أن املـريزا النـائيني  ؛ والتقييد< الربطّنأوالتحقيق >: )قدس سـره  ( قوله •

 . بني اجلزاء والرشطًا ربطّأن هناكفرض 
 .ّتوقف الربط بمعنى ال، وهو<ّاألولفعىل >: )قدس سره( قوله •
  النائينيّحقق إثبات املفهوم بال حاجة إىل ما افرتضه املّيتم>: )قدس سره ( قوله •

اجلـزاء ّ فـإن ،ّتوقف للًيا الربط إذا كان موازّ ألن؛<من إطالق مقابل للتقييد بـأو
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 فلو كـان اجلـزاء يوجـد بغـريه مل ، عليهّتوقف ينتفي بانتفاء املّتوقفالذي هو امل
 .ّتوقف وهذا خلف ال.ًا عليهّتوقفيكن م
 ،< عىل الرشط بحسب الفـرضّتوقفاجلزاء مّألن وذلك >: )قدس سـره  ( قوله •

 .ّتوقف الربط هنا بمعنى الّفرضنا أن
 املراد من الربط بني اجلزاء والـرشط ّنأوهو  ،<وعىل الثاين>: )قدس سره ( قوله •

 .اإلجيادواالستتباع، وهو االستلزام، 
 . باملعنى املصطلح<ال يمكن إثبات االنحصار واملفهوم>: )قدس سره( قوله • 

ً تقييدا ملـا هـو مـدلول اخلطـاب )أو(ـطف بفال يكون الع>: )قدس سره ( قوله •
 إفـادة ملطلـب )أو(ـ العطـف بـبـل :أي، < إفادة ملطلب آخرنفى باإلطالق بلُلي

 .إضايف
ٍّ عن مطلب إضـايف أمكـن نفيـه ّاملتكلمام سكت ّ كلوليس>: )قدس سره ( قوله •

 عـىل: قلنـاأرشنـا إليهـا يف الـرشح، وية التي ّالقاعدة الكلهي  هذه ،<باإلطالق
 .اإلطالق املقاميعن اإلطالق اللفظي أساسها خيتلف 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ذكر الوجدانات اخلمسة •
 تفسريها •
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التي أقامها املشهور إلثبـات الوجوه اخلمسة  )قدس سره ( صنّفبعد أن أبطل امل
 .م الرشطاملفهوم للجملة الرشطية، يرشع لبيان الوجه الصحيح إلثبات مفهو

ًنـا نـستظهر عرفـا ّإن: وىل من مجيع الوجوه التي أقامها األعالم أن يقـالَاأل
كون اجلملة الرشطية موضوعة للـربط بنحـو املعنـى احلـريف، بمعنـى التـصاق 

ه عليه، ال بمعنى استلزام الـرشط للجـزاء، وعليـه يثبـت ّتوقفاجلزاء بالرشط و
 لو فرض بقاء اجلزاء مع انتفاء الرشط ّاملفهوم وينتفي اجلزاء بانتفاء الرشط؛ وإال

 داللـة اجلملـة الـرشطية عـىل ّ أنّتـضحوهبـذا ي.  عليـهًاّتوقفيلزم خلف كونه م
 . االنتفاء عند االنتفاء تكون بالوضع

 استعامل اجلملة الرشطية يف موارد عدم االنحـصار ّنحن نجد أن: فإن قلت
ًليس استعامال جمازيا ُ وبناء عىل ما ذ،ً ًأن يكون استعامال جمازياكر يلزم ً ً . 
 اجلـزاء عـىل ّتوقـفلو كانت اجلملة الرشطية موضـوعة ل: وبعبارة أخرى

د االسـتلزام مـع رالرشط والتصاقه به، للزم مـن ذلـك كـون اسـتعامهلا يف مـوا
 استعامل للجملة ّألنه بديلة للرشط من االستعامل املجازي، ّعلةافرتاض وجود 

ب هـذا الـالزم؛ إذ ال ّمن معنى، والوجدان يكذضعت له ُالرشطية يف غري ما و
 .إحساس باملجازية يف مثل هذه االستعامالت

ّإن ما نحسه بالوجدان من عدم املجازية يف حاالت عدم االنحـصار : قلت ّ
 ّتوقـفّن اجلـزاء مإ منحرصة للجزاء وّعلة الرشط ّنإ: نقولله تفسري آخر، وهو أن 

لـة الـرشطية قـد اسـتعملت يف معناهـا ّن اجلمإوعىل الرشط بنحو االنحصار، 
 ّطبيعي احلكمِّ يف كلتا احلالتني، ولكن املتوقف تارة يكون ّتوقفاحلقيقي وهو ال

ّطبيعـي  هو ّعلقعىل املفهوم كان املّ دل وأخرى يكون شخصه، ففي املوارد التي
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 ّنـهألُمل يرد املطلق من مفاد اجلزاء؛ املوارد التي ال نستفيد االنحصار ، ويف احلكم
ال يمكن إجراء اإلطالق وقرينة احلكمة يف مفاده فيكون املنتفي شخص احلكـم 

يـثلم ّإنـام  ّأن هـذا ومن الواضح ،فال يفيد االنحصاروبالتايل  ،ّطبيعي احلكمال 
 .طالق وقرينة احلكمة، وال يعني استعامل اللفظ يف غري ما وضع لهاإل

 لـيس مـن قبيـل اسـتعامل  اجلملة الرشطية يف موارد عدم املفهومفاستعامل
وهـو اليشء يف غري ما وضع له، بل هو من قبيل استعامل الرشط يف ما وضع له، 

، ولكـن ال يمكـن إجـراء اإلطـالق وقرينـة احلكمـة يف مفـاد ّ حقيقيٌاستعامل
أن اجلملة الرشطية مستعملة يف  نكتته ّالتجوزّ فظهر أن عدم اإلحساس ب.اجلزاء

هو  ّتوقفامل عىل الرشط، ولكن ّتوقف اجلزاء مّأن وهو ، لهتضعُاملعنى الذي و
الذي يفيد املفهوم هو االنتفاء عنـد االنتفـاء بـرشط و ،هّ ال طبيعيشخص اجلزاء

 .أن يكون الطبيعي
كـال يـرى أن  صنّف املـّ أنّتـضحهذا متام الكالم يف اجلملة الرشطية، وقد ا

ّندعي فيه أنف: ّاألولالركن ّأما  .ناّتام )الثاينو ّاألول(الركنني   اجلملة الرشطية ّ
الـركن ّأمـا و. هذا يكفي إلفادة املفهـوموية، ّتوقف إلفادة النسبة الًموضوعة لغة

 فيثبت االنتفاء عند ،نثبته بإجراء اإلطالق وقرينة احلكمة يف مفاد اجلزاءف: الثاين
 . يف إثبات املفهوم للجملة الرشطية )قدس سره( اه هذا هو مبن.االنتفاء
 

ل تدالبعد أن بان فشل مجيع الوجوه والتقريبات التي كانت تستهدف االس
ًم األسـتاذ الـشهيد طرحـا جديـدا، ّعىل ثبوت املفهوم للجملـة الـرشطية، يقـد ً

 :ل عىل وجود ظهور وداللة يف الكالم يكون بأحد أنحاءتدالّأن االس: حاصله
يف الكـالم مـن خـالل ل عىل وجود ظهور وداللـة تدالاالس: ّاألولالنحو 

 صـغرى ّتطبيق كربى من كربيات الظهور عىل مورد من املوارد بعـد إثبـات أن
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الكربى تصدق عليه، من قبيل استفادة الوجوب باإلطالق وذلك بعـد إثبـات 
. ّكان عليـه أن يبـنيّإال  عىل الوجوب، وّيدلّإن األمر : ات احلكمة، نقولّمقدم

الكـربى إليـه ّضم ثبات صغروية املـورد لـ إيووظيفة األصويل يف هذا النحو ه
ل عليـه بتطبيـق تدالاالسـ>: ًبا هذا النحوّ الشهيد مقرّالسيدقال . وحتديد املعنى

 كـام هـو ،الكـالمّ حمـل ة مفروغ عنها عىلّكربى من كربيات الداللة وقرينة عام
 . )١(<ّ يف مورد من املوارد إلثبات معنى معنيّ العامةاحلال يف تطبيق قرينة احلكمة

 عىل معنى مفروغ عن داللتـه عليـه، ً ّهو أن يكون اللفظ داال: النحو الثاين
ٍلكن يربهن عىل استلزام هذا املعنى ملعنى آخر، وحينئذ فبـ برهـان املالزمـة ّضم ُ

 .)٢(ُنثبت داللة اللفظ عىل هذا املعنى الثاين
ذا د املـدلول، فـإّة يف الكـالم حتـدّخاصـهو اكتشاف قرينـة : النحو الثالث

ة بـل يتبـع ّإثبات املدلول، ولكن ال يثبت كقاعدة عامّ يتم ةّخاصوجدت قرينة 
 كـام قيـل يف ،ًة يثبت املدلول دائـامّنعم، إذا كانت قرينة عام. القرينة يف وجودها

ٍّاستفادة الوجوب من األمر، بالقول أن أمر الشارع بام هـو شـارع متـصد  لبيـان ّ
 فمـدلوهلا سـيكون ،رعية قرينـة دائميـةالواجبات يفيد الوجوب، فقرينـة الـشا

ًبيناقال األستاذ الشهيد م. ًدائميا ال حمال إبـراز احليثيـة التعليليـة >:  هـذا الوجـهّ
ًلالستظهار بنحو يكون قابال لإلدراك املبارش، كام يف مـوارد يكـون االسـتظهار 

بات لفظية غفل عنها أو معنوية قائمة عىل أسـاس مناسـّإما ًفيها ناشئا من قرينة 
احلكم واملوضوع، وجامع القسمني هو إثبـات الداللـة والظهـور عـىل أسـاس 

 .)٣(<إبراز القرينة الشخصية القابلة لإلدراك املبارش
                                                 

 .١٧٠، ص٣ج: بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظي )١(
 .٦٤٠، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي: انظر )٢(
 .١٧٠، ص٣ج: بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظي )٣(
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ال يمكن إثبات وجود ظهور وداللة يف الكالم بأحد هذه ّ أنه ومن الواضح
ة  أن أصـحاب التقريبـات الـسابقّتقـدمّ؛ فألنـه قـد ّاألولّأمـا : األنحاء الثالثة

ات احلكمة الستفادة انحصار اجلزاء بالـرشط، وقـد ّمقدمحاولوا تطبيق كربى 
ّ حمـل  يفًارّل متعـذتدالفيكون هـذا النحـو مـن االسـ. ذلكّ صحة عرفت عدم

ّكالمنـا؛ ألن املقـدار املتـيقّ حمـل ًر أيضا يفّالنحو الثاين فهو متعذّأما و. كالمنا ن ّ
وكذا احلال بالنسبة إىل النحـو . نحصارداللة اجلملة الرشطية عليه ال يستلزم اال

 عن داللة اجلملـة الـرشطية عـىل املفهـوم ّتكلما ال نّل؛ ألنتدالالثالث من االس
 ّتكلمنـّإنـام نة لتكون احليثية التعليلية قابلة لإلدراك املبـارش، وّبلحاظ قرينة معي

دعوى  ّإالفال يبقى . ُبلحاظ دعوى كون اجلملة موضوعة ملا يستفاد منه املفهوم
وهـذا النحـو هـو > فيه، ّنسباق الذي ال نشكاالنرصاف والوجدان العريف واال

ّن املنـسبق مـن اجلملـة الـرشطية هـو ثبـوت إ:  سلوكه يف املقام، فنقـولّاملتعني
ُاملفهوم، وذلك باعتبار أن املنرصف عرفا من الربط املستفاد من أداة الرشط  ً ّإنـام ّ

 .)١(<ًملفهوم كام عرفت سابقاية، ومعه يثبت اّتوقفهو النسبة ال
ّالبد يف أمثال هذه املسائل مـن ّ أنه أرى>ضوء إثبات املفهوم هبذا النحو يف و

َّ مـن أن يفكـًبـدال من منهج البحـث، فّمباحث هذا العلم أن نغري ر يف صـياغة ُ
الرباهني العقلية واالستعانة بالقواعد الفلسفية التي هـي أبعـد مـا تكـون عـن 

بحث عن ُن يأّ للكالم البد وّل هبا عىل إثبات معنى معنيتدالسالفهم العريف لال
 ضـمن نظـرة ّإنسان عـريفّ كل  هباّ وحيسّتنسيق الوجدانات العرفية التي نحس

ّدة قابلة لتفسريها مجيعا، ويف املقام لنـا عـدّموح ّة وجـدانات عرفيـة البـد مـن ً
هـذه ّ كـل ّد هلـا يمكـن أن ينـسق عـىل أساسـهّالتفكري يف ختريج نظـري موحـ

 :والكالم يقع يف مقامني .)٢(<الوجدانات
                                                 

 .٦٤١، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
 .١٧٠، ص٣ج: مباحث الدليل اللفظي، بحوث يف علم األصول )٢(
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    ذكر ا وجدانات ا مسة: ّاألولا قام 
 :يالحظ يف اجلملة الرشطية مخسة وجدانات

هو الوجدان القايض بثبوت املفهـوم يف اجلملـة الـرشطية : ّاألولالوجدان 
ة كقـول نجد الفقهاء يف اجلمل الـرشطي؛ إذ م فيه عىل املستوى العميلَّكأمر مسل

ّا ال ينجـّإذا بلغ املاء كر: (املوىل ، )ّإذا خفـي األذان فقـرص(: ، أو قولـه)سه يشءً
 .أولئك الذين ال يلتزمون باملفهوم للجملة الرشطيةّ حتى ًيفتون يف املفهوم أيضا

 داللـة اجلملـة الـرشطية عـىل ّبـأنهو الوجـدان القـايض : الوجدان الثاين
 كـان اسـتعامل أداة الـرشط يف ،ن هلا املفهوماملفهوم ليست بنحو بحيث لو مل يك

 .ًذلك املورد جمازا
 يف اجلملـة الـرشطية ّالتجوزهو الوجدان القايض بعدم : الوجدان الثالث

 أخرى، بحيث لو مل تكـن ّعلةفيام إذا استعملت يف مورد كان الرشط فيه عدل 
م، بل يثبـت  مع ذلك ال يسقط املفهوّإنهة عىل املفهوم ال هي وال الرشط، فّدال

 يف ّعلـةنحـصار الار بـسبب عـدم ّتني، دون أن يترضّبلحاظ ما عدا هاتني العل
 .الرشط

 داللـة اجلملـة الـرشطية عـىل ّبـأنهو الوجدان القـايض : الوجدان الرابع
  اجلزاء،ّ علةد فيهاّوذلك يف املوارد التي تتعداملفهوم سنخ داللة قابلة للتبعيض، 

 خفاء اجلدران سبب ّبأن آخر بدليل، وعلمنا ّن فقرصذاكام إذا قال إذا خفي األ>
ّ ففي مثل ذلك ال يلغو املفهوم رأسا، بـل يتـب،ًالتقصري أيضا ا ّبأنـ: عض، فيقـالً
ذان، وهي خفاء اجلدران، ولكن  أخرى للتقصري غري خفاء األّعلةنلتزم بوجود 

ىل إثبـات لـو كنـا نـستند يف إثبـات املفهـوم إّأمـا و.  ثالثـةّعلـةال نلتزم بوجود 
ّاالنحصار للغى املفهوم باملر َ  ّعلـة وجـود ّمجـردة؛ باعتبار اهنـدام االنحـصار بَ

 .)١(<ثانية
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وجدانية عدم املفهوم يف بعض اجلمل الرشطية كـام هـو : الوجدان اخلامس
إذا : احلال يف اجلملة الرشطية التي يكون جزاؤهـا مجلـة خربيـة، كـام يف قولـك

جزاءها إخبـار ّألن  ؛كام هو واضح ال مفهوم هلا، فهذه اجلملة ّمت ّرشبت السم
 .حمض

    تفس  هذه ا وجدانات: ا قام ا ا 
ّ إجيــاد تفــسري نظــري)قــدس ســره(حــاول األســتاذ الــشهيد   جيمــع بــني هــذه ٍ

 والثـاين فقـد اعـرتف هبـام ّاألولبالنـسبة للوجـدان ّأما >ة، ّتعددالوجدانات امل
ّ أن ؛ باعتبـارلهم أمام مـشكلة التوفيـق بيـنهامون ،وهذا ما جعّتأخرون املّحققامل

ّم يـرون أن ضـابط املفهـوم هـو داللـة اجلملـة ّألهنم مع مبناهم؛ ءذلك ال يتال
 ّ هـذا اللـزوم العـيل فـإن كـانٍ االنحصاري، وحينئذّالعيلالرشطية عىل اللزوم 

ًاالنحصاري مأخوذا يف مـدلول اجلملـة الـرشطية وضـعا، فيـصدق الوجـدان  ً
ّأن هـذا يكـذّإال الزم ذلك هو ثبوت املفهوم للجملة الرشطية، ّن أل؛ ّاألول ب ُّ

 االنحصاري مـأخوذ يف مـدلول ّ اللزوم العيلّ إذا فرض أنّألنهالوجدان الثاين، 
ٍإذا استعملت اجلملة الـرشطية يف مـورد ومل ّ أنه  فالزمه،ًاجلملة الرشطية وضعا

ًمثال، لكان هذا االسـتعامل هلـا يكن هلا مفهوم من جهة عدم داللتها عىل اللزوم 
ّ، ألن اللزوم داخل يف مـا هـو املوضـوع لـه، وااللتـزام باملجـاز يف ذلـك ًاجمازي

 .تكذيب للوجدان الثاين
ً االنحــصاري مــأخوذا يف مــدلول اجلملــة ّ مل يكــن اللــزوم العــيلّأمــا إذاو

ٍالرشطية وضعا، فحينئذ يصدق الوجـ ذا ام إ لعـدم لـزوم املجـاز فـي؛دان الثـاينً
ة ّ االنحصاري، بحيث مل تكن دالّاستعملت اجلملة الرشطية يف غري اللزوم العيل

ّيكذّ أنه ّإالعىل املفهوم،  ّ ألن اجلملة الرشطية إذا مل تكن دال؛ّاألولب الوجدان ُ ة ّ
ّ فحينئـذ ال تكـون دالـ، االنحصاري الذي هو ضابط املفهومّعىل اللزوم العيل ة ٍ
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 .)١(< القايض بثبوت املفهومّاألوللوجدان عىل املفهوم، وهذا تكذيب ل
 : انّاجتاه انطلق ّومن هذا املوقف املحري

ــات أن خــصوصية الّهــو االجتــ: ّاألولاه ّاالجتــ ــذي حــاول إثب ــةّاه ال  ّعلي
ات احلكمـة ـ بأحـد الوجـوه ّمقدماستفادهتا من اإلطالق وّ تم االنحصارية قد

عـدم ـ  ّتقدمفيام ـ نك قد عرفت ، ولكّاألولالسابقة ـ وبالتايل يصدق الوجدان 
 . تلك الوجوهّمتامية

 القـايض بثبـوت ّاألولى بوجدانـه ّ الـذي ضـحّجتـاههو اال: اه الثاينّاالجت
 اخلراسـاين، ّحقق بـاملّجتـاهل هـذا االّ وقد متثـ.ًاملفهوم رغم عمله باملفهوم فقهيا

تبعة عىل تلك اخلصوصية املـست) إن(مل ينهض دليل عىل وضع مثل >: حيث قال
 .)٢(<ةّلالنتفاء عند االنتفاء، ومل تقم عليها قرينة عام

 إمكان التوفيـق بـني ّتضح ي)قدس سره ( الشهيد ّالسيد ضوء ما طرحه يفولكن 
 ّن هذه اخلـصوصياتإ>: بأن يقالهذين الوجدانني وعدم التهافت بينهام، وذلك 

جلملـة الـرشطية غري مأخوذة يف مدلول اـ  واالنحصارية ّعليةوهي اللزوم والـ 
 .ًوضعا، وهبذا يصدق الوجدان الثاين

ية ّتوقفً املأخوذ يف مدلول اجلملة الرشطية وضعا هو النسبة الّبأن: ُوقد يقال
 القـايض بثبـوت املفهـوم، ّاألولٍباملعنى الذي عرفته، وحينئذ يصدق الوجدان 

ّألنه إذا كانت اجلملة الرشطية دال  وقـد ،ا مفهـومية يكون هلـّتوقفة عىل النسبة الّ
 .ً ذلك سابقاّتضحا

ًإذا كـان اإلنـسان ناطقـا كـان احلـامر ناهقـا: (ويف قولنا ا نـشعر ، وإن كنّـ)ً
ال تالزم بـني الـرشط واجلـزاء، ّ أنه ليس ذلك من جهةّ أنه ّإال والعناية ّالتجوزب

                                                 
 .٦٤٣، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
 .١٩٦ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )٢(
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ًليكون ذلك كاشفا عن أخذ اللزوم يف مدلول اجلملة وضـعا، بـل   مـن ّالتجـوزً
 للجزاء عـىل الـرشط، فتكـون اجلملـة مـستعملة يف غـري مـا ّتوقفال ّ أنه جهة
مـة الوجـدان ءت مالّتـضحًضعت له فتكون جمازا، فبهذا التفـسري النظـري اُو

 .)١(< مع الوجدان الثاينّاألول
 يف بيان التوجيه النظـري الـذي جيمـع بـني )قدس سـره  ( الشهيد ّالسيد ّويستمر
 .)٢(ة للجملة الرشطيةّتعددالوجدانات امل

ّ 

من تلك الوجوه التي األوىل  يعني ،<هّوىل من ذلك كلَفاأل>: )قدس سره (قوله  •
 .ّاألولذكرها األعالم إلثبات الركن 

 ،< للـربطًأن يستظهر عرفا كون اجلملة الرشطية موضوعة> :)قدس سره ( قوله •
ي ّتـصورالدلول املـالشهيد يستفيد الربط االنحصاري من  ّالسيدّوهذا يعني أن 
 .تصديقيال من املدلول ال

 وااللتصاق من قبل اجلزاء بالرشط، وعليه ّتوقفبمعنى ال> :)قدس سره ( قوله •
 يثبت املفهـوم إذا نعم،.  ال يثبت املفهومّتوقف إثبات الّمجردبف ،<فيثبت املفهوم

 .إليه الركن الثاينّضم ان
ّدم التجوز يف حاالت عدم االنحصار ّحسه من عنما ّأما و>: )قدس سـره  ( قوله •

 يف حـل )قـدس سـره   ( املـصنّفمن هنـا يـرشع  ،<ّفيمكن أن يفرس بتفسريات أخرى
 ّتامة ّعلة وهو أن اجلملة الرشطية لو كانت ،ّاألوليف الوجه  كرُ ذالذي اإلشكال

 االنحصارية يلزم أن يكون االستعامل ّعليةفي موارد عدم الف ،منحرصة للجزاء
ًليس االسـتعامل جمازيـا بـل االسـتعامل : ق بني الوجدانني بقولهّفهو يوف. ًجمازيا

                                                 
 .٦٤٥، ص٦٤٤، ص٦ج: ليل اللفظيبحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الد )١(
 .٦٥١ ـ ٦٤٥، ص٦ج: املصدر السابق: راجع )٢(
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 .لعدم الركن الثاينهو حقيقي، ولكن عدم إفادة املفهوم 
 التي يستعمل فيها الرشط وال ،< هذه احلاالتّنأمن قبيل >: )قدس سره ( قوله •

 .يكون هناك انحصار وال يفيد املفهوم
، <ي عدم استعامل اجلملة الرشطية يف الربط املـذكورال تعن>: )قدس سره ( قوله •
 .ّتوقف يف الربط الذي هو :أي

يعني اختالل وهذا  ،<بل عدم إرادة املطلق من مفاد اجلزاء> :)قدس سره ( قوله •
 .ّاألولالركن الثاين ال الركن 

  عـدمّأن :أي، <يثلم اإلطالق وقرينـة احلكمـةّإنام   هذاّنأ>: )قدس سره ( قوله •
 .يثلم اإلطالق وقرينة احلكمة يف مفاد اجلزاءّإنام إرادة املطلق من مفاد اجلزاء 

 وال :، أي< يف غـري مـا وضـع لـهوال يعني استعامل اللفظ>: )قدس سره ( قوله •
 استعامل أداة الرشط أو اجلملة الرشطية يف غري ما وضـع يعني استعامل اللفظ أو
 .ّتوقفله من املعنى الذي هو ال
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 ّالرشط هو األسلوب الوحيد لتحقق املوضوع •
 ّالرشط ليس هو األسلوب الوحيد لتحقق املوضوع •
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   يف املقـاطع الـسابقة ثبـوت املفهـوم )قـدس سـره   (بعد أن أثبت األستاذ الشهيد 
هـل : ً يطرح يف هذا املقطع سؤاال حاصله،ـ باملعنى األصويل ـ للجملة الرشطية

فيد ذلك ي أم بعض اجلمل الرشطية ،ّتقدماملفهوم باملعنى امل مجلة رشطية تفيد ُّكل
 ه؟ فيدي اآلخر ال هاوبعض

 مجلــة رشطيــة تفيـد املفهــوم بـاملعنى األصــويل بــل ّلــيس كـل :واجلـواب
، ًمسوقا لتحقيق املوضـوعفيها اجلملة الرشطية التي ال يكون الرشط خصوص 

، )١(لـهً املوضوع وموجـدا قيتحقًمسوقا لالرشط يف اجلملة الرشطية  كان ّأما إذا
ِإذا رز: (كجملة  عـىل ّتـدلال ٍحينئـذ رشطية اجلملـة الـّ فـإن ،)هنِْتْخاًقت ولدا فُ
 .)٢(املفهوم

للحكم يف اجلزاء يف اجلملة الرشطية :  حاصلهاّمقدمةولتوضيح ذلك نذكر 
 لوجوب إكرام زيد عـىل تقـدير ّتصوري) إذا جاء زيد فأكرمه: (تقييدان، فقولك

 :جميئه تقييدان
ــني احلكــم وموضــوع: ّاألول ــد ب ــرام :أي، هتقيي ــد ّأن وجــوب اإلك ّ مقي
 غري رشطية؛ ممجلة سواء كانت رشطية أّ كل التقييد موجود يف، وهذا باملوضوع

                                                 
ق املوضوع هو الرشط الذي جيء به يف الكـالم لغـرض ّاملقصود بالرشط املسوق لتحق )١(

ّ املوضوع، فيبحث حينئذ عن أن مثـل هـذه ّحتققبيان املوضوع، بحيث لواله ملا وجد و ٍ ُ
 هلا مفهوم أم ال؟ذا هل هكرشط اجلملة املشتملة عىل 

والذي دعا هلذا البحث هو إمكان دعـوى وجـود املفهـوم للجملـة الـرشطية املـساقة  )٢(
، قـد يقـال )ختنـها فًإذا رزقـت ولـدا: (ً املوضوع، فمثال قولنا يف اجلملة السابقةّتحققل

ًإذا مل ترزق ولدا فال ختتن أحدا من األطفال( : وهو،بثبوت املفهوم هلا ً.( 
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دة ّمقيـ  ـًمـثال ـ ، فحرمـة اخلمـر بـال موضـوعّتحقـقاحلكم ال يمكن أن يّألن 
 وهذا التقييـد تـستبطنه .كني مل مً احلرمة ثابتة سواء كان مخرا أتباخلمرية وليس

 .الرشطية إليهاّضم مجلة اجلزاء بال حاجة ل
تقييـد احلكـم بالـرشط، وإن شـئت  :أي ،تقييد بني احلكم والرشط: الثاين

 عليـه أداة ّتدل، وهذا التقييد بالرشطّ مقيد ٍد بزيدّإن وجوب اإلكرام املقي: قلت
 .الرشط

وهذان التقييـدان للحكـم طوليـان فتقييـده >: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
ّإنام وجوب اإلكرام بالرشط ع، بمعنى أن تقييد وبالرشط يف طول تقييده باملوض

يكون بالنسبة لوجوب اإلكرام املفروغ عن تقييده بموضوعه وهو زيـد، وهـذا 
ً ويمكن إقامة الربهان عليه صناعيا أيضا،ّأمر عريف ً. 

ّوحاصل هذا الربهـان هـو أن تقييـد احلكـم باملوضـوع مرجعـه إىل نـسبة 
نـسبة اإلرسـالية، وهـذه  عليهـا الّتـدلّناقصة؛ ألن احلكم هو مفاد اهليئة التـي 

ٍة وهي اإلكرام وبني الفاعل له وهـو عمـرو مـثال، فحينئـذ ّالنسبة نسبة بني املاد ً
املوضوع، فريجع ذلـك عـىل ة بّص املادّحيصل التقييد باملوضوع عن طريق حتص

، فتكون كالنسبة اإلضافية وال إشـكال يف كوهنـا ناقـصة، )م عمرواكرإ: (قولنا
 . إىل نسبة ناقصةه مرجعّاحلكم باملوضوع وقد عرفت أنهذا بالنسبة إىل تقييد 

يـة كـام عرفـت، وهـي ّتوقف إىل النسبة الهتقييد احلكم بالرشط فمرجعّأما و
 ّتامـةام اجتمعـت نـسبة ّ، وكلـّتامة، وهبذا كانت اجلملة الرشطية مجلة ّتامةنسبة 

لناقـصة  اّ، لتـتمّتامةونسبة ناقصة، فيجب أن تكون الناقصة مأخوذة يف طرف ال
ّبذلك، وحينئذ يصح  مل تنـدمج ّأمـا إذا هلـام، وّتـضمن السكوت عىل الكـالم املٍ
ٍ، وفرض وقوعها يف عرضها فحينئذ تبقى الناقصة عـىل ّتامةالناقصة يف طرف ال ُ

 وهـو ، الـسكوت عليـهّنقصاهنا، وهذا معناه اشتامل الكـالم عـىل مـا ال يـصح
 .خالف الفرض
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وضوعه الذي مرجعه إىل نسبة ناقصة هـو يف ّوهبذا يثبت أن تقييد احلكم بم
، وبذلك تكـون النـسبة ّتامةرتبة أسبق من تقييده برشطه، الذي يرجع إىل نسبة 

 الـسكوت بالنـسبة ملجمـوع ّت وصحّ وألجله مت،ّتامةًالناقصة طرفا يف النسبة ال
 .)١(<الكالم

كـم تقييـد بـني احل(دين يـزنـا فيهـا بـني تقيّ التـي ميّقدمةويف ضوء هذه امل
 : نقول)د باملوضوع وبني الرشطّد بني احلكم املقييواملوضوع، وتقي

، فاحلكم )ختنهازقت بولد فُإذا ر: (كام يف قولناهو املوضوع إذا كان الرشط 
 )الولد(و ).ٍبولدأن ترزق (الرشط هو و ،)الولد(املوضوع هو و ،)هختنا( ـفهو 
اجلملـة الـرشطية ال ورة ويف هذه الـص .يشء واحد ال شيئني )ٍولدبإن ترزق (و

إذا جـاءك زيـد (: كـام يف قولنـا كان الرشط غـري املوضـوع ّأما إذا .تفيد املفهوم
 ،)زيـد(هو موضوعه و ،)وجوب اإلكرام(، فاحلكم يف هذه اجلملة هو )فأكرمه

 أحدمها غـري )ٌزيد( و)املجيء(و ).املجيء( بزيد رشطه ّقيدجوب اإلكرام املوو
، وبالتـايل يكـون للجملـة الـرشطية ينتفياحلكم ّ فإن ءإذا انتفى املجي ف.اآلخر
 .مفهوم
: )٢(عى يـشري إىل نكتـةّ قبل بيان الدليل والربهـان عـىل هـذا املـداملصنّفو

يكـون عـىل حـد معـه ّواملوجد لـه واملت للموضوع ّحقق الرشط املّإن: حاصلها
 :سمنيعىل ق للموضوع ّحققإن حاالت الرشط امل: )قدس سره( ته، وبعبارقسمني

 الــرشط هــو األســلوب واألداة والوســيلة الوحيــدة إلجيــاد ّأن: أحــدمها
، كـام يف مثـال اخلتـان ً انتفـى الـرشط ينتفـي املوضـوع رأسـالواملوضوع بنحو 

 .ّتقدمامل
                                                 

 .٦٥٢، ٦٥١، ص٦ج: علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظيبحوث يف  )١(
 ).دام ظلهمنه (. عى قبل اإلشارة إىل هذه النكتةّف أن يقيم الدليل عىل املدكان عىل املصنّ )٢(
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قـد ف ، املوضـوعّتحقـق الرشط ليس هو األسـلوب الوحيـد لّنأ: خرواآل
، كـام يف هذا الرشطًا للموضوع ولكن قد يوجد املوضوع وال يوجد ّحمققيكون 
جميء الفاسق بالنبأ عبارة أخـرى عـن ّ فإن ،)نواّإذا جاءك فاسق بنبأ فتبي: (قولنا

ّه ليس هو األسـلوب الوحيـد إلجيـاده، ألن النبـأ كـام يوجـده إجياد النبأ، ولكنّ
 .ًالفاسق يوجده العادل أيضا

 كـام منحرصة لوجود املوضـوع، ّعلة الرشط تارة يكون ّإن: أخرىوبعبارة 
 .قَ من غري أن يـرزّتحققيمكن أن يال املوضوع وهو الولد ّ فإن يف مثال اخلتان،

انتفـى الـرشط انتفـى فلـو  ،األسلوب الوحيد لتحقيق املوضوع هـو الـرشطف
يكـون وأخـرى .  املوضوع من غري هـذا الـرشطّتحققاملوضوع وال يمكن أن ي

 كام يف مثال أخرى، ّعلة لوجود املوضوع، ولكن املوضوع قد يوجد بّعلةالرشط 
ينحـرص النبـأ ال  ّحتقـقجمـيء الفاسـق، ولكـن  للنبأ يف املثال هو ّحققالنبأ، فامل

 الـرشط ّوعندما نقول إن. )١(ً بمجيء العادل أيضاّتحققبل قد يمجيء الفاسق ب
مرادنـا ّ فـإن ،ًإذا كان مسوقا لتحقيق املوضوع فاجلملة الـرشطية ال مفهـوم هلـا

 . كال القسمني الرشط للموضوع ال  من حتقيقّاألولالقسم 
 ّتحقـقً الرشط إذا كان مسوقا لّالكالم لنرى أنّ حمل نأيت إىلذلك  ّتضحإذا ا

يوجـد هـل :  وبعبارة أخرى؟املوضوع وإجياده فهل بانتفاء الرشط ينتفي احلكم
 ؟ الممفهوم للجملة الرشطية أ

                                                 
ً هناك تفصيال يف ّ يرى أن)قدس سره(فهو . باألستاذ الشهيدّتص خمّاعلم أن التفصيل أعاله  )١(

ًا للموضوع فاجلملـة الـرشطية ال ّحمقق الرشط إذا كان ّن عىل أّ تنصالتيمقالة املشهور، 
هذا يف الرشط الذي هو األسلوب الوحيـد لتحقيـق ّهو أن : حاصل تفصيلهمفهوم هلا، 
 ّقـه رشط آخـر، فـإنّقه هـذا الـرشط وحيقّإذا كان املوضوع يمكن أن حيقّأما . املوضوع

 ).هدام ظلّمنه ( .اجلملة الرشطية يكون هلا مفهوم
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  ّا  ط هو األسلوب ا وحيد  حقق ا وضوع: ّالقسم األول
األسـلوب الوحيـد  الذي يكون الـرشط فيـه هـو ّاألوللقسم ل بالنسبةا ّأم

الرشط ّوذلك ألن   بالتأكيد؛ فإذا انتفى الرشط ينتفي املوضوع، املوضوعّتحققل
 .ً فبانتفاء الرشط ينتفي املوضوع أيضا،للموضوعالوحيد هو املوجد 

املوضوع نـسبة إىل احلكم  ةنسبّألن  ؛احلكماملوضوع يلزم منه انتفاء وانتفاء 
وإذا انتفـى املوضـوع ينتفـي ، املعلـول ينتفي ّعلة فإذا انتفت ال،ّعلتهاملعلول إىل 

 انتفـاءّ فـإن ملية،، بل يشمل اجلمل احلباجلمل الرشطيةّتص وهذا ال خي. احلكم
ال دور للـرشط وال ّ أنه ّتضحمن هنا ي. ًفيها يكون سببا النتفاء حمموهلااملوضوع 

حكـم ينتفـي بانتفـاء موضـوعه سـواء ّكـل ّألن ان؛ ّمه سي فوجوده وعد،أثر له
 ّتحقـقًإذا كـان الـرشط مـسوقا ل :ً فـإذا.كانت اجلملة رشطية أو كانـت محليـة

ّ وحيث إن اجلملة ،اجلملة الرشطية تكون يف حكم اجلملة احلمليةّ فإن املوضوع
 .ًاحلملية ال مفهوم هلا، فاجلملة الرشطية أيضا ال مفهوم هلا

املوضـوع ّ فـإن  املوضـوعّتحقـقً الرشط إذا كان مسوقا لّإن: رىبعبارة أخ
 الرشط واملوضوع واحد، فإذا انتفى أحـدمها ينتفـي اآلخـر ّ ألنئه؛ينتفي بانتفا

بانتفـاء هذا االنتفاء للحكم  و،ينتفيًاحلكم أيضا ّ فإن وإذا انتفى املوضوع .ًقطعا
لة احلملية كذلك، وحيـث اجلمّيعم ، بل  باجلملة الرشطيةًاّخمتصليس املوضوع 

 .ال مفهوم هلاكذلك  فاجلملة الرشطية ،هلا مفهومليس احلملية ّإن اجلملة 
 ، التقييد بني احلكـم واملوضـوع؛نيديتقيّ أن للحكم ّتقدم: وإن شئت قلت

ّأن :  لنـا الـسؤالّحيقّإنام ونحن التقييد بني احلكم املرتبط باملوضوع والرشط، و
 ليس بموجـود إذا كـان موضـوع احلكـم مط موجود أ احلكم املرتبط بالرشهذا

 ، قـد انتفـىّاألولً مل يكن موضـوع احلكـم موجـودا فالتقييـد ّأما إذاًموجودا، 
ً موجـودا ّاألول كـان التقييـد ّأمـا إذا .ً قطعـاًيـاالتقييد الثاين منتفٍوحينئذ يكون 

التقييـد : ؟ نقـول الم التقييد الثاين موجود أهلنسأل ٍفحينئذ ... دم الرشط ُوع
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لـو كـان ّ حتـى احلكم غري موجود مع انعدام الـرشط،ّ، ألن ًالثاين يكون ساقطا
 ّتحقـقًمـسوقا لإذا كـان  الـرشط ّإن: معنى قـوهلمهو وهذا . ًاملوضوع حمفوظا

أن ّالبـد  املفهـوم عـىل ّتـدلاجلملة كـي ّألن ؛  عىل املفهومّيدل ال ّإنهاملوضوع ف
. ود الرشط ويف حالة عـدم وجـود الـرشطًيكون املوضوع حمفوظا يف حالة وج

 املوضـوع ففـي حالـة انعـدام الـرشط ال يبقـى ّتحققًوإذا كان الرشط مسوقا ل
هـذا إذا كـان .  لـهه، وعدم ثبوتـ احلكميسأل عن ثبوتّ حتى ًاملوضوع حمفوظا

 . املوضوعّتحققالرشط هو األسلوب الوحيد ل
   وضوعّا  ط ل س األسلوب ا وحيد  حقق ا: القسم ا ا 

بعـد ف ، املوضـوعّتحقـق كان الرشط ليس هو األسـلوب الوحيـد لّأما إذا 
فـيمكن املوضوع قد يوجده يشء آخر، ّألن  ؛انتفاء املوضوع يبقى جمال للسؤال

 له؟ ٍبثابت  ليس م احلكم ثابت له مع انعدام الرشط أهل: أن نسأل ونقول
هـو األسـلوب  املوضـوع ولكـن مل يكـن ّتحقـقًإذا كان الرشط مـسوقا لف

 قـال األسـتاذ .اجلملة الرشطية يكون هلـا مفهـومّ فإن ، املوضوعّتحققالوحيد ل
ْإن {: وهناك مجلة وسط بني هاتني اجلملتني كام يف قوله تعـاىل>: )قدس سره (الشهيد  ِ

ُجاء م فاسق ب بإ  ت ينوا  َ ٌ ََ ََ
ٍ
َ
ِ ِ َ ْ ُ موضوع احلكم هو النبـأ، والـرشط هـو جمـيء ّ فإن ،}َ

ّ، ومن الواضح أن جميء الفاسـق بالنبـأ هـو إجيـاد للنبـأ، فمـن هـذه الفاسق به
 باعتبـار أن ؛ املوضوعّحتققالناحية تكون هذه اآلية شبيهة باجلملة املسوقة لبيان 

ّ الرشط يف اآلية حيقّحتقق  .ق موضوع احلكمُ
 وذلـك ؛ هذا املوضوع غري منحرص بالرشط وهو جميء الفاسقّحتققّأن ّإال 

ق العادل هذا املوضوع، وهبذا اختلفت اآلية عن اجلملة املـسوقة ّقُإلمكان أن حي
هـو   ـوهـو الـرزق يف تلـك اجلملـة ـ ّ أن الـرشط؛ باعتبار املوضوعّحتققلبيان 

 ًاّ حـد الوحيد للموضوع، وهو الولد، ومن هنا كانت هذه اآلية املباركـةّحققامل
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ّا أيـضا؛ ألن التقييـد ولكن الصحيح هو ثبوت املفهوم فيه. بني اجلملتني ًاوسط ً
ه إذا انتفى الرشط، بحيـث ّية يقتيض انتفاء مصبّتوقفبالرشط الذي يفيد النسبة ال
ّر يف املقـام؛ ألن انتفـاء ّ لواله، وهـذا متـوفّتحصلًيكون التعليق مفيدا ألمر ال ي

ملة الرشط وهو جميء الفاسق غري مساوق النتفاء املوضوع، كام هو احلال يف اجل
ًإذا رزقـت ولـدا فاختنـه(مجلـة  :أي ، املوضـوعّحتقـقيـان املسوقة لب ، وعليـه )ُ

 وهـو ،ٍ لواله، وحينئذ فإذا انتفـى الـرشطّتحصلًفالتعليق يف اآلية أفاد أمرا ال ي
، كام يف صورة جميء العـادل بالنبـأ، وهكـذا ّ ينتفي وجوب التبني،جميء الفاسق

 .)١(<ًها أيضايكون مقتىض إطالق التعليق يف اآلية ثبوت املفهوم في
ّأن اجلملة الرشطية عىل ثالثة أنحاء؛ ما كـان الـرشط :  من البحثّتحصلف

ّا له بأيّحمققًفيها مغايرا لوجود املوضوع، وليس  ومـا كـان .  وجه مـن الوجـوهً
. ه لـيس األسـلوب الوحيـد إلجيـادهًالرشط فيها مسوقا لبيان املوضوع، ولكنّـ
ًومـا كـان الـرشط فيهـا مـسوقا لبيـان . وفيهام يثبت املفهوم للجملـة الـرشطية

ًاملوضوع ويكون هو األسلوب الوحيد إلجياده، وفيه ال يثبـت املفهـوم مطلقـا؛ 
 .سواء قلنا بثبوت املفهوم للجملة الرشطية أو ال

ّ 

ّ كـل يف ،< ثالثـة أشـياءجدمجلة رشطية تواّ كل يالحظ يف>: )قدس سره (قوله  •
وهو احلكم : ، توجد أشياء ثالثة)إذا جاء زيد فأكرمه: (لنامجلة رشطية كام يف قو

 .زيد جميء  وهو والرشط،زيدوهو  واملوضوع ،وجوب اإلكرام
موضـوع ّ فـإن ، إذا جاء زيد فأكرمه:، كام يف قولناّاألولف>: )قدس سـره  ( قوله •

ً وعموما أنت يف اجلمـل الـرشطية ،<احلكم زيد والرشط املجيء، ومها متغايران
زيد هـو املوضـوع، و) زيد إذا جاءك فأكرمه: (فتقول املوضوع ّتقدمطيع أن تست

                                                 
 .٦٥٥، ٦٥٤، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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 .إذا جاءك يكون هو الرشط، ووجوب اإلكرام هو احلكمو
موضـوع احلكـم ّ فـإن ،ًزقت ولدا فاختنهُإذا ر: والثاين كام يف قولنا>: قوله •
ومهـا  هو الـرشط، )إن رزقته(والولد هو املوضوع، ّأن  :أي ،<ان هو الولدّباخلت

ُإن جاء م فاسق ب بـإ  ت ينـوا{: وكذا احلال يف قول املوىل. يشء واحد  َْ ٌ ََ ََ
ٍ

َ
ِ ِ َ ْ ُ َ النبـأ ، ف}ِ

مها يشء النبأ وجميء الفاسق بالنبأ  و.الرشط هو جميء الفاسق بهوهو املوضوع، 
 هـذا ؛ًا لوجود املوضـوعّحمققَمثال آخر ألن يكون الرشط  وهذا. واحد ال اثنان

 . الرشط هو جميء الفاسق بهّنأ املوضوع هو النبأ وّآلية املباركة أنامن إذا فهمنا 
وهـذا الـرشط لـيس  :أي ،< ًوهذا الرشط ليس مغايرا للموضوع>: قوله •

.  املوضـوع ووجـود املوضـوعّحتققهو عبارة عن الرشط ًمغايرا للموضوع بل 
نتفـى ًالـرشط مغـايرا للموضـوع واان  فكلام ك،ّاألولومفهوم الرشط ثابت يف 

 .ّالرشط دلت اجلملة الرشطية عىل انتفاء احلكم عن موضوعه بسبب انتفاء الرشط
 لوجود املوضوع هو األسـلوب ّحققامل أن يكون الرشط :أحدمها>: قوله •

 .ّعلةهذه الوعن طريق هذا الرشط ّ إال ال يوجدو <الوحيد لتحقيق املوضوع
 . املوضوع:، أي<هأن يكون الرشط أحد أساليب حتقيق: واآلخر>: قوله •
 ،هو النبـأفاملوضوع  ،<نواّ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبي:كام يف>: )قدس سره ( قوله •

 .جميء الفاسق بههو والرشط 
 ولكـن :أي ،< ليس هو األسلوب الوحيـد إلجيـادهّهولكن>: )قدس سره ( قوله •

 ؛بـأالرشط ليس هو األسـلوب الوحيـد إلجيـاد النالذي هو جميء الفاسق بالنبأ 
 .ًيوجده العادل أيضا بمجيئهبه النبأ كام يوجده الفاسق بمجيئه ّألن 

 بالـرشط وتقييـده مفهوم الرشط من نتائج ربط احلكمّألن > )قدس سره ( قوله •
املـرتبط باملوضـوع بالـرشط ّألن مفهوم الرشط من نتائج ربط احلكـم  :أي ،<به

 . وجه اخلصوصعىل بل، ارتباطّ كل ليس ولكن ،وتقييد احلكم بالرشط
 . للموضوعً فإذا كان الرشط مساويا:، أي<ًومساويا له>: قوله •
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ًفإذا كان الرشط عني املوضوع ومساويا له فليس هناك يف احلقيقـة >: قوله •
 فـإذا ، ربط احلكم بموضوعه:، أي<ربطه بموضوعه ربط للحكم بالرشط وراء

 فال يبقى هنـاك ،فى احلكمانتفى الرشط انتفى املوضوع، وإذا انتفى املوضوع انت
 انتفـاء الـرشط ّمجـرد فب؟ينتفـي احلكـمهل إذا انتفى الرشط ّ أنه جمال للسؤال

ن نـسأل ألال معنـى ٍوحينئذ . انتفى املوضوع، وإذا انتفى املوضوع انتفى احلكم
ً بل هو منتف قطعا؟موجودهل هو حلكم عن ا ٍ. 

 اخـتن : (ة قولنـاّ يف قـو)نـهًإذا رزقت ولدا فاخت(: فقولنا>: )قدس سـره  ( قوله •
 اجلمليـة ّهذه اجلملـة الـرشطية يف قـوة اجلملـة احلمليـة، وحيـث إنف ،<)ولدك

 .ًهتا أيضا ال مفهوم هلاّاحلملية ال مفهوم هلا، فاجلملة الرشطية التي يف قو
ربـط احلكـم ّألن يف القـسم الثـاين فيثبـت املفهـوم؛ ّأما و>: )قدس سره ( قوله •

 ، احلكم بموضـوعه أمر وراء ربط:، أي< بموضوعه وراء ربطهٌبالرشط فيه، أمر
 .لم يكن هناك يشء وراء ربط احلكم بموضوعهف ّاألوليف القسم ّأما 

: ة قولنـاّيف قـو ،نواّإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبي: وليس قولنا>: )قدس سره ( قوله •
 والـشاهد ،يـةملاحلملـة اجلة ّهذه اجلملة الرشطية ليس يف قـو :أي، <نوا النبأّتبي

ٍ ال تكـون الثانيـة حينئـذ مـساوية ،هو عنـد حتويـل األوىل إىل الثانيـةعىل ذلك 
اجلملـة ًن فاسـقا، وون يكـّ عمّالتبنيالرشطية تدعو إىل ّألن  ؛للجملية الرشطية

ً مطلقا سواء كان فاسـقا أو عـادالّالتبنيتدعو إىل  ً  ّري شـاهد عـىل أنخـوهـذا  .ً
 .ة احلمليةّ يف قوتاين ليساجلملة الرشطية يف القسم الث

 .نوا النبأّتبيوهو مجلة  ،<القول الثاينّألن >: )قدس سره( قوله •
 .ّاألولنام القول ي ب:، أي<ّاألول بينام>: )قدس سره( قوله •
 . بنبأ الفاسقّتص  خي:، أي<بهّتص خي>: )قدس سره( قوله •



 
 
 
 
 

 

 

 
 معنى الوصف •
 نزاعّحترير حمل ال •
 داللة اجلملة الوصفية عىل املفهوم •
 األقوال يف املسألة •
 ّمفهوم الوصف عند املصنف •
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أكـرم الفقـري : (وقع البحث بني األعالم يف داللة اجلملة الوصفية، كجملة
فتقييد الفقري بوصف العدالـة كـام يف . عىل املفهوم أو عدم داللتها عليه) العادل

لعـادل؟ قبـل  عىل انتفاء وجوب اإلكرام عن الفقري غـري اّيدل هل ،املثال أعاله
 :منها ينبغي اإلشارة إىل أمرينّ احلق الدخول يف ذكر األقوال يف املسألة وبيان

ّ 

ّ األعالم من علـامء األصـول عـىل أن املـراد مـن مفهـوم الوصـف يف ّتفقا
ّهو كل مشتق: العنوان صف بـه ّ جريانه عىل الذات بلحاظ املبدأ الذي تتـّ يصحُّ
التـي هـي  ـ  جيري عىل الذاتّمشتق) ًأكرم زيدا العامل: ( يف قولنافالعامل. الذات

؛ صف به الـذات وهـو العلـمّوحيمل عليها بلحاظ املبدأ الذي تت  ـزيد يف املثال
 من النعـت ّوعليه يكون الوصف يف العنوان أعم. ّ أن مبدأ العامل هو العلمباعتبار
ّ اخلراسـاين أن الوصـف قّحقـنعم، قـد يظهـر مـن عبـارة القـدماء وامل. النحوي

 ).أو ما بحكمه(عندهم هو خصوص النعت النحوي، ولذا يعطفون عليه 
، فالظـاهر )١(<ال مفهوم للوصف ومـا بحكمـهّ أنه الظاهر>: قال يف الكفاية

) وما بحكمه: (ّمن عباراهتم أن املراد بالوصف هو النعت النحوي، بقرينة قوله
 . ق من دائرة املوضوع يف اجلملةّأن يضيما من شأنه ّ كل التي أشاروا هبا إىل
ًما يكـون قيـدا للموضـوع ّ كل الوصف يف العنوان هوّ فإن ّوعىل كل حال

ًقا لدائرته سواء أكان نعتا أم غري ذلك، ّومضي  عدا الغاية واالسـتثناء فيـشمل ّمماً
أل: ()صلّى اهللا عليه وآله   (الوصف الضمني، كقوله 

َ  مـن أن ً يمتلئ بطن ا رجل قيحا خ ْنَ
                                                 

 .٢٠٦ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )١(
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بنـاء  ـ  فمفهومـه.ّن امتالء البطن كناية عن الشعر الكثريإ، حيث )١(ً)يمتلئ شعرا
 .يللعدم البأس بالشعر الق  ـعىل القول بمفهوم الوصف

ّوهل احلال داخل يف النـزاع؟ رصح بدخولـه الـشيخ األصـفهاين يف هدايـة 
ّأن الظـاهر ّإال >: ّتقدمًا عىل الترصيح املّمعلقوقال الشيخ األنصاري . املسرتشدين

ًمن كلامهتم النزاع بام كان قيدا للموضوع ال احلكـم، بـل حيتمـل إحلاقـه بمفهـوم 
ًارضب زيدا قائام: (قولكّ فإن الرشط،  ).رضبهاًإن كان قائام ف: (، بمنزلة قولك)ً

ّواإلنصاف أن مناط األقوال موجودة فيه، بل ربام حيكى عـن بعـضهم عـد ُ ّ 
ّ أن َّإال، ّ واحلدّفاملعدود واملحدود موصوفان بالعدمجيع جهات التخصيص منه، 

 .)٢(<ً ينهض وجها لإلحلاق ال لإلدخالّمماوجود املناط 
ّأن الوصف الذي نتحد>: ّتحصلف  من الوصـف النحـوي، ّث عنه هو أعمّ

أكـرم : (ً من كونه نحويا وغريه، فلو قلنـاّوصف معنوي، وهو أعمّ كل هوّإنام و
 ًحال وليست نعتا، ومع هـذا فهـي داخلـة يف) ًعادال(كلمة ، فهنا ً)الفقري عادال

ًالكالم لكوهنا وصفا معنوياّحمل  ً>)٣(. 
 

 :وفيه نقطتان
  ؟ّ هل ال اع   خصوص ا وصف ا عتمد أم   األعم.١

ّن مفهوم الوصف ينطبق إ: ًبعد أن وقفنا عىل معنى الوصف مفهوما، نقول
 : عىل مصداقني

ٍأن يكون الوصف يف اجلملة معتمدا عىل موصوف مـذكور، كـام يف : ّاألول ً
                                                 

 .، باب كراهة إنشاد الشعر يوم اجلمعة٤٠٣، ص٧ج: ، مصدر سابق وسائل الشيعة)١(
 .٨٠، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )٢(
 .٧٠٧، ص٦ج: احث الدليل اللفظيبحوث يف علم األصول، متهيد يف مب )٣(
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، فالعادل يف اجلملـة وصـف اعتمـد عـىل موصـوف )أكرم العامل العادل: (مجلة
ًام ذكرا معا يف اجلملةّوهو العامل، بمعنى أهن ُ. 

مـذكور، كـام  أن يكون الوصف يف اجلملة غري معتمد عىل موصوف: الثاين
، فالعـادل يف اجلملـة وإن انطبـق عليـه تعريـف مفهـوم )م العادلأكر(يف مجلة 

سها باملبـدأ الـذي هـو ّ جيري عـىل الـذات بلحـاظ تلبـًاّالوصف باعتباره مشتق
 .ه ال يعتمد عىل موصوف مذكور لكنّ،العدالة

 ًا من القـسمني هـوّ أيّ وقع اخلالف بني األعالم يف أن:إذا عرفت هذا نقول
  أم يشمل الثاين؟ّاألولنزاع بالّتص خيأ :النزاعّحمل 

 :أي، ّاألوليف املورد ّتص النزاع خيّ حمل ّ إىل أن)قدس سـره  (ذهب املريزا النائيني 
ًيف اجلملة التي يكون الوصف فيها معتمدا عىل موصوف مذكور، وهذا ما أفاده 

غـري ّأمـا الكالم يف املقام هو الوصف املعتمد عـىل موصـوفه، وّ حمل ّإن>: بقوله
ّ حمـل ٍعتمد عليه فال إشكال يف عدم داللته عىل املفهوم، فهو حينئذ خارج عنامل

 ً ّالنزاع؛ إذ لو كان الوصف عىل إطالقه ولو كان غري معتمد عىل املوصوف حمال
 ....ًالنزاع أيضاّ حمل للنزاع لدخلت اجلوامد يف

ًإن كون املبدأ اجلـوهري مناطـا للحكـم بحيـث يرتفـع : بل يمكن أن يقال ّ
 فهو أوىل بالداللـة عـىل ،ًكم عند عدمه أوىل من كون املبدأ العريض مناطا لهاحل

 .)١(<املفهوم من الوصف غري املعتمد
 ّألنـهالنـزاع؛ ّ حمـل ّأن الوصف غري املعتمـد خـارج عـن: وحاصل كالمه

ٍ حاك عن الذات، بينام الوصف ّألنهكاللقب، بل اللقب أوىل منه من هذه اجلهة؛ 
ً وكـون الـذات مناطـا للحكـم بحيـث ينتفـي .ي عـن الـصفةغري املعتمد حيك

ً أوىل من كون الوصف ـ الذي يكون مبدأ عرضيا للحكم ـ مناطا له،بانتفائها ً. 
                                                 

 .٤٣٣، ص١ج: ، مصدر سابقأجود التقريرات )١(
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 ّإن>:  اخلوئي حيـث قـال يف املحـارضاتّالسيدوتبع املريزا يف ذلك تلميذه 
ّنـام إالنزاع بني األصحاب يف داللة الوصف عىل املفهوم وعدم داللته عليه ّحمل 

: ً مذكورا فيها، كقولنابأن يكونهو يف الوصف املعتمد عىل موصوفه يف القضية 
ًأكرم إنسانا عاملا( ًرجال عادال(، أو )ً  .، أو ما شاكل ذلك)ً

، ً)عـادال(، أو )ًأكرم عاملا: (الوصف غري املعتمد عىل موصوفه كقولناّأما و
 داللته عىل املفهـوم؛ الكالم وال شبهة يف عدمّ حمل أو نحو ذلك فهو خارج عن

ال ّ أنه ًالكالم لدخل اللقب فيه أيضا؛ لوضوحّ حمل ًلو كان داخال يفّ أنه رضورة
 ال ّاألولفرق بني اللقب وغري املعتمد من الوصف من هـذه الناحيـة، فكـام أن 

ل ّ بتعمـّ أن الوصف ينحلّجمرد عىل املفهوم من دون خالف فكذلك الثاين، وّيدل
 ال ،االشـتقاقية كام هو احلال يف مجيع العنـاوين ،؛ ذات ومبدأمن العقل إىل شيئني

ّن هـذا االنحـالل ال يتعـدإًيوجد فارقا بينه وبني اللقب يف هذه اجلهة، حيث  ى ّ
 فال أثر لـه يف القـضية يف مقـام اإلثبـات والداللـة ،عن أفق النفس إىل أفق آخر

 .)١(<وصوفهّن املذكور فيها يشء واحد وهو الوصف دون مإًأصال، حيث 
 عـىل ّرتتـبّإن احلكـم تـارة ي>: وتبع العلمني الشيخ الوحيـد، حيـث قـال

، فهذا خارج عن البحث، بل يعترب أن )ّاملستطيع حيج: (الوصف فقط كأن يقال
 ).ّ املستطيع حيجّاملكلف: (ًيكون الوصف معتمدا عىل املوصوف كأن يقال

املعتمد مفهوم لـزم أن لو كان للوصف غري ّ أنه :والوجه يف اعتبار ذلك هو
، والوصف غري املعتمـد ّتفاقيكون اللقب كذلك، لكن اللقب ال مفهوم له باال

 ؛ انتفاء العـامل يكفـي النتفـاء وجـوب إكرامـهّمجردال فرق بينه وبني اللقب، ف
                                                 

 مرجـع الطائفـة فقيـه األعظـم األستاذ سيدنا لبحث ًتقريرا ،حمارضات يف أصول الفقه )١(
 اخلـوئي، املوسـوي القاسم أبو ّالسيد العظمى اهللا آية سامحة العلمية احلوزة زعيم األمة
 .١٢٧، ص٥ج: ـه١٤١٩ اإلسالمي، النرش مؤسسة الفياض، إسحاق حممد
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زيـد العـامل : (حلكم العقل بانتفاء احلكم بانتفاء موضوعه، بخالف مـا إذا قلنـا
 وللبحث عن ثبـوت املفهـوم ،ًتفاء العلم يكون زيد باقيا مع انّإنهف) جيب إكرامه
 .)١(<وعدمه جمال
ّ كام رصح به غري واحـد مـن األعـالم، ،ّالنزاع أعمّ حمل ّ اإلنصاف أنّولكن

 بأمثلـة تكـون مـن مـصاديق ّتمسكّوالشاهد عىل ذلك أن املثبت للمفهوم قد ي
 ا خارجة عـنّبأهن الوصف غري املعتمد من دون أن يعرتض عليه النايف للمفهوم

الغـ   )٢(مطل: ()صلّى اهللا عليه وآله( بفهم أيب عبيدة يف قوله ّتمسكالكالم، نظري الّحمل 
 .)٣()ّ ا واجد با ين  ل عرضه وعقو تهّ : ()صلّى اهللا عليه وآله(وقوله ). ظلم

   منه من وجهّعماألًمن ا وصوف مطلقا أو ّخص ال اع   ا وصف األ. ٢
 : ملعتمد عىل موصوفه يكون عىل أحد أنحاء أربعةّإن الوصف ا

ً أن يكـون الوصــف مـساويا للموصــوف، كـام يف إضــافة الــضحك :لّاألو
ًأكــرم إنــسانا : (لإلنــسان، فمــصداق الــضاحك ومــصداق اإلنــسان يف قولنــا

إنـسان ضـاحك، ّ كـل :، أعنـينييتّ الكلنيمتساويان؛ لصدق املوجبت) ًضاحكا
 . ضاحك إنسانّوكل

ًأكرم إنسانا ماشيا:  من املوصوف، كام يف قولناّأن يكون الوصف أعم: الثاين ً . 
أكـرم : ًمطلقا من املوصوف، كام يف قولنـاّأخص  أن يكون الوصف :الثالث

ًرجال عادال ً. 
  الغـنم : )عليـه الـسالم   ( كقولـه ، منـه مـن وجـهّ أن يكون الوصف أعـم:الرابع

 .ا سائمة ز ة
                                                 

 .٢٢٠، ص٤ج: ، مصدر سابقحتقيق األصول )١(
ّهو التأخري يف أداء الدين، فإذا كان املديون غنيا وأخ: املطل )٢(  .ر أداء دينه فقد ظلمً
 .٤ و٣، باب حتريم املامطلة بالدين، ح٣٣٣، ص١٨ج: وسائل الشيعة )٣(
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ّأمـا النزاع، ّ حمل ن دخوله يفّحو الثالث هو املتيق النّعلم أناإذا عرفت هذا، ف
ــساويا ّاألولالنحــو  ــه إذا كــان الوصــف م ــه؛ ألن ــاين فهــام خارجــان عن ً والث ّ

ٍ فبانتفائه ينتفي املوصوف واملوضوع، وحينئذ ال معنـى ، منهّللموصوف أو أعم
 .ألن يقال بقي احلكم أو انتفى

 ينتفـي ،وهـو الوصـف ،ّاألعـمفى إذا انتّ أنه ال ريب يفّنه إ :وبعبارة أخرى
ُيبحـث عـن ّ حتـى وهو املوصوف، فال يبقى يف هذه احلالـة موضـوعّخص األ

انتفاء احلكم عنه أو عدم انتفائه؛ إذ انتفاء احلكم يف هذه احلالة يكون من السالبة 
 . ًوالتعليل عينه يأيت فيام لو كان الوصف مساويا للموصوف. بانتفاء املوضوع

 مـن املوصـوف مـن وجـه، ّبع الذي يكون الوصف فيه أعـمبقي النحو الرا
يفيـد تـضييق دائـرة املوصـوف مـن ه ّحيث إنالكالم، ّ حمل ًفهو أيضا داخل يف>

لـة بدال بخـصوص الـسائمة، فعـىل القـول ّتقـدمد الغـنم يف املثـال املّجهة فيقي
 عىل انتفاء وجوب الزكـاة عـىل املوضـوع املـذكور يف ّيدلالوصف عىل املفهوم 

 عىل انتفائه عن غري هذا ّيدلنعم، ال . قضية بانتفائه، فال زكاة يف الغنم املعلوفةال
املوضوع كاإلبل املعلوفة كام نسب ذلـك إىل بعـض الـشافعية، فنفـي وجـوب 
ًالزكاة عن اإلبل املعلوفة استنادا إىل داللة وصـف الغـنم بالـسائمة عـىل انتفـاء 

ًصف مطلقا ولو كـان موضـوعا حكمها، يعني وجوب الزكاة عن فاقد هذا الو ً
ّ ملا عرفت من أن معنـى داللتـه عـىل ؛آخر، ووجه عدم داللته عىل ذلك واضح

غـري ّأمـا املفهوم هو انتفاء احلكم عن املوصوف املـذكور يف القـضية بانتفائـه، و
ًض حلكمه ال نفيا وال إثباتا، فام نـسب إىل بعـض ّاملذكور فيها فال يكون فيه تعر ً

 .)١(<ًل أصالّجع إىل معنى حمصالشافعية ال ير
ة، يـال نزاع يف الوصـف مـن الناحيـة املفهومّ أنه :ا النقطتنيت من كلّتحصلف

                                                 
 .١٢٨، ص٥ج: ق، مصدر سابحمارضات يف أصول الفقه )١(
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من ّأما . ّ عىل أن مفهوم الوصف ليس هو خصوص النعت النحويّتفق مّفالكل
ينطبق عىل الوصف املعتمد وعىل الوصف غـري ّ أنه ّتضحالناحية املصداقية فقد ا

ّأخص النزاع، ولكن برشط أن يكون الوصف ّ حمل خالن يف وكالمها دا،املعتمد
ّمطلقا من املوصوف أو أعم  من وجه، لكي يبقى املوضوع إذا انتفـى الوصـف، ً

النـزاع ّ حمـل ّتـضحوبعـد أن ا. هئـ أو عدم انتفاّطبيعي احلكمفيبحث عن انتفاء 
 .د ندخل يف املرا،وبان

 

ال إشكال يف داللـة اجلملـة الوصـفية عـىل ّ أنه غي االلتفات إىليف البدء ينب
 بانتفاء الوصف؛ ألصالة التطابق بـني مرحلـة اإلثبـات )١(انتفاء شخص احلكم

ي واملـدلول التـصديقي، ومرحلـة اخلطـاب ّتصوروالثبوت ومرحلة املدلول ال
املـربز  ما هو ظاهر اجلملة مـن تقييـد احلكـم ّبأنواجلعل الكامن ورائه القايض 

ّي أيـضا، فكـام أن ّفيها بالوصف ثابـت يف مرحلـة املـدلول التـصديقي واجلـد ً
بحسب عامل اإلثبات بالعـادل بحيـث ال إطـالق لـه ّ مقيد وجوب إكرام الفقري

ّأن هذا ال جيدي يف إثبـات ّإال . ًثبوتا بذلكّ مقيد ُ كذلك اخلطاب املربز به،لغريه
قام، بل يثبـت املفهـوم اجلزئـي الـذي هـو  الذي هو املقصود يف املّاملفهوم الكيل

ة ّانتفاء شخص هذا احلكم والذي ال ينايف ثبوت حكـم آخـر مماثـل عـىل حـص
ٍفيام إذا عرف من اخلارج وحدة اجلعل ثبوتا أيضا، فحينئذ ّإال أخرى من الفقري،  ً ً
نعم إذا مل حترز . عند القائلني بعدم املفهوم للوصفّ حتى ّقيدحيمل املطلق عىل امل

 .ً موقوفا عىل ثبوت املفهوم للجملة الوصفيةّقيدوحدة احلكم كان احلمل عىل امل
ّومن هنا يعرف أن التسامل عىل محل املطلق عىل امل ً ال يمكن جعله نقـضا ّقيدُ

 .م ذلكّالوصفية، كام قد يتوه عىل إنكار املفهوم للجملة
                                                 

 ).أكرم الفقري العادل: ( الذي مالكه العدالة، يف قولناّوهو الوجوب اخلاص )١(
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 اختلفت يف ثبوت املفهـوم للجملـة نيّحققّعلم أن أنظار املاإذا عرفت هذا ف
 :الوصفية وعدمه، عىل قولني

  ثبوت ا فهوم  لجملة ا وصفية: ّاألولالقول 
 :ّه عدة، منهاو للقول بثبوت املفهوم للجملة الوصفية بوجّتدلاس

إن مل يكن للوصف داللـة عـىل املفهـوم كـان أخـذه يف كـالم : ّاألولالوجه 
قـال . لتـه عليـهبدال، فال مناص من االلتـزام ، وال لغوية يف كالمهًاحلكيم لغوا
 يف مفهوم الرشط من لزوم اللغـو يف ّتقدم املثبتون بمثل ما ّاحتج>: ّاملريزا القمي
 فلو مل يفد انتفاء احلكم عند انتفائـه لعـرى الوصـف حينئـذ عـن ،كالم احلكيم
 .)١(<ًاه العقالء مستهجنّالفايدة ولعد

قد ّ أنه ة يف أخذ الوصف يف الكالم، واحلالموقوف عىل عدم الفائدّ أنه :وفيه
ْوال  قتلـوا أوالد ـم {: يؤخذ للداللة عىل مقاصد أخـرى، كـام يف قولـه تعـاىل ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ

ٍخشية إ الق
ْ ِ

َ َ ْ م جـواز قتـل ّ، ففي أخذ خـشية اإلمـالق حكمـة تـدفع تـوه)٢(}َ
 .األوالد يف هذه احلالة

ٍ، وحينئـذ يلـزم ّعليـةر بالّإن تقييد املوضـوع بقيـد زائـد مـشع: الوجه الثاين
 .االنتفاء عند االنتفاء

ّ فـإن منا بذلكّ بحاجة إىل قرينة يف مقام اإلثبات، ولو سلّعليةّأن هذه ال: وفيه
 .  منحرصة، وال دليل عىل ذلكّعلية عىل كوهنا ّتوقفاملفهوم ي

ّإن مقتىض األصل يف القيود الزائدة عىل املوضوع املـذكور يف : الوجه الثالث
الم هو االحرتاز عن فاقـد القيـد، واألصـل أصـيل مـا مل تقـم قرينـة عـىل الك

                                                 
 .١٧٨ ص :، مصدر سابققوانني األصول )١(
 .٣١ :اإلرساء )٢(
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 .ًمل يكن القيد احرتازياّإال اخلالف، ومقتىض ذلك ثبوت املفهوم و
ّ ما ذكره يف الكفاية مـن أن املـراد مـن كوهنـا احرتازيـة أهنـ:وفيه ا توجـب ّ

 فـال ،ظـاهر كـام هـو ال،ً فإذا كانت قيدا للموضـوع.ًاالحرتاز فيام كانت قيدا له
ًال بعنوان واحد، فـال فـرق بـني جئنـي ّتضييق دائرته، كام لو ذكر أوّإال توجب 

ّهنا احرتازية عـن دخالـة غـريه يف إ: وبتعبري آخر. بانسان، وجئني بحيوان ناطق
 .شخص احلكم ال سنخه، وذلك ال يالزم املفهوم

 حيمل املطلق عـىل  مثبتني، فال حمالةّقيدإذا كان املطلق واملّ أنه :الوجه الرابع
 ّحتقـق، ولكن هذا احلمل فرع عىل التنايف، ولوال الداللة عـىل املفهـوم ملـا ّقيدامل

 .يكون احلمل واجلمع العريفّ حتى التنايف
ّألن  ّ إن مالك احلمل ليس هو جهة النفـي، بـل هـو اجلهـة اإلثباتيـة،:وفيه

لثـاين هـو  هو رصف الوجود، واملطلـوب باخلطـاب اّاألولاملطلوب باخلطاب 
 فيقـع بلحاظهـا ّقيـد واملفروض وحدة التكليـف يف املطلـق وامل،ّقيدالوجود امل

 :وبييان آخر. التنايف بينهام وتصل النوبة إىل اجلمع
: وثانيهام. وحدة احلكم املنشأ بالدليلني: أحدمها يبتني عىل أمرين>ّإن ذلك 

  كـام ال خيفـى، والّقيدملّ يثبت بذلك أن احلكم موضوعه اّإنهًكون القيد احرتازيا، ف
 ّتقدملزم عدم ّإال و.  عىل االلتزام بمفهوم الوصفّقيديبتني عىل محل املطلق عىل امل

ّمنهام عىل مدلوله بـاإلطالق؛ ألن ثبـوت املفهـوم ّ كل ّ عىل املطلق؛ ألن داللةّقيدامل
 .)١(< اآلخروعليه فال وجه لتقديم أحدمها عىل. عىل تقديره بضميمة اإلطالق

  عدم ثبوت ا فهوم  لجملة ا وصفية: قول ا ا ال
 كـام عليـه ّاحلـق>: نسب الشيخ األنصاري هذا القـول إىل املـشهور، فقـال

                                                 
: بقلـم الروحاين، احلسيني دّحمم ّالسيد العظمى اهللا آية ألبحاث ًتقريرا ،منتقى األصول )١(

 .٢٧٤، ص٣ج: احلكيم صاحبال عبد ّالسيد اهللا آية الشهيد
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ٍ أن إثبات حكم لذات:املشهور  ال يـستلزم انتفـاء ، مأخوذة مـع بعـض صـفاهتاّ
 املـشهور ّولعـل>: وقال يف موضع آخـر. )١(<ذلك احلكم عند انتفاء تلك الصفة

 .)٢(< هو العدمبني أصحابنا
 .)٣(<ًال مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاّ أنه الظاهر>:  اخلراساينّحققوقال امل

ق عـىل ّلُاحلكم إذا ع>: <الوصول إىل علم األصول> قال صاحب ّ العامةمنو
ني مـن األصـوليني، ّحققـ عىل انتفائه فيام مل توجد فيه الصفة عنـد املّيدل مل ،صفة

ّاس بن رسيج والقفال الشايش اهلنديوتابعهم عىل ذلك أبو العب ّ ّ...>. 
ّ علامء األصول عىل عدم ثبوت املفهوم للوصف نقضا وحالّتدلوقد اس ًً . 

 ال فرق بني الوصف :ّالنزاع، وهو أنهّ حمل  فقد أرشنا إليه يف حتريرًا نقضاّأم
: هـو) الفقري جيـب إكرامـه: (ّباإلمجال والتفصيل؛ ألن معنى قولكّإال واللقب 

ق بـني العنـوان الوصـفي حيـث يقـع ّنعم، فـر. )نسان الفقري جيب إكرامهاإل(
التفكيك بني الوصف والذات والعنوان الذايت، لكن هـذا الفـرق ال أثـر لـه يف 

القول بثبوت املفهوم للوصف يستلزم القول بثبوته ّ فإن فإذا كان كذلك،. املقام
 .يف اللقب، ومل يقل به أحد

ّأن املفهوم يتقو: قال يف تقريبه، فحاصل ما ي ًّحالّأما و  :م بأمرينّ
ً يكون احلكم سنخا ال شخصاأن: أحدمها ً. 
ًيكون االنتفـاء عنـد االنتفـاء مـستندا ّ حتى ًأن يكون التقييد مولويا: ثانيهام

 خرج عن البحث، كـام لـو ،ً فلو كان االنتفاء عقليا. منحرصةّعلة وتكون ال،إليه
 .ًكان احلكم املنتفي شخصيا

ّيف الوصـف فـال؛ ألن ّأمـا ، ّتقدمن األمران موجودان يف الرشط، كام وهذا
                                                 

 .٧٩، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )١(
 .٨٥، ص ٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )٢(
 .٢٠٦ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )٣(
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 عـىل احلكـم ً رتبـةّتقـدمالقيد قيد للموضـوع ال للحكـم، وتقييـد املوضـوع م
ّوالنسبة، فإذا انتفى القيـد ينتفـي احلكـم عقـال؛ ألن انتفـاء حكـم بانتفـاء ّ كـل ً

 .موضوعه وال ربط له باملوىل
 

البحث عن ثبوت املفهوم للجملة الوصـفية أو عـدم  األستاذ الشهيدطرح 
 )قـدس سـره   (ًة مغايرة نوعا ما للطريقة املتعارفة بني علامء األصول، فهو قثبوته بطري

 ّحقـق امل، وأخرى عـىل مـسلكمفهومسلكه يف ضابط املبحث املسألة تارة عىل 
 . كال املسلكني، وكانت النتيجة عدم ثبوت املفهوم للوصف عىل العراقي

ّ سابقا أن اقتناص املفهوم من اجلملة ـ بحسب مرحلـة ّتقدم: توضيح ذلك ً
 : عىل ركننيّتوقفللكالم ـ ي يّتصوراملدلول ال

ية وااللتصاقية بني احلكم وبـني ّتوقفداللة اجلملة عىل مثل النسبة ال: ّاألول
 .يّتصورالرشط أو الوصف بحسب مرحلة املدلول ال

 . احلكم ال شخصهّ هو طبيعيّتوقف واملّعلق كون املإثبات: الثاين
ًأوال    مفهوم ا وصف بناء    سلك العرا :ّ

اجلمل التي وقـع الكـالم ّ كل ّذهب إىل أن )قدس سره (  العراقيّحققّ أن املّتقدم
وهو النسبة االنتفاء عند االنتفاء الربط املخصوص الذي يستدعي ة عىل ّفيها دال

 الكالم يف الـركن الثـاين، وهـو هـل َّوجعل مصب. املصنّفي ية عىل رأّتوقفال
 كـان للجملـة ّاألول احلكم أم شخـصه؟ فـإذا كـان املنتفـي هـو ّاملنتفي طبيعي

ّوبنـاء عـىل ذلـك فإنـه عـىل .  كان املنتفي هو الثاين فال مفهوم هلاّأما إذا ،مفهوم
ّ العراقي يفرتض أن داللة اجلملة الوصفية كقولنّحققمسلك امل أكرم الفقـري : (اُ
، عىل الـربط املخـصوص املـستدعي النتفـاء احلكـم بانتفـاء الوصـف )العادل

 عىل الوصف واملربوط به والـذي ينتفـي ّعلقّيقع البحث يف أن املّإنام ّمسلمة، و
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 شخص ميكون للجملة الوصفية مفهوم، أّ حتى ّطبيعي احلكمأ ؛ هوما ،بانتفائه
ون هلـا مفهـوم؟ وهـذا مرهـون بإمكـان ال يكـّ حتى ة منهّخاصة ّاحلكم وحص

 .)أكرم(مفاد هيئة جريان اإلطالق وقرينة احلكمة يف 
والصحيح هو عدم إمكان إجراء اإلطالق وقرينـة احلكمـة يف مفـاد هيئـة 

 عىل الوصف واملربوط به والذي ينتفي ّعلقّ، وعليه ال يمكن إثبات أن امل)أكرم(
 .ّطبيعي احلكمبانتفائه هو 
ارتباط بني ففي هذه اجلملة  ،) العادلالفقريأكرم : (ل املوىل لو قا:هتوضيح

ة ّتقدمـوعليه نفهم من اجلملة امل ،هتاّ بامدّمقيدةهيئة ّ كل ّ ألن؛اإلكرام والوجوب
مـدلول  بّمقيـدة) أكرم(هيئة ً إذا مفاد وجوب اإلكرام،خصوص  ّأن املوىل يريد

 هو املوضـوع،الذي قها ّ بمتعلّقيدةماملادة  وكذلك مدلول .ً باعتباره طرفا هلاةّاملاد
ّألن  بالعدالـة تقييـد الـيشء بوصـفه؛ّ مقيـد ّألن املطلوب إكرام الفقري، والفقري

 .  العادلالفقرييريد وجوب إكرام ّإنام  والفقري ال يريد وجوب إكرام املوىل
ّ مقيد بالفقري، والفقريّ مقيد باإلكرام، واإلكرامّ مقيد ّأن الوجوب: ّتحصلف
. بالعدالـةّ مقيـد )أكـرم(ّدالة، وهذا يعني أن الوجوب الذي هو مفاد هيئـة بالع

ة مـن وجـوب اإلكـرام، ّخاصـة ّهو حص) أكرم(ّأن مفاد هيئة : وينتج من ذلك
 وجوب اإلكـرام، فـإذا انتفـت العدالـة ـ ّيشتمل عىل التقييد بالعدالة ال طبيعي

 ّتمـسكوال يمكـن ال. ةّاصة اخلّالتي هي الوصف يف اجلملة ـ تنتفي تلك احلص
 ّألن موضـوع القرينـة هـو، باإلطالق وقرينة احلكمة يف املقام؛ لعدم موضوعها

 .قالهّ أنه ضحّات، و)ما ال يقوله(
 مجيـع اجلمـل ّنإ: وقلنـا العراقي ّحققمسلك امللو قبلنا بّ حتى ّ أنهّتحصلف

 نـاتفـاء، ولكن وهو االنتفاء عند االنّاألول عىل الركن ّتدلالتي وقع الكالم فيها 
 .هاملنتفي هو شخصاحلكم، بل  ّطبيعي وهو كون املنتفي ننكر الركن الثاين
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   ا وصف    سلك األستاذ ا شهيدً:ثانيا
 العراقي يف كيفية اسـتفادة املفهـوم مـن اجلملـة، ّحققإذا طرحنا مسلك امل

ٍفالبد حينئذ من إثبات كـال الـركنني امل  يف بحـث مـسلك ّتقـدمني، وقـد ّتقـدمّ
ٍ عدم إمكان إثبات الـركن الثـاين، وهـذا وحـده كـاف )قدس سره ( العراقي ّحققملا

للقول بعدم ثبوت املفهوم للجملة الوصفية، ولكن مع ذلك لنا أن نضيف منـع 
داللة اجلملة الوصفية عىل ذلك الربط املخصوص الذي يستدعي االنتفاء عنـد 

 : ة أمورّ، وذلك من خالل عدّتوقفاالنتفاء وهو ال
ًمن الواضح وجدانا عدم داللة اجلملـة الوصـفية عـىل ّ أنه هو: ّاألولألمر ا

 عليه هـو ّتدلغاية ما ّإنام ية بني احلكم والوصف، وّتوقف، وعىل النسبة الّتوقفال
 .  مع املخاطب املأمورّقيدنسبة إرسالية بني املوضوع امل

هيئة ؛ إذ يةّتوقفل عىل النسبة اّيدل يمكن أن ٍّهو عدم وجود دال: األمر الثاين
 عىل أكثر من النسبة الوصفية التي هي نـسبة تقييديـة ناقـصة، ّتدلالتوصيف ال 

  عىل النسبة اإلرسالية،ّتدلتقتيض تقييد شخص احلكم بالوصف، وهيئة الفعل 
ذلـك يكـون ّ فـإن  من تلكام النسبتني، أو من أحـدمهاّتوقفأريد استفادة ال فإن

وإن أريد استفادته مـن هيئـة جممـوع  .للغوية هلامعىل خالف املداليل الوضعية ا
 : من اثننيًااجلملة الوصفية فيكون املراد واحد

 عن مفاد اهليئـة ًبدالهو أن يكون املراد كون جمموع اجلملة الوصفية : ّاألول
 .ّتقدموهذا خلف ما . الوصفية الناقصة

 .فردات األخرىً مضافا إىل مفاد املّتوقفأن يكون املراد استفادة ال: الثاين
ُوحينئذ يقال ية بني شخص ّتوقف داللة هيئة املجموع عىل النسبة اليعّإن اد: ٍ
 مـن ً األمـر الـذي كـان مـستفادا، بالوصف وبني املوصـوفّقيدذلك احلكم امل

 .ً كان ذلك لغوا،النسبة التوصيفية نفسها
ه عـىل الوصـف، فلـيس يف ّ سنخ احلكـم وطبيعيـّتوقفوإن أريد استفادة 



 ١٦٩ ..........................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 عىل ّيدلواملدلول ـ ما ّالدال  ّتعددبة بنحو ّ عىل اقتناص املعاين املركًم ـ بناءالكال
ّ احلكم، كي يعلّطبيعي  .ق عىل الوصفُ

عي داللة اهليئـة عليهـا ال خيلـو ّداية التي ّتوقف النسبة الّهو أن: األمر الثالث
 :أمرها من أحد افرتاضني

هكـذا ال ينفـع يف اقتنـاص وكوهنـا . كوهنا نسبة ناقـصة: ّاألولاالفرتاض 
ّإن : ا عليه يف بحث اجلملة الرشطية، حيث قلنـا هنـاكّاملفهوم كام مر معنا وبرهنّ

 . لكي يكون املدلول التصديقي بإزائهاّتامةّالنسبة الرشطية البد أن تكون 
ٍوحينئـذ يلـزم مـن ذلـك سـلخ النـسبة . ّتامةنسبة كوهنا : االفرتاض الثاين
 .ًياّتصورً، وجعلها مدلوال ّتامميةلوصفية وجتريدها عن الاإلرسالية يف اجلملة ا

ّوهذا خالف الوجدان البدهيي، حيث إن الوجـدان يقـيض بكـون النـسبة 
 يف اجلملة الوصفية، بخالف احلـال ّتامةاإلرسالية الطلبية هي النسبة احلكمية ال

 .)١(<يف اجلملة الرشطية
 ذكرنـاّننا  أل؛ني اهليئةًأساسا الربط املخصوص غري موجود بني الوصف وب

هو ي ّتوقفالربط الّإنام  و،ربط يفيد االنتفاء عند االنتفاءّ كل ليسّأنه   ـفيام سبقـ 
الربط االسـتلزامي فـال، ويف املقـام الـربط بـني الوجـوب ّأما ، الذي يفيد ذلك

 .ّيّتوقف ال ربط ّوالوصف ربط استلزامي
ّ 

 احلكـم بوجـوب ّ بـاملفهوم عـىل انتفـاء طبيعـيّدليفهل >: )قدس سره (قوله  •
 يف ّتقـدمكـام  ـ هذا املعنـى ا ولكن بعد أن تقبلوا منّ،<...اإلكرام عن غري العادل
ليس هذا ولكن ، إذا انتفى القيد ينتفي شخص احلكمّأنه   ـقاعدة احرتازية القيود

ن الربط عـىل نحـو أن يكو : عىل ركننيّتوقفاملفهوم يّإن : قلناّننا ؛ ألهو املفهوم
                                                 

 .٧١٠، ٧٠٩، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّيا إىل انتفاء طبيعيّ وأن يكون انتفاء الرشط مؤد،ّتوقفال ّنـدعي أنونحن  . احلكمً ّ 
 .الركن الثاين غري موجودّ فإن عىل مسلك العراقيّأما  ،ٍكال الركنني غري موجود

عـىل  احلكـم بوجـوب اإلكـرامداللـة  : أي،<بعد الفراغ عن داللته>: قوله• 
إذن إذا انتفـى قيـد العدالـة  .ًبيقا لقاعدة احرتازية القيود تط؛انتفاء شخص احلكم

عادل جيب إكرامه بوجـوب ال هذا الفقري غري ّينتفي شخص هذا الوجوب، ولعل
انتفاء الطبيعـي عنـد انتفـاء يف الكالم ّإنام .  بشخص آخر وال حمذور يف ذلك،آخر
 ؟لطبيعي فهل اجلملة الوصفية إذا انتفى فيها القيد ينتفي فيها ا،القيد

 العراقـي يف إثبـات ّحقـقعـىل مـسلك املّ أنـه واجلـواب> :)قدس سـره  ( قوله •
 ،ّة عـىل الـركن األولّ التي وقع الكالم فيها دالاجلملّ كل ّبأن، القايض <املفهوم

 .مل ينتفي فيها الركن الثاينولكن بعض اجل
املخـصوص  داللة اجلملة املذكورة عىل الـربط ّيفرتض أن>: )قدس سره ( قوله •

 . موجودّاألول إذن الركن <مةّاملستدعي النتفاء احلكم بانتفاء الوصف مسل
 .احلكم :أي، < املربوط بالوصفّجه البحث إىل أنّيتّإنام و> :)قدس سره( قوله •
 . بانتفاء الوصف الذي هو احلكم،<والذي ينتفي بانتفائه> :)قدس سره( قوله •
 احلكم باإلطالق وقرينـة َّ طبيعين نثبت كونههل يمكن أ> :)قدس سـره  ( قوله •

 احلكـم َّ طبيعـي، كون املنتفي وهـو احلكـم هل يمكن أن نثبت:، أي<احلكمة؟
ّألن يذهب عىل عدم إمكـان ذلـك؛ الشهيد األستاذ  ؟باإلطالق وقرينة احلكمة
 فال ،يوجد قيدّ أنه  واملفروض،ال يوجد هنالك قيدأن من رشائط قرينة احلكمة 

 . يف اجلملة الوصفية)أكرم(جراء اإلطالق وقرينة احلكمة يف معنى إل
 . إثبات الركن الثاين<ال يمكنّ أنه والصحيح>: )قدس سره( قوله •
املـوىل ال ّألن  ؛<ةّ بمـدلول املـادّمقيدة مفاد هيئة أكرم ّألن>: )قدس سـره  ( قوله •

 .يريد الوجوب، بل يريد وجوب اإلكرام
 .مدلول املادة طرف للهيئةّأن  باعتبار :، أي< هلاً طرفاباعتباره>: قوله •
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 املـوىل ال يريـد ّ أن؛ باعتبـار< بـالفقريّمقيدةومدلول املادة >: )قدس سره ( قوله •
 . شخص، بل يريد وجوب اإلكرام للفقريّوجوب اإلكرام ألي

ة مـن ّخاصـة ّ مفاد هيئـة أكـرم هـو حـصّ أن:وينتج ذلك>: )قدس سره ( قوله •
 . فإذا كان كذلك فال معنى إلجراء اإلطالق وقرينة احلكمة،<كراموجوب اإل

 .هذا الوجوب :أي ،<يشمل>: )قدس سره( قوله •
 بـني مفـاد أكـرم  املخـصوصطفغايـة مـا يقتـضيه الـرب>: )قدس سـره  ( قوله •

 غايـة مـا يقتـضيه :، أي<ة عند انتفاء العدالةّاصة اخلّوالوصف انتفاء تلك احلص
ال يوجـد ّ أنـه  نحن نقـولّوإال العراقي ّحققعىل مسلك املـ  الربط املخصوص

 ، والوصـف الـذي هـو العدالـة،بني مفاد أكرم يعني اهليئةـ الربط املخصوص 
 ّ ال انتفـاء طبيعـي، وهـذا واضـح،ة عند انتفاء العدالةّاصة اخلّانتفاء تلك احلص

 .هيئة أكرمال يمكن أن نجري اإلطالق وقرينة احلكمة يف مفاد ّننا  أل،احلكم
 . آخرً إشكاالّتقدمإىل اإلشكال امل :أي ،<أن نضيف إىل ذلك>: قوله •
 نـسبتني ّتوسـطهـو بّإنـام  ربط مفاد أكـرم بالوصـف ّفإن>: )قدس سره ( قوله •

مـن خـالل تقييـد يكـون ط الوجـوب بالعدالـة اارتبّألن  ،<يتنيناقصتني تقييد
 إكرام الفقري ال ّ ألن؛ناقصة ه النسبوهذ. ييد الفقري بالعدالةاإلكرام بالفقري وتق

 . السكوت عليهّالفقري العادل ال يصحو السكوت عليه، ّيصح
تان ناقصتان مها اللتـان ربطتـا احلكـم بالوصـف، فـأين ّإذن نسبتان تقييدي

 .نعم، يوجد عندنا اسـتلزام. ّتوقفال يوجد ف ماذا عىل ماذا؟ ّتوقفو؟ ّتوقفال
 . إلثبات املفهومٍوهو غري كاف

 . يشء آخرّتوسط ال ب،<ة الفعلّمرتبط بذاته بمدلول ماد>: )قدس سره( قوله •
 .ة الفعلّماد :أي، <وهي>: )قدس سره( قوله •
 .موضوع احلكم وهو الفقري :أي ،<وهذا>: )قدس سره( قوله •
 وااللتصاق ال بنحو املعنـى ّتوقفّوال يوجد ما يدل عىل ال> :)قدس سره ( قوله •
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 وجـوب اإلكـرام ّ يوجـد عنـدنا يف اجلملـة أنال ّألنه ؛ كام هو واضح<االسمي
ية ال بنحو املعنـى ّتوقفال توجد عندنا نسبة ف ً. عىل أن يكون العامل عادالّتوقفم

 .االسمي وال بنحو املعنى احلريف
 لعـدم ؛< اجلملة الوصفية لـيس هلـا مفهـومّفالصحيح أن>: )قدس سـره  ( قوله •
 العراقـي ّحقـقعىل مسلك املّأما ، واملصنّف ، هذا عىل مسلك كال الركننيّمتامية

 . الركن الثاينّمتاميةلعدم ف
 اجلملـة ّنلتزم أنّأننا  إشارة إىل ما ذكره يف احللقة الثانية، من ،<نعم>: قوله •

: إذا قـالاملوىل ّ؛ ألن ية، بل بنحو اجلزئيةّالوصفية هلا مفهوم ولكن ال بنحو الكل
أخذ قيد العدالة يف العامل، فإذا كان العلامء غـري العـدول هو  ف،دلأكرم العامل العا

 .ًاللجملة الوصفية مفهومّفهذا يعني أن  ،ًال جيب إكرامهم مجيعا
إذن يمكن إكرام العلـامء غـري هلا، مفهوم ال  اجلملة الوصفية ّأنواملفروض 
ة من  عرشيوجدّ أنه افرتضنافلو .  ولكن بشخص آخر من احلكم،ًالعدول مجيعا

أكـرم : ( قـالّاألول ومخسة غـري عـدول، اخلطـاب ، مخسة منهم عدول؛العلامء
 جيب إكرامهم؟هل  فهؤالء الغري عدول ،)العلامء العدول

 ّنإ : وإن قلنـا،إكرامهم ثبت للجملة الوصفية مفهـوم ال جيب ّبأنهقلنا فإن 
. مبـشخص آخـر مـن احلكـإكرام اجلميع يمكن فاجلملة الوصفية ال مفهوم هلا 

أن  ّاألولمن  كان بإمكانه ّألنه ،ً فذكر قيد العدالة كان لغوا،ً ممكناوإذا كان ذلك
  ! ملاذا يقول أكرم العلامء العدول؟،)أكرم العلامء: (يقول

ّأن  :أي ،بنحـو جزئـيللجملة الوصـفية ولكـن وهذا معناه ثبوت املفهوم 
ّأقل  ال ،ّاألولطايب  أولئك اخلمسة الذين خرجوا من خّإن: املوىل يريد أن يقول

ً لو أكرموا مجيعا بخطاب آخر لـزم أن يكـون ّوإال ،أن ال يكرمّالبد واحد منهم 
 . ًقيد العدالة لغوا
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ü البحث املنطوقي 
ü البحث املفهومي 

 ّمفهوم الغاية عند املصنف •
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وقع البحث بني األعالم يف داللة اجلملة الغائية عىل املفهوم أو عدم داللتها 
َيا   ها ا يـن آمنـوا إذا {:  كقوله تعاىل،اة بغايةّ إذا وردت قضية مغي:عليه، بمعنى

ِ ُ َ َ ِ  َ َ َ

ْ مــتم إ  ا ــصالة فاغــسلوا وجــوه م وأيــدي م إ  ا مرافــق وا ــسحوا برءوســ م  ْ ْ ُْ ُ ُ  ِ ُِ ُ ُِ ُ َُ ْ ُ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ
ِ َِ َِ ْ َ ُ ُْ َ

ِوأرجل م إ  الكعب  ِْ َ ْ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ ّ عىل انتفاء احلكم عـام بعـد الغايـة أو عنهـا ّتدل، فهل )١(}َ
 ينبغـي ، منهـاّبعدها؟ وقبل الدخول يف ذكر األقوال يف املسألة وبيان احلـقوما 

 .رشح مصطلحات املسألة
 

هـا؛ نياثة اصطالحات، ينبغـي الكـشف عـن معيف اجلملة الغائية هناك ثال
 ّأماو). ىّحت(، و)إىل (: فهي من قبيلأداة الغايةّأما . ىّالغاية، وأداة الغاية، واملغي

، )صم إىل الليل: (د بأداة الغاية، ففي قولناّيُفهو عبارة عن احلكم الذي ق: ىّاملغي
 . ى هو الوجوبّاملغي

 :ٍالغاية فتطلق ويراد منها أحد معانّأما و
 موضوععن ًمدخول أداة الغاية، وهذا املدخول تارة يكون خارجا : ّاألول 

َأتموا ا صيام {: احلكم كام يف قوله تعاىل َ   ِ
َ

ِإ  ا ليل
ْ  َ

ال حكـم بعـد ّ أنـه ، بمعنـى)٢(}ِ
ًيكون مدخول األداة ملحقا عرفا بام قبلهـا، كـام تقـول: وأخرى. دخول الليل ً :

وكذلك األمر بالغـسل بحـسب . مع رأسها :أي، )رأسهاّ حتى أكلت السمكة(
ِفاغسلوا وجوه م وأيدي م إ  ا مرافـق{: مفاد قوله تعاىل ِ َ ََ ْ َ

ِ ْ ُْ َُ َِ ْ
َ ُ ُ ُ ِ ْ املرفـق كـون ّفـإن  ،}َ

 .ا ال خالف فيه يف فقه الفريقنيّ احلكم ممداخل يف موضوع
                                                 

 .٦: املائدة )١(
 .١٨٧: البقرة )٢(
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. تطلق الغاية ويراد هبا هناية اليشء، أو ما ينقطع عنده اليشء: الثاين والثالث
 األكـل ّ، فهل الـرأس مـأكول أم أن)رأسهاّ حتى أكلت السمكة: (فعندما تقول

 هناية اليشء كبدايتـه ّ باعتبار أنً؛ يكون الرأس مأكوالّاألول عنده؟ فعىل ّتوقف
.  فهـو غـري مـأكول،األكل انقطع عند الـرأسّ فإن ى، وعىل الثاينّداخلة يف املغي

ّ فـإن ؛ من املعنيـني اآلخـرين وشـامل هلـامّ أعمّاألول املعنى ّ من هذا أنّتضحاو
 .)١( وقد يكون ما ينقطع عنده اليشء،مدخول األداة قد يكون هناية اليشء

 

 :اعتاد علامء األصول أن يبحثوا اجلملة الغائية يف مقامني
ى؟ وهذا بحـث يـستفاد ّ هل الغاية داخلة يف املغي:يف املنطوق، وهو: ّاألول

 .من املدلول املطابقي للجملة
  الغاية؟ ّتحقق هل احلكم ينتفي ب:يف املفهوم، وهو: الثاين

 .وق له أثر يف البحث املفهوميّومن الواضح أن البحث يف املنط
، وقلنـا بثبـوت املفهـوم )اغسل يدك إىل املرفق: (لو قال املوىل: توضيح ذلك

ٍهلذه اجلملة، واخرتنا يف البحث املنطوقي أن الغاية خارجة عن املغيى، فحينئـذ ال  ّ
  ـعىل القول بثبوته ـ ّألن املفهوم: وإن شئت قلت. ّجيب غسل املرفق؛ ألنه خارج

عـىل وجـوب الغـسل مـن أطـراف ّ دل ًيبدأ من املرفـق فـصاعدا، فـاملنطوق ّإنام
 .عىل عدم وجوب غسل املرفق وما فوقهّ دل األصابع إىل ما قبل املرفق، واملفهوم

ٍى، فحينئـذ جيـب ّ الغاية داخلة يف املغيّ اخرتنا يف البحث املنطوقي أنّأما إذا
يبـدأ مـن ّإنام  عىل القول بثبوته ـ ّألن املفهوم ـ: أو قل.  داخلّألنهغسل املرفق؛ 

عىل وجـوب الغـسل مـن أطـراف األصـابع ّ دل ًبعد املرفق فصاعدا، فاملنطوق
 .ًعىل عدم وجوب غسل ما بعد املرفق فصاعداّ دل ى املرفق، واملفهومّوحت

                                                 
 . البحثّعدها عن حملُ لب)دام ظلّه ( هبا الشارحِرى للفظ الغاية مل يأت أخٍهناك معان )١(
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ّثم إن  للمقـام الثـاين، ونحـن نبـدأ باملقـام ّإال ض يف املـتن ّ مل يتعراملصنّفّ
 . البحث يف املقام الثاينينثنّّ ثم ،ّاألول
    ا نطوق: ّاألولا قام 

ّاختلف األعالم يف دخول الغاية يف حكم املغيى أو عدم دخوهلا عىل أقوال، 
 ذا ًشـيئا  ـًمـثال ـ )ىّحتـ( و)إىل( البحث هاهنا هو ما إذا كـان مـدخول ّوحمط>

رفـق يف ، وامل)رس مـن البـرصة إىل الكوفـة(:  أو امتداد، كالكوفة يف مثـلاءأجز
لـه ّ ممـا رفـق العظمـنيّ حمـل  بناء عىل كـون املرفـق)وأيديكم إىل املرافق(: قوله

  ؟ المغاية داخلة، أّأن الامتداد، فيقع البحث يف 
بتنـاء ا و؟ الم غايـات األجـسام داخلـة فيهـا، أّالبحث العقيل عن أنّأما و

بحـث أ وعدمـه، فهـو بمعـزل عـن الّ الـذي ال يتجـزءالكالم عىل امتناع اجلـز
 . األصويل
لو كان املدخول هلام غري قابل للتجزئة واالمتداد كالفصل املـشرتك، ّ أنه كام

ال ّ مما فال ينتج البحث النتيجة املطلوبة، لكن تعميمه بالنسبة إىل مطلق مدخوهلام
عىل بعض التقادير، كام يف كثـري مـن املـسائل ّإال  الثمرة ّرتتبمانع منه، وإن مل ت

 :يف املسألة أقوال مخسةو. )١(<األصولية
. عرف لـه قائـلُ ال يّوهذا القول شاذ. ًى مطلقاّدخول الغاية يف املغي: ّاألول

ّ ثـم ،)النهايـة(نعم هذا القول هو الذي استظهره الشيخ األنـصاري مـن لفـظ 
 األظهر ّولعل>: قال الشيخ األنصاري. الكالمّ حمل ّرفضه ألنه ال جيدي فيام هو

ّ حيث قد عرفت من أهنـا األمـر املنتـزع ؛ًالدخول مطلقا) النهاية(بمقتىض لفظ 
ًعام نفرض جزءا ّ أخريا لليشء املفروض امتداده بمالحظة ما يغايره ويـضاده يف ّ ً

                                                 
 تنظـيم مؤسسة حتقيق ،)قد سره( اخلميني اإلمام تأليف ،مناهج الوصول إىل علم األصول )١(

 .٢٢٢، ٢ج: ـه ١٤١٥ الثانية، الطبعة قم، اخلميني، اإلمام آثار ونرش
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ً أيضا ينتزع مـن اجلـزء ّإنهومنه يظهر حال االبتداء يف كلمة االبتداء، ف. األغلب
 . لليشءّاألول

؛ إذ ال يعقل النزاع املذكور فـيام إذا الكالمّ حمل ّأن ذلك ال جيدي فيام هوّإال 
ّهناية باملعنى املذكور، بل البد من أن يكون ذلك ) إىل(، أو )ّحتى(دخول كان امل

ّيفرض له أجزاء كثرية ـ مثال ـ كام نبّ مما املدخول وذلك ال يكون هنايـة . هنا عليهً
مـن ؛ إذ ايـةيف احلقيقة، بل هو تسامح يف جعل ما ينتهي عنده اليشء املغاير له هن

، )ما ينتهـي عنـده الـيشء(، وهو النهاية، و)ما به ينتهي اليشء(الواضح افرتاق 
 .)١(<ّتقدمعىل ما زعمه املعرتض املّضد وهو ال

 ة حدود اليشء خارجـّ باعتبار أن؛ًى مطلقاّعدم دخول الغاية يف املغي: الثاين
 وجـود عنه، ومحل صاحب هذا القول املوارد التـي يظهـر فيهـا الـدخول عـىل

 . )٢(القرينة فيها
ّكانت الغاية من جنس املغيى فداخلة فيه، وبني إذا التفصيل بني ما : الثالث

ل غـري ّوفـص>: قال يف هدايـة املـسرتشدين. عدم كوهنا من جنسه فخارجة عنه
 حكم بدخوهلام فيـه، ىّا من جنس املغي فإن كانواحد منهم بني املجانس وغريه،

 املجـانس يف االبتـداء ّالذكرى حيث قال بـدخول احلـدح به الشهيد يف َّكام رص
وعـزاه مجاعـة يف . بعت الثوب من هذا الطرف إىل هذا الطرف: واالنتهاء، مثل
 .)٣(ً<ة قوالّد، وحكاه ابن هشام ونجم األئمّالثاين إىل املرب

ّ فداخلـة يف املغيـى )ّحتى(التفصيل بني كون الغاية مدخولة لكلمة : الرابع
                                                 

 .٩٧، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار )١(
، هذا القول إىل نجم األئمة، )٩٦، ص٢ج(نسب الشيخ األنصاري يف مطارح األنظار  )٢(

 ٦٨٦ سنة ّبادي النجفي املتوىفامة ريض الدين حممد بن احلسن االسرتّوهو الشيخ العال
 .ن أحسن رشوحهاِإنه م: هـ، له رشح جامع ولطيف عىل الشافية قال عنه السيوطي

 .٥١٥، ص٢ج: بق، مصدر ساهداية املسرتشدين )٣(
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وهذا القول هو خمتار الزخمرشي كـام . فخارجة) إىل(دخولة لكلمة وبني كوهنا م
 .)١( يف املطارحيليه الشيخ األنصارإنسبه 

رست مـن : (ًالتفصيل بني كون الغاية قيدا للفعل كقـول القائـل: اخلامس
وهذا هـو خمتـار  .فداخلة، وبني كوهنا غاية للحكم فخارجة) البرصة إىل الكوفة

التفـصيل بـني كـون ّاحلـق >: ر، حيث قـالرري يف الدالشيخ عبد الكريم احلائ
 ففـي ، وبني كوهنا غايـة للحكـم كاملثـال الثـاينّاألول للفعل كاملثال ًالغاية قيدا

الظاهر من املثال املـذكور دخـول جـزء مـن الـسري ّ فإن ؛ىّ يف املغية داخلّاألول
 ّتخـصصظاهر منـه دخـول الـسري املّأن ال كام ، بالكوفة يف املطلوبّتخصصامل

ا موجبـة ّهنـأاملفـروض ّ فـإن  ويف الثاين خارجة عنـه،يف املطلوبًأيضا بالبرصة 
  .)٢(< هباّتخصصلرفع احلكم فال يمكن بعثه إىل الفعل امل

ّوالظاهر عدم الدخول فيها مطلقا؛ ألن املتفاهم العريف من القـضية املغيـ ّ اة ً
ء القـراءة إليهـا ال ، هـو انتهـا)إين قرأت القرآن إىل سورة يـس: (بغاية كقولك

مـا ّإال منه فهم ُ يّ، فإنه ال)ِالصباحّ حتى نمت البارحة: (قراءهتا؛ وكذلك قولك
 .وهو انتهاء النوم إىل الصباح) نمت البارحة إىل الصباح: (فهم من قولك

الصحيح هو القول الثاين، يعني عـدم دخـول >: )قدس سره ( اخلوئي ّالسيدقال 
بطـالن : الثانيـة. هذا القـولّ صحة :األوىل، فلنا دعويان؛ ًى مطلقاّالغاية يف املغي
 .سائر األقوال

فهم العـرف وارتكـازهم، هو ّإنام ّألن املرجع يف املقام ف: الدعوى األوىلّأما 
، )صـم إىل الليـل: (اة بغايـة كقولنـاّتفاهم العريف من القضية املغيّأن املوالظاهر 

ْفاغسلوا وجوه م{: وكقوله تعاىل ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ ِ وأيدي م إ  ا مرافقَ ِ َ ََ ْ َ
ِ ْ ُ َ ِ ْ

، وما شاكلهام هو عدم }َ
                                                 

 .٩٦، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح األنظار: انظر )١(
 .٢٠٥ص ، ١ ج :درر الفوائد )٢(
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:  كـام يف مثـل قولنـا،نـة عـىل الـدخوليفيام قامت قرّإال ى ّدخول الغاية يف املغي
 .، أو ما شاكل ذلك)رست من البرصة إىل الكوفة(

ذكرنـاه يف الـدعوى األوىل بطـالن القـول ّ ممـا فيظهر: الدعوى الثانيةّأما و
ال فرق يف فهم العرف كام عرفت بني كون الغاية مـن ه ّحيث إنث،  والثالّاألول

ما ذكـره شـيخنا ّأما ى وعدمه، وكذا القول الرابع بعني هذا املالك، وّجنس املغي
وكوهنا مدخولة ) إىل( من الفرق بني كون الغاية مدخولة لكلمة )قدس سره (األستاذ 

 عاطفـة ومـورد )ّحتـى(ة  نشأ من اخللط بني مورد استعامل كلمـ)ّحتى(لكلمة 
ّا يف أي مـورد مـن املـوارد إذا ّإهنـًاستعامهلا إلفادة كون مدخوهلا غاية ملا قبلها، ف

ّ حتـى هـمّمـات النـاس كل: (استعملت إلدراج الفرد اخلفي كام يف مثـل قولنـا
. ً عىل كون ما بعدها غاية ملا قبلها، بل هي مـن أدوات العطـفّتدل، ال )األنبياء
 مقتىض الظهور العريف واالرتكاز الـذهني عـدم دخـول الغايـة يف ّأن: فالنتيجة

 . )١(<ىّاملغي
  )٢(ا حث ا فهو : ا قام ا ا 

ّوفيه يبحث أن الغاية سواء كانت داخلة يف املغي  عىل ّتدلأ ،ى أم خارجة عنهُّ
ارتفاع احلكم عام بعد الغاية ـ بناء عىل دخوهلا يف املغيـى ـ أم عـن نفـس الغايـة 

 ى ـ؟ّها ـ بناء عىل خروجها عن املغيوبعد
 ّ >: )عليـه الـسالم  (ًوالغاية قد تكون غاية للحكم كام يف قـول اإلمـام الـصادق 

ّ حـ     ء هـو  ـك حـالل>: )عليه السالم ( وقوله ،)٣(<قذرّ أنه تعلمّ ح   ء نظيف

                                                 
 .١٣٧، ص٥ج: ، مصدر سابقحمارضات يف أصول الفقه )١(
ض إىل األقـوال ّ يف املتن، لكنه مل يتعـر)قدس سـره (وهذا هو املقام الذي أشار إليه املصنف  )٢(

 .)هدام ظلّ(ض هلا الشارح ّالتي تعر
 .١١٩، باب تطهري الثياب وغريها من النجاسات، ح٢٨٥، ص١ج: هتذيب األحكام )٣(
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ُاغـسلوا َف{: ًوقد تكون غاية للموضوع كام يف قوله تعاىل. )١(<نهحرام بعيّ أنه تعلم ِ ْ

ِوجوه م وأيدي م إ  ا مرافق ِ َ ََ ْ َ
ِ ْ ُْ َُ َِ ْ

َ ُ ُ  ـم {:  كقوله تعـاىلّتعلقًوقد تكون غاية للم. )٢(}ُ

ِأتموا ا صيام إ  ا ليل
ْ  َ

ِ َ َ   ِ
َ{)٣(.  

ًإذا عرفت هذا فاعلم أن يف املسألة أقواال ّ: 
: الثـاينًداللتها عىل املفهوم مطلقا، وهو املشهور، قال ابـن الـشهيد : ّاألول

 ألكثـر ًوفاقـا،  عىل خمالفة مـا بعـدها ملـا قبلهـاّيدلتقييد بالغاية ّأن ال ّواألصح>
 ألكثـر ًوفاقـاّ حجـة  مفهوم الغايـةّأن :ّاحلق>: يّوقال املريزا القم. )٤(<نيّحققامل
مـن قـال ّ كـل  ولذلك قـال بـه،أقوى من مفهوم الرشطّ أنه  والظاهر،نيّحققامل

ّاحلق >: وقال الشيخ األنصاري. )٥(<ض من مل يقل هباية مفهوم الرشط وبعّبحج
ّـ كام عليه كثري من أهل التحقيق ـ أن احلكم املغيـ  بغايـة يرتفـع بعـد حـصول ىّ

، وهـو املـراد ّاألولًالغاية عىل وجه لو قيل بثبوته بعدها كـان مناقـضا للـدليل 
 ّنأر لـك إذا عرفـت هـذا ظهـ...>:  االيـرواينّحقـقوقال امل. )٦(<بمفهوم الغاية

 تفصيله بني ما يرجع فيه القيد بحـسب : ثانيهام...  قده أخطأ يف مقامنياملصنّف
صواب ّأن الـ مـع ،القواعد العربية إىل احلكم وما يرجـع بحـسبها إىل املوضـوع

التفصيل بني مطلق ما يرجع إىل احلكم وما يرجع إىل املوضوع من غري فرق بني 
 .أو لقرينة مقاميةن يكون ذلك بحسب القواعد العربية أ

فال تبعد دعـوى فهـم العـرف للمفهـوم ّإال التفصيل وّ صحة هذا بناء عىل
                                                 

 .٤٠، باب النوادر، ح٣١٣، ص٥ج: ، مصدر سابقالكايف )١(
 .٦: املائدة )٢(
 .١٨٧: البقرة  )٣(
 .٨١ص: ، مصدر سابقمعامل الدين ومالذ املجتهدين )٤(
 .١٨٦ص: ، مصدر سابققوانني األصول )٥(
 .٩٣، ٢ج: ، مصدر سابقاألنظارمطارح  )٦(
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 يـدك مـن األصـابع إىل املـرفقني : فلـو قيـل،من غري فرق بني القـسمنيًمطلقا 
 : كام يفهمون ذلك يف مثـل، فهموا من ذلك عدم وجوب غسل العضد،اغسلها
 .)١(< أكرمهمًزيداّإال العلامء 

:  املرتىض يف الذريعة حيث قالّالسيدً الداللة مطلقا، ذهب إليه عدم: الثاين
 ما عـداه ّ بنفسه عىل أنّيدل ال ّإنهف، ق بغاية أو عددّكم إذا علّأن احلوالصحيح >

ين، مـنهم الفاضـل التـوين حيـث قـال يف ّتأخر وهو خمتار مجع من امل)٢(<بخالفه
 عـىل نفـي وجـوب صـوم ّدليـال ) صوموا إىل الليل: ( قول القائلّنإ>: وافيته

ه ال مالزمـة بـني ّنـااللتزام فألّأما  فظاهر، و؛ّتضمناملطابقة والّأما الليل بوجه، 
 .)٣(<وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم الليل، وهو ظاهر

: ، حيـث قـال)٤( احلائري يف أخريات حياتـهّحققوهذا هو الذي اختاره امل
 كـام يف ، للحكـمًاذ فيـه الغايـة قيـدفيام أخـّ حتى  بمنع املفهوم:ن يقالأيمكن >
ا لو قلنـا بعـد الكـالم ّنأ ملساعدة الوجدان عىل ؛)اجلس من الصبح إىل الزوال(

 ة فلـيس فيـه خمالفـ،)ن جاء زيد فاجلس من الـزوال إىل الغـروبإو( :املذكور
 ّعلـة ّ ليس سنخ احلكم من أيىّغيّأن امل فهذا يكشف عن ،ّاألوللظاهر الكالم 

ن جـاء زيـد إ(ة سواء كانت مذكورة كام يف ّخاص ّعلةسنخ املعلول ل بل ال،ّحتقق
 مـع عـدم الـذكر ّإنـه ف، أم كانت غري مـذكورة،)فاجلس من الصبح إىل الزوال

 .)٥(< عنهاًباّ يكون احلكم املذكور مسبّعلة هنا ةتكون ال حمالًأيضا 
                                                 

 .٢٦٩، ص١ج: هناية النهاية )١(
 .٤٠٧، ص١ج: الذريعة إىل أصول الرشيعة )٢(
  .٢٣٣ص: الوافية يف أصول الفقه )٣(
 .٢٢٠، ص٢ج: ، مصدر سابقمناهج الوصول إىل علم األصول: انظر )٤(
 آيـة األعظـم األستاذ سةّاملقد بقم العلمية احلوزة مؤسس دّاملجد للعالمة ؛درر الفوائد )٥(

 فّللمؤل تعليقات مع ثراه، طاب اليزدي احلائري الكريم عبد الشيخ احلاج العظمى اهللا
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 : بياناتّالتفصيل وله عدة: الثالث
 التفـصيل بـني كـون الغايـة راجعـة إىل  اخلراسـاين، وهـوّمحققلل: ّاألول

ه ّإنـ>: وهذا ما أفاده بقولـه. )١(ّتدل، وكوهنا راجعة إىل احلكم فّتدلاملوضوع فال 
ة عىل ارتفاعه ّ كانت دال...  للحكمًإذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا

ملـا ّال إنسباق ذلك منها، كام ال خيفى، وكونه قضية تقييده هبا، و ال؛عند حصوهلا
 ً كانت بحسبها قيـداّأما إذاو. كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إىل النهاية

 . )٢(< فحاهلا حال الوصف يف عدم الداللة...للموضوع
 ّحقـق بعـد أن وافـق تفـصيل امل)قـدس سـره  ( ّإنـه النـائيني، فّمحقـقلل: الثـاين

األدوات املوضـوعة >: ثبـوتً ـ ثبوتا قال بالنسبة إىل مقـام الّتقدماخلراساين ـ امل
ا مل توضـع خلـصوص تقييـد املفـاهيم ّهنـأللداللة عىل كون مدخوهلا غايـة بـام 

                                                                                                                   
 الـشيخ احلاج العظمى اهللا آلية والتقليد االجتهاد يف ورسالة نافعة وتعليقات ،)قدس سره (

 فة،ّاملـرش بقـم املدرسـني جلامعـة التابعـة اإلسالمي النرش مؤسسة األراكي، عيل حممد
 ).١: (، هامش رقم٢٠٤، ص١ج: اخلامسة

ًج استظهار ضابطة ملعرفة كون الغاية قيدا لنفس احلكم أو كوهنا قيدا ّ املروّحققحاول امل )١( ً
 ًبة من املوضوع واملحمول كان قيـداّإذا ذكر القيد عقيب القضية املرك>: للموضوع فقال

الـصوم (: ، كام إذا قـالّلمحلملفاد هيئتها، وهو ثبوت املحمول للموضوع، والعرض ل
 آخـر ّق هو الوجـوب، بمعنـى أنّ عىل كون املعلّتدل هذه الغاية ّنإ، ف)واجب إىل الليل

 جلعـل الليـل غايـة ً الوجوب كان ذلك منافياِعمره هو الليل، فإذا دخل الليل ومل ينتف
غسل (: ا قاله قيد للموضوع، كام إذّوإذا ذكر القيد قبل احلكم، فظاهره أن.  لعمرهًخراآو

 لكـون ؛ً وارتفاع الوجوب حينئذ عن غسل العضد يكون عقليـا)اليد إىل املرفق واجب
. ًه يف كـون االنتفـاء عقليـاّالوجوب الشخيص القائم بموضوعه كالعرض القائم بمحل

. < مـن املـوردين بقرينـة مقاميـة أو مقاليـةّهذا بحسب الغالب، ويمكن العكس يف كل
 ).١: (، هامش رقم٤١٦، ص٣ج:  الكفايةمنتهى الدراية يف توضيح

 .٢٠٨ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )٢(
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 ، وال خلصوص تقييد اجلمـل الرتكيبيـة كـأدوات الـرشط،فرادية كالوصفاأل
 الـرشط يف الداللـة ت بـني الوصـف وأدواًاّتوسط مًتكون بحسب الوضع أمرا

ال تكون ظاهرة يف املفهـوم يف مجيـع  فهي بحسب الوضع ،عىل املفهوم وعدمها
ن أ ّ بحسب الرتاكيب الكالمية البـدلكنّها ،املوارد وال غري ظاهرة فيه يف مجيعها

 فتكـون حينئـذ ، هلا هو الفعل املذكور يف الكالم ال حمالـةّتعلق واملء، بيشّتعلقت
  فتلحـق بـأدوات،فراديظاهرة يف كوهنا من قيود اجلملة ال من قيود املفهوم األ

 فيام إذا قامت قرينـة عـىل ، نعم. فتكون ظاهرة يف املفهوم،الرشط من هذه اجلهة
 كـان ،)رس مـن البـرصة إىل الكوفـة( : كام يف مثل،ىّدخول الغاية يف حكم املغي

 للمعنـى ً بظهور كونـه قيـداًظهور القيد يف نفسه يف رجوعه إىل اجلملة معارضا
 فيكــون ،ىّيف حكــم املغيــفـرادي مــن جهــة مناســبة ذلــك لــدخول الغايــة األ

مل ينعقد ّإال  و،م ذلكّخر قد أحدمها أظهر من اآل فإن كان،الظهوران متصادمني
 .)١(<ًللكالم ظهور أصال

ُفيام إذا كانت الغاية ّتص النزاع خيّ حمل ّ أن:هد اخلوئي، وحاصلّللسي: الثالث
لـيهام لكـان ؛ إذ لـو كانـت راجعـة إّتعلقًراجعة إىل احلكم ال إىل املوضوع أو امل

ّحاهلا حال الوصف، حيـث إن املـراد مـن الوصـف مطلـق القيـد الراجـع إىل 
ً سواء كان وصفا اصطالحيا أم حاال أم متيّتعلقاملوضوع أو امل ً ًا أم ظرفـا أو مـا يزً ً

شاكل ذلك، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف، فـال 
فال شـبهة يف >ً كانت قيدا للحكم ّأما إذاو. فهومٍية حينئذ عىل املئ اجلملة الغاّتدل

 داللتهـا ّ الغاية، بل ال ببعد أن يقال إنّحتققداللة القضية عىل انتفاء احلكم عند 
 عـىل ّيـدللـو مل ّ أنه عىل املفهوم أقوى من داللة القضية الرشطية عليه، رضورة

 ،يس بغايـة يعني ما فرض غاية لـه لـ،ن فرض وجود الغاية عدمه ماملفهوم لزم
                                                 

 .٤٣٧، ص١ج: ، مصدر سابقأجود التقريرات )١(
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 .ً ثبوتا)١(<ذن ال ريب يف الداللة عىل املفهومإ ف،وهذا خلف
 

 :ر ركننيّ من توفّالبد ف،مااملفهوم يف مجلة ّ يتم لكيّ أنه ً سابقاّتقدم
استفادة الربط بالنحو الـذي يـستدعي االنتفـاء عنـد االنتفـاء مـن : ّاألول

 .اجلملة
ّطبيعـي هـو ى ـ ّـ الذي هو املغي  عىل القيدّتوقفامل وّعلقّأن املإثبات : الثاين

 . ال شخصهاحلكم
ّواجلملة املشتملة عىل الغاية من املسلم داللتهـا عـىل الـربط بـالنحو الـذي 

ّ الغايـة؛ باعتبـار أن ّحتقـقانتفاء احلكم عند  :أييستدعي االنتفاء عند االنتفاء، 
 احلكم ال ّبأن بعدم داللتها عىل ذلك، وقلنا  فلو قلنا.معنى الغاية يستبطن لذلك

 ،رض غاية ليس بغايـةُ الغاية، للزم أن يكون ما فّحتققمع ّ حتى ّينتفي بل يستمر
 . العراقي يف مجلة الغاية واضح الصوابّحققوعليه يكون مسلك امل. وهو خلف

ّ الكالم عىل الركن الثـاين، فـإذا ثبـت أن املغيـّوعليه فسوف ينصب ى هـو ّ
ّ ثبـت أن املغيـّأما إذا احلكم كان للجملة الغائية مفهوم، ّعيطبي ى هـو شـخص ّ

ّإال وهذا ال يمكن إثباتـه . ٍاحلكم فحينئذ ال يمكن إثبات املفهوم للجملة الغائية
 ِات احلكمة يف احلكم، وهي ال جتري يف املقام كام مل جتـرّمقدمبإجراء اإلطالق و

ي مفاد أداة الغاية، هي نسبة ناقصة، وقـد ّيف الوصف؛ ألن النسبة الغائية التي ه
جتري فـيام لـو كانـت ّإنام ّأنه ات احلكمة فيها، وّمقدمعرفت عدم إمكان إجراء 

 .ّتامةالنسبة 
 نكتـةمن اإلشـارة إىل  ّالبحث يف الركن الثاين البدّ يتم لكي:  توضيح ذلك

ئـة ـ كـام ال  هيئـة، واهلي)صم(ّ فإن ،)صم إىل الغروب: (إذا قال املوىل: حاصلها
                                                 

 .١٣٨، ٥ج: ، مصدر سابقحمارضات يف أصول الفقه )١(
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ّن إ فّ عن هذه اجلملة بمفهوم اسميّخيفى ـ من املعاين احلرفية، فإذا أردنا أن نعرب
 احلـريف املوجـود يف إذا أردنـا حتويـل املفهـوم: وإن شئت قلت. ني أسلوبهناك
مفـاد  ّ اسـميمفهومإىل ، )إىل(، و)ّحتى(واملفاد بمثل  )صم إىل الغروب( :مجلة

 :ني أسلوبهناكّن إ ف،)الغاية(بنفس لفظ 
، )ى بـالغروبّوجـوب الـصوم مغيـ(: ّأن هذا القول يوازي قولنـا: ّاألول

، فكـام يوجـد فيهـا حكـم وهـو )الربـا ممنـوع: (فتكون هذه اجلملة نظري قولنا
احلرمة، وموضوع هلذه احلرمة، ونستطيع أن نجري اإلطالق وقرينة احلكمـة يف 

ه ممنوع، كذلك يف ّ الربا وطبيعي مطلقّأن :أي، ) ربا حرامّكل: (املوضوع ونقول
، فوجــوب الـصوم بمثابــة الربــا، )ى بــالغروبّوجــوب الــصوم مغيـ: (قولنـا

ى ّ فيكـون املغيـ، فتجري قرينة احلكمة عىل نحو واحـد)ممنوع( بمثابة )ىّمغي(و
 . وجوب الصومّبالغروب هو طبيعي

، )بى بـالغروّغيـامل وجوب الصومجعل الشارع : ( قولنايوازيّ أنه :الثاين
ّوحينئذ ال يمكن إثبات أن امل  هو جعل وإنشاء ّعلق احلكم، بل املّ هو طبيعيّعلقٍ

ًفلو فرضنا أن املوىل جعل وجوبا. ّخاص  هنـاك كـان  آخر للصوم بعد الليل، ملاّ
 .ٍ اجلملة ـ حينئذ ـ عىل االنتفاء عند االنتفاءّتدل بني اجلملتني، فال ٍتناف
املعنـى ) صم إىل الغـروب: (قام حتويل مجلةإذا استظهرنا يف مّ أنه :ّتحصلف
 كان للجملة الغائية مفهوم، وإذا استظهرنا املعنى الثـاين فـال يكـون هلـا ،ّاألول
 .مفهوم
ّيف أن اجلملة املذكورة يف قوّ شك وال مـن فهـم ُ يّة القول الثاين، ألنه الـذيّ

ًهذا اخلطاب هو أن الشارع قد جعل وجوبا للـصوم، واملـربز هلـذا اجل عـل هـو ّ
 هـذا فـال ّتـضحفـإذا ا. ّاألوله القول الثاين دون ّحيققخطاب الشارع، وهذا ما 

 الغاية عىل انتفاء شـخص احلكـم عنـد ّتدلنعم، . يكون للجملة الغائية مفهوم
 .  غايتهّحتقق
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يمكـن أن يـرد ّ أنـه هذا معناهو ،إذا انتفت الغاية ينتفي الشخص:  َفإن قلت
 . ًيكون جميئه بالغاية لغواٍ، وحينئذ عنه الغايةما انتفت ّ كل وجوب آخر يشمل

املفهـوم ّإن اجلملـة الغائيـة تفيـد : نقـولإلخراج الغاية عن اللغوية : ُقلت
 . يف اجلملة الوصفيةّتقدم  الذينابنحو السالبة اجلزئية، بنفس البي

 بـام بحوثـه الـركن الثـاين يف ّمتامية عدم )قدس سـره  (ب األستاذ الشهيد ّوقد قر
ّن الركن الثاين غري تامإ>: هّنص ات احلكمـة يف ّمقدمّ، ألن طريق إثباته هو إجراء ّ
ات احلكمة فيه مستحيل كام يف ّمقدم وإجراء اإلطالق و الذي هو احلكم،ّعلقامل

ّالوصف، ألن النسبة الغائية التي هي مفاد أداة الغايـة هـي نـسبة ناقـصة، قـد  وّ
جتـري فـيام لـو كانـت ّإنام ّأنه فيها وات احلكمة ّمقدمعرفت عدم إمكان إجراء 

 .ّتامةالنسبة 
ًإنيا«ّوتوضيح كون النسبة الغائية ناقصة يمكن إثباته  يمكن ّأنه  :أي، <ًّمليا و،ّ

هـذا عبـارة عـن  و أو ناقـصة،ّتامـةإثباته تارة بعد حتصيل ميزان كـون النـسبة 
قـصة، وهـذا  أو الناّتامـةوتارة أخرى بحسب نتـائج النـسبة ال .ّاإلثبات اللمي

 .ّعبارة عن اإلثبات اإلين
ًأما إثبات كون النسبة الغائية ناقصة، إنيا ّ ّ ّ، فلوضوح نقصان اجلملـة الغائيـة ّ

ّالصوم إىل الليل، فإنه ال يصح: وحدها، كام يف قوله هـي ال  و السكوت عليهـا،ّ
 نعم . متاع زيد:ّختتلف يف النقصان عن اجلملة الوصفية أو اإلضافة كام يف قوهلم

ًتصلح أن تكون منبها  . يف املقام ال أكثرّ
ًوأما إثبات كوهنا ناقصة، مليا ّ  ىّاملغيـ وّ، فألن النسبة الغائية تربط بني الغايـةّ

نـسبة ّ كل ّنأقد عرفت  و،ّاملتكلميف عامل الواقع واخلارج، بقطع النظر عن ذهن 
راء ر إجـّحينئـذ يتعـذ ويكون موطنها األصيل هو اخلارج تكون نـسبة ناقـصة،

ّات احلكمة إلثبات كون املعلق عىل الغاية واملغيّمقدم ، ّطبيعـي احلكـم هبا هو ىّ
 .ًكام عرفت تفصيله سابقا
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 :يريـد معنـى قولنـاّ أنـه نـصب قرينـة عـىل وصم إىل الليل،:  لو قال،نعم
 . إىل الليل، لكان لتلك اجلملة مفهومىّوجوب الصوم مغي

ية للحكم، ال يثبـت هلـا مفهـوم، إن كانت غا وّن الغايةأفالصحيح : وعليه
 .)١(<ّتقدمنة وعناية زائدة كام وّإال ببذل مؤ

ّ 

 ، عن داللة هـذا القـولُ فيبحث:، أي<فيبحث عن داللته>: )قدس سره (قوله  •
 . كان ينبغي تأنيث الضمريّوإال ،ال داللة اجلمل

 الـربط بـالنحو الـذي هنا يف داللة اجلملـة عـىلّ شك وال>: )قدس سره ( قوله •
النـسبة الـذي هـو  الـربط املخـصوص : يعنـي،<يستدعي االنتفاء عند االنتفاء

 .)قدس سره(د األستاذ ّ عىل مسلك السييةّتوقفال
 . عىل ذاكّتوقفهذا مّأن   يستبطن: أي<معنى الغاية يستبطن ذلك>: قوله •

 .<؟...ص احلكمشخ أو ّطبيعي احلكمى هل هو ّغيّأن امل> :)قدس سره( قوله
ّ املطلب نعرب بجملتني اسـميتني إحـدامها ّتضحلكي ي: د الشهيد يقولّالسي

نعـرف أن ّالبد  واألخرى تفيد انتفاء الشخص، وبعد ذلك ،تفيد انتفاء الطبيعي
 مـن أن يقـول ًبـدال املـوىل :تـارةف . من املعنيني واحدّأيتفيد ية ئّأن اجلملة الغا

: وأخرى يقـول، ) بدخول الليلىّ الصوم مغيوجوب: ( يقول،)صم إىل الليل(
ّني وجوبا مغيّاملكلفا ّجعلت لكم أهي( ّن إ فـ وكام هـو واضـح).ى بدخول الليلً

ات احلكمـة، ّمقدمففي األوىل يمكن إجراء اإلطالق و. اجلملتني بني ًا فرقهناك
 .ويف الثانية ال يمكن

 .عي انتفاء الطبي: يعني،<ّاألولفعىل >: )قدس سره( قوله •
 . يعني انتفاء الشخص،<الثايندونه عىل >: )قدس سره( قوله •

                                                 
 .٧٣٤، ٧٣٣، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي )١(
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ل الغايـة مـن مفهـوم ّولتوضيح املـسألة يمكننـا أن نحـو>: )قدس سره ( قوله •
ّمعنى حريف  من:، أي<ّحريف ّمعنى حريف، )ّحتى(، و)إىل(ّباعتبار أن  ً ً. 

 بنحـو ،<ى بـالغروبّوجـوب الـصوم مغيـ: فنقول تـارة>: )قدس سره ( قوله •
 . هو اخلرب)ى بالغروبّمغي( و، هو املبتدأ)وجوب الصوم(يكون 
ى ّجعـل الـشارع وجـوب الـصوم مغيـ: ونقـول أخـرى>: )قدس سره ( قوله •

 .ى بالغروبّ مغيً أو جعلت وجوبا للصوم،<بالغروب
 . الذي نجريه يف املبتدأ،<هذا هو مقتىض اإلطالقّألن >: )قدس سره( قوله •
 .مطلق الربا و:، أي<ومطلقه>: ) سرهقدس( قوله •
 .مَّ حمر:، أي<ممنوع>: )قدس سره( قوله •
بمعنـى  ،<ى بمثابة ممنوعّفوجوب الصوم بمثابة الربا ومغي>: )قدس سره ( قوله •

 .ى هو اخلربّوجوب الصوم هو املبتدأ واملغيّأن 
 كانـت  كـام:، أي<فنجري قرينة احلكمة عىل نحـو واحـد>: )قدس سره ( قوله •

 كـذلك يف هـذا الوجـوب جتـري ،قرينة احلكمة جتري يف الربا إلثبات الطبيعي
 .قرينة احلكمة إلثبات الطبيعي

 القـول ّيدلبل  :، أي<ى بالغروبّعىل إصدار وجوب مغي ّيدلبل >: قوله •
قـد يـصدر مـن ّ أنـه  وهـذا ال ينـايف.ى بالغروبّالثاين عىل إصدار وجوب مغي

 .يشء ال ينفي ما عداهال إثبات ّألن ؛ى بالغروبّمغيالشارع وجوب آخر غري 
 فالقول الثاين إذن ال يثبت أكثر مـن كـون الغـروب غايـة>: )قدس سره ( قوله •

 .ثت عنه تلك اجلملةّ لشخص الوجوب الذي حتد: يعني،<لذلك الوجوب
 .صم إىل الليل: ، وهي مجلة<ملة املذكورةّأن اجليف ّ شك وال>: قوله •
جعـل وجـوب منها ُ يفهم إذ ؛ّاألولة القول الثاين ال ّيف قو>: )س سره قد( قوله •

ى ّ لكـم مغيـتـهعل هذا الوجوب الـذي ج،< وإبرازه بذلك اخلطابًالصوم فعال
 .ى بالغروبّ وجوب آخر غري مغيّي أييصدر منّلن ّ أنه  ال،بالغروب



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حتقيق احلال يف مجلة االستثناء •
 ّواء عىل النصأض •



 ٤ج/  رشح احللقة الثالثة ........................................................................... ١٩٢

 
 
 
 
 

 




 


ً 
 





 . 



 ١٩٣ ..........................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 
 

وقع النزاع بني علامء األصول يف ثبوت املفهـوم جلملـة االسـتثناء أو عـدم 
َّاالستثناء تارة يعرب>ثبوته هلا، و  عنـه بمفهـوم ّيعـرب وأخرى ّاسمي عنه بمفهوم ُ

ّعرب  فإن،ّحريف ً فيكـون االسـتثناء حينئـذ قيـدا مـن قيـود ّاسـمي عنه بمفهـوم ُ ٍ
أكـرم العـامل : ستثناء من إجياب، كـام يف قولنـا، سواء كان االّتعلقاملوضوع أو امل

ّ فإن  العامل غري العادل،ُال جيب إكرام: غري الفاسق، أو كان من سلب كام يف قولنا
 .ّتعلق من قيود موضوع احلكم أو املٌاالستثناء فيهام قيد

ّوال إشكال يف عدم املفهوم هلذا النوع من االستثناء، ألنه بحـسب احلقيقـة 
فرادي  املفهوم األِ عىل توصيفّيدل حيث ٌصف، بل هو هو حقيقةيرجع إىل الو

 .ٍ، فيلحقه حينئذ احلكم الذي ذكرناه ملفهوم الوصفّخاصوحتصيصه بقسم 
ّوإن عرب  )َّإال(ـ عنـه بـّ وبام هو نسبة اقتطاعية، كام لو عربّحريف عنه بمفهوم ُ

 فـإن ن من اإلثبـات،أن يكوّوإما أن يكون االستثناء من السلب، ّإما ٍ حينئذ ّإنهف
الثقـة، فـال إشـكال يف ّإال ال جيب تـصديق املخـرب : ، كام يف قولهّاألول من كان

 ّيـدل االستثناء من السلب إثبات، ف:هذا هو معنى قوهلمّ فإن ثبوت املفهوم فيه،
 أكرم العلـامء :ٍحينئذ عىل وجوب تصديق املخرب الثقة، وإن كان من الثاين كقوله

ً حينئذ هل يكون االستثناء من اإلجياب سلبا ليثبت املفهوم ّنهإ ف،اقّ الفسَّإال  هفيـٍ
 .)١(<ال يكون كذلك فال يثبت له مفهوم؟ّ أنه  أمًأيضا،

 

ّإال جيـب إكـرام الفقـراء : (وحتقيق احلال يف اجلملة االستثنائية كقول املوىل
                                                 

 .٧٣٥، ص٦ج:  يف مباحث الدليل اللفظيبحوث يف علم األصول، متهيد )١(
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 .فهوم فيها أو عدم إمكان ذلكموقوف عىل إمكان إثبات ركني امل) اقّالفس
 وهو نفي حكم املستثنى منه عن املستثنى فهـي ّاألول عىل الركن تهداللّأما 

 .كان االستثناء بال فائدةّإال مة؛ وّمسل
داللته عىل الركن الثاين وهو كون املنفي عن املستثنى بـأداة االسـتثناء ّأما و

 جريـان اإلطـالق  ال شخصه، فـذلك موقـوف عـىل إمكـانّطبيعي احلكمهو 
 .أو عدم إمكانه) أكرم(وقرينة احلكمة يف مفاد هيئة 

ّإال أكرم الفقراء : (إذا قال املوىل:  يف مفهوم الغاية ـ ّتقدمتوضيح ذلك ـ كام 
 مفـاد بـنفس لفـظ ّاسـمي عن هـذه اجلملـة بمفهـوم ّ، وأردنا أن نعرب)اقّالفس

ُب إكرام الفقراء يستثنى منه وجو(:  فتارة نقول.ني أسلوبّن هناكإ ف،)االستثناء(
ًجعل الشارع وجوبـا إلكـرام الفقـراء مـستثنى منـه : (، وأخرى نقول)اقّالفس
 ).اقّالفس

ات احلكمة واإلطالق يف احلكم ـ الذي هـو ّمقدمُ يعقل إجراء ّاألولوعىل 
 ال شخـصه، ّطبيعي احلكـمخرج منه املستثنى هو ُ أّأن الذيالوجوب ـ إلثبات 
 .ة االستثناء مفهوموعليه يثبت جلمل

اق مـن ّاستثناء الفـس :أي عىل االستثناء من شخص احلكم، ّيدلالثاين فّأما 
 الذي جعله الشارع وأبرزه، وهو ال يمنع مـن إبـراز وجـوب ّاصالوجوب اخل

ٍاق، وحينئذ ال يمكن إجراء اإلطالق وقرينة احلكمـة ّآخر غري مستثنى منه الفس
 .فهوم فال يثبت جلملة االستثناء م،فيه

، كـان ّاألولإذا رجعت اجلملة االستثنائية إىل مفاد األسلوب ّ أنه :ّتحصلف
. ٍإذا رجعت إىل مفـاد األسـلوب الثـاين فـال مفهـوم هلـا حينئـذّأما هلا مفهوم، 
 . ّاألولة الثاين ال ّ يف قواّها أهنمنواملستظهر 

بـوت املفهـوم ّرصح بثّ أنـه َّهذا ما انتهى إليه األستاذ الـشهيد يف املـتن، إال
الثـاين فهـو ّأمـا و...>: )قـدس سـره   ( قـال  حيثجلملة االستثناء يف بحوث اخلارج،
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ّثابت أيـضا؛ ألن النـسبة االسـتثنائية يف املقـام نـسبة قائمـة بـني املـستثنى منـه  ً
ّواملستثنى يف عامل الذهن، ألنه يف مرحلة الواقع ال معنى لالسـتثناء واالقتطـاع، 

 مــن األزل إىل األبــد، ه املرحلــة قــائم عــىل موضــوععــريض يف هــذهّ كـل ّألن
 إىل األخري، وعدم وجوب اإلكرام ّاألولفوجوب اإلكرام ثابت عىل العلامء من 

فيـه ؛ إذ يكون االستثناء واالقتطـاع يف عـامل الـذهنّإنام ثابت لغريهم كذلك، و
 .ُيقتطعّ ثم ُينسب

 األصيل هو الذهن، وإذا ّ؛ ألن موطنهاّتامةوعليه، فالنسبة االستثنائية نسبة 
ٍ يعقل حينئذ إجراء ّإنه، فّتامةكانت النسبة االستثنائية  ات احلكمة إلثبـات ّمقدمُ

 ال مـن شخـصه، وبـذلك يثبـت ،ّطبيعـي احلكـمّأن املستثنى قـد أخـرج مـن 
 .)١(<املفهوم

ّ 

 .ثناء االستيف داللةّ شك ال :أي، <يف داللتهّ شك ال>: )قدس سره(قوله  •
ّ إال  أكرم العلامء،<عىل نفي حكم املستثنى منه عن املستثنى> :)قدس سره ( قوله •

 ّأن هناك فكام ،الفاسقال تكرم  : يعني، هذا من قبيل أكرم العامل العادل،ّفساقهم
 ، عىل انتفاء الـسالبة اجلزئيـةّيدل عىل انتفاء شخص احلكم، بل ّيدلقيد العدالة 

اق، بـل ّ عىل انتفاء شخص احلكـم عـن الفـسّيدلالستثناء إن ا: ًهنا أيضا نقول
 . عىل انتفاء السالبة اجلزئيةّيدل

لـة أداة بدال نتفـي عـن املـستثنىّأن امل حتقيـق ّولكن املهـم> :)قدس سره ( قوله •
ّ حتقيـق أن ّ، ولكن املهم< أو شخص ذلك احلكم احلكمّاالستثناء هل هو طبيعي

ّ وجوب اإلكرام عن الفساق أو فساق العلـامء ّطبيعيهو  هل عن احلكم املنتفي ّ
 ؟فال يوجد شخص آخر من احلكم يشملهم بوجوب اإلكرام

                                                 
 .٧٣٦، ص٦ج: بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّوهنا أيضا لو حولنا االستثناء> :)قدس سره ( قوله •  إىل مـا ّحـريفًمعنـى  مـن ،<ً
 .يوازيه من املعنى االسمي

 تـارة  لوجـدنا أن باإلمكـان أن نقـولّاسـميإىل مفهـوم >: )قدس سره ( هقول • 
 وجوب إكرام الفقراء ّ طبيعي: يعني،<اقّوجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفس

 .ّتقدماق بنفس التقريب املّاملستثنى من الفس
 ًجعل الـشارع وجوبـا إلكـرام الفقـراء: وأن نقول أخرى>: )قدس سره ( قوله•

 الفقـراء ً وهذا ال ينايف أن جيعل الشارع وجوبا آخر إلكرام،<اقّمستثنى منه الفس
 .اقّوال يستثنى منه الفس

 :، أي<ًجعل الشارع وجوبا إلكـرام الفقـراء مـستثنى منـه>: )قدس سـره  ( قوله 
 . من هذا الوجوبمستثنى



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 أدوات احلرص •
ü امّإن 
ü ّتقديم العام ومحل اخلاص عليه ّ 
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 :  الشتامهلا عىل ركنيه؛ ال ريب فيه داللة اجلملة احلرصية عىل املفهومّمما
وهو داللتها عىل اخلصوصية التي تستدعي االنتفاء عنـد : ّاألولالركن ّأما 

صور بذلك احلكم؛ عني انتفاء احلكم املحصور عن غري املوضوع املحأاالنتفاء؛ 
 . ّن مقتىض احلرص هو وجود تلك اخلصوصيةإإذ 

 ال حكم ذلك ّطبيعي احلكمّوهو إثبات أن املحصور هو : الركن الثاينّأما و
ات احلكمـة أو ّمقـدمم كـذلك، بـال حاجـة إىل ّاملوضوع باخلصوص فهو مسل

ًالظهور اإلطالقي، ألن حرص شخص احلكم أمر كـان ثابتـا بقطـع النظـر عـن  ّ
هـذا . حلرص، وظاهر اإلتيان بأداة احلرص تأسيس مطلب جديد ال تأكيد ما كانا

ًمضافا إىل لغوية حرص الشخص مع عدم انحصار الطبيعي عرفا ً. 
ّكـل ّألن  ال شخصه، ّطبيعي احلكمّال ريب يف أن املنتفي هو : بعبارة أخرى

ا نّـإذا ك، فـنحن  فإذا انتفى موضوعه ينتفي حكمه،حكم هو حمصور بموضوعه
ا نعم، نحتـاج إىل األداة فـيام لـو كنّـ. احلكم فال نحتاج إىل أداة احلرصنريد نفي 
 .هشخصال  ّطبيعي احلكمنريد نفي 
 الشتامهلا عـىل ؛اجلملة احلرصية عىل املفهومال ينبغي اإلشكال يف داللة  ًإذا
 .الكالم يف تعيني أدوات احلرصّإنام  و،ركنيه

ًّ 

ٍن مجلة األدوات التي تفيد حرص حكم بموضوعم ٍ ، فهـي يف )امّإنـ(كلمـة  :َ
ِإ ما ا صدقات  ِلفقراء{: قوله تعاىل َ َ ُ ْ ُ  َ َ َ  

 عىل االختـصاص واحلـرص، ونفـي ّتدل )١(}ِ
                                                 

 .٦٠: التوبة )١(
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ّاستحقاق الصدقات عن غري الفقراء، وأن مستحق . يها هم الفقراء دون غـريهمّ
 : لذلك بوجوهّتدلوقد اس

قـال . لنحاة وترصيح أهل اللغـة واألدب بإفادهتـا للحـرصإمجاع ا: ّاألول
) ّإن(عـىل ) مـا(إذا زيـدت >: وقـال اجلـوهري. <قيل تقتيض احلرص>: الفيومي

 :أيـ ومنهـا >: ّوبه رصح علامء املعاين والبيان، قال التفتازاين. <صارت للتعيني
زيد ّإنام  :ًقلباو ،زيد كاتبّإنام  :ًفراداإ كقولك يف قرصه )امّنإ(ومن طرق القرص ـ 

ّومـن املعلـوم أن تنـصيص . )١(<قـائم زيـدّإنـام  :ً وقلبـاًفراداإ قرصها  ويف،قائم
 .الواضع دليل عىل الوضع

ًوتبـادره منهـا قطعـا عنـد أهـل >: تبادر احلرص منها، قال يف الكفاية: الثاين
 .ّومن املعلوم أن التبادر دليل عىل الوضع. )٢(<العرف واملحاورة

قد تـستعمل يف قـرص املوصـوف عـىل ا ّ إهنّثم>: )قدس سره ( اخلوئي ّالسيدقال 
 فهـي تـستعمل ّاألول وعىل . وقد تستعمل يف عكس ذلك وهو الغالب،الصفة

 أو ما شاكل ذلـك، )زيد عامل أو مصلحّإنام ( : كقولنا، أو املبالغةّالتجوزيف مقام 
  بـامّاملتكلمولكن  له صفات أخرى غريه، ّ حيث إن، صفاته ال تنحرص بهّمع أن

وعـىل  ،ًعـاءّ عليـه ادً فجعله مقـصورا،ال صفة له غريهّأنه بالغ فيه وفرض كّأنه 
 )القـدرة هللا تعـاىلّإنـام ( وً مثال)الفقيه زيدّإنام ( : كقولنا،رصالثاين فهي تفيد احل
 فقـه غـريه ّنأ عىل انحصار الفقه به وّاألول يف املثال ّتدلا ّإهنوما شاكل ذلك، ف

 حيـث ،ويف املثال الثاين عىل انحصار القدرة به سبحانه وتعاىل. به كالعدميف جن
 ّنأّإال ن يرتك، أ قدرة غريه يف جنب قدرته كال قدرة وإن كان له أن يفعل وله ّإن

  منهـا يفّ، وتستمدّعلةطار ارتباط املعلول بالإط بقدرته تعاىل يف ترتبهذه القدرة 
                                                 

 .١٢٠ص: ـه ١٤١١ قم، الفكر، دار التفتازاين، الدين أسعد ،خمترص املعاين )١(
 .٢١١ص: ، مصدر سابقكفاية األصول )٢(
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 .)١(< انتفت القدرة يف ذلك اآلنٍا يف آنمداد منهآن بحيث لو انقطع اإلّكل 
ٍوعندئـذ  يف قرص الـصفة عـىل املوصـوف ًغالباتستعمل ) امّإن( ّنأ ّتحصلف

 . احلرصتفيدقد تستعمل للمبالغة وعندئذ ال و ،تفيد احلرص
ّثم إن الفخر الرازي أنكر داللة كلمة  ّعىل احلرص، وقد رصح بـذلك ) امّإن(ّ

َإ م{: يف ذيل قوله تعاىل  
َا وِ  م ا  ورسو  وا يـن آمنـوا ا يـن يقيمـون ا ـصالة ِ  ُ  َُ ُ ِ ُ َُ َِ ِ  َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ  

َو ؤتون ا ز ة وهم راكعون َُ ُ ُِ َ  ْ َ ََ َ ُ ّأن ة عـىل ّهـذه اآليـة دالـ: قالت الـشيعة>: ، وقال)٢(}ْ
 أن : وتقريـره.م هو عيل بن أيب طالـبّمام بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلاإل

راد هبذه اآليـة إمـام، ومتـى كـان األمـر كـذلك ّأن املة عىل ّه اآلية دالهذ: نقول
 . بن أيب طالبّوجب أن يكون ذلك اإلمام هو عيل

 وجاء ...ّويل يف اللغة قد جاء بمعنى النارص واملحبّأن ال: ّاألول بيان املقام 
 : ههنا وجهان:  فنقول...ّترصفبمعنى امل

 اهللا مـراده، وال ّ هبـذين املعنيـني ومل يعـني جـاءّ لفظ الويلّأن: ّاألولالوجه 
ؤمنني ّأن املـمنافاة بني املعنيني، فوجب محله عليهام، فوجـب داللـة اآليـة عـىل 

 . ةّون يف األمّترصفاملذكورين يف اآلية م
 يف هـذه اآليـة ال جيـوز أن يكـون بمعنـى النـارص، ّالـويل: أن نقول: الثاين

ال جيـوز أن يكـون بمعنـى ّ أنـه :قلنـا ّإنـام، وّترصففوجب أن يكون بمعنى امل
ّ أنـه بـدليلاملؤمنني، ّ كل ة يفّالوالية املذكورة يف هذه اآلية غري عامّألن النارص، 

 والواليـة املـذكورة ،)اهللا إله واحدّإنام (:  للحرص، كقوله)امّإن(تعاىل ذكر بكلمة 
 بمعنـى وإذا مل تكن بمعنـى النـرصة كانـت، يف هذه اآلية ليست بمعنى النرصة

 ّتـرصفاملّإنـام :  ليس للويل معنى سوى هذين، فصار تقدير اآليةّألنه، ّترصفال
                                                 

 . ١٤١، ص٥ج: ، مصدر سابقحمارضات يف أصول الفقه )١(
 .٥٥: ااملائدة )٢(
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ا املؤمنون هو اهللا ورسـوله واملؤمنـون املوصـوفون بالـصفة الفالنيـة، ّفيكم أهي
ون ّتـرصف ماآليةؤمنني املوصوفني بالصفات املذكورة يف هذه ّأن املوهذا يقتيض 
، ّمـةاألّ كـل  يفًاّترصف يكون م الذياناإلنسّإال  ة، وال معنى لإلمامّيف مجيع األم

شخص املـذكور فيهـا جيـب أن يكـون ّأن الفثبت بام ذكرنا داللة هذه اآلية عىل 
 . ّمةإمام األ
 وجـب أن يكـون ذلـك ،ملـا ثبـت مـا ذكرنـاّ أنـه وهو: بيان املقام الثاينّأما 

  ....اإلنسان هو عيل بن أيب طالب
 فغري جائز، ملا ً معاّترصفويل عىل النارص وعىل املمحل لفظ الّأما : واجلواب

 . ً معاهال جيوز محل اللفظ املشرتك عىل مفهوميّ أنه ثبت يف أصول الفقه
مل ال جيوز أن يكون املراد من لفظ الويل يف هذه اآلية :  فنقولالوجه الثاينّأما 

ا املعنى أوىل  محل لفظ الويل عىل هذّ، ونحن نقيم الداللة عىل أنّالنارص واملحب
 ....ّترصفمن محله عىل معنى امل

واليـة املـذكورة يف اآليـة ّأن اللوا عليه وهو ّالوجه الذي عوّأما : إىل أن قال
 الواليـة املـذكورة ّم أنّ ال نسل:ة، فجوابهّة، والوالية بمعنى النرصة عامّغري عام

َإ مـا { :ل عليه قوله والدلي،للحرص) امّإن( كلمة ّم أنّة، وال نسلّيف اآلية غري عام  ِ
ُمثل ا ياة ا  يا كماء أنز اه َ ْ َ ْ َ ٍ َ َ َ َْ  ِ َ ْ ُ َ ِمن ا سماء َ َ  ْ يـاة الـدنيا هلـا أمثـال ّأن احلّ شـك  وال،}ِ

ٌإ مـا ا يـاة ا  يـا لعـب و هـو{ :أخرى سوى هذا املثل، وقـال  ْ َ ََ ٌ ِ َ َْ ُ َ ْ َ ّأن ّ شـك  وال،}ِ 
 .)١(<لعب واللهو قد حيصل يف غريهاال

 م احلرص يف اآلية إضايف، واملقصود منـه زوال الـدنيا وعـدّبأن عنه وأجيب
 منحـرصة يف عـدم هّأن احلياة الدنيا باإلضافة إىل أمر الثبـات وعدمـ :أيثباهتا، 

ِكماء أنز اه من ا سماء فاختلط به  بـات األرض...{: الثبات، فمثلها يف هذه اجلهة ْ
َ ُ َ ََ ِْ ِ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ٍ 

                                                 
 .٣٠ـ٢٨، ص١٢ج: الثالثة الطبعة الرازي، ،التفسري الكبري )١(
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ُيأ ل اّ ما  ُ ْ ُ اس واأل عامَ َ ْ َ َ ُ ْإذا أخذت األرض زخر هـا واز نـت وظـن أهلهـا   هـم ّ ح     ُْ ُ َ ََ َ ََ َ َُ ْ َ َْ   َْ َُ ْ ُ َ َ
ِ

َقادرون عليها أتاها أ رنا  ال أو  هارا فجعلناها حصيدا كأن  م  غن ْ ََ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ًَ ً ًِ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ِ{)١(. 
ّهذا مضافا إىل أن كالمه ينتقض بام ورد يف  احليـاة الـدنيا يف آيـات الكتـاب ً

َوما ا ياة ا  يا{:  نظري قوله تعاىل،)ّإال(الكريم بكلمة  َْ  ُ َ ْ َ ٌلعبّ إال َ ِ ٌو هو َ ْ َ  وقولـه )٢(}َ
َوما هذه ا ياة ا  يا{: سبحانه َ َْ  ُ َ ْ ِ ِ َ ٌ هو ولعبّ إال َ ِ َ ََ ٌ ، حيث ال شبهة يف إفـادة كلمـة  )٣(}ْ

 .أبو حنيفة ّإالحلرص، وال ينكرها أحد ا) ّإال(
ًّّ 

ً حمموال، كـام يف ّاص واخل،ًف موضوعاّ املعرّ جعل العام:من أدوات احلرص
ف باإلضـافة، ّ، وقـد عـرّعـام) رسول(لفظ ّ فإن ،)دّحمم هو رسولك(: قولك

حـرص  :أي ؛ عـىل احلـرصّيـدل اهـذ، و)دّحممـ(، وهو لفظ ّاصومحل عليه اخل
ّ بمحمد، وأن غريه ال يكون رسوال لـك، والـرسالرسالة ً ّ كـل ّأن يف ذلـك هـو ّ
حد مـع ّ متّألنهاملوضوع؛ عليه عىل متام ما ينطبق ويصدق أن ينطبق ّالبد حممول 
  حمـصورّهذا العـامّيبني أن  يريد أن )رسولك هو حممد(: عندما قال ف.املوضوع
 .ّاصاخلهذا ّ إال ّالعامهلذا  ال مودّأنه ، وّاصيف هذا اخل

ّ 

بمعنـى  ، وصف للجملة< عىل حرص حكم بموضوعّتدل> :)قدس سره ( قوله •
 .مجلة هكذا وصفهاّ كل ّأن

 ّتدلملة التي ّأن اجل يعني ،ّ هذه خرب إن،< عىل املفهومّتدل> :)قدس سره ( قوله •
 . عىل املفهومّتدلعىل حرص احلكم بموضوع 

                                                 
 .٢٤: يونس )١(
 .٣٢: األنعام )٢(
 .٦٤: العنكبوت )٣(
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احلرص يـستبطن انتفـاء احلكـم املحـصور عـن غـري  ّألن>: )قدس سره ( قوله •
 ّيـدلّومراده أن احلرص . يعود إىل احلكم) به(الضمري يف  ،<املوضوع املحصور به

بانتفاء املوضـوع الذي ينتفي و. كم ينتفي إذا انتفى ذلك املحصور بهّأن احلعىل 
ن هـذا مـو ،ال نحتاج إىل أن نـأيت بـأداة احلـرصه، وّطبيعيال شخص احلكم هو 

إذا انتفـى الـرشط ّ أنـه حيث قلنـا هنـاكقبيل الرشط املسوق لتحقيق املوضوع 
 . وإذا انتفى املوضوع ينتفي احلكم، وال نحتاج إىل أداة الـرشط،ينتفي املوضوع

 .ّ تقدم يف أداة الرشطن الذياًهنا أيضا نقول كذلك بنفس البي
 ال ّطبيعـي احلكـم روحـصّأن املواحلرص بنفسه قرينة عىل >: )قدس سره ( قوله •

ٍال معنـى حلـرص احلكـم حينئـذ بـذلك ّألنه  ،<حكم ذلك املوضوع باخلصوص
 .املوضوع باخلصوص

 ،<ًبموضـوعه دائـامّتص  خمـّاصحكم املوضـوع اخلـّألن > :)قدس سره ( قوله •
 . أو السواء وجدت أداة احلرص

 .  الركننير كالّ لتوف<ال ينبغي اإلشكال فيهّ مما وهذا>: )قدس سره( قوله •
 .احلرصفمن مجلة أدوات  :أي، <فمن مجلة أدواته>: )قدس سره( قوله •
ّأن  :أي ،<ً عىل احلـرص وضـعا بالتبـادر العـريفّتدلا ّإهنفّإنام كلمة > :قوله •

 .يّتصورًا، يف املدلول الّتصورً إلفادة احلرص وضعا و)امّإن(واضع وضع كلمة ال
 . احلرصومن أدوات :أي، <ومن أدواته>: )قدس سره( قوله •
 ،ّ تعريف العـاممع :أي، <ً موضوعا مع تعريفهّجعل العام> :)قدس سره ( قوله •
 . ال يمكن االبتداء بالنكرةّألنه

 ً. حمموالّاص اخلوجعل :أي، ً< حمموالّاصواخل> :)قدس سره( قوله •
 . ضمري الربط الذي يفيد احلرص<هو> ،<فيقال ابنك هو حممد> :قوله •
حممـد هـو ( :لو قـالف ،< عن أن نقول حممد هو ابنكًبدال> :)قدس سره ( قوله •
 .ًهذا ال ينفي أن يكون عيل هو ابنك أيضاّألن  عىل احلرص؛ ّيدلهذا ال ف )ابنك



 
 
 
 
 

 

 

 

 داللة الفعل الصادر من املعصوم: املقام األول •
 رشعيحاالت داللة الفعل عىل احلكم ال •

ü ّداللة فعل املعصوم عىل احلكم املتعلق بشخصه 
ü ّتعميم فعل املعصوم جلميع املكلفني 
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 ٢٠٧ ..........................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 
 

ّ سابقا تقسيم الدليل الـرشعي إىل لفظـيّتقدم ، ومنـشأ هـذا ّ وغـري لفظـيً
وفعلـه وتقريـره  ّإن قول املعصوم: (التقسيم هو التسليم بقاعدة أساسية مفادها

 إشارة إىل الدليل الرشعي اللفظي الذي هـو عبـارة عـن كـالم ّاألول، ف)ّحجة
 .  إىل الدليل الرشعي غري اللفظيوالثاين والثالث إشارة. ةًالشارع؛ كتابا وسنّ

ّثم إن ما   مـن أقـسام ّاألول اآلن ـ كـان يف القـسم ّ من البحوث ـ حلدّتقدمّ
 يف بيـان القـسم )قـدس سـره   ( املصنّفالدليل الرشعي، ويف هذا املقطع ومنه، يرشع 

 .الثاين من أقسام الدليل الرشعي؛ أعني الدليل الرشعي غري اللفظي
 

ّا أن البحث يف الدليل الرشعي ـ سـواء اللفظـي منـه أم غـري  القول منّّتقدم
ة لداللته وظهوره، وأخرى يف ثبـوت ّاللفظي ـ تارة يكون يف حتديد ضوابط عام

ّ حجيـة إثبـات :أيظهـوره، ّ حجيـة يف حيثية الصدور ـ وثالثة يف :أيصغراه ـ 
 البحـث يف حتديـد ّتقـدموقـد . ارعتلك الداللة الثابتة للدليل الصادر من الـش

 يف حتديد )قدس سره( املصنّفداللة الدليل الرشعي اللفظي، ومن هذا املقطع يرشع 
 .دالالت الدليل الرشعي غري اللفظي

خـذه ّاملوقـف الـذي يت: وملا كان املقصود من الدليل الرشعي غري اللفظـي
عي، كفعلـه وسـكوته عـن  وتكون له داللة عىل احلكم الـرش)عليه السالم (املعصوم 

 : عىل القبول، كان البحث فيه يف مقامنيّيدلٍفعل غريه بنحو 
 .يف حتديد داللة الفعل: ّاألول
 .)١(يف حتديد داللة التقرير: الثاين

                                                 
 .شاء اهللا البحث يف املقام الثاين سوف يأيت باملقطع الالحق إن )١(
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ّ 

ُيف البداية البد أن يعلم   قصود من الفعل لـيس مـا يقابـل الـرتك، بـلّأن املّ
 عىل عدم احلرمة، تركه ّيدلوّ حجة ّمنه ومن الرتك، فكام أن فعل املعصومّاألعم 
املعصوم نحن نستكشف من عدم فعل ف.  عىل عدم الوجوبّيدلوّ حجة كذلك

 منـه عـدم ّحتقـقّإنام وفعل منه صدر ي ما عدم وجوبه، ويف هذه الصورة مل ٍيشءل
 الرتك لـيس بـيشءّألن  ؛رتك ونعني به ال، صدر منه فعل:ومساحمة نقول .الفعل
 .ًيكون صادراّحتى 

الفعـل يف قبـال  خـصوص ااملراد منهـ ليس )دالالت الفعل(نقول فعندما 
 فلهـذا لـو قـال .الرتك، بل ما يشمل الفعل االصطالحي والرتك االصطالحي

ُما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فـا تهوا{: املوىل َ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ َُ ََ ُ ُ ُ نا نستوحي مـن ّفإن ،)١(}َ 
ُما آتا م ا رسول فخذوه{قوله  ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ  نحـو ّألنـهاألخذ بام أتى به من فعل وبام تـرك؛  }َ

ُوما  ها م  نه فا تهوا{: قولهّأما  .عىل عدم الوجوب ّمن اإلتيان دال َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ َ ، كام لو }َ
  .اللفظيالرشعي الدليل بحثنا وداخل يف ّ حمل هذا حرام، فهو خارج عن: قال

 ،ة واحـدةّ اجلمع بني الـصالتني ولـو ملـر)صلّى اهللا عليه وآلـه    (ًفمثال لو ترك النبي 
مل يـرتك  يف طـول حياتـه )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (ّ أنـه لـوّأما  عىل جواز الرتك، ّيدلفهذا 
ُفحينئذ قد يقال ،اجلمع  عـىل ّيدلال ذلك وإن كان ،  واجبّألنهفعل ذلك ّإنام : ٍ

 عـىل عـدم ّالـرتك دالّ فـإن ـة واحدة ّمرـ ولو لو تركه ّما أ، ّالوجوب كام سنبني
 .الوجوب

 

 : ـ يكون بلحاظنيّتقدمّاعلم أن البحث يف داللة فعل املعصوم ـ باملعنى امل
 .  عليه الفعل من حكم يرتبط بشخص املعصومّيدلبلحاظ ما : ّاألول

                                                 
 .٧: احلرش )١(
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 . نيّاملكلفملعصوم جلميع بلحاظ تعميم فعل ا: الثاينو
 .حلاظ عىل حدةّ كل وسوف يكون الكالم عن

    شخصهّتعلقداللة فعل ا عصوم   ا  م ا : ّاألولا لحاظ 
 )عليـه الـسالم   (إذا بـارش املعـصوم : ، فنقولّاألولبالنسبة ملا يرتبط باللحاظ ّأما 

فعل ذلك ّ أنه عتربةًفعال ما ـ سواء رأيناه فعل ذلك أم وصل إلينا بأحد الطرق امل
ويمكن تصوير داللـة فعـل املعـصوم . ً مدلوال لفعلهّأن هناكّ شك اليشء ـ فال

 :عىل احلكم الرشعي ضمن حالتني
ًأن يصدر الفعل من املعصوم حمفوفا ومصحوبا بقرينة حاليـة : احلالة األوىل ً

ود ٍ وحينئذ ال إشكال يف داللة الفعل عىل احلكم الرشعي ضمن حد)١(أو مقالية
داللة القرينة احلالية أو املقالية، من قبيل الوضـوء البيـاين والتعليمـي الـوارد يف 

أال أحـ  ل ـم >: قـالّ أنـه )عليه الـسالم  (رواية زرارة، حيث روى عن اإلمام الباقر 
 مـن مـاء ء فيـه يش)٢(بـىل، فـدعا بقعـب:  فقيل له)صلّى اهللا عليه وآله   ( وضوء رسول اهللا

هـذا : قـالّ ثم ه اليمنى،ّغمس فيه كفّ ثم حرس عن ذراعيه،ّ ثم فوضعه بني يديه،
 ـسم :  وقـال،وضعه عىل جبهتـهّ ثم ها ماء،َألِغرف مّ ثم ، طـاهرةّإذا  نت ا كف

 ة واحدة،ّ يده عىل وجهه وظاهر جبينيه مرّأمرّ ثم له عىل أطراف حليته،ّ وسي،اهللا
ه ّ كفـّ فأمر،قه اليمنىوضعه عىل مرفّ ثم ها،َألِغمس يده اليرسى فغرف هبا مّثم 

ها فوضعه َألِغرف بيمينه مّ ثم جرى املاء عىل أطراف أصابعه،ّ حتى عىل ساعده
جرى املاء عىل أطـراف أصـابعه، ّ حتى ه عىل ساعدهّ كفّ فأمر،عىل مرفقه األيرس

 ّتـدلففي الروايـة قرينـة . )٣(<هة مائّة بقيّ رأسه وظهر قدميه ببلّمقدمومسح عىل 
                                                 

 الـدليل الـرشعي اللفظـي، وهـذا  لو كانت كذلك لـدخلت يفّألهنا وال أقول لفظية؛  )١(
 .)دام ظلّه منه(. خارج عن بحثنا

 .قدح من خشب: القعب )٢(
 .٢٥-٢٤ ص ،١ج : ق الصدو،من ال حيرضه الفقيه )٣(
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م كان بصدد البيان والتعليم، وال إشكال يف داللة فعله هنـا عـىل ّعىل أن املعصو
احلكم الرشعي، ولكن مثل هذه األفعـال تكـون داللتهـا صـامته ال لـسان هلـا 

ن وهـو الداللـة ّعلينا األخذ بالقدر املتيقّ ثم  بإطالقها وظهورها، ومنّتمسكلن
يمكـن تعيـني الشامل للوجـوب واالسـتحباب، وال ّاألعم عىل اجلواز باملعنى 

 . الوجوب
مـن املعـصوم ّكانت هناك قرينة تعني كيفية وقـوع الفعـل إذا ّ أنه :ّتحصلف

 ،عـىل نحـو اإلباحـةأو عىل نحو االستحباب، أو وقع عىل نحو الوجوب، ّأنه و
ن إ و،ت عـىل وجوبـه فهـوّدلـ  فـإنبع يف حتديد ذلك الفعل هو القرينة،َّكان املت

 .ت عىل استحبابه فهوّدل
ً وال يكـون حمفوفـا )عليـه الـسالم   (أن يصدر الفعل مـن املعـصوم :  الثانيةاحلالة
 :ٍ يشءَ فعـلّنأن يف مثل هذه احلالة ّوالقدر املتيق .ّتعني كيفية الفعلالتي  بالقرينة

فلـو  . عـىل عـدم الوجـوبُّيدل :ٍ يشءَ تركّنأ و،عدم احلرمةاجلواز و عىل ُّيدل
لــيس بحــرام، وإن رأينــاه تــرك ه ّ أنــ علمنـا،رأينـاه يــرشب املــاء مــن جلــوس

ليس بواجب؛ وذلك ألجل عصمته التي متنعه ّ أنه االستنشاق يف الوضوء علمنا
 . م وترك الواجبَّمن فعل املحر
َمل ال : َفإن قلت   عىل الوجوب، وتركه عىل احلرمة؟)عليه السالم( فعله ّيدلِ

 هـوره، ومـن بظّتمسكّإن داللة الفعل داللة صامته ليس هلا لسان لي: ُقلت
ّفالبد من االقتصار عىل القدر املتيقّثم  ن، وهو يف الفعل عدم احلرمة، ويف الرتك ّ

 .عدم الوجوب
هـذا مـرتبط ؟ ف الكراهـةوالـرتك عـىلالفعل عىل االستحباب  ّيدلهل ّأما 

 ال يـرتك )عليـه الـسالم   (  املعـصومّنأهنـاك فـإذا قبلنـا  .يف علم الكـالمح َّتنقٍبمبان 
 ،ة واحـدةّترك الفعـل ولـو مـر هوجدناٍ فحينئذ لو ،يفعل املكروهوال  ّاملستحب

 ولو وجـدناه فعـل .ًاواجبًفضال عن كونه  ّليس بمستحبّعلمنا أن هذا الفعل 
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 .)١(ً نستكشف من ذلك عدم كراهته فضال عن حرمته،ة واحدةّ ولو مرًئاشي
 .ل عىل مطلوبية ذلـك الفعـ،ّ عباديٍ اإلتيان بالفعل عىل وجهّيدلوكذلك 

ب إىل اهللا، فإننا نستكـشف ّلو أتى املعصوم بركعتني بقصد العبادة والتقر: ًفمثال
 .كان ينبغي أن يأيت به بقصد الرجاءّإال مأمور هبذا الفعل، وّ أنه من ذلك

   ّا  فتعميم فعل ا عصوم  ميع : ا لحاظ ا ا 
 الت احلـاّ ال يمكـن تعميمـه لكـلفعل املعصوم احلكم املستكشف من ّنإ

 غـريهإىل فعل فعل املعصوم ي من ّال يمكن التعدّ أنه بمعنى؛ نيّاملكلفة ّوإىل كاف
ة يف ثبوت ّؤثرُ التي حيتمل كوهنا مالرشائطمن مجيع اجلهات و هًما مل يكن مماثال ل

ً بعد كونه جممال بنفسه، فمثاللعدم اإلطالق يف داللة الفعل وذلك ؛احلكم لـو : ً
 فـيمكن أن نجـري ،مّيف يوم العارش مـن املحـرسواد جيوز لبس القال املعصوم 
يـوم الجيـوز لـبس الـسواد سـواء كـان يف  :ونقولات احلكمة ّمقدماإلطالق و
طـالق وقرينـة احلكمـة ّأن اإل باعتبار ؛مّ يف اليوم احلادي عرش من حمرمالعارش أ

َ لبس الـسواد يف يـوم )عليه السالم ( املعصومّلو أن ّأما . جيريان يف اللفظ ِ العـارش مـن َ
فال يمكن أن نستكشف من فعله هذا اسـتحباب لـبس الـسواء يف هـذا م، ّحرامل

: نقـولٍفحينئذ إذا لبسه بقصد القربة، ّ إال لعدم اإلطالق يف داللة الفعل، اليوم؛
ة يف الفـرق بـني داللـة ّنكتة مهموهذه . ًالفعل عبادي فيقتيض أن يكون مطلوبا

 . الفعل وداللة اللفظ
 مـن ثبـوت احلكـم يف نّ من االقتصار عىل القدر املتـيقّفعل البديف داللة ال

                                                 
ا ّهي ممهلا أثر كبري يف مسألة دالالت الفعل عىل احلكم الرشعي، والكالمية هذه املباين و )١(

ستطيع أن نـال فعلم الكالم  ح هذه املسائل يفَّ تنقملفلو  ؛يف عملية االستنباطُحيتاج إليها 
ّبني عليها حكام رشعيا؛ ألنـن ً فكـذلك ان، ّ الوجـوب واحلرمـة حكـامن رشعيـّه كـام أنً

 ).دام ظلّه منه( .ًأيضا من األحكام الرشعيةمها االستحباب والكراهة 
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احلاالت وسائر اجلهات التي حيتمل ّ كل رّهو عبارة عن توفو ، غري املعصومّحق
جيب يف الصالة لـبس ّ أنه شككتلو : ًفمثال، كوهنا دخيلة يف ثبوت ذلك احلكم

ُ أ يموا ا ص{بإطالق قوله  ّتمسكالثوب األبيض؟ فيمكن أن ن ِ
َ

ّن إ: ونقـول، َ}الة
رشطيـة البيـاض املوىل مل يقل أقيموا الصالة بـالثوب األبـيض، وبالتـايل ننفـي 

ففـي يف الصالة الثوب األبيض  املعصوم لبسلو ّأما  .باإلطالق وقرينة احلكمة
مـن ّالبـد ّإنـام وجري اإلطـالق وقرينـة احلكمـة، نستطيع أن نال هذه الصورة 

  وهذا معنى قـول. اخلصوصياتّاالحتفاظ بكلعىل جواز اللبس مع االقتصار 
ُ لبي يٌن الفعل دليلإ :األصوليني ّ ن وال يمكـن إجـراء ّقترص فيه عىل القدر املتيقُ

ّدليل لبيّ كل  ففي.اإلطالق وقرينة احلكمة فيه  شـككنا يف رشطيـة يشء أو إذا :ُ
 . من إحرازهّالبد  ،تهعدم رشطي

ّاإلمجـاع دليـل لبـ ّوكذلك من هنا نفهم معنى قول األصـويل أن ال  :أي ،يُ
عـدم جـواز  اإلمجـاع قـائم عـىل ّبأننقول : ًمثال، فيمكن أن يتجاوز عن مورده

. وليس هناك رواية أو دليل آخر عىل هذا احلكم الـرشعي ،ًاختيارا قطع الصالة
ّلـو علمـت أن  النظر عن الكالم والبحث املوجود يف اإلمجـاع،ّفبغض  مل نـي لـوُ

ّالعثور عليـه مـرة أخـرى، ال أستطيع ف يلو فاتنوي الغريم، أقطع الصالة يفوتن
 قطع الصالة؟ففي مثل هذه الصورة هل جيوز 

ّفالبـد  ًا لفظيـًعىل حرمة القطع دليالالدليل إن كان  :اجلواب عىل ذلك هو
ال جيـوز قطـع فـت ُفـَ مل يم أالغـريمسـواء فـات : نقولوبإطالقه  ّتمسكمن ال

الدليل هو  كان ّأما إذا .ة احلكمة يف عدم اجلوازنجري اإلطالق وقرينف ،الصالة
ت  فـإن كانـ،ٌ ال جيوز إذا مل تكـن عنـدي حاجـة:أقولف ،يّاإلمجاع وهو دليل لب

 ومع وجود ، عدم احلاجةهواحلرمة  فمورد .ًعندي حاجة فاإلمجاع ليس شامال
 . )١(نّإذن يقترص فيه عىل القدر املتيق، اإلمجاعال يشملها احلاجة ف

                                                 
ّمن الثابت تارخييا أن السي )١( ّ  من خدرها يف أحـداث  خرجت)عليها السالم( فاطمة الزهراءدة ً
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ّ 

 عـىل أسـاس تلـك د مدلولـهّبقرينة فيتحـد إن اقرتنّأنه و> :)قدس سره (قوله  •
عـىل أسـاس تلـك د مدلول الفعل ّن أقرتن الفعل بقرينة فيتحدإو :أي، <القرينة
 عـىل الوجـوب، ّيدل عىل الوجوب فالفعل ّتدل تلك القرينة ت فإن كان،القرينة

ّ حمـل هـولـيس هـذا  عـىل احلرمـة، وّيـدل عىل احلرمة فالفعـل ّتدلن كانت وإ
 .الكالم
ًا ّجمـردالفعـل وقـع وإن  :أي ،<ًا عن القرينةّجمرد وإن وقع>: )قدس سره ( قوله •

 .عن القرينة
 تـرك الفعـل وداللـة: أي، < عىل عدم وجوبهوداللة تركه> :)قدس سره ( قوله •

لـت  يف دالالت الفعـل فكيـف دخّتكلمأنـت تـ: َقلـت  فـإن.عىل عدم وجوبه
من الفعـل االصـطالحي ّاألعم بحثنا يف دالالت الفعل : ُقلتدالالت الرتك؟ 

 .والرتك الذي يقابل الفعل
 .الفعلب اإلتيان :أي، <وداللة اإلتيان به> :)قدس سره( قوله •
 ّاملستكشف من الفعل ال يمكـن تعميمـه لكـل  احلكمّإن>: )قدس سـره  ( قوله •

ًا ّمتـسكني ّاملكلفـة ّ ال يمكن تعميمـه إىل كافـّ إن احلكم الرشعي:يأ، <احلاالت
ٌلقــد  ن ل ــم   رســول ا  أســوة{: بــأوامر االقتــداء، مــن قبيــل قولــه تعــاىل َ َْ ُ ِ  ُ ُِ ِ ْ

َ ََ َ ْ َ 
                                                                                                                   

 وخطبـت أمـام األجانـب، وكـان )صلّى اهللا عليه وآله   ( السقيفة وجاءت إىل مسجد الرسول
ًف سـابقا، فهـل ّمل نعهد منها هذا الترصّإال  و،راته وخصوصياته وأهدافهّخلروجها مرب
ِ بفعلها وخروجها عىل جواز أن تسمّتدليمكن أن نس  صـوهتا؟ وعـىل َّ األجنبـيُع املرأةُ

هـذا كـان  لـو :از خروج املرأة يف القنوات الفضائية واإلذاعات التلفزيونية، ونقولجو
 الرشوط ّكل أن نحرز َّال يمكن، إالمن الواضح  ؟الزهراءالسيدة  علته فملاًحراما الفعل 

فإذا كانت الظروف . مّتتكلخترج وإىل أن  )عليها السالم (ّاخلصوصيات التي أدت بالزهراء و
 ).دام ظلّهمنه (. زاوباجل عند ذلك نقول ،مماثلةوالرشوط 
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ٌحسنة َ َ  .ّ بل البد من إحراز املامثلة من سائر اجلهات،)١(}َ
 كـم يفيثبت ذلك احلّإنام لعدم اإلطالق يف داللة الفعل، و>: )قدس سـره  ( قوله •

 عند ذلك يمكـنو ،الرشائطّ كل أن نحرزّالبد ف ،<حالة مماثلة حلالة املعصومّكل 
 .إىل ذلك الفعل الستكشاف احلكم الرشعياالستناد 

ة يف ثبـوت ذلـك ّؤثر كوهنـا مـمن سائر اجلهات املحتمل> :)قدس سره ( قوله •
 .أن نحرزهّالبد ف يف رشط نا فلو شكك،<احلكم

                                                 
 .٢١: األحزاب )١(



 
 
 
 
 
 

 

 

 السكوت عىل اإلمضاء وفق األساس العقيلداللة  •
ü ظ املعصوم بام هو شارعاحل 
ü ّظ املعصوم بام هو مكلفاحل 

 داللة السكوت عىل اإلمضاء وفق األساس االستظهاري •
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ّا أن الدليل الرشعي غري اللفظي هو عبارة عن املوقـف الـذي ّمر الكالم منّ
 وتكون له داللة عىل احلكم الرشعي، كفعله وسـكوته )عليه السالم (خذه املعصوم ّيت

 :بحث فيه يقع يف مقامنيّأن ال عىل القبول، وأرشنا إىل ّيدلٍعن فعل غريه بنحو 
 . احلديث عنه يف املقطع السابقّيف حتديد داللة الفعل، وقد مر: ّاألول
هـذا املقطـع يف وهـذا مـا سـنبحثه . يف حتديد داللة الـسكوت والتقريـر: الثاين

 .املقاطع الالحقةو
 

ُيف البداية البد أن يعلم  قصود مـن تقريـر املعـصوم هـو سـكوته عـن ّأن املّ
شـتهر بـني اوقد . ًعال ما ومل يردعهًموقف يواجهه، كام لو شاهد شخصا يفعل ف

ّاألصوليني أن هذا السكوت دليل اإلمضاء؛ وحتليله أن املعـصوم   إذا )عليـه الـسالم   (ّ
ّواجه سلوكا معي أن يبدي موقف الرشع من ذلك السكوت، وهذا يعني ّإما ًنا، فً

أن يـسكت وال ّوإمـا . ًعنـه سـابقا الكالم ّتقدم، وقد ّ لفظيّوجود دليل رشعي
ُ موقف جتاه ذلك السلوك، وعندئذ يمكننا أن نستكشف مـن سـكوته ّأييبدي  ٍ

 .إمضاءه له
 ،مـضاءدليـل اإلّنـه إ :الـسكوت فقـد يقـالّأمـا و>: )قدس سـره  ( صنّفقال امل

موقف الـرشع ن يبدي أّإما ، فًناّ معيًعصوم إذا واجه سلوكاّأن امل :وتوضيح ذلك
وهـذا معنـاه . )١(<ن يـسكتأّوإما منه، وهذا يعني وجود الدليل الرشعي اللفظي، 

 .)٢(ّأن السكوت دليل اإلمضاء، واإلمضاء دليل عىل احلكم الرشعي
                                                 

 .٢٣٣ص: دروس يف علم األصول، احللقة األوىل والثانية )١(
ّوهذا البحث يعد من البحوث املهم )٢(  بحـث ّكـلّ باعتبـار أن ؛ًا يف عملة االستنباطّة جدّ
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من هنا وقع البحث بني علامء األصول يف توجيه داللـة سـكوت املعـصوم 
 :هنييً له وراضيا به، وقد ذكروا لذلك توجً عىل كونه مميضّعن سلوك معني

ّ 

باألحكـام الـرشعية ف َّنلحظ املعصوم بـام هـو مكلـويف هذا التوجيه تارة 
ٍ، فكام جتب الصالة مثال عىل زيد جتب عليهنيّاملكلف سائرحاله حال  ً. 

 . وشارع وحافظ ألغراض الرشيعةِّاملعصوم بام هو مكلفنلحظ : وأخرى
 ّ إال ـنيركعتـ كانـت صلوات اليوميةّأن الفلهذا وردت روايات  )١(وهذا له

مـن املعـراج  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (الرسول  عادعندما و  ـثالث ركعاتفهي املغرب 
األوليـني ركعتني ّأن ال:  وقد جاء يف بعض روايات الكايف.ّصالها أربع ركعات
 فيهـا لـيس ّكم، فالـشكّ نبيةسنّخريتني ّأن األ فيها مبطل، وّفرض اهللا، فالشك

  .)٢(بمبطل
 أعني توجيـه داللـة الـسكوت عـىل اإلمـضاء وفـق  ـهذا التوجيهوعليه ف

 : يمكن توضيحه بتقريبنيـ األساس العقيل 
                                                                                                                   

 الـسكوت عة موقـوف عـىل أن نستكـشف مـنّ بسرية العقالء وسرية املترشستداللاال
 ).دام ظلّهمنه . ()عليه السالم( إمضاء املعصوم

َّأن النبيّشك ال  )١(  األئمـةّنعم، هنـاك بحـث بـني األعـالم يف أن . عّ مرش)صلّى اهللا عليه وآله( ّ
 ).دام ظلّه منه(؟ ًيضاترشيعات أهل هلم  )عليهم السالم(

 مرادنـا الواجـب فـإن ،ةالفريـضة والـسنّ: بحسب االصطالح الفقهي، عنـدما نقـول )٢(
بـل  ،ة هبـذا املعنـىالـسنّوالروايـات ال تـستعمل الفريـضة ولكن بعـض . ّواملستحب

من ني ّحققين املّمن هنا استفاد بعض املفرس .تستعمله فيام أوجبه اهللا وما أوجبه الرسول
َوأطيعوا ا  وأطيعوا ا رسول{: قوله تعاىل ُ  ُ ُِ ِ

َ ََ ََ إطاعـة اهللا فع والرسـول كـذلك، ّ اهللا يـرشّ أن} 
 ).دام ظلّهمنه (. يشء وإطاعة الرسول يشء
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  أن نلحظ ا عصوم بما هو شارع: ّاألولا قر ب 
ً للمــرشع أغراضــا يف تــرشيع أحكامــه، واحلــافظ هلــذه ّمــن الواضــح أن

َ، فلو واجه سلوكا ومل ينه ع)عليه السالم(األغراض هو املعصوم  نه ـ مع فرض كونـه ً
ًت غرضه بام هو شارع، فمثال إذا كـان ّقد فوّ أنه ذلك يعنيّ فإن خالف الرشع ـ

 فلو كانت هناك سـرية ،الشارع ال يقبل العمل بخرب الواحد يف أحكامه الرشعية
وكـان الـشارع ال ا ستنسحب إىل املجال الـرشعي ّعقالئية يف زمانه واحتمل أهن

يلـزم نقـض ّإال  و،ردع عن العمل بخـرب الواحـدكان ينبغي أن يبذلك ليرىض 
 ونقــض الغـرض مــن العاقــل امللتفـت مــستحيل، فمـن عــدم هنيــه ،الغـرض

 .كون السلوك الذي واجهه ممىض عندهـ ًعقال ـ نستكشف 
ّأن املـستحيل  :أيهي استحالة بلحاظ العقل العميل، ّإنام وهذه االستحالة 

نـايف احلكمـة، كاسـتحالة الظلـم عـىل اهللا  قبيح ويّألنهه ال يقع؛ ًممكن ذاتا ولكنّ
بمعنى قبح صدوره عـن ّإنام ا ليست بمعنى عدم قدرته عىل الظلم، وّإهنتعاىل، ف

ّالذات املقدسة؛ ألنه تعاىل حكيم وال يصدر منه مـا ال يليـق بـساحته املقد . سـةّ
املـستحيل غـري ّ فإن ؛وهذا بخالف االستحالة التي تقال بلحاظ العقل النظري

 .ًونقض الغرض من قبيل القبيح ال املستحيل ذاتا. ًذاتا كاجتامع النقيضنيممكن 
ّ ال يسكت عن سلوك خمـالف للـرشع؛ ألن )عليه السالم (ّأن املعصوم : ّتحصلف

ّذلك يكشف عقال عـن أن الـسلوك ّ فإن  لغرضه، فإذا سكت عنهًايف ذلك نقض ً
 . عندهّممىض ومريض

 ًىل اإلمضاء عقال من أن يكون سـكوتّوهذا التقريب البد إلمكان داللته ع
 . عىل اإلمضاءّيدلال ّإال ، وّ رشعيٍاملعصوم عن السلوك ينذر بتفويت غرض

   أن نلحظ ا عصوم بما هو   ف: ا قر ب ا ا 
ً بام هو مكلف، فلو واجه موقفـا )عليه الـسالم (ويف هذا التقريب نلحظ املعصوم  َّ
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ّإمـا ً عليـه عقـال الـردع عنـه والتنبيـه؛ ًوكان ذلك املوقف خمالفا للرشع لوجب
ليس بمنكر وال ّ أنه َلوجوب النهي عن املنكر، فلو مل ينه عنه نستكشف من ذلك

ً للرشع؛ ألن املعصوم ال يرتك واجبا مطلقاًخمالفا ً  لوجوب تعليم اجلاهـل،ّوإما . ّ
ال جيـب تعلـيمهم، ّالعاملني بالسلوك غري املريض واملخـالف للـرشع جهـّفإن 
ذلك يكـشف ّ فإن َعصوم ـ بحكم عصمته ـ ال يرتك الواجب، فإذا مل ينه عنهوامل

 . ًعقال عن كونه ممىض عنده
ّ البد أن تكون رشائـط وجـوب النهـي عـن ،هذا التقريبّيتم  لكي ولكن

 .ّتامةاملنكر ورشائط وجوب تعليم اجلاهل 
 

بـصدد ّ أنه )عليه السالم ( بظهور حال املعصوم ّتمسكتوجيه يبتني عىل الوهذا ال
ّاملراقبة والتوجيه، حيث إن ظاهر حال املعصوم بوصفه املسؤول العام  عن تبليغ ّ

ني وتـوجيههم إىل ّاملكلفـات ّتـرصفبـصدد مراقبـة ّأنه و الرشيعة وتقويم الزيغ
ّ أنـه أحـدهم نستكـشفالطريق املستقيم، فعند سكوته عن سلوك يواجهه مـن 

ًلو كان ذلك السلوك خمالفـا للـرشع وغـري مـريض ّإال و.  بهٍممىض عنده وراض
 .ًعند املعصوم ومع ذلك مل يردع عنه لكان هذا السكوت خمالفا لظهور حاله

ّ 

 ،< عـىل إمـضائهّيدل يواجهه سكوت املعصوم عن موقف>: )قدس سره (قوله  •
 واجلامعـي هـو الـسرية العقالئيـة ًا،مجاعيـوقـد يكـون  ًافرديقد يكون املوقف 

 ّيـدلوسكوت املعصوم عن ذلك املوقف والسلوك الذي يواجهـه . املترشعيةو
ًا مع غرضه ّتفقلو مل يكن املوقف مّ أنه  باعتبار؛ّعىل أساس عقيلّإما عىل إمضائه، 

ً رشعـا ًلـو مل يكـن املوقـف سـائغاّ أنـه ًلكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار
 .عىل أساس استظهاريّوإما لوجب عىل املعصوم الردع عنه والتنبيه، 
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ً موقفـا أو سـلوكا ـ سـواء كـان )عليه السالم(ام واجه املعصوم ّكل :وبعبارة أخرى ً
ًذلك السلوك فرديا أم مجاعيا ـ وسـكت عنـه  املعـصوم  وتقريـرءإمـضاالزمـه ف ،ً

 ـ يكـون السكوت يالزم اإلمضاء ّأنوإثبات هذه املالزمة ـ وهي . لذلك السلوك
 . االستظهاريساس األعىل ّوإما العقيل، األساس  عىلّإما  أساسني؛ عىل أحد

ًلو مل يكن سائغا رشعا لوجب عىل املعـصوم ّ أنه باعتبارأو >: )قدس سره ( قوله • ً
 َّ بام هو مكلف ال بام، هذا هو اللحاظ الثاين يف الدليل العقيل،<الردع عنه والتنبيه

وقـف لـو مل ّأن املباعتبـار  :أي، املوقـفيعـود إىل ) هّأن(والضمري يف . عّهو مرش
  . والتنبيههالردع عنً رشعا لوجب عىل املعصوم ًمرضياوًسائغا يكن 

ّغري العبارة  )قدس سره(ستاذ الشهيد ّأن األاليشء الذي ينبغي االلتفات إليه هو 
 ي ذلـك هـة؛ ونكتـ)لوجب (:قال ويف الثاين ،)لكان سكوته: (قال ّاألولففي 

ّألنه يف الثاين نفرض أن املعصوم مكل ّ  ومن واجباته النهي عن ،واجباتف عليه ّ
 .تعليم اجلاهل واملنكر

عىل أساس اسـتظهاري باعتبـار ظهـور املعـصوم يف ّوإما >: )قدس سره ( قوله •
 ،فـنيّكون املعـصوم بـصدد املراقبـة للمكل :أي، <بصدد املراقبة والتوجيه كونه

ّ ألنــه اإلمــام عــىل املــسلمني ؛ني إىل الطريــق الــصحيحّاملكلفــوبــصدد توجيــه 
  .لرشيعةا عن تبليغ ّواملسؤول العام
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ّيعد  بحث السرية العقالئية أحد مصاديق بحث السكوت والتقريـر، وهـو ُ
ل هبـا عـىل مجلـة تدال، حيث جيري االسّهمةمن األبحاث األصولية الدقيقة وامل

خـرب ّ حجيـة الظواهر وعىلّ حجية ً هبا مثال عىلّتدلث األصولية، فيسمن املباح
 .أمارات أخرىّ حجية الواحد وعىل

 مـنهام ٌّيتهـا كـلّالظواهر والقائـل بعـدم حج ّحجيةّوقد وجدنا أن القائل ب
مـن ّ فإن ّعم،عاه، وكذا احلال يف بحث الصحيح واألّ بالسرية إلثبات مدّتدليس

ّ بالسرية، ومـن يـذهب إىل أن ّتدلوضوعة للصحيح يسّيذهب إىل أن األلفاظ م
 .  هباّتدل كذلك يسّاأللفاظ موضوعة لألعم

 قبـل ،ٍ واف يف نفـس دليليـة الـسريةٍمن هنا اقتضت احلاجة إىل عقد بحث
نكـون عـىل ّ حتـى  إلثبات غريها هبـا ورشوط هـذه الدليليـة،ٍاستعامهلا كدليل

ل هبـا تدالّ، وأنـه متـى يكـون االسـل هباتدالبصرية منها، من حيث كيفية االس
 .ًل هبا سقيامتدالًصحيحا ومتى يكون االس

ّثم إن االس ل بالسرية شاع يف املسائل الفقهيـة كـذلك ومل يقتـرص عـىل تدالّ
ًخــصوص املــسائل األصــولية، خــصوصا يف مثــل أبــواب املعــامالت، حيــث 

ل تدالسـاال>ّ فـإن  هناك بالسرية إلثبات الكثري مـن النكـات، وهكـذاّتمسكي
ل َّ الـسابقة التـي كـان يعـوّدلةصت دائرة األّام تقلّسع بالتدريج كلّبالسرية بدأ يت

ل عـىل َّكـان يعـو: ًامت واملرتكـزات الفقهيـة، فمـثالَّعليها يف مقام إثبات املسل
اإلمجاع املنقول والشهرة وإعراض املـشهور عـن العمـل ّ حجية قواعد من قبيل

، فكانـت هـذه القواعـد تكفـي وتفـي بخرب صحيح، أو عملهم بخرب ضـعيف
ًبإثبات ما يراد إثباته عادة ج يف اخلروج ّ بالسرية يف األمور التي يرى الفقيه التحرُ
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ُعنها وخمالفة األقدمني من األصحاب فيها، وبعد أن هدمت تلك املباين شككنا 
ّفيها، حينئذ بدأ يت ألجـل ذلـك كـان مـن . )١(<سع يف الفقه االعتامد عىل الـسريةٍ

 .)٢(ٍ وواف لبحث السرية يف علم األصولّلرضوري عقد بحث مستقلا
 

ّ إذا واجـه سـلوكا معي)عليـه الـسالم   (ّ يف املباحث الـسابقة أن املعـصوم ّتقدم ًنـا ً
ٍذلك السكوت عىل إمضائه له، ويكون هـذا اإلمـضاء عندئـذ ّ دل وسكت عنه،

 .ًدليال عىل احلكم الرشعي
 ،ًأن يكون فردياّإما  )عليه السالم ( واملوقف الذي يواجهه املعصوم وهذا السلوك

ّكام لو شاهد شخصا يصيل ً وكـان يف صـالته خطـأ، أو شـاهد شخـصا يتوضـأ ً
وهذه . ملرفقني، وسكت عنهًمنكوسا فيبتدئ من رؤوس األصابع وينتهي عند ا

 .بحثناّ حمل  خارجة عنالةاحل
ّ سلوكا معي)عليه السالم (عصوم ًأن يكون مجاعيا كأن يواجه املّوإما  ًنـا يعمـل بـه ً

العمل به وترتيب األثر عليـه ّ فإن العقالء بام هم عقالء، كعملهم بخرب الواحد،
، وهـذا هـو ّ كافـة املجتمع اإلسالمي بل يشمل املجتمعات اإلنـسانيةّال خيص

: ّامـة العقال احلكيم يف األصول.  بالسرية العقالئية، أو بناء العقالءّيسمىالذي 
 ً جتاه واقعـة مـا صـدوراّويراد به صدور العقالء عن سلوك معني: بناء العقالء>

، ويتساوون يف صدورهم عن هـذا الـسلوك عـىل اخـتالف يف أزمنـتهم ًتلقائيا
 .  يف نحلهم وأدياهنمّتعددوأمكنتهم، وتفاوت يف ثقافتهم ومعرفتهم، و

                                                 
 .١٩٣ ـ ١٩٢، ص٩ج: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية )١(
َّقد يعرب )٢( بنـاء العقـالء، كـام يف تعبـريات :  عىل السرية العقالئية بألفاظ أخرى مـن قبيـلُ

طريقة العقالء كـام يف عبـارات املـريزا  عنها بَّ العراقي يف هناية األفكار، وقد يعربّحققامل
 .النائيني يف الفوائد
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 بظواهر الكالم، وعدم  عن األخذًصدور العقالء مجيعا: وأمثلته كثرية منها
 لـوازم ظـاهر ًد بالنصوص القطعية منه، عىل نحـو حيمـل بعـضهم بعـضاّالتقي

 . به عليهّكالمه، وحيتج
 فيام جيهلونه مـن ـ عن الرجوع إىل أهل اخلربة ًصدور العقالء مجيعا:  ومنها

 فـاملريض يرجـع إىل الطبيـب، واجلاهـل يرجـع إىل ـشؤوهنم احلياتية وغريهـا 
 .)١(<هكذاالعامل، و

سكوته يكشف عـن ّ فإن فلو واجه املعصوم مثل هذا السلوك وسكت عنه
يمكننـا ّ ثـم ني؛ العقـيل أو االسـتظهاري، ومـنّتقـدمإمضائه بأحد الوجهني امل

لقيام السرية العقالئيـة املمـضاة مـن قبـل ّ حجة  العمل بخرب الواحدّبأنالقول 
 .املعصوم عىل العمل به

مـا هـو >ّيف بحوث اخلـارج أن املقـصود بالـسرية وقد ذكر األستاذ الشهيد 
من السلوك والفعل اخلارجي، بحيث يشمل املرتكـزات العقالئيـة، وال ّاألعم 

 . العميل اخلارجيّترصفبخصوص الّتص خي
واجلامع هو املواقف العقالئية إذا كان للعقـالء موقـف، سـواء كـان عـىل 

ُ كـام أن املـراد ،رتكـزاتمستوى السلوك اخلارجي أو عىل مستوى البناءات وامل ّ
عة، وقـد ّ متـرشممن سريهتم بام هم عقالء أو بام هـّاألعم بالسرية العقالئية هو 

. )٢(< ويقابلـه الـسرية الثانيـةّخص، السرية العقالئية باملعنى األّاألولُيطلق عىل 
 .ّعموموضوع بحثنا هو األ

                                                 
 ^البيـت آل مؤسـسة احلكـيم، تقـي حممـد مـةّالعال ، للفقه املقارنّ العامةاألصول )١(

 .١٩٨ـ١٩٧ ص:م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنرش، للطباعة
، ٩ج: ، مـصدر سـابقبحوث يف علم األصول، مباحـث احلجـج واألصـول العمليـة )٢(

 . ١٩٣ص
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 يف مثل الرجوع إىل أهل اخلـربة والعمـل ًخصوصا ـ املناط يف سرية العقالء
 : هو أحد أمور  ـّباألمارات وأصل الصحة وقاعدة اليد

 اجلاهل ىأن يكون ذلك ألجل انسداد باب العلم يف املوارد التي ير: ّاألول
ها أو ؤ لتحصيل الواقع ملا فيه مـن مـصالح ومفاسـد جيـب اسـتيفاًنفسه ملزما

 لالختالل أو العرس ً لكونه مستلزما؛االحتياطاالحرتاز عنها وال يمكن له العمل ب
 .  لكونه أقرب الطرقّفيحكم عقله بالرجوع إىل أهل اخلربة وعلامء الفن، واحلرج

 مـصلحة مللهـم ّفرقة ونحلة قد اجتمعوا، فـرأوا أنّ كل  رؤوسّأن: الثاين
مورد، إىل ّ كل  ألمرهم، أن يرجع جاهلً لرغد عيشهم، وتسهيالًونحلهم حفظا

 وصـار ً وقرونـاًدار بينهم أجياالّ حتى  فوصل هذا من السلف إىل اخللف.هعامل
 .من األمور االرتكازية

أن يكون ذلك ألجل إلغاء احتامل اخلالف والغلط، يف عمل أهـل : الثالث
الصنائع والفنون، وما يلقيه إليهم العلامء وأصحاب اآلراء يف املـسائل النظريـة، 

تها، بحيث ال يعتني هبـا العقـالء، بـل ّخالفة وقلووجه ذلك اإللغاء هو ندرة امل
 عـن احـتامل املخالفـة، بحيـث ال خيـتلج يف أذهـاهنم الريـب نييعملون به غـافل

ن أوجدنا عندهم وسائل التشكيك ربام ينقدح يف قلوهبم، فهو عندهم إ و،ّوالشك
 يوجب الطمأنينة، وهـذا الوجـه هـو األسـاس ألكثـر الـسري الدارجـة  ّعلم عريف
 . )١(ة، وقاعدة اليد، وهو أقرب الوجوهّصل الصحأمارات و من العمل باألعندهم
 

ً وال دليال عـىل احلكـم ّحجة ليست ب،السرية العقالئية بذاهتا وبام هي سرية
فالـسرية . ّجـةنعم، السرية العقالئية املمـضاة مـن املعـصوم هـي احل. الرشعي

                                                 
 ).فّبترص. (١٧٣-١٧٢ ص ،٣ ج :، مصدر سابقهتذيب األصول: انظر )١(
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 دة يف زماننا ما مل نثبت معارصهتا للمعصوم فال يمكن أن تكونالعقالئية املوجو
كون من باب سـكوت املعـصوم، تالسرية ّ حجية ًإذا. عىل احلكم الرشعيّحجة 

 . ُذلك السكوت الذي يستكشف منه اإلمضاء
 : رشطني لدليلية السرية العقالئية عـىل احلكـم الـرشعيّأن هناك ّتحصلف

 . )١(اشف عن اإلمضاء وسكوته الك،معارصهتا للمعصوم
ّ تـم  إذاّتـتمّإنـام  مثـل هـذا البنـاء ّحجيةو>: ّ العامةقال احلكيم يف األصول

كشفه عن مشاركة املعصوم هلم يف هـذا الـصدور فـيام متكـن فيـه املـشاركة، أو 
 . )٢(<إقراره هلم عىل ذلك فيام مل متكن فيه

ّ ال يدل عىل )السالمعليه  ( سكوت املعصوم ّ يف احتياجنا للمعارصة هو أنّوالرس
املقـصود إثبـات  ـ ًإذا كان املعصوم مواجهـا للـسلوك االجتامعـيّإال اإلمضاء 
ًيكون سـكوته وعـدم ردعـه كاشـفا عـن ّ حتى ًا بني العقالءحارضو  ـرشعيته

 .إمضائه وموافقته هلم عىل ذلك السلوك
مـن ّ يف احتياجنا إىل إمـضاء املعـصوم فهـو أن هـذا البنـاء لـيس ّالرسّأما و

احلجج القطعية يف مقام كشفه عن الواقـع، جلـواز ختطئـة الـشارع هلـم يف هـذا 
 . السلوك

 

 : )٣(ن من السرية ينبغي التمييز بينهاماهناك نوع
                                                 

 ً.ال مطلق السكوت ولو كان تقية مثال )١(
 .١٩٨ص : ، مصدر سابق للفقه املقارنّ العامةاألصول )٢(
 وأشـار ،البحث يف أقسام السرية يف بحوث اخلـارج )قدس سره (ل الشهيد الصدر ّلقد فص )٣(

بحوث يف علم األصول، مباحـث احلجـج : راجع. ها يف متن احللقةُإىل أقسام مل يرش إلي
 .٢٠٣ـ١٩٣، ص٩ج: ، مصدر سابقواألصول العملية
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ًأوال   ً ا س ة ال  ت ون د ال   ا  م ا    ا واق :ّ
ًاملقصود من ذلك أن يتخـذ العقـالء موقفـاو ّا معيّتـرصفو مـا ّ باعتبـاره  ًنـاً

ّ أنـه هـو الواقـع الّ أنـه ًاختاذه واقعا يف نظر العقالء، بمعنىاملوقف الذي ينبغي 
ّفيكون بناؤهم العقالئي عـىل أن هـذا املوقـف الـذي سـاروا طريق إىل الواقع، 

يكون هنـاك حكـم  :أي، ًله نظري يف الرشيعة واقعا  ـبام هم عقالء ـ وتبانوا عليه
 ّتـرصفسـواء كـان ذلـك املوقـف والّ اختـذوه، واقعي عىل طبق املوقف الذي

 يف مـال الغـري بطيـب نفـسه ّترصف كالسرية عىل إناطة الّتكليفيًمرتبطا بحكم 
ّ فيكفي عندهم الرضا القلبـي للاملـك وإن مل يـتلفظ بـذلك، ًولو مل يأذن لفظيا،

 .ّفهذا موقف عىل اجلواز الذي هو أحد األحكام التكليفية
ّ مرتبطا بحكـم وضـعيّرصفتأم كان ذلك املوقف وال  مـن قبيـل الـسرية ً

ّعـىل أن احليـازة سـبب للملكيـة فيحكمـون القائمة   مـن ً مـن حـاز شـيئاّبـأنّ
يف ذاك الـذي قامـت  ـ  للشارعّنأباعتبار  ؛ً واقعاّاملشرتكات العامة فهو مالك له

ّحكام؛ ألن  ـًواقعا تهالسرية عىل ملكي ّإمـا  هـوحكم، فوهللا فيها ّإال ما من واقعة  هً
 ًا سـبباهـاأن ال يرّوإمـا  ، هذه السرية للملكية فيسكت عنًاأن يرى احليازة سبب

 وهـذا .نستكـشف اإلمـضاءومن عدم ردعـه ريدع عن هذه السرية، فملكية لل
 .القسم من السرية هو املعتمد يف الفقه

  ً ا س ة ال  ت ون د ال   ا  م ا    الظاهريً:ثانيا
ّفاء العقالء بـالظن عنـد الـشك يف األمـر الـواقعي، املقصود من ذلك اكتو ّ

ّفيعتمد العقالء عىل الظن واالكتفاء به عنـد انـسداد الواقـع أمـامهم كموقـف 
ًعىل هذا الظن بوصفه حكام واعتامد العقالء .ًوطريق للعمل ظاهرا ً ظاهريـاّ  لـه ،ّ

 :نحوان
ّبالظن ويكتفون به كموقـف وحـل عمـيلالعقالء  يعملفتارة  ّ  يف ّي ظـاهرّ
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ّجمال األغراض الشخصية التكوينية، كـاعتامدهم عـىل قـول اللغـوي املوجـب  ّ
ّللظن بوضع الكلامت ملعانيها فيام إذا شك بوضع كلمـة هلـذا املعنـى أو لغـريه،  ّ

ّإال ّال يفيد سوى الظن، وليس ذلك ّ أنه فريجع إىل اللغوي ويعتمد عىل قوله مع
ّألن الظن باعتقادهم هو الطريق الوحيـد  عنـد انـسداد الواقـع ً للعمـل ظـاهراّ

 .والعلم
ّوأخرى يكتفون بالظن ويعتمدون عليه يف جمال أغراضهم التـرشيعية، مـن  ّ
ّقبيل اكتفاء املأمورين العرفيني بخـرب الثقـة املفيـد للظـن لالطـالع عـىل أوامـر  ّ ّ  

ّفيجعلـون الظـن كـالعلم . املوىل العريف يف حالة انسداد الواقع والعلـم بـأوامره
ًجزامن ً ومعذراّ ّ، بحيث يستحق املأمور املؤاخذة عند عدم امتثالـه ألوامـر املـوىل ّ

   ً إذا اعتمـد عـىل خـرب الثقـة وكـان خمالفـاًإذا أخربه الثقة هبا، ويكـون معـذورا
ًللواقع فيام إذا كان شاكا  له، وهكـذا احلـال بالنـسبة لـسائر ً يف الواقع أو حمتمالّ

وهـذا القـسم مـن الـسرية هـو املعتمـد يف . ليـدّالبناءات العقالئية كالظهور وا
 .األصول
ًثبت لنا حكام واقعياُقسامن من السرية أحدمها ييوجد ّ أنه ّتحصلف اآلخر  و،ً
ً لنا حكام ظاهريا، وأحدمها غري اآليثبت مـن هنـا  . مـنهام رشائطهـاّخـر ولكـلً

يهـا سوف يقع الكالم يف كال هذين النوعني من السرية ملعرفة هل الـسرية بنوع
 ًتصلح أن تكون دليال عىل احلكم الرشعي؟

 مـن الـسرية ؛ ّاألول الشهيد ذكر رشطـني للقـسم ّالسيدّإن : بعبارة أخرى
وهذان الرشطان . يدخل يف التفاصيلمل أحدمها املعارصة، واآلخر السكوت، و

 ّحتقـقّلوحدمها ليسا كافيني بالنسبة إىل النوع الثاين مـن الـسرية، بـل البـد مـن 
 .ر سنشري إليه فيام بعدرشط آخ
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ّ 

املوقـف والـسلوك الـذي  :أي، <ًواملوقف قد يكون فرديا>: )قدس سره (قوله  •
ّ قد يكون فرديـا كـام لـو رأي شخـصا يتوضـ)عليه السالم (يواجهه املعصوم  ً أ وكـان ً

 .ه خطأؤوضو
 ، هـي الـدليلّأن الـسرية العقالئيـة :أي، <ولكن ال بذاهتا>: )قدس سره ( قوله •
 .السرية بام هي سرية ال قيمة هلا، بل باعتبار تقرير الشارع هلاّألن  ال بذاهتا؛ ولكن
 .للسرية :أي، <هلا>: )قدس سره( قوله •
 .إمضاء الشارع للسرية :أي، <وإمضائه>: )قدس سره( قوله •
، عن تلـك <املستكشف من سكوت املعصوم وعدم ردعه>: )قدس سره ( قوله •

ّسرية، من هنا البد أن نثبت يف الرتبة السابقة أن سكوت الشارع كاشـف عـن ال ّ
ُ أن هذه املالزمة نثبتهـا ّتقدماإلمضاء، وقد  و عـىل أعـىل األسـاس العقـيل ّإمـا ّ

 .الستظهاريااألساس 
الـسرية ّ فـإن ،<الـسرية بلحـاظ مرحلـة الواقـع: أحدمها>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ّتكشف عن حكم واقعي
 .ّترصف باعتبار ذلك ال:، أي<باعتباره>: )قدس سره( هقول •
، ال <ًاذه واقعـا يف نظـر العقـالءّاملوقف الـذي ينبغـي اختـ>: )قدس سره ( قوله •
ًملـك واقعـا ال : أي من حـاز ملـك، ّالعقالء عندما ينظرون إىل أنّ فإن ًظاهرا،
 .ًظاهرا
ٍسواء كان مرتبطا بحكـم>: )قدس سره ( قوله • ، كالـسرية عـىل إناطـة ّتكليفـي ً

ً مرتبطـا ّتـرصفسـواء كـان ذلـك ال :أي، < يف مال الغري بطيب نفـسهّترصفال
 .ً بغري إذنه حرام رشعاّترصفالّألن ، ّتكليفيبحكم 

ك باحليـازة يف ّ، كالـسرية عـىل التملـ<ّأو بحكم وضـعي>: )قدس سره ( قوله • 
 .املنقوالت
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 ال بلحـاظ مرحلـة <ة بلحاظ الظاهر السري:والنوع اآلخر>: )قدس سره ( قوله •
 ّالواقع، وهي التي يقع الكالم عنها يف علم األصول، فعندما نقول إن الظـواهر

دليلنا الـسرية فـّ حجة دليلنا السرية العقالئية، وعندما نقول خرب الواحدفّحجة 
ّ؛ باعتبـار أن خـرب ّالشك اوهذه السرية العقالئية مأخوذ يف موضوعه. العقالئية

 .ّ، فاملوضوع مأخوذ فيه الشكّيفيد الظنّإنام د ال يفيد القطع والواح
 يف ّمن قبيل السرية عىل الرجوع إىل اللغـوي عنـد الـشك>: )قدس سـره  ( هقول •

، فلو كنت أعلم معنى الكلمة فال أرجع إىل اللغوي، <معنى الكلمة واعتامد قوله
و معلـوم ال يفيـد ، وكالم اللغـوي كـام هـّالشكفالرجوع إىل قوله يكون حني 

 .ّحجة ّهذا الظن: عىل أحسن التقادير، الشارع يقولّظن يفيد الّإنام اليقني و
أو ّظن وغري ذلك من البناءات العقالئية عىل االكتفـاء بـال>: )قدس سره ( قوله •

 يف ّالـشكاالكتفاء باالحتامل يف مـورد  :أي، < يف الواقعّالشكاالحتامل يف مورد 
ّم يرتّإهنًلو احتملوا شيئا فّ حتى ـ يف بعض األحيان ـفالعقالء . الواقع بون األثـر ُ
ّإذا دخلت إىل بيته من غري إذنه فإنـه ّ أنه ًفمثال إذا كان لك صديق وحتتمل. عليه
 . ّحجةّذنه، وهذا معنى أن االحتامل إ تدخل من دون ال  فأنت،ىّيتأذ

، < أحكـام رشعيـة واقعيـة به عىلّتدل فيسّاألولالنوع ّأما >: )قدس سره ( قوله •
ًيازة سبب امللكية أو لـيس سـببا ّأن احلًوهذا ما نستفيد منه يف الفقه، فمثال نثبت 
 مـن الـسرية مـرتبط ّاألولإذن القـسم . للملكية؟ وهذا حكم فقهي ال أصـويل

 .بالفقه
 .ِ، إذا أذن< طيب نفسهّمجردب>: )قدس سره( قوله •
إذا قامـت ّ أنه  منّتقدمّ مما ،<انطباق ما ذكرناهوال ريب يف >: )قدس سره ( قوله •

 نستكشف ،السرية عىل ذلك وكانت معارصة للمعصوم وسكت املعصوم عنها
معــارصة املعــصوم (ر كــال الــرشطني ّمــن ســكوته اإلمــضاء، بمعنــى إذا تــوف

إذا جاء طيب النفس ّأنه  و،ًيازة سبب للملكية واقعاّأن احل نستكشف )وسكوته
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 .ًاقعا وّترصفجيوز ال
 أو ّتكليفـيأن يكـون لـه حكـم ّالبـد  الـشارع ّنإحيـث >: )قدس سره ( قوله •

وهللا فيها حكـم، ّإال ّ باعتبار أن ما من واقعة ؛<ّترصف بذلك الّتعلق فيام يّوضعي
 .إذن هلذه الواقعة حكم

 يكـن فـإن مل :، أي<ًفإن مل يكن مطابقا ملا يفرتضه العقـالء>: )قدس سره ( قوله •
 .ًكم الرشعي مطابقا ملا يفرتضه العقالءذلك احل

 قـد ذكـرو.  عىل اإلمـضاءّيدلفسكوت املعصوم  :أي، <فسكوته>: قوله •
ً ضـمنا وذكـر الـرشط الثـاين ّاألوله ذكر الـرشط  كال الرشطني، ولكنّ)قدس سـره  (

أن تكـون الـسرية ّالبـد ف. أن يـسكت عنـه املعـصومّالبد : ًترصحيا، حيث قال
ن يكون املعصوم أسكت عنها أو مل يسكت، وّ أنه نرىّحتى  معارصة للمعصوم

ف ال بالوجـه العقـيل وال بالوجـه ّمكلّ أنه  ال دليل عىل،ً غائبا فإن كان.ًحارضا
 .االستظهاري

 بـه عـادة عـىل أحكـام رشعيـة ّتدلالنوع الثاين فيـسّأما و>: )قدس سره ( قوله •
 مـن ،عىل أحكام رشعية ظاهرية بالنوع الثاين من السرية ّتدلفيس :أي، <ظاهرية
 .ّحجة أن خرب الواحد :قبيل



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حتصيل األغراض الشخصية التكوينية •
 ّحتصيل األغراض الشخصية العقالئية •
 أصل اإلشكال •
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ّذكرنا يف املقطع السابق أن النوع الثاين من السرية هي الـسرية التـي تكـون 
ناء باحتامل اخلالف، من هنا وعدم االعتّظن بلحاظ مرحلة الظاهر واالكتفاء بال

ًإن مثل هذه السرية هل يمكن استكشاف إمضاء الشارع هلا اعـتامدا عـىل : نقول ّ
ًتكون دليال عىل احلكم الرشعي الظاهري؟ وهـل يمكـن ّ حتى عدم الردع عنها

 يف املقـام الستكـشاف )العقيل واالستظهاري(ني ّتقدمتطبيق أحد األساسني امل
 وت وعدم الردع؟ السكّجمرداإلمضاء من 

ّفلنفرتض أن السرية العقالئية قائمة عـىل أن العقـالء إذا أرادوا أن يفهمـوا  ّ
ًمعنى كلمة من الكلامت يرجعون إىل اللغوي، فلو أراد أحد أن يكتب بيتـا مـن 

 يف كتابتـه للـشعر أو نـةّمعيالشعر أو رسالة إىل صديق وأراد أن يستعمل كلمـة 
. ي يف فهم معناها ليـستعملها يف املوضـع املناسـب يرجع إىل اللغوّإنهللرسالة ف

ّفلو سلمنا أن هذه السرية معارصة للمعصوم وأنه  ّ  مل يردع عنهـا، فهـل )عليه السالم (ّ
  عىل اإلمضاء؟ّيدلهذا السكوت وعدم الردع 

 ؛ني عـىل هـذا النـوع مـن الـسريةّتقـدمُقد يستشكل يف تطبيق األساسني امل
ارع فال جيب عليه الردع عنها، وبالتايل ال يمكن  غرض الشّا ال متسّبدعوى أهن

 . السكوت وعدم الردعّجمرداستكشاف اإلمضاء من 
 

ّإن : بـأن يقـالّ البد من التوسعة والتفـصيل ّتقدمولتوضيح االستشكال امل
 ّية واالكتفـاء هبـا كحكـم ظـاهريسرية العقالء يف التعويل عىل األمارات الظنّ

 : مقاماناهل  ـكقول اللغوي وخرب الثقة  ـُيرجع إليه
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   صيل األغراض ا شخصية ا كو  ية: ّاألولا قام 
ية كقول اللغوي وخرب الثقـة يف أن يكون تعويل العقالء عىل األمارات الظنّ

 عنهـا بـاألغراض الشخـصية ّعـربجمال حتصيل األغـراض اليوميـة احلياتيـة امل
ًالتكوينية، من قبيل أن شخصا يريد أن ً يكتب كتابا واحتاج إىل أن يعرف معنـى ّ

 فهذا الغرض غري مرتبط بالشارع ،يستعملها يف املوضوع املناسبّ حتى كلمة ما
ّ، يرجع فيه إىل اللغوي، ويكتفى به مع أن قول اللغوي ال ّبل هو غرض شخيص ُ ُ

أو أن يكون هناك غرض شخيص إلنـسان يف االعـتامد . الظنّإال ُيفيد يف العادة 
ّ الثقة يف معرفة بعض األمور الشخصية التكوينية فريجـع إليـه ويأخـذ عىل خرب ّ

ّ أو املهنـدس ونحومهـا، ويرتـب األثـر ًبخربه، كام هو احلال بخرب الطبيب مثال
 . ّ  التكويني عىل إخبارهم وإن مل يفد سوى الظن

   صيل األغراض ال   عية العقالئية: ا قام ا ا 
يـة كقـول اللغـوي احلاصل من األمارات الظنّّأن يكون التعويل عىل الظن 

وخرب الثقة من أجل حتصيل األغراض الترشيعية، كالترشيعات العقالئيـة بـني 
ّية باملعنى األصـويل، بمعنـى أن ّ من أجل حتصيل احلج:اآلمر واملأمورين، أو قل

ًاآلمر يرجع إىل قول اللغوي أو خرب الثقة ليكـون قـوهلام منجـزا   عـىل ألوامـرهّ
ًريه، ويرجع املأمور إليهام ليكون قوهلام معـذرامأمو  عـن التكليـف املحتمـل أو ّ

ّوافرتضـنا أن ) آمرك أن تأتيني باملاء: (كام لو جاء شخص وقال ألحد. املشكوك
 وكـان هـذا ، اآلمر سنخ آمر جيب عىل املأمور أن يطيعـهّأن هذاالعقل كان يرى 

 ال تفيـد مُيطيـع اآلمـر أّ حتـى ب تفيد الوجوهلة األمر ّاملأمور ال يعلم أن ماد
 ّال يطيعه؟ فمن الواضح أن املأمور سوف يرجـع إىل قـول اللغـوي،فالوجوب 

ولكـن هـذا الرجـوع إىل قـول . ّ أن مادة األمر تفيد الوجوب أو ال تفيدهملعرفة
ً، فـذاك كـان مرتبطـا ّاألولاللغوي خيتلف عن الرجوع الذي ذكرنـاه يف املقـام 
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 . األصوليةّجيةرية التي هي احلّزية واملعذّذا مرتبط باملنجباألغراض الشخصية وه
ز للتكليف عـىل ّ لكي حيصل عىل منجّمر عىل الظنل اآلّففي هذا املقام يعو

ٍ لكي حيصل عىل مؤمن أماّ الظنل املأمور عىلّمأموره، ويعو  .مرهم آِّ
  عودة إ  أصل اإلش ل

ّإن الـسرية : ال لنقـول نرجع إىل أصل اإلشـكّقدمةت هذه املّتضحبعد أن ا
العقالئية بلحاظ األحكام الظاهريـة وبنـاء العقـالء عـىل الرجـوع إىل اللغـوي 

 إن كان املقصود مـن هـذه الـسرية وهـذا ، الناشئ من قولهّوالتعويل عىل الظن
ّ فمن الواضح أن االعتامد عـىل قـول اللغـوي أو خـرب الثقـة ،ّاألولالبناء املقام 

ّة الشخصية ال يرتبط باحلجية كمـصطلح أصـويل؛ ّلتحصيل األغراض التكويني ّ ّ
ّإذ ال يوجد يف األغراض الشخصية التكوينية تكـاليف رشعيـة وال يوجـد آمـر  ّ ّ

ًومأمور ليكون قول اآلمر منجزا ًفأساسـا ال . ً أو عـدم امتثـال املـأمور معـذوراّ
ّيـردع عنهـا، ومـن هنـا نستكـشف أن ّ حتى عالقة هلذه السرية بغرض الشارع

ة العقالئية القائمة عىل العمل بقول اللغوي يف جمال األغراض الشخـصية السري
ّالعقالء فيام بينهم هلم سري وعمل معـنيّألن ال قيمة هلا يف نظر الشارع؛   وهـذا ،ٌ

 .ه هلاؤمن عدم ردع الشارع عنها إمضاُ يفهم مرتبط بأغراضهم الشخصية، فال
 ،ّ حجـة إىل قول اللغوي فهيّفقوهلم إن السرية إذا كانت قائمة عىل الرجوع

 .ّاألولمقصودهم السرية يف املقام الثاين ال السرية يف املقام 
ّ ال يكفي أن نستكشف اإلمضاء من سكوت املعصوم فيام لو وجـدنا أن نفإذ

 .ّاألولالسرية يف زمان املعصوم قائمة عىل الرجوع إىل اللغوي وكانت من القسم 
 والثاين؛ وهناك مؤونة ّاألولاء الرشطني ً رشطا آخر ورّأن هناكوهذا يعني 

، ّجيـةإضافية وهي أن تكون هذه السرية العقالئية يف النوع الثاين قائمة عـىل احل
ا قائمة عىل الرجوع إىل اللغـوي يف األغـراض ّرية ال أهنّعذزية واملّعىل املنج :أي



 ٢٤١ ..........................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

 .الشخصية
يـردع عنهـا من هنا إذا كانت هناك سرية عىل الرجوع إىل قول اللغـوي ومل 

أن نرى أن تلك الـسرية ّالبد  بل ، ذلكّجمردالشارع فال نستكشف اإلمضاء من 
 يف م أّاألول هـل كانـت يف املقـام ،التي كانت معارصة للمعصوم وسكت عنها

ّألن  ؛ ال يستكشف منهـا اإلمـضاء، فقطّاألولت يف املقام  فإن كاناملقام الثاين؟
 . األغراض الشخصيةول عنؤ غري مس)عليه السالم(املعصوم 

ّل به عىل أن الـشارع تدالّ أن هذا القسم من السرية ال يصلح لالسّتحصلف
ًقد جعل قول اللغوي وخرب الثقة حجة؛ ألن احلجية الـرشعية تفـرتض مـسبقا ّّ ّ ّ ّ 

ّاملأمور، وتفرتض أن املأمور جيب عليـه إطاعـة  وّوجود عالقة مولوية بني اآلمر
ًكون التخلف عنها موجباوامتثال أوامر املوىل بحيث ي ّ للذم والعقاب، فاحلجية ّ ّ ّ

ّ من شؤون األغراض الترشيعية ال األغـراض التكوينيـةًإذا فهـذا النحـو مـن . ّ
ًالسرية خارج عن حمل الكالم ختصصا ّ ّ؛ إذ حمـل الكـالم حـول احلجيـة بمعنـى ّ ّ ّ

ًاملنجزية واملعذرية رشعا ّّ ّ ّ، وهذه الـسرية تثبـت أن العقـالء يعولـون عـّ ىل قـول ّ
ّاللغوي وخرب الثقة يف جمال األغراض التكوينية الشخصية ال الترشيعية ّ ّ. 

يوجـد بـني ّ أنه وإن كان املقصود بناء العقالء يف املقام الثاين، فمن الواضح
 سـرية العقـالء بلحـاظ مرحلـة الظـاهر ّ تنجيز وتعذير، فلـو أناآلمر واملأمور

يف مقـام ّ حجـة واحـد أو الظـاهرأو خرب الانعقدت عىل أن يكون قول اللغوي 
 ؟ا ممضاةّستكشف من عدم ردع املعصوم عنها أهنُية، فهل يّعذرية واملّنجزامل

ال يستكشف مـن سـكوت املعـصوم ّ أنه  إىل)قدس سره (ذهب األستاذ الشهيد 
ْممّ أنه عن مثل هذه السرية  . هلاٍضُ

 بيـد املـوىل هـوألمـارة ورية لطريق ّزية واملعذّاملنجّ إن جعل :توضيح ذلك
ته، ّته وحاكميّل يف حدود مولويّاآلمر وليس بيد العبد املأمور، فللموىل أن يتدخ

مـن دخـل : نـة، كـام لـو قـالّ وسرية معيّ مع أهل مملكته عىل سلوك معنيّتفقفي
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ب عىل مجيع أهل مملكته أن يلتزمـوا جمملكتي فعليه أن يفعل الفعل الكذائي، في
 .بتلك السرية

ٍفحينئـذ ال يكـون  مكـان آخـر يفدخـل ًا من هذه اململكة أن شخصلو ّأما 
يف ذلـك املكـان؛ عـن تلـك الـسرية ه يوجـد ردع ّبـل لعلـًملزما بتلك السرية، 

ه علـم هبـذاحلـاكم الثـاين  و،ّخاصسرية وسلوك فاحلاكم يف اململكة األوىل له 
 ّنيهذه السرية فهـل عليـه أن يبـال يرتيض ّ أنه فلو فرضنا، السرية وهذا السلوك

 .ط بأغراضهترتبا ال ّألهنال جيب عليه ذلك؛ ّ أنه عدم رضاه؟ من الواضح
بخـرب والعمـل العمـل بـالظواهر قائمة عىل العقالء سرية  ّافرتضوا أنفلو 

 بالـشارعفام هي عالقة هذه الـسرية  ،الواحد فيام يرتبط بعالقات اآلمر واملأمور
هـذه الـسرية ال عالقـة هلـا  !؟ًإذا مل يكن راضيا عنهـايردع عن العمل هبا ّحتى 

 .ًيردع عنها فيام لو مل يكن راضيا عنهاّ حتى بأغراض الشارع
ز ّر ومنجّومعذّ حجة ًـ مثال ـ قول اللغوي ّأنعىل ون فيام بينهم ّتفقالعقالء ي

لـو كانـت ّ حتـى هذه السرية ال عالقـة للـشارع هبـا، فلهـذايف بيان املضامني، 
من ذلـك ستكشف فال نستطيع أن نعنها، معارصة للمعصوم وسكت املعصوم 

يردع عنها، فـسكوته ّ حتى بأغراضه الرشعيةط ترتبال  اّألهن ؛اإلمضاءالسكوت 
 .أمر مرتبط بالعقالءّ أنه ٍراض عنها، بل من بابّ أنه عنها ال من باب

الـسرية  :أي ـ ل يف املقام الثاين من هذه الـسريةتدالاالسّ يتم ومن هنا لكي
معـارصة هـذه ال يكفي و وجود نكتة إضافية، من ّالبد  ـظاهربلحاظ مرحلة ال

  .، وسكوته عنها)عليه السالم(للمعصوم السرية 
يوجـد يف ارتكـاز ّ أنـه أن نفـرتضّالبد ّ أنه :وحاصل هذه النكتة اإلضافية

عقالء ّأن الًفمثال آمر، ّ أنه شارع ال خيتلف عن غري الشارع من بابّأن الالعقالء 
الشارع هو أحد العقـالء بـل  ّنإوحيث ة، ّ الظواهر حجّعىل أنينهم فيام بتبانوا 
 . ّحجةـ ًأيضا ـ ، فالظاهر عنده همدّسي
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 هذه السرية مرتبطة بحـاكم والـشارع ّ؛ ألنًوهذا االرتكاز مع كونه خاطئا
الظواهر ّ حجية بنييف الواقع املالزمة من وجود حاكم آخر، فام يفرتضه العقالء 

خاطئ وغري صحيح، لكن مع ذلك نفرتضه عند الشارع يتها ّوحجعند العقالء 
 عنهـا ًياراضـالـشارع يكـن ففي هذه الـصورة لـو مل  يف ذهن العقالء، ًموجودا

 .لوجب عليه الردع عنها
يـستفاد سكوت املعصوم عنها  ّمجردعقالئية بسرية ّ كل ليسّ أنه :ّتحصلف

ئية هذا االرتكاز اخلـاطئ، هذه السرية العقاليكون يف أن ّالبد ، بل  منهاإلمضاء
ينبغـي ٍت كذلك فحينئذ  فإذا كان.يف املجال الرشعيّ حتى اقتضائها اجلريوهو 

ل بالـسرية تدالاالسـّنفهـم أن من هنـا .  أن يردع عنهاًيالشارع لو مل يكن راضل
إىل ارتكازات العقالء يف ذلـك الزمـان من الرجوع  ّالبد؛ إذ ة كبريةّحيتاج إىل دق

السرية إثبات معارصة ال يكفي و ًا؟اخلاطئ كان موجود االرتكازهل هذا لنرى 
 . عنهاهتوسكولمعصوم لالعقالئية 

ّإن سرية العقالء تشمل كل الناس سواء اآلمرين واملأمورين : بعبارة أشمل ّ
ّ نفرتض أن كل عاقل لو قدر له أن يصبح بأنال خصوص اآلمرين فقط، وذلك  ّ ّ

ّثقـة وقـول اللغـوي حجـة بينـه وبـني مواليـه ّ فهـو يتخـذ خـرب الً وآمراًحاكام
ّومأموريه، وهذا يشمل اآلمرين واملأمورين؛ ألهنم مـن العقـالء فتنطبـق هـذه 
ّالقضية الرشطية بالفعل عىل اآلمرين وبالقوة عىل املأمورين، ومـن الواضـح أن  ّ ّ ّ

ًالسرية هبذه املعنى ـ وهي أن سرية اآلمرين انعقدت فعال  ًعا أو سرية العقالء مجيّ
ّ عىل العمل بقول اللغوي وخرب الثقة يف نطاق األحكام الترشيعية ً وتقديراًفرضا

ّ ال ترض باألحكام التـرشيعية للـشارع األقـدس وال تفـوت غرضـهـّالظاهرية  ّ ّ 
ًوإن مل جيعل خرب الثقة وقول اللغوي حجة ومنجزاّحتى  ّ ً ومعـذراّ ّ؛ وذلـك ألن ّ

ّل آمـر مـع مأموريـه بلحـاظ أغراضـه ّهذه السرية املفروض أهنا سـرية بـني كـ
ّالترشيعية ال بلحاظ األغراض الترشيعية لآلخرين ّإذ ال مولويـة هلـذا الـشارع ؛ ّ
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ّعىل احلكام اآلخرين ليعترب سريته بينه وبني مواليه ومأموريه حجة عـىل أولئـك  ّ
ّحـاكم لـه مولويـة  مـوىل وّوكل  ّوجيب عليهم العمل عىل وفقها، بل كل شارع

 .ّ خصوص مواليه ومأموريه وال عالقة له بغريه من املوايل واحلكاموسلطة عىل
ّوعليه فسرية اآلمرين العقالئيني إنام تثبت أن اآلمرين قد اتفقوا عىل جعـل  ّّ ّ

ّأن اتفاقهم هذا ال يلزم الشارع األقدس وال جيب عليـه ّإال ّقول اللغوي حجة،  ّ
ّ باتبـاع سـريهتم؛ ًعتربونه ملزمـاآلراء العقالء، بل هم أنفسهم ال يًفقا أن يسري و

ّ كل شارع له احلرية املطلقة يف أن جيعـل مـا يـشاء حجـة بينـه ّبأنّألهنم يؤمنون  ّ ّ
 .ّوبني مأموريه ومواليه وال جيب عليه االلتزام بسرية اآلخرين واتباع آرائهم

ولذلك ال يكون سكوت املعصوم وعدم ردعـه عـن سـرية العقـالء هـذه 
ال جيب عليه االلتزام هبا وهي ليست ملزمة له ؛ إذ ضاه هبا عن إمضائه ورًكاشفا
ً لكي يتخذ منها موقفاًأصال ّ، بل ال يعنيه ذلك؛ ألن كل شارع إنام ً أو سلباً إجياباّ ّ ّ

ّحيدد العالقة بينه وبني مأموريه هو نفسه ال غريه، ولذلك ال يكون هنـاك رضر 
ع األقـدس ال يقبلهـا، بـل من سريهتم يف حال عدم الردع عنها، وإن كان الشار

ّعليه أن يبني ما جعله حجة بينه وبني مأموريه بقطع النظر عن سرية العقالء ّ. 
وسـريهتم بلحـاظ ّالواقعيـة فكم فرق بني سرية العقالء بلحـاظ األحكـام 

ًتفرتض أن العقالء قد اختذوا سلوكااألحكام الظاهرية، فسريهتم األوىل   لو كان ّّ
ًشارع لكان مؤثراخطأ وغري مقبول لدى ال ّ عىل أغراضه الترشيعية؛ ألن العقالء ّ ّ

ٍاعتربوا أن احليازة سبب للملكية، وأن الرضا القلبي كـاف ّ ّ جلـواز التـرصف يف ّّ
ّوهذا األمر وغريه مـن األحكـام التـرشيعية التـي ال بـد أن يكـون  .ملك الغري ّ

، وإن ًال لغرضه فسكوته معترب وصـحيح عقـًللشارع فيها حكم إن كان مطابقا
 وهـو قبـيح ، لغرضهً له فيكون سكوته مع عدم قبوله لسريهتم ناقضاًكان خمالفا

 .هلا ئهإمضاًمن هنا كان سكوت الشارع كاشفا عن . ًعقال
ّوأما السرية بلحاظ األحكام الظاهرية التـي تتعلـق بـاألغراض التـرشيعية  ّّ ّ
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ّلآلمرين واملأمورين، فقد تقدم أن هذا البناء إنام يلزم ّ كل آمـر مـع مأموريـه بـام ّّ
ًجعله حجة بينه وبينهم بحيث يكون منجزا ّ ً ومعذراّ ، وال ارتبـاط لـذلك بغـريه ّ

ًمن اآلمرين، ولو فرض اتفاق اآلمرين من العقالء مجيعا ّء حجـة   عىل جعل يشّ
ًه حجة أيـضابأن جيعلفهو ال يلزم الشارع األقدس  ّ؛ ألن كـل شـارع لـه اخليـار ّ ّ

ّ حجـة بينـه وبـني مأموريـه وال ًء يراه مناسـبا  يشّأن جيعل أيّومطلق احلرية يف 
ّال مولويـة ألحـد ؛ إذ يلزمه أحد بذلك وال خيتار له أحد الطريق ويفرضه عليـه

 ببنـاء العقـالء ًولذلك ال يكون سكوت املعصوم قبـوال .عليه كام هو املفروض
ّ حلجية قول اللغوي أو خرب الثقةًءوإمضا ال ؛ إذ ّلترشيعيةبلحاظ أحكامه اّ حتى ّ

ُربط له هبم كام ال ربط هلم به؛ وألن سريهتم إنـام ت ّ ن كـان مـن اآلمـرين َلـزم مـّ
ّالعرفيني فقط، وأما الشارع األقدس فال يمكنهم إلزامه بام يرونه ويتفقون عليه،  ّ ّ

ّل بالسرية عىل جعل احلجية تدالبل العكس هو الصحيح، ولذلك ال جمال لالس ّ
ّهرية يف جمال األغراض الترشيعيةالظا ّ. 

  هإش ل ودفع
ّ كـل بلحاظّ حجة  قول اللغويّملاذا ال يفرتض بناء العقالء عىل أن : قيلنإ

نـة ّحكم وحاكم وأمر وآمر بام فيهم الشارع، فحينئذ إذا أردنا معرفـة كلمـة معي
وردت يف كلامت الشارع لتشخيص أمره رجعنا إىل قول اللغوي ملعرفـة ذلـك، 

 هلم فيجب أن يردعهم عـن ذلـك، فمـع سـكوته وعـدم ردعـه ًذا كان خمالفافإ
ّإال ّبلحـاظ أغراضـه التـرشيعية، وّ حتى ف إمضاؤه وقبوله هلذه السريةَستكشُي

ًلكان بناؤهم مرضا ً بالشارع ومفوتاّ  .ً وهو قبيح عقال، لغرضهّ
لـه  أمـر ال يعقـل جع، عنهّمعذر حلكم أو ّمنجزّ إن كون قول اللغوي :قلنا

وال  ،فـهّمن قبل جاعل ذلك احلكم بالنسبة إىل مـأموره ومكلّإال واختاذ قرار به 
ًربط لذلك ببقية اآلمرين وليس ملزما ّ معهم يف االتفـاق ًأن يكون داخالّإال  هلم ّ

ّاملذكور، وهنا االتفاق إنام صدر من املوايل العرفيني وال يعلـم بـدخول الـشارع  ّ ّ
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ًنـاؤهم حجـة عليـه وملزمـامعهم يف سريهتم، فـال يكـون ب جيـب قبولـه  و لـهّ
ّوإمضاؤه؛ ألن كل آمر وحاكم هو الذي حيدد كيفية العالقة بينه وبـني مأموريـه  ّ ّ ّ

 .ال شأن لآلخرين بهّ أنه وال شأن له باآلخرين، كام
ّقد جيعل األمارة الفالنيـة حجـة بينـه وبـني أبنائـه بلحـاظ   ـًمثال ـ ّفكل أب

ّطلبها منهم، وال معنى ألن جيعلها حجة بالنسبة إىل سائر أغراضه الترشيعية التي ي
ّكل أب منهم له احلق ّ فإن .اآلباء اآلخرين مع أبنائهم  األمارة التي يراها بأن جيعلّ

ّمناسبة بينه وبني أبنائه، وال يرضه االتفاق املربم بني ذاك األب وأبنائه ّ. 
ّوهنا االتفاق والبناء املذكور إنام صدر مـن اآلمـر ّين العقالئيـني العـرفيني ّ ّ

ًفيكون حجة وملزما ّ لكل آمر وحاكم من العقالء واملوايل العرفيني، وال يكـون ّ ّ
، أو ليجب الردع عنـه ً للشارع األقدس ليكون سكوته عنه إمضاء وقبوالًملزما

 .ّ ملا يراه حجة بينه وبني مأموريهًإذا كان خمالفا
ّ 

، قول اللغوي <ية كقول اللغوي وخرب الثقةّألمارات الظنا>: )قدس سره (قوله  •
هلا بالسرية، فـام مل تدالها اسّية، وأساسها كلوخرب الثقة والظهور هذه أمارات ظنّ

ًل فال يمكن إلنسان أن يكون جمتهدا حقيقياتدال كيفية االسّتضحي ً. 
 . يةظنّالتعويل عىل األمارات ال :أي، <التعويل عليها>: )قدس سره( قوله •
 كـاألغراض املرتبطـة <ألغراضـه الشخـصية التكوينيـة>: )قـدس سـره   ( قوله •

 .بمعاشه اليومي
 .يف فهم معنى الكلمة :أي، <فريجع إىل اللغوي يف فهم معناها>: قوله •
 . من كتابه<يف املوضع املناسب>: )قدس سره( قوله •
 .ية األمارات الظنّالتعويل عىل :أي، <التعويل عليها>: )قدس سره( قوله •
ّ حتـى ،<ِّبصدد حتصيل الشخص املأمور ملؤمن أمام اآلمـر>: )قدس سره ( قوله •

مـر ومـأمور، آ هناك حاكم وحمكـوم ويف املجتمعات التي ال تؤمن باهللا ورشعه
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ّفاملأمور يريد أن حيصل عىل مؤمن أمام آمره، واآلمر يريد أن حيصل عـىل منجـ ّ ُ ٍَ ز ِّ
ّيستطيع املأمور أن حيتج عىل آمره بالرجوع إىل قول اللغـوي، أمام مأموره، فهنا 

 .يةّمعذرية وّمنجزفيه ّألن ؛ ّاألولوهذا املقام غري املقام 
، فمعنى العامل هنا هو من له علم، وهذا املعنى <أكرم العامل>: )قدس سره ( قوله •

ًملـا ن كـان عاملـ يف شمول هـذا احلكـماملأمور ّ شك مصداق واضح للعامل، فلو
هـل  عنـوان العـامل ّبـأن يرجع إىل اللغـوي لـريى ،ًوأصيب بعاهة فصار جاهال

لغـوي ّأن ال ينطبق عىل من انقىض عنه املبدأ؟ فيجد مس أّينطبق عىل من هو متلب
ّ عىل أن لفظ العامل ينطبق عىل من يتلبّينص مـن انقـىض عنـه املبـدأ ّأما ًس فعال، ّ

ًكمن كان عاملا وصار جاهال فال يصدق  .  عليه عنوان العاملً
ًفلو مل يكرم املأمور اجلاهل الذي كان عاملا لكان معذورا أمـام آمـره، وهـذا  ً

 لو أراد عـدم االمتثـال فلـه ّاملكلفّ، بمعنى أن هذا ّحجة قول اللغوي ّمعناه أن
 ّبأنني مل أكن أعلم ّبأنُ املوىل عليه، فبإمكانه أن جييب ّعذره أمام املوىل، فلو احتج

 ؛لـيس بعـاملّ أنه يل ّشخص عامل أو ال، وعند الرجوع إىل قول اللغوي تبنيهذا ال
نقـىض عنـه املبـدأ امـن ّأمـا ً بالعلم فعال، ًاسّإذ العامل هو خصوص من كان متلب

 .فليس بعامل
ًلو افرتضنا أن من انقىض عنه املبدأ أيـضا يـصدق عليـه لغـةّأما  ً عـامل، ّ أنـه ّ

ّ اآلمر حينئذ أن حيتجّ بالفعل، فمن حقً فقط من كان عاملاَواملأمور أكرم  . عليهٍ
ُفريجـع إىل قـول اللغـوي  :أي، <ُفريجع إىل قول اللغوي>: )قدس سـره  ( قوله •

 .لآلمر عىل املأمورّ حجة زة عىل العبد وهيّبالشمول منج لتكون شهادة اللغوي
 :، أي<ة للمأمور عـىل املـوىلّرة وحجّوشهادته بعدم الشمول معذ>: قوله •

 . للمأمور عىل آمرهّحجةة وّمعذرتكون شهادة اللغوي بعدم الشمول و
ر ّ، فحتى لـو تـوف<ّاألولإن كان املقصود منه بناء العقالء يف املقام >: قوله •

ّإنـام نستكـشفها، ّ حتـى ّ حجية، بل ال توجدّجيةكال الرشطني ال تستكشف احل
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 يف ّجيـةء العقـالء عـىل احلأن ينصب الكالم عىل املقام الثاين، فلو كان بنـاّالبد 
 .؟ بحثه سيأيتّجيةاملقام الثاين، فهل يستكشف من املعارصة والسكوت احل

د ّالـسيف ،يـةّعذرية واملّنجزيف مقام امل :أي، <يف املقام الثاين>: )قدس سـره  ( قوله •
 . عىل اإلمضاءّيدلال  فقطسكوت املعصوم ّ يذهب إىل أن )قدس سره(الشهيد

وىل واحلـاكم ال  املشأنمن  ًاّمعذرًا أو ّمنجز جعل يشء ّإن>: )سرهقدس  ( قوله •
إذا كانت فيام بينهم عالقة ف ،ً والعقالء مجيعا هم بحكم املأمور،<أمور املشأنمن 

ُفال يستكشف مـن ذلـك ّ حجة ًـ مثال ـاآلمرية واملأمورية وجعلوا خرب الواحد 
 . خلرب الواحدّجةاحلًالشارع أيضا جعل ّأن 

العاقل ر هلذا ِّإذا قد :أي، < أن يامرس حالة آمريةر لهِّإذا قد>: )قدس سره ( ولهق •
 ولكـن ،عىل مـأمورهّ حجة  جيعل قول اللغوي،يةمأن يامرس حالة آمرية وحاك

 .بالشارعله  ةعالقال هذا 
 . أحكام الشارع بالنسبة إىل :أي ،<بالنسبة إىل أحكامه>: )قدس سره( قوله •
 يعني احليـازة سـبب امللكيـة بلحـاظ ،<السرية األوىلّألن >: ) سره قدس( قوله •

 .مرحلة الواقع
 . بلحاظ مرحلة الظاهرالسرية :أي، < السرية الثانيةتقتضيها م>: قوله •
بينه وبني ّ حجة ةّقد جيعل األمارة الفالني  ـًمثال ـ ٍ أبّفكل>: )قدس سـره ( قوله •

يف حمدودة هـذه األغـراض ، <ي يطلبها منهمه بلحاظ أغراضه الترشيعية التئأبنا
 .الترشيعية وال يستطيع أن يتجاوز حمدودة حاكميته إىل حاكمية موىل آخر

تلـك  وال معنـى أن جيعـل :، أي<وال معنـى أن جيعلهـا>: )قـدس سـره   ( قوله •
 .اآلباء اآلخرين مع أبنائهم بالنسبة إىل سائرّ حجة األمارة

هـي يف ّإنام ً املتبانى عليها عقالئيا ّجيةّأن احل ّتضحيوهكذا >: )قدس سره ( قوله •
 ،< الـشارع ذلـكّحدود األغراض الترشيعية ألصحاب البناء أنفسهم فال يـرض
 . وال يمكن أن يتجاوز إىل حمدودة حاكم آخر الذي هو الشارع
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يـة أمـارة ظنّّ حجيـة ل بالـسرية عـىلتدالسـّأن اال من املقاطع السابقة ّتبني
ض أغراضـه التـرشيعية ّ ويعرَ الشارعُّ عىل كوهنا منعقدة عىل يشء يمسّتوقفي

ُيستكـشف مـن عـدم ردعـه ّ حتى للخطر عىل تقدير خمالفتها لتلك األغراض،
 .ا كوهنا موافقة ألغراضه الترشيعيةعنه

 

ية بأفضل من القـول ّل بالسرية عىل احلجتدالليس باإلمكان تصحيح االس
ًا عىل ارتكاز ّ ولو بنحو كان هذا االمتداد والتجاوز مبني، الشارعّ السرية متسّبأن

 ، اجلري عـىل طبـق تلـك الـسريةتوجب عىل أساس العادة السريةّألن  ؛خاطئ
غــراض التــرشيعية ملــوىل مل يــساهم يف إجيــاد تلــك الــسرية يف نطــاق األّحتــى 

منـشأ هـذه العـادة هـو ّألن  ـ ًي ولو ارتكازا وخطأح وتلك العادة تو،العقالئية
 فلهـذا ذكـر ، مـن اجلميـعّتفـاق السرية مـورد االىّ مؤدّبأن  ـاالرتكاز اخلاطئ

الشارع يقبل تلك السرية ّ فإن  بني العقالءًإذا وجدنا سريةه ّ أن االصفهاينّحققامل
العقـالء ّألن  ؛ًأل خطـتدالاالسـيكون هذا  ّتقدمبناء عىل ما و. دهمّباعتباره سي

يلتـزم فـيام تبـانوا ال الـشارع و ، عملهـمإطار يف ّتبانوا عىل سرية وسلوك معني
 .عليه

ارتكـازات ال   ـد العقـالءّيسـّ أنـه بام ـ يدركالشارع ّلعل  :ًمضافا إىل ذلك
فلـيس إذا التفـت عـامل إىل نكتـة ّفإنـه يدركها العقالء من قبيل العامل واألعلم، 

 ؛، بـل قـد يلتفـت إىل مـا يناقـضهاَأن يقبل األعلم بتلك النكتة أيضا ًبالرضورة 
د ّ سـيّألنـهالعكـس؛   بل املالزمـة عـىل،عدم وجود املالزمة يف ذلك هو ّوالرس

 فال يمكـن أن نـستفيد ، يلتفت إىل نكات ال يلتفت إليها العقالءفهو قدالعقالء 
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 .شارع يستفيد ذلكّأن المن العقالء 
 ّنأوعـىل هـذا يعـرف >:  إىل ذلك بقولـه)قدس سره (وقد أشار األستاذ الشهيد 

هو بمالك داللة السكوت عنها ّإنام مضاء الشارع، إكشف السرية العقالئية عن 
 فـام يـصدق علـيهم .د العقالء وطليعتهمّشارع سيّن الأمضاء ال بمالك عىل اإل

 بنفـسه ،كونـه كـذلكّألن  وذلك ؛ كام يظهر من بعض األصوليني،يصدق عليه
زه عنهم يف بعض املواقف، وختطئته هلم يف غـري مـا يرجـع إىل ّيوجب احتامل متي

 .)١(<املدركات السليمة الفطرية لعقوهلم كام واضح
العقـالء هـذا وضـعهم ّألن ؛ ّحجـة العقالئيـة سريةّأن العىل ل تدالاالسف

  .ّ غري تام،حيكم بام حكم به العقالءفهو د العقالء ّوالشارع سي
 ولـو كـان  للـردع،مـستدعيةٍحينئذ  الشارع تصبح ّمتسالسرية إذا كانت و
 عىل ارتكاز خاطئ وهو التجاوز من مـورد الـسرية إىل مـورد ًاّ الشارع مبنيّمس

ًويكـون الـسكوت عندئـذ كاشـفا عـن اإلمـضاء. آخرأغراض ترشيعية ملوىل   ؛ٍ
 ّالذي يمـس بل السكوت ، عن اإلمضاءًاالسكوت كاشفليس مطلق ّ أنه بمعنى

 . ًيكون كاشفا عن اإلمضاءغرض الشارع 
ّل بالسرية العقالئيـة عـىل احلجيـة بـاملعنى تداليشرتط لالسّ أنه وهبذا ظهر ّ ّ

ّ املنجزية واملعذرية:أي ـ ّاألصويل ّ  ّأنأن تكون السرية مرتكزة عند العقـالء، و  ـّّ
ّأن الشارع قـد اتفـق مـع العقـالء   ـً واشتباهاًولو خطأ ـ هذا االرتكاز يفرتض ّ

 .ّببنائهم هذا وأمضاه بمجرد سكوته عن سريهتم
ّوهذا يتطلب أن تكون السرية مستحكمة عند العقالء ال يشذ عنها عاقـل،  ّ

ّفإهنا إذا صارت هبذه الكيفية من  ًاالستحكام واالرتكاز فـسوف تـشكل رضراّ ّ 
ّ عنها، ويتوجب الـردع عنهـا والنهـي ٍعىل أحكام الشارع فيام إذا كان غري راض

                                                 
 .٢٣٦-٢٣٥ ص ،١ج : ، مصدر سابق، احللقة الثانيةدروس يف علم األصول )١(
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ّأو تكون عـىل األقـل ، ّعنها يف حالة خمالفتها مع املجعول حجة من قبل الشارع
ّبنحو جيعلها ألن تكون مستحكمة ومرتكزة بحيث توجب افرتاض أن الـشارع 

 .معهم
ّل هبا عىل إمضاء الشارع؛ ألنه لو سـكت عنهـا ومل تدالذ يمكن االسوحينئ

ّيردع لكان العقالء يتعاملون مع األحكام الرشعية للـشارع كـام يتعـاملون مـع 
 .أحكامهم أنفسهم نتيجة هلذا االفرتاض االرتكازي

ّومن الواضح أن مثل هذا املعنـى يثبـت يف الـسرية العقالئيـة عـىل العمـل 
امد عىل قـول اللغـوي يف جمـال األغـراض الشخـصية تية كاالعباألمارات الظنّ

ّا كثريا ما تولّوالتكوينية للعقالء، فإهن ّ وذوقا يف السلوك يعرًد عادةً عة ّض املتـرشً
ًبعقالئيتهم إىل اجلري عىل طبق ذلك يف التـرشيعات أيـضا، وهـذا يعنـي عـدم 

ة جاريـة يف مقـام  عـىل أن تكـون الـسري،ّجيةل بالسرية عىل احلتدال االسّتوقف
سرية بلحاظ حتصيل ّأن ال بعد أن افرتضنا ،حتصيل األغراض الترشيعية للعقالء

ًاألغراض الشخصية والسرية بلحاظ حتصيل األغراض الترشيعية خيلق انطباعا 
مثل هذا حيصل ّ فإن الشارع،ّ حتى  اجلميعّتفاق هذه السرية مورد اّبأنولو خطأ 

 . يف كال املجالني
ّ 

 ،< للـردع الشارع تصبح مـستدعيةّوبذلك إذا كانت متس>: )قدس سره (قوله  •
 عىل ارتكاز خاطئ وهو التجاوز من مـورد الـسرية إىل ًاّ الشارع مبنيّلو كان مس

 . مورد أغراض ترشيعية ملوىل آخر
ًويكون السكوت عندئذ كاشفا عن اإلمضاء>: )قدس سـره  ( قوله • ّأن ال : أي ؛<ٍ

 بل السكوت يف مثـل هـذه احلالـة يكـون ،كاشف عن اإلمضاءًمطقا وت سكال
ّإنـام إذن فليس مطلق السكوت يكـشف عـن اإلمـضاء، و. ًكاشفا عن اإلمضاء
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 . غرض الشارعّالسكوت الذي يمس
 بالـسرية العقالئيـة سـتدالل يف االّأن الرشطوهبذا نعرف >: )قدس سره ( قوله •

أن تكون السرية العقالئية يف   ـيةّعذرية واملّنجزملا ـ  بمعناها األصويلّجيةعىل احل
هـذا و ،<يـةّ احلجيف الـشارع مـع غـريه ّتفاقًجمال التطبيق قد افرتضت ارتكازا ا

 ،إثبات الـسكوت، و إثبات املعارصة:ني يعنيّتقدمرشط ثالث وراء الرشطني امل
 . ال دليل عليهّألنههذا االرتكاز ارتكاز خاطئ؛ . وإثبات هذه النكتة

 .السريةجرت  :أي ،<وجرت>: )قدس سره( قوله •
 . تلك السريةيف عالقة :أي، <يف عالقتها> :)قدس سره( قوله •
 فـإذا كـان هـذا ،<مع الشارع عىل أساس هذا االفـرتاض> :)قدس سـره  ( قوله •

 بالـسرية سـتداللاالٍحينئـذ  فـيمكن ،الـرشط الثالـثّ يتم عند ذلكف ،ًموجودا
 .قام الثاين بلحاظ مرحلة الظاهرالعقالئية يف امل

تلـك الـسرية عـىل  أن تكـون :أي <ّأن تكون عـىل األقـل>: )قدس سره ( قوله •
 .ّاألقل
ًوهذا معنـى قـد يثبـت يف الـسرية العقالئيـة عـىل العمـل >: )قدس سره ( قوله •

الشخـصية   يف جمـال األغـراض:، أي<ً أيـضاّاألوليـة يف املقـام ّباألمارات الظن
 .ةالتكويني

 .ّاألولاملقام منعقدة يف كانت  ولو :أي ،<ومنعقدة عىل> :)قدس سره( قوله •
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ّيف أن معارصة السرية العقالئية لعرص املعصوم وحضوره رشط يف ّ شك ال
الـسرية ليـست بلحـاظ ّحجيـة ّألن  هبا عىل احلكم الرشعي؛ ستداللإمكان اال

يتها بلحاظ استكشافها اإلمـضاء الـرشعي ّل حج، ببام هي سرية عقالئيةوذاهتا 
فهـي كـذلك ، تهسـنّوهذا من قبيل قـول الـصحايب و .من التقرير وعدم الردع

صـلّى اهللا   (  عن قـول الرسـولٌكاشفبام هي  بام هي سنّة صحايب، بل تولكن ليس
 .، وكذلك احلال يف خرب الواحد)عليه وآله

ّأول رشط يف هذه الـصيغة > : بحثه يف تقريرات)قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
ّهو أن تكون الـصيغة معـارصة لعهـد املعـصوم ووجـوده، وبعـد أن يـتم هـذا 
ّالرشط، حينئذ ال بد من توفر رشط ثان، وهـو أن نفحـص بعـد الـرشط األول  ٍ ٍ ٍّ ّ

ّالـذي أقلـه  ... ُعن ذلك املوقف املالئم الذي يـراد استكـشاف اإلمـضاء منـه
 .)١(< السكوت

ّيمكن أن يردوبام ذكرنا  إذا كانت السرية العقالئيـة ّ أنه من: ُ عىل ما قد يقالُ
ًنضجا وتكامالّأقل عند الشارع وهي ّ حجة القديمة  فام بالك بالسرية العقالئية ،ً

ًأكثر نضجا وتكامال مـن تلـك الـسريةة التي هي ّواملستجدعارصة امل لـامذا ال ف. ً
القدماء عـن سـرية فقهـاء اليـوم؟ ز سرية الفقهاء ّوما الذي مي؟ ّحجةجتعلوهنا 

 لغـريه أن ّال حيقو ،ًاّخاص ًاّلمؤلف حق لّبأنسرية بني العقالء اآلن توجد ًفمثال 
 ؟ّ حجةعقالئيةالسرية ال ه فهل مثل هذ،بإذنه ّإالينرش كتابه 

 ،اشرتطنا أن تكون معارصة للمعـصومّننا ؛ ألّحجة تليسّمن الواضح أهنا 
ّ باعتبـار أن ؛يتهـاّللقـول بحج فال معنى ، املعصوممل تكن يف زمانكهذه وسرية 

                                                 
 .٢٠٢، ص٩ ج: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية )١(



 ٢٥٩ ..........................................................حتديد دالالت الدليل الرشعي

هـو إمـضاء املعـصوم هلـا نعـم،  .السرية العقالئية ليست هي الدليل الـرشعي
 بالـسرية سـتداللالدليل الرشعي، ومن هنـا جتـدون الفـرق الواضـح بـني اال

سرية ّأن اليرون فهم  . والسرية والعرف عىل مذهبنا،ّ العامة عىل مذهبفوالعر
، بـل نـرى إمـضاء ّدلةسرية العقالئية من األّأن الال نعتقد نحن فّأما  ،ّلةدمن األ

ّألن  فكم من سرية مستحدثة وال قيمة هلا عىل اإلطـالق؛ .ّدلةالشارع هلا من األ
 فيهـاإذا عارصت املعصوم احلارض وسكت عنها، وكان ّ حجة تكونّإنام السرية 

 عـىل ّيـدلًتكـاز فـسكوته أيـضا ال  مل يكن فيها ذلك االرّأما إذا ،ذلك االرتكاز
 .)قدس سره( وهذا من إبداعات فكر األستاذ الشهيد. إمضائه وقبوله لتلك السرية

 ّيدل لكي )عليهم الـسالم ( السرية بمعارصهتا لظهور املعصومني املصنّفد ّوقد قي
ه غائـب كـام يف ًلو كـان املعـصوم موجـودا ولكنّـ ّإالسكوهتم عىل اإلمضاء؛ و

 سـكوت ّأنال نستطيع أن نستكشف السكوت وعدم الـردع؛ باعتبـار  ف،زماننا
 .ّعىل أساس استظهاريّوإما  ّعىل أساس عقيلّإما  عىل اإلمضاء ّيدلاملعصوم 

وقـع البحـث بـني األصـوليني يف توجيـه داللـة سـكوت : توضيح ذلـك
ًاملعصوم عن سلوك معني عىل كونه ممضيا له وراضيا به، وقد ذكـروا يف توجيـه  ً ّ

م البحث عنهـا ّ، كام تقدك وجهني؛ األساس العقيل، واألساس االستظهاريذل
 .ًسابقا
 يف ّتقـدم كـام ، عدم الردع عنها عـىل اإلمـضاءّيدلة فال ّتأخرالسرية املّأما و

 ، ضمن البحث عن حتديد دالالت الدليل الرشعي غري اللفظـي،احللقة السابقة
ًتعرض هلذا البحث مفصال، وسرية ال هناك )قدس سره (  الشهيدحيث بحث األستاذ ّ

ًة أيضا معارصة للمعـصوم وإن كـان غائبـا ّتأخرسرية املّأن الم ّوقد يتوه: وقال ً
 سكوت املعصوم عنها عىل إمـضائه وليـست لـدينا سـرية غـري معـارصة ّيدلف

 . للمعصوم
ّإننـا عنـدما نقـول إن سـكوت : ّويف مقام اإلجابة عن هـذا التـوهم نقـول ّ
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ّ ألننـا  ىل اإلمضاء نقصد به املعصوم احلارض ال الغائـب؛ وذلـكّاملعصوم يدل ع
ّذكرنا سابقا أن سكوته يدل عىل اإلمضاء من خالل الوجهني املتقـدمني العقـيل  ّ ّ ً

 .ًواالستظهاري، وكالمها ال يمكن تطبيقه إذا كان املعصوم غائبا
 ّ كـيلُهو يف السرية التي يـراد هبـا إثبـات حكـمّإنام نعم، اشرتاط املعارصة 

 . عىل ذلك احلكمّ، والكشف هبا عن دليل رشعيّرشعي
يف احللقـة الثانيـة إىل  )قـدس سـره   (الشهيد أشار األستاذ : ولتوضيح ذلك نقول

انتهينـا إىل ، ونحـن إىل هنـا  إلثبات كيفية معارصة السرية للمعصومةطرق مخس
ا توكل. اهرالسرية بلحاظ الظ، والسرية بلحاظ مرحلة الواقع؛ نوعني من السرية

 وجـوب العمـل ام يستكشف منه:يأ ،ّ حكم كيلامالسريتني كان يستكشف منه
 ّوالعنرص املشرتك حكم كـيل،  خرب الواحد عنرص مشرتكّحجيةوبخرب الواحد، 
ّا نستكشف أمرا كلكنّفقد كذلك يف مرحلة الواقع، و .ّأو جعل كيل مـن قبيـل ًيا ً

 بـرشط يشء ّألنـه؛ ًا مـشرتكًارصيازة سبب امللكية، ولكن هذا لـيس عنـّأن احل
ستكـشف منـه صـغرى احلكـم الـرشعي، بـل ي، ولكن مل يكن ال برشطوذاك 

 بـام هـو م سواء بام هـو عنـرص مـشرتك أ،املستكشف منه نفس احلكم الرشعي
احلكـم نفس  ولكن املستكشف من السرية األوىل والسرية الثانية ،ّعنرص خمتص

احلكم الرشعي تارة بنحـو العنـرص وهذا  ،موضوع احلكم الرشعيال الرشعي 
احليازة يف كام ّختص  بنحو العنرص املأخرى و،خرب الواحدّ حجية املشرتك كام يف

 . للملكيةًاسبب
 ّ رشعـيٌستكشف منها حكـمُال يفهي سرية من القسم الثالث ولكن هناك 

ّعـني لنـا موضـوع ُت، بـل ّعنرص خمـتصّ أنه عنرص مشرتك وال بنحوّ أنه ال بنحو
فالـذي شارع أمر الزوج أن ينفـق عـىل زوجتـه، ّأن ال الرشعي، من قبيل احلكم
 اإلنفاق يف هذا الزمان مـا هـو ويف ّنإ:  العرف، يقول هواإلنفاق موضوع ّحيقق

ً يشرتي الزوج لزوجتـه ثوبـا ّبأنّ يتم ًقديامذلك الزمان ما هو، ولو كان اإلنفاق 
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ّأمـا ها بحسب ذلك الزمـان، فلو فعل ذلك يكون قد أنفق علي ،ًواحدا يف السنة
عليها نفق أّ أنه ًعرفاال يصدق ّ اإلنفاق ألنه ّحيققالثوب الواحد ال ّ فإن يف زماننا

 .ً مثالثالثة ًاهلا أثواباشرتى  إذا َّإال
ولكـن الـسرية ، وجوب اإلنفاق عىل الزوجة ثابـتوهو احلكم الرشعي ف

 .وهذا مورد ،ّالعقالئية تعني املوضوع
حكم صـدر فهذا  ،)املؤمنون عند رشوطهم( :الشارع لو قال :املورد اآلخر

 عنـد مننياملـؤّأن السرية العقالئية ال تريد أن تثبت احلكـم وهـو و ،من الشارع
 .غبن يف املعاملةيشرتط أن ال يكون هناك ّ أنه بل تريد أن تثبت ،رشوطهم

القسم  وال عالقة له بّاألولوهذا قسم ثالث من السرية ال عالقة له بالقسم 
 والـسرية ّاألولكـان يف الـسرية بـاملعنى ّإنام من األركان الثاين، وما كنّا نشرتطه 

 ال يـشرتط :يأ. السرية باملعنى الثالث فال يشرتط فيهـا ذلـكّأما باملعنى الثاين، 
 .املعصومعن اشرتاط سكوت ًأن تكون معارصة للمعصوم فضال 

دليـل عـىل احلكـم منهـا ستكـشف ُي ّاألوليف القـسم ّأن السرية : ّتحصلف
ستكـشف منهـا دليـل ُالرشعي بلحاظ مرحلة الواقع، والسرية يف القسم الثاين ي

القـسم الثالـث فـال الـسرية يف ّأمـا  .عىل احلكم الرشعي بلحاظ مرحلة الظاهر
 ال بلحاظ مرحلة الظاهر وال بلحـاظ مرحلـة ّ حكم رشعيّستكشف منها أيُي

 قد قام عليه الدليل يف املرتبة ّ كيلّكم رشعيصغرى حلة ّحمققتكون ّإنام الواقع، و
 . السابقة

سرية األوىل والثانيـة إذا ّأن الـ :وهـي ،وهناك فوارق أخرى بـني الـسريتني
ملن ال يقبل تلك الـسرية؛ ّ حتى مها تكون ملزمة للجميعؤثبت من الشارع إمضا

ع سرية معـارصة للمعـصوم وثبـت عـدم ردّأن الإذا ثبت ف. ّا حكم رشعيّألهن
بالـسرية ّأننـا فهذا يعنـي إذا ثبت اإلمضاء و ،املعصوم عنها يستكشف اإلمضاء

احلكـم ّومـن الواضـح أن استكشفنا الدليل الـرشعي عـىل احلكـم الـرشعي، 
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 ّرض أنُفلـو فـ .اهـ مل يقبلومالرشعي يشمل اجلميع سواء قبلوا تلـك الـسرية أ
ٍاف يف جـواز ّأن طيـب نفـس املالـك كـ  ـبـام هـو عاقـل ـ ًشخصا مل يكن يرى

ّ يف ماله، وشذ يف ذلـك عـن عمـوم النـاس كانـت النتيجـة الـرشعية ّترصفال
ّ ملزمة له؛ ألهنا حكم رشعي،املستكشفة بسرية عموم الناس  .ّ كيلّ

ّ صغرى ملفاد دليل رشعيّحتققوهي التي ـ القسم الثالث من السرية ّأما  ــ  ٍ
 أنـا :وقال له جاء إىل آخر ًفلو أن شخصا عنها؛ ّفال تكون نتيجتها ملزمة ملن شذ

ًدينارا واحدا أو ألف دينار، ف ته قيمتسواء كاندينار ئة بامأبيعك هذا املثمن  ال قً
املـثمن هـي  ة قيمّأنبعد ذلك ّتبني فلو هذا الرشط،  قبلت الرشاء عىل :املشرتي

يكـون ّإنـام  ّألنـهه؛ ّ أسـقط حقـّألنهدينار واحد، فليس للمشرتى خيار الغبن؛ 
ال ٍفحينئـذ  ،ٍلـيس بـرشطّ أنـه َ قلـتّأمـا إذاّذا مل ترصح بعدم رشطيتـه، ًرشطا إ
 ّتحقـق، وبالتـايل ال يّتحقـقاملوضوع مل يّألن  ؛)املؤمنون عند رشوطهم (:يوجد

 فلـو تعامـل شخـصان عـىل أسـاس .)املؤمنون عنـد رشوطهـم(وهو احلكم، 
 .ً يكون ساقطا،إسقاط خيار الغبن
ّ 

رية التـي يـراد هبـا هو يف الـسّإنام  أن اشرتاط املعارصة َّإال>: ) سـره  قدس(قوله  •
 الـسرية تثبـت ّكيل،ثبت احلكم الرشعي الت السرية ال ،<ّ كيلّيإثبات حكم رشع

 . والدليل هو إمضاء الشارعّكيل،وجود الدليل عىل احلكم الرشعي ال
 . بالسريةوالكشف :أي، <والكشف هبا>: )قدس سره( قوله •
 نحو آخر من السرية ال يكـشف عـن الـدليل كولكن هنا>: )قدس سره ( قوله •

سرية ال تثبت احلكم الـرشعي بـل تكـشف ّأن ال ّ تبني،<ّالرشعي عىل حكم كيل
 .الرشعي  والدليل الرشعي هو الذي يثبت احلكم،عن الدليل الرشعي

ليـه الـدليل  قد قام عّ كيلّ صغرى حلكم رشعيّحيققّإنام و>: )قدس سره ( قوله •
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 . من الشارعبدليل ذلك احلكم الرشعي ثبت ،<يف املرتبة السابقة
عـىل احلكـم الـرشعي  قد قـام الـدليل :أي ،<قد قام عليه> :)قدس سره ( قوله •
 . يف املرتبة السابقةّالكيل

 .بتلك البناءات :أي، <والتي يراد هبا>: )قدس سره( قوله •
حتليـل مرتكـزات املتعـاملني ومقاصـدمها هبـا والتي يراد > :)قدس سره ( قوله •

 الـصحة والنفـوذ يف بـاب ّدلـة صـغرى ألّحيقـقالنوعية يف مقام التعامل بنحـو 
لنا تدلال تـشكل علينـا إذا اسـ:  يقـول)قدس سره (  الشهيداألستاذ هلذا ،<املعامالت

سرية معـارصة ّأن الـمـن قـال : ، فتقولاملعامالتبعض موارد باب يف بالسرية 
إذا كانـت الـسرية لبيـان  هذا اإلشكال غـري واردّ أن ّتضحّفإنه قد ا ؟صومللمع

أن ّالبـد ف ّ كانت السرية إلثبـات حكـم رشعـيّأما إذا ،صغرى احلكم الرشعي
 . ا معارصة للمعصومّنثبت أهن

وتستكـشف تريد أن تستنبط أ :يف مقام االستنباطمن التدقيق ّالبد من هنا ف
 صـغرى ّحتقـقسرية ّأن الـ تريد أن ترى م أ،ّعيمن السرية الدليل عىل حكم رش

مـن إثبـات املعـارصة ّالبـد ف ّاألولك إن كنـت يف املقـام ّ ألنـ؛احلكم الرشعي
 .إثبات ذلكال حتتاج إىل  فوإثبات السكوت، وإن كنت يف املقام الثاين

املؤمنـون عنـد  (:هـو صـغرىهـل أن نـرى خيـار الغـبن ّالبـد ومن هنـا 
  ؟م الشارع هو من أحكام أ)رشوطهم

حتاج إىل أن تثبت نال ف ،) عند رشوطهمنيللمؤمن( هو الصغرى :َإن قلتف
 .سرية معارصة للمعصومّأن ال

ُومثال ذلك مـا يقـال مـن انعقـاد الـسرية العقالئيـة عـىل >: )قدس سره ( قوله •
ّسالبة البـد أن تكـون حمفوظـة يف ّأن الـ يعنـي ،<اشرتاط عدم الغبن يف املعاملـة

ً صـار االخـتالف فاحـشا ّأمـا إذا ،َّعوض ولكـن بـاختالف يـسريالعوض وامل
 .ٍغري راضّ أنه فالسرية قائمة عىل
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ًبنحو يكون هذا االشرتاط مفهوما ضمنا>: )قدس سره ( قوله •  ّ رشط ضـمني،<ً
 .ح هبذا الرشط الضمنيّوإن مل يرص

  الـسرية العقالئيـة صـغرىقـتّحق :أي، <قـتّحقّإنام و>: )قدس سـره  ( قوله •
 قـام ّ واملؤمنون عند رشوطهم حكـم رشعـي،)املؤمنون عند رشوطهم(لدليل 

 .عليه دليل من الشارع
عـىل هـذا  سرية من هذا القبيل ال يشرتط يف تأثريهـا ّوكل>: )قدس سره ( قوله •
 صـغرى الـدليل ّحتقـق إذا أردت أن ،<ن تكـون معـارصة للمعـصومنيأ النحو

 .)عليهم السالم( رصة للمعصومنيمعاالسرية كون تالرشعي ال يشرتط أن 
يف ، < ثابـت ّا متى ما وجدت أوجـدت صـغرى لـدليل رشعـيّألهن>: قوله

 .الرتبة السابقة
 بإطالق ذلك الدليل لتطبيـق ذلـك احلكـم عـىل ّتمسكفي> :)قدس سره ( قوله •
 الثابت بالسرية العقالئية، هذا فرق بني سنخني مـن الـسريتني الـسرية ،<صغراه

ة لـصغرى ّحققلدليل الرشعي املثبت للحكم الرشعي والسرية املالكاشفة عن ا
 .احلكم الرشعي

 :الـسريتنيب املـراد <وهناك فوارق أخـرى بـني الـسريتني>: )قدس سره ( قوله •
 والسرية ،السرية التي تكشف عن الدليل الرشعي الكاشف عن احلكم الرشعي

رحلة الواقع وبلحـاظ  ال السريتني بلحاظ م، صغرى الدليل الرشعيّحتققالتي 
 .مرحلة الظاهر

أن   ـبـام هـو عاقـل ـ ً شخصا مل يكـن يـرىّفلو فرض أن>: )قدس سـره ( قوله •
ّلك كاف يف جواز الترصف يف مالهاطيب نفس امل ٍ هـذا غـري كـاف، أو : يقول،<ٍ

ذاك مثـال بلحـاظ مرحلـة الواقـع، وخـرب  ،ّ حجـة خرب الواحد ليسّنإ :يقول
 .لظاهرالواحد بلحاظ مرحلة ا



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وسائل إثبات صدور الدليل الرشعي •
ü وسائل اإلثبات الوجداين 
ü وسائل اإلثبات التعبدي 
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 :ّأن األصول تنقسم إىل قسمني أساسينيـ يف ما سبق ـ ذكرنا 
 .  املحرزةّدلةاأل: ّاألول
 .ة العمليّدلةاأل: الثاين
والـرشعية تنقـسم إىل .  وأخرى عقليـةّرشعية، املحرزة تارة تكون ّدلةواأل

 .لفظيال والدليل الرشعي غري ،الدليل الرشعي اللفظي
 : البحث عن الدليل الرشعي بكال قسميه يقع يف جهات ثالثّثم إن

 .  للدليل الرشعيّ العامةيف حتديد الدالالت: ىلواأل
 .ل الرشعييف إثبات صغرى الدلي: ةثانيال
 .)١(الداللة يف الدليل الرشعيّ حجية يف إثبات: ةثالثال

 

 ّ لـدينا أنّتـضح للدليل الرشعي، واّ العامة الكالم يف حتديد الدالالتّتقدم
                                                 

ة ّ واألئمـ)صـلّى اهللا عليـه وآلـه      ( الروايات الـواردة عـن النبـي الستنباط احلكم الرشعي من)١(
 نحتاج إىل إثبات أمور، بعـضها يـرتبط بمقـام الداللـة واآلخـر )عليهم السالم ( املعصومني

ّ حجيـة ّل فالبد من إثبـات صـغرياتّقام األوامليف ما يرتبط بّأما . يرتبط بمقام الصدور
 وهـذا ،هذه الدالالتّ حجية  وكذلك إثبات.ى بمباحث الداللةّ وهذا ما يسم،الظهور
ّما يرتبط باملقام الثاين فالبد مـن إثبـات وثاقـة زرارة ـ ّأما و.  الظهورّحجة عنه بَّما يعرب

ّمثال ـ وإثبات أن خرب الثقة  ومن الواضح أن مجيع هذه املباحث تبحـث يف علـم . ّحجةً
 .بحث يف علم الرجاله يّل من املقام الثاين فإنّ البحث األوا ما عد،األصول

أصـالة اجلهـة وعـدم :  منهـا؛ة االستنباطيوهناك أمور أخرى حيتاج إليها الفقيه يف عمل
 . إىل غري ذلك،املانع أو املعارض
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ّاسم اجلـنس ظـاهر يف اإلطـالق، وأن أدوات العمـوم ظـاهرة يف االسـتيعاب 
 . ة يف املفهوم إىل غري ذلك من املباحثملة الرشطية ظاهرّأن اجلوالشمول، و

 من البحث، وهـذه ة يف الكالم عن اجلهة الثانياملصنّفيف هذا املقطع يرشع 
ل بيان الوسائل التي نستطيع من خالهلا إحراز صـدور الـدليل مـن ّاجلهة تتكف

 إثباهتا عن طريـق ّالكربى فيتمّأما . ل صغرى قياس االستنباطّالشارع الذي يمث
 .ألوىل والثالثةاجلهة ا

:  نـأيت يف اجلهـة األوىل،صادرة من الشارع) فعلا( صيغة ّفبعد أن نثبت أن
هذا ال يكفـي ّ فإن وكام هو واضح. ظاهرة يف الوجوب) فعلا(ّلنثبت أن صيغة 

، وهـذا مـا ّحجـة الظهـور ّأن هذاّ إذ البد من إثبات ؛لتشكيل قياس االستنباط
 .ل اجلهة الثالثة إثباتهّتتكف

ا ظـاهرة يف الوجـوب، ّصادرة من الشارع، وأهن) فعلا(ّ ثبت أن صيغة فإذا
 .دليل عىل الوجوب) فعلا(ّأن صيغة : ، كانت النتيجةّحجةظهور ّ كل وأن

 

 الذي هو عبارة عن يشء يصدر من الـشارع، ولـه داللـة  ـالدليل الرشعي
 يف اجلهـة ّتقـدمّ من الـشارع لـدل عـىل مـا ً لو كان صادرا ـعىل احلكم الرشعي
 .الكالم يف إثبات صدورهّإنام وهذا واضح ال إشكال فيه، . األوىل من دالالت

 إثبـات ام يمكن من خالهلـ، نحوين من الوسائلّأن هناكوقد ذكر األعالم 
 :صدور الدليل من الشارع

ة بـذاهتا يتها قائمّ، وهي التي تكون حجثبات الوجداين وسائل اإل:أحدمها
وال حتتاج إىل جعل جاعل واعتبار معترب، وهذه الوسائل تفيـد اليقـني بـصدور 

 .عةّ، وسرية املترش)١( التواتر، واإلمجاع:الدليل من الشارع، ومثاهلا
                                                 

 .ل ال املنقولّاملقصود باإلمجاع هنا؛ اإلمجاع املحص )١(
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 الوسائل ال تفيد اليقـني بـصدور ه، وهذديّثبات التعبوسائل اإل: واآلخر
، ّ هلـذا الظـنّجيـةرع جعـل احل، ولكن الشاّتفيد الظنّإنام الدليل من الشارع، و
 .ومثاله خرب الواحد

 :يقع يف مقامني  ـًإذا ـ فالكالم
 .وسائل اإلثبات الوجداين: ّاألول
 .وسائل اإلثبات التعبدي: الثاين

ي الكالم بالبحـث عـن يثنّّ ثم ،ّاألول بالبحث عن املقام املصنّفوسيرشع 
 .املقام الثاين





 
 
 
 
 
 

 

 

 اجلذور التأرخيية لنظرية حساب االحتامالت •
 تطبيق نظرية حساب االحتامالت يف العلوم احلوزوية •
 معنى االحتامل •
 ّكيفية تكون اليقني عىل أساس حساب االحتامل •
 قني املوضوعييأقسام ال •
 الفرق بني االستنباط واالستقراء •
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 نظرية ختتلف عـن نظريـة علـامء األصـول )قدس سـره (ملا كان لألستاذ الشهيد 
كانت طريقة بحثه لوسـائل اإلثبـات الوجـداين مغـايرة لطريقـة البحـث عنـد 

مثل التواتر واإلمجاع والشهرة قائمـة عـىل أسـاس ّ حجية ّى أنفهو ير. األعالم
، وهـو حـساب )١( بنظريـة حـساب االحـتاملّيسمىإفادهتا اليقني عن طريق ما 

ً مفصالاملصنّفريايض دقيق ذكره  مـن . <ّاألسس املنطقية لالسـتقراء> يف كتابه ّ
ث ّ نتحـدأن  ـقبل البحث يف وسائل اإلثبـات الوجـداين ـ هنا كان من املناسب

 : هبذه النظريةّتعلقبإجياز عن أمور ت
ّ 

يف منتـصف القـرن   ـبـشكل واضـح ـ بدأت نظرية حـساب االحـتامالت
 والتي <التوافق> أداة حلساب <باسكال>كتشف ا، عندما )٢(السابع عرش امليالدي

ّ وحيـث إن هـذه النظريـة تعتمـد بـشكل .<ث باسـكالّمثلـ>ُعرفت فيام بعد بـ
 مـن هنـا كـان هلـذا االكتـشاف دور بـارز يف ،<التبادل> و<التوافق>أسايس عىل 

                                                 
رت يف أحـضان علـوم الرياضـيات ّالرياضية التـي نـشأت وتطـو وهي من النظريات )١(

صات األخـرى ّ يف التخصـًا علم اإلحصاء، وإن كان أساس فكرهتا موجودّاألخصوب
 .كام عند الباحثني اإلسالميني

وتعتمد هذه النظرية عىل جمموعة من القواعد واألسس التي تـساهم يف يقينيـة النتيجـة 
 )دام ظلّه (وسوف يأيت مزيد بيان من قبل الشارح . يةلة من جمموعة قيم احتاملية ظنّّاملحص

 واهلدف من بحثهـا ضـمن مطـاوي رشح هـذا ، والنكات املرتبطة هبا،إىل هذه النظرية
 .املقطع

 .١٩٧ص: م١٩٩٩ مرص، املعارف، دار مصطفى، إبراهيم الدكتور ،منطق االستقراء )٢(
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 .تطوير نظرية حساب االحتامالت
ًنرش العامل الدانامركي كريـستيان هـايكنز عمـال صـغريا ) م١٦٥٧(يف عام  ً

انت دائرة هذا ة الرياضيات، وكّحول االحتامالت يف هناية كتاب مدريس يف ماد
 ّ نظريـة يف حـلةن عمله هذا أربع عـرشّ والنرد، حيث ضمّالعمل ألعاب احلظ

ّ، تاركا مخسا منها بال حلّألعاب احلظ ً ً. 
ًف العامل السويـرسي جـايمس برنـويل كتابـا يقـع يف أربعـة ّ بعد ذلك ألّثم

يـع ّ، وقد ضم الكتاب اكتشاف برنويل لقانون التوز< التخمنيّفن>: أجزاء أسامه
ٍّيف األعداد الكبرية، مضافا إىل احتوائه عىل حل  خلمس من املسائل التـي تركهـا ً

 ).م١٧١٣(وقد نرش الكتاب عام . ّكريستيان هايكنز بال حل
بيـري سـيمون (قام العـامل الفلكـي والريـايض الفرنـيس ) م١٨١٢(يف عام 
ة أعــامل كــان هلــا الــدور األســاس يف بلــورة نظريــة حــساب ّ بعــد)البــالس

، وقـد نـرش <النظرية التحليلية لالحـتامالت>حتامالت، منها كتابه املوسوم بـاال
وقــد احتــوى الكتــاب عــىل عــدد مــن النتــائج . هــذا الكتــاب يف الــسنة ذاهتــا

ويمكن . ذلك التأريخّ حتى ًص ما كان معروفاّوالتطبيقات يف االحتامالت، وخل
ًالبـالس عـرصا ّن نظرية حساب االحتامالت قد دخلت بفضل أبحاث إالقول 
 .ًجديدا

بعــد املحاولــة أعــاله ظهــرت حمــاوالت أخــرى لتقنــني نظريــة حــساب 
 قـام يف سـنة  الذينااالحتامالت، منها حماوالت الريايض االنجليزي دومورج

حماوالت الريايض االنجليـزي ّ ثم .<نظرية االحتامالت>: بنرش كتابه) م١٨٣٧(
 .نطق االحتامل نظام متكامل ملّأولّجورج بول الذي يعد واضع 

 بنـرش )انطوان اوجستان كورنـو(قام الريايض الفرنيس ) م١٨٤٣(يف عام 
ة يف ّاص، وقد أشار فيه إىل نظريته اخل<رشح نظرية الصدف واالحتامالت>: كتابه

 .ه املوضوعي للمصادفةّتصورً فلسفيا عىل ًاملصادفة، وأقام بناء
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 ليـضع )م١٨٣٤( عـام ، املولـود يف<جـون فـن>ّثم جاء العامل االنجليزي 
ّرشحا مطو ، وقـد <منطـق الـصدف>: ة يف كتابـهّتقدمـ، امل<البـالس>ًال ألعامل ً

عـرف يف األوسـاط ُط لالحـتامالت املمكنـة بـات يّ إىل وضع خمط<فن> ّتوصل
 .<ط فنّخمط>العلمية بـ 

 جــاءت املدرســة الروســية ،يف النــصف الثــاين مــن القــرن التاســع عــرش
ٍّ بـأعامل كـل<مدرسة سان بطرسربغ>ـى بّلالحتامالت التي تسم  مـن ليبـانوف ِ

ّوماركوف وتشيبشيف، وشهدت هذه احلقبـة تطبيقـات عـدة لالحـتامالت يف 
   ولكـن بقيـت االحـتامالت. ّخاصعلم احلياة وعلم الفيزياء اإلحصائية بوجه 

تفتقر إىل تعاريف واضـحة، كـام بقيـت   ـها يف هذه احلقبةّتقدمعىل الرغم من ـ 
س مدرسة بطرسـربغ الرياضـية؛ ّ مؤسّتوصلوقد .  من التناقضاتًحتوي عددا

 إىل صياغة برهان بسيط ودقيـق لقـانون األعـداد <تشبيشف>الريايض الرويس 
 . <برنويل>الكبرية لـ

 ّخـتصاالـذي ، <اندريـه مـاركوف>ويف هذه الفرتة برز الريايض الـرويس 
 .<سالسل ماركوف> إىل ما عرف بـّتوصلباالحتامل و
ظهـرت بـاكورة العمـل املـشرتك بـني ) م١٩١٣ ـ ١٩١٠( العامني ما بني

ي تـالفيلسوف االنجليزي برتراند رسل وأستاذه الريايض الفرد نورث وايتهد ال
سا ّدات؛ حيـث أسـّ جملة، الذي يقع يف ثالث<أصول الرياضيات>: لت بكتابّمتث

ُوقد عد بعض الباحثني هذا العمـل مـن أعظـم األ. فيه للمنطق الريايض عـامل ّ
 .الفكرية يف تأريخ الفكر البرشي

رونالـد >من عـامل اإلحـصاء ّ كل يف العقد الثالث من القرن العرشين طرح
، والفيلـسوف الفيزيـائي <ريتشارد فـون مايـسز>، والريايض النمساوي <فيرش

 . مفاهيم جديدة عن االحتامل<هانز رايشنباخ>األملاين 
ٍ بـأعامل <اندريـه كوملوغـوروف>جاء العامل الـسوفيتي ) م١٩٣٣(ويف عام 
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د هذا العامل ّفقد حد. ة يف تطوير نظرية حساب االحتامالتّاعتربت مسامهة هام
 التي تعتمد عليها نظريـة حـساب االحـتامالت، إضـافة إىل حتديـده ّأنظمة العد

 <الفــضاء العينــي>ث عــن ّهــا االحــتامل، فتحــدّحيققالــرشوط التــي جيــب أن 
 .<حداثاأل>و

املعرفـة >:  إىل الـساحة مـع كتابـه<برتراند راسـل>يعود ) م١٩٤٨(يف عام 
ص هذا العامل ثامنني صفحة للبحـث ّ، حيث خص<مداها وحدودها ...اإلنسانية

 .يف نظرية حساب االحتامالت
 بدراسة حـول <كارناب>يف منتصف القرن العرشين قام الفيلسوف األملاين 

ذا املجال، وقد نرشت هـذه  من أعمق الدراسات يف هّدُاالحتامل واالستقراء ع
 .<األسس املنطقية لالحتامل>: ، باسم)م١٩٥٠(الدراسة يف عام 

ًف الدكتور حممود زيـدان كتابـا مهـامّأل) م١٩٦٧(يف عام  ّ  يف هـذا املجـال ً
 .<االستقراء واملنهج العلمي>: اسامه

ر اإلسالمي الكبري األستاذ الشهيد حممد بـاقر ّقام املفك) م١٩٧٢(ويف عام 
 .<ستقراءاألسس املنطقية لال> بتأليف كتابه املوسوم بـ)قدس سره(در الص

 هـذه النظريـة، وجـاء )قدس سره (ّوالغرض الذي ألجله دون األستاذ الشهيد 
ّت هذه النظرية فالبد مـن اإليـامن ّلو متّ أنه ار للفكر البرشي هوّهبذا العمل اجلب
كـم إذا ّإن: ً يقول لعلامء الطبيعـة مجيعـا يريد أن)قدس سـره (، فهو )١(بوجود اهللا تعاىل

ّأن تنكـروا األسـاس العلمـي لعلـومكم مجيعـا؛ ألن ّالبـد أنكرتم وجـود اهللا ف ً
األساس العلمي للعلم ولإليامن باهللا واحد، فال تـستطيعون أن تنكـروا وجـود 

                                                 
ن عىل دليالعندنا  ّ إىل أنه يوجدل الفتاوى الواضحةّيف أو )قدس سره(أشار األستاذ الشهيد  )١(

مـراده مـن الـدليل العلمـي الـدليل و ،ّعلمـيخـر واآل. ّفلسفي: أحدمها: باهللاإليامن 
 .)دام ظلّه منه(. االستقرائي
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نه األستاذ الشهيد يف العنوان حيث كتب عىل ّ بالعلم، وهذا اهلدف بيوااهللا وتؤمن
دراسة جديدة لالستقراء تستهدف اكتشاف األسـاس املنطقـي >:  الكتابصدر

املنطق األرسـطي فلـيس بمقـدوره ّأما . <املشرتك للعلوم الطبيعية واإليامن باهللا
مـن . العلوم أساسـها االسـتقراءواملنطق األرسطي أساسه القياس، ّألن  ؛ذلك

 العلـوم التجريبيـة، ون األساس املنطقي األرسـطي يفّهنا أنكر الفالسفة الغربي
يف العلـوم التجريبيـة فـال ّأمـا قية، يّن هذا املنطق يفيد يف العلوم امليتافيزإوقالوا 

 .ًيفيد شيئا
 

ق نظرية حـساب االحـتامالت عـىل ّ من طبّأولمل يكن األستاذ الشهيد هو 
وبمراجعـة الـرتاث األصـويل . ل يوجد من سبقه إىل ذلكاملباحث األصولية، ب

 ّحقـقالذي وصل إلينا نرى بوادر تطبيق هذه النظرية بأبسط مبادئها عـىل يـد امل
ا إذا سمعنا بخرب عـن واحـد ّنإ>:  يف بحث تواتر األخبار، حيث قال هناكّاحليل

صري االعتقـاد يـّ حتـى ،ّخبار بذلك قوي الظـنر اإلّام تكرّكلّ ثم ًا،فقد أفادنا ظنّ
 .)١(<...ًعلام

والقدر الـذي حيـصل بـه التـواتر غـري >: وقال الشيخ حسني؛ والد البهائي
 عىل كامل العدد، وذلك خيتلف باختالف ّتدلا بحصول العلم نسمعلوم لنا، لكنّ

 .فناه فسبيله أن نراقـب أنفـسناّن تكلإو. األخبار واملخربين، ويعرس جتربة ذلك
ك الظن، وقول الثـاين ّ حيرّاألولقول ّ فإن ،ًلياا متوًء خرباخربنا بوجود يشُفإذا أ

 .)٢(<ًا، إىل أن يصري رضورياّم جرّده، وهلّوالثالث يؤك
                                                 

: احلـسن بـن جعفـر القاسـم أيب الـدين نجـم الشيخ احليل، ّمحققلل ،معارج األصول )١(
 .١٣٩ ص:ـه١٤٠٣ األوىل الطبعة قم، ـ إيران والنرش، للطباعة البيت آل سةّمؤس

 حسني الشيخ األديب ثّاملحد الفقيه العامل: تأليف ،خباريار إىل أصول األ وصول األخ)٢(
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ّثم عرب تـوارد >، و<تـراكم الظنـون> من جاء بعدمها عـن هـذه النظريـة بــّ
قـال األصـفهاين يف . ، لإلشارة إىل أساس نظرية حـساب االحـتامالت<الظنون

قد ينتهي األمر يف انضامم الظنـون بعـضها إىل الـبعض إىل >: نهداية املسرتشدي
 كام ترى يف اخلرب املتـواتر، حلـصول ًقطعاّ حجة فيكون، القطعّ حد الوصول إىل

القطع هناك من تراكم الظنون احلاصل مـن اآلحـاد مـع عـدم بلـوغ يشء مـن 
: فوائـدوقال االشـتياين يف بحـر ال. )١(< مع ضعف راويهّجيةآحاده إىل درجة احل

 .)٢(<ّإن توارد الظنون وتراكمها قد يوجب العلم كام ال خيفى>
ّ نجد أن علامء األصول قد اختلفوا يف مستند <اإلمجاع>وعند مراجعة بحث 

 . من اإلمجاع)عليه السالم(القطع برأي املعصوم 
 ّالـسيد وحيكى ذلـك عـن ، يف املجمعني)عليه السالم (دخول شخصه ّنه إ :فقيل
  .املرتىض
ية، والـذي قاعدة اللطف بالتقريب املـذكور يف الكتـب األصـولّنه إ :قيلو

  .سيأيت يف بحث اإلمجاع
 ورضاه بام أمجع عليـه؛ للمالزمـة )عليه السالم ( سببه هو احلدس برأيه ّإن: وقيل

 املرؤوسـني املنقـادين عـىل يشء وبـني رضـا الـرئيس بـذلك ّتفاقالعادية بني ا
  .نيّتقدم وحيكى ذلك عن بعض امل،اليشء

 .  سببه هو كشفه عن وجود دليل معترب عند املجمعنيّإن: وقيل
يوجب القطع باحلكم ّ حد  سببه هو تراكم الظنون من الفتاوى إىلّإن: وقيل

                                                                                                                   
 الـذخائر جممـع: نرش الكوهكمري، اللطيف عبد ّالسيد حتقيق العاميل، الصمد عبد بن

 .٩٢ص  :قم اإلسالمية،
 .٤٥١ص  ،٣ ج :، مصدر سابق هداية املسرتشدين)١(
، ١ج: هــ١٤٠٣ املرعـيش، العظمـى اهللا آية مكتبة نرش االشتياين، املريزا ،الفوائد بحر )٢(

 .٢٧٧ص
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 . كام هو الوجه يف حصول القطع من اخلرب املتواتر
بعد أن  ـ  يف فوائده، حيث قالالنائينيواملستند األخري هو الذي نقله املريزا 

:  ـ لّاإلمجـاع املحـصّ حجيـة أشـار إىل اخـتالف مـشارب األعـالم يف مـدرك
يوجـب القطـع ّ حـد يته ملكان تراكم الظنون من الفتاوى إىلّإن حج: وقيل...>

 . )١(<...باحلكم، كام هو الوجه يف حصول القطع من اخلرب املتواتر
هـو  شهيدنعم، األستاذ ال. ً شيئا وراء حساب االحتامل<تراكم الظنون>وليس 

وأطـر من أعطى هلذه النظرية بعدها العلمي واملنطقي بحيث أصبح هلـا قواعـد 
 )قـدس سـره   (عندما وصـل ) م١٩٦٣( ففي عام .ع من تطبيقاهتاّ ووس،واضحة املعامل

إىل مبحث الـدليل العقـيل يف حمارضاتـه األصـولية التـي رشع بإلقائهـا يف عـام 
خـاض غـامر البحـث يف رحلـة ل والتحقيـق، وّ، أرخى عنان التأمـ)م١٩٥٩(

ّمعرفية يف نظرية حساب االحتامالت اسـتمرت عـدة سـنوات، متخـ ض عنهـا ّ
، <املـذهب الـذايت للمعرفـة>به بــمذهب جديد يف املعرفة اصطلح عليه صـاح

 ).األسس املنطقية لالستقراء( أسسه املنطقية يف كتابه ّالذي بني
اب االحـتامالت يف لنظريـة حـس األستاذ ّالسيدوقد جتلت بعض تطبيقات 

 بحـوث يف رشح :حتـت عنـوان) ـهـ١٣٩١(دروسه الفقهية التي ألقاهـا سـنة 
 .العروة الوثقى
 الثمـرة العقائديـة األوىل )قـدس سـره   ( الصدر ّالسيدقطف ) م١٩٧٦(ويف عام 

ق منهجـه عـىل الـدليل العلمـي الـذي سـاقه ّ، حيث طبـّتقدملبحثه املنطقي امل
ّاملنهج الـذي نتبعـه يف >:  الفتاوى الواضحةّمقدمة  قال يف؛إلثبات الصانع تعاىل

الدليل العلمي إلثبات الصانع تعاىل هو منهج الدليل االسـتقرائي القـائم عـىل 
  .<حساب االحتامالت

                                                 
 .١٤٩ ص ،٣ج : ، مصدر سابق فوائد األصول)١(
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حتتوي نظرية حساب االحتامالت عىل جمموعة من املفاهيم واملـصطلحات 
 ّتامـة لسنا عـىل ثقـة ّإلمكانية وقوع حدث معنيوهو مقياس : االحتاملأبرزها 

ّبحدوثه، ويلعب االحتامل دورا أساسيا يف حياتنا اليومية بالتنب ً ؤ بإمكانية وقـوع ً
 .حدث ما

ّ 

م األستاذ ّ يقد،ّلبيان كيفية تكون اليقني عىل أساس نظرية حساب االحتامل
 .)١( استذكارية؛ يشري فيها إىل أقسام اليقنيّمقدمة )قدس سره(شهيد ال

يف هـذا  ـ ناّينقسم اليقني إىل تقسيامت عديدة بلحاظات خمتلفة، والذي هيم
 ّتعلـق النظـر عـن مطابقـة مّسـبابه، بغـضأهو تقسيمه بلحاظ مناشئه و  ـاملقام

 : إىل قسمنياليقني للواقع أو عدم مطابقته، وهو هبذا اللحاظ ينقسم 
   ا ق  ا ا  :ّاألول

اع، والتـصديق ّ القطع الشخيص، وقطع القط:ًويطلق عىل هذا القسم أيضا
ًالذايت، والقطع الذايت، وهو اليقني الذي ال يكون مستندا يف حصوله إىل أسباب 

ّموضوعية وعقالئية، بـل يكـون مـستندا إىل ذات الـشخص وتـأث ره بالعوامـل ً
لعوا عىل مناشئ هـذا ّطالو ـ  بام هم عقالء  ـّعنى أن العقالءبم. النفسية وغريها

ّ ألهنـا مـرب؛راته ملا أوجبـت عنـدهم حالـة اليقـنيّاليقني ومرب رات غـري كافيـة ّ
ٍحلصول اجلزم، كام لـو حـصل لـشخص اجلـزم واليقـني بمـوت زيـد إلخبـار 

                                                 
مهام تضاءلت درجة هذا ّشك  احتامل للخالف والّ ال يشوبه أيّتعلقاليقني هو اجلزم بم )١(

ّنكشافا تاماّ؛ ألن فيه ّالشك  ورؤية واضحة له، سواء كان احلـصول عـىل هـذا ّتعلقًا للمً
العتامد عىل قضايا برهانية ومالزمات عقليـة وعقالئيـة أم مـن خـالل مناشـئ اجلزم با
 . لو كانت من قبيل اجلدل واملغالطةّحتىأخرى 
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ه الـصدق ّإخبار الشخص الواحد الذي حيتمـل يف حقـّ فإن اه بذلك،ّشخص إي
ًرا عقالئيا حلصول اجلزم واليقـني؛ّلكذب ليس مربوا  فـيام بعـد ّلـو تبـنيّ حتـى ً

 .مطابقه هذا اليقني للواقع
ّوليس من الرضوري يف اليقني الذايت أن يستبطن أي فكرة عـن اسـتحالة >

 ّبـأنفاإلنسان قد يرى رؤيا مزعجـة يف نومـه فيجـزم . الوضع املخالف ملا علم
ًوفاته قريبة، وقد يرى خطا   ّبـأنّشديد الشبه بام يعهده من خط رفيق له فيجـزم ّ

ّه يف الوقت نفسه ال يرى أي استحالة يف أن يبقى حيّهذا هو خطه، ولكنّ ًا، أو يف ّ
ّال حيتمل ذلك؛ ألن كونه غري حمتمـل ّ أنه ّأن يكون هذا اخلط لشخص آخر رغم

 .)١(<مستحيلّ أنه ال يعني
 له درجـات ،ذا القسم من اليقنيرات املوضوعية يف هّواالنحراف عن املرب

ً فبعض هذه املراتب يكون االنحـراف فيهـا قلـيال وجزئيـا، كـام هـو .ومراتب ً
قـون بـني الربهـان واملغالطـة وبـني ّاحلاصل عند كثري من الناس الـذين ال يفر

الدليل واخلطابة، فاليقني حيصل عندهم نتيجة لبعض العوامل النفسية أو نتيجة 
 .قةّأو الكلامت املنملالنبهار بالشخصيات 

ّرات املوضوعية كبريا جـدّملرباوبعض املراتب يكون االنحراف فيها عن  ًا، ً
ً اليقني واجلزم والقطع رسيعا بأسباب ال تورث هاع الذي حيصل لديّكقطع القط

 .اليقني عند العقالء
وانحـراف >:  إىل هـذه املراتـب بقولـه)قـدس سـره   (وقد أشار األستاذ الـشهيد 

رات املوضـوعية لـه مراتـب، ّ الذايت عن الدرجة التي تفرتضـها املـربالتصديق
ينغمس فيه كثري من الناس، وبعض مراتبه ّ مما وبعض مراتب االنحراف اجلزئية

ّيعترب شذوذا، ومنه قطع القط  وينحـرف ّذايتاع إنسان حيصل له قطـع ّاع، فالقطً
                                                 

 .٧٤ـ٧٣ص : ّ، املرجع الديني السيد كامل احليدرياملذهب الذايت يف نظرية املعرفة )١(
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ــا كبــريا عــن الدرجــة التــي تفرت ــا يف قطعــه هــذا انحراف ًغالب ً ــربً رات ّضــها امل
 .)١(<املوضوعية

   ا ق  ا وضو ً:ثانيا
ويقصد به اليقـني ًويطلق عليه أيضا التصديق املوضوعي واليقني النوعي، 

رات هـذا ّلعوا عىل مربّطاّرات عقالئية، بمعنى أن العقالء لو ّالذي ينشأ من مرب
ّاليقني ألوجبت هلم القطع أيضا، وات ينـشأ عـن ام ّإنفاق عدم حصول القطع هلم ً

ٍ اجلزم واليقـني بمـوت زيـد ٍكام لو حصل لشخص. راتهّالعهم عىل مربّطاعدم 
ّإخبار العرشة يعد من املربّ فإن اه بذلك،ّص إياإلخبار عرش أشخ رات العقالئية ّ

 فيام بعد عدم مطابقـه هـذا اليقـني للواقـع ّلو تبنيّ حتى حلصول اجلزم واليقني؛
 .)٢(اخلارجي

 عـىل مطابقتـه ، تقسيم اليقني إىل املوضـوعي والـذايتإذن نحن ال ندور يف
رات ّات واملــربّقــدمنــدور مــدار املّإنــام للواقــع اخلــارجي وعــدم مطابقتــه، و

 .ي اليقـني باملوضـوعيّ سـم،ت كافية حلصول اليقني واجلزم فإن كان.العقالئية
دم املطابقـة للواقـع اخلـارجي وعـّأمـا . ي اليقني بالذايتّ سم،وإن مل تكن كافية

ّاملطابقة فتلك جهة أخرى نعرب  الصحيح ما طابق : عنها بالصحة واخلطأ، فنقولُ
 . واخلطأ ما مل يطابقه،الواقع اخلارجي

  الفرق ب  ا ق  ا ا  وا وضو 
 : ّ لنا عدة فروق بني اليقني الذايت واملوضوعي منهاّ تتجىلّتقدممن خالل ما 

ًأوال بأعىل درجة ممكنـة سـواء كانـت هنـاك ّن اليقني الذايت هو التصديق إ :ّ
                                                 

 .٣٩ص : ، احللقة الثالثة، القسم األول دروس يف علم األصول)١(
ل يف كتابـه املوسـوم ّ إىل معنى اليقني املوضوعي بـشكل مفـص)دام ظلّه (ض الشارح ّتعر )٢(

 .، فراجع٧٦ـ ٧٤ص : باملذهب الذايت يف نظرية املعرفة
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واليقني املوضوعي هو التـصديق بـأعىل . رات موضوعية هلذه الدرجة أم الّمرب
درجة ممكنة عىل أن تكون هـذه الدرجـة متطابقـة مـع الدرجـة التـي تفرضـها 

 .رات املوضوعيةّاملرب
ّإن اليقـني املوضـوعي هـو أن تـصل الدرجـة التـي تفرضـها : بتعبري آخر

 . املوضوعية إىل اجلزمراتّاملرب
 النسبة بني اليقني الذايت واملوضـوعي بلحـاظ ّبأنوعىل هذا األساس نعلم 

رات العقالئية لليقني مع حصول اليقني الفعـيل هـي نـسبة العمـوم ّاجتامع املرب
 بمعنى ، اليقني املوضوعيقد يوجد اليقني الذايت دون؛ إذ واخلصوص من وجه

رات العقالئية حلصول هذا اليقني كـام ّود املربحصول اليقني الفعيل مع عدم وج
 وجه الصورة سـوف ّبأنً الشخص الذي يرمي قطعة النقد وجيزم مسبقا نييف يق
 .يربز

ّوقد يوجـد اليقـني املوضـوعي دون اليقـني الـذايت، بمعنـى أن املـرب رات ّ
ان  كـٍ، كام يف قـضيةّمل حيصل يقني فعيلّ أنه ّالعقالئية حلصول اليقني موجودة إال

ــشخص أن يــصل فيهــا إىل اجلــزم واليقــني نتيجــة لوجــود مرب ّالبــد لل راهتــا ّ
 . هباّنة يمرّه ال يصل إىل هذا اليقني نتيجة لظروف نفسية معياملوضوعية، ولكنّ

ّوقد يوجد اليقني املوضوعي والذايت معا، كام يف قـضية مرب راهتـا العقالئيـة ً
 .ةّخاصيجة لعوامل نفسية ن هبا نتّ الشخص تيقّحلصول اجلزم موجودة ولكن

 عـن احلالـة النفـسية ّ مستقلّموضوعيّ إن اليقني املوضوعي له طابع :ًثانيا
اليقـني ّأمـا ًواملحتوى السيكولوجي الذي يعيـشه هـذا اإلنـسان أو ذاك فعـال، 

 .ل اجلانب السيكولوجي من املعرفةّالذايت فهو يمث
ّ البد يف اليقني املوضوعي أن تكون مرب:ًثالثا  حلصول اليقـني، ّتامة ّعلةته راّ

ّ فـإن ً القـوي مـثال،ّرات تقتيض بنظر العقالء حصول الظنّفلو كانت هذه املرب
ً الناتج سيكون ذاتيا ال موضوعيانياليق ً. 
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  الغاية من ا فر ق ب  ا قي  
ّثم إن ّثنا عـن حجيـة القطـع مل نفـرق بـني ّحتـد نا يف البحوث السابقة عندماّ ّ

ّاليقني؛ ألن اليقني ـ سواء كان ذاتيا أم موضوعيا ـ بعد حتققه هذين النحوين من  ً ً ّ
ًيكون حجة؛ منجزا ّ ً ومعذراّ ّوأمـا يف املقـام .  وال يمكن للشارع أن يـردع عنـه،ّ

فنحن بحاجـة إىل التفرقـة بـني هـذين النحـوين مـن اليقـني؛ لنعـرف الطـرق 
ط يف ّبتعد عن التورنأخذ هبا، ونّ حتى والوسائل التي تثبت لنا اليقني املوضوعي

 . اليقني الذايتئمناش
ات التي تستوجب حصول اليقني وبني ّقدم يف املقام هو التمييز بني املّفاملهم

فهل مثل نعـاق الغـراب ومـا يـراه . ات التي ال تستوجب حصول اليقنيّقدمامل
ات التي تـستوجب حـصول اجلـزم واليقـني أم هنـاك ّقدمالنائم يف منامه من امل

  هي التي تستوجبه؟ ةّخاصطرق 
 

ّأن حمور البحث يف املقام هـو اليقـني املوضـوعي وكيفيـة حـصول : ّحتصل
 :ّن اليقني املوضوعي ينقسم إىل قسمنيإ: اليقني منه، من هنا نقول

  ّو ا ق  ا وضو  األ: أحدهما
ية ّولقضايا األثبات، كاليقني بالوهو اليقني الذي ال حيتاج إىل واسطة يف اإل

 عنهـا يف علـم ّيعربالبدهيية التي يدركها العقل دون الرجوع إىل قضايا أخرى، و
 ّبـأنأشـكال الربهـان، كـام يف اليقـني ّ كل املنطق بالرضوريات التي تنتهي إليها

 . أطرافهـاّتصوريكفي يف حصول اليقني هبذه القضية ؛ إذ  أعظم من اجلزءّالكل
، حيـصل لـه اليقـني <أعظـم>ا هـو اجلـزء، ومعنـى ، ومّفمن يعرف ما هو الكل

 ، النقيـضني ال جيتمعـانّبأنّوكام يف اليقني احلاصل من القضية القائلة . بصدقها
ّالقطع والتصديق هبذه القضية ال حيتاج اىل أكثر من تصور معنى النقيـضني ّفإن 
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 . مستحيلّبأنهومعنى االجتامع ليحكم العقل 
   س نتجا ق  ا وضو  ا: ثانيهما

 ّتـصور ّجمـردوهو اليقني الذي حيتاج إىل واسـطة يف اإلثبـات، وال يكفـي 
 تـارة يكـون ّتوسـطه، وهـذا الـيشء الـذي يّحتققـأطراف القضية يف حصوله و

ّوهذا يعني أن اليقني املوضوعي املستنتج عىل . القياس وأخرى يكون االستقراء
 :قسمني
  اسا ق  ا وضو  ا س نتج من القي: ّاألول

وهو اليقني بقضية نتيجة وجود مالزمة عقليـة بينهـا وبـني قـضية أخـرى 
نـة ومل ّ لو احتجنا إىل إثبـات نتيجـة معي:ً أو تستلزم تلك القضية، فمثالّتضمنت

ٍ أطـراف القـضية للجـزم هبـا، فحينئـذ نحتـاج إىل ترتيـب ّتـصور ّجمـرديكف 
 .ات؛ صغرى وكربى للحصول عىل النتيجة اليقينيةّمقدم

ّ البد أن يكون القياس تام،ى نحصل عىل نتيجة يقينيةّوحت  الرشائط بلحاظ ّ
أم كانـت يقينيـة  سواء كانت يقينية بال واسطة ـ ه يقينيةّ، كام لو كانت موادّاملادة

ة ظنّيـية فالنتيجة سـتكون تني ظنّّقدمحدى املإلو كانت ّأما   ـبواسطة قياس آخر
الـرشائط بلحـاظ ّ تام ّد أن يكون القياستني، وكذلك البّقدمامل ّسأخا تتبع ّألهن
نا نحتاج إىل إجياب الـصغرى ّ فإنّاألول لو كان القياس من الشكل :ً فمثال.اهليئة
 .  الكربىّكليةوإىل 

ًففي هذا القسم يكون االسـتنتاج قـائام عـىل أسـاس قيـاس مـن األقيـسة 
، وكالمهـا يفيـد ّستثنائياّما إ وّاقرتاينّما ـ إه ّكام قرأتم يف حملـ املنطقية، والقياس 

ات فيـه ّقـدمّ الفرق بينهام هو أن االقرتاين تكون املّاليقني بثبوت النتيجة، ولكن
ات مـساوية للنتـائج، مـن هنـا ّقـدماالسـتثنائي فتكـون املّأما أكرب من النتائج، 

 إذا كانت ّألنه وعىل االستثنائي باالستلزامي؛ ،يّتضمنيطلقون عىل االقرتاين بال
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ات ال مستبطنة هلا وال ّمقدمت مساوية للنتيجة كانت النتيجة مستلزمة للاّقدمامل
 إنـسان يمـوت، فالنتيجـة زيـد ّزيـد إنـسان، وكـل: ة فيها، ففي قولكّتضمنم

موجـودة  :أيات، ّقدم موجودة يف امل ـ زيد يموت:وهيـ هذه النتيجة . يموت
 . )١()وكل إنسان يموت(يف الكربى 

  ا س نتج من االستقراءا ق  ا وضو  : ا ا 
 أو تـستلزم ّتـضمنوهو اليقني احلاصل بقضية لوجـود قـضايا أخـرى ال ت

ل قيمة احتاملية عىل ثبـوت القـضية ّواحد منها تشكّ كل القضية املستنتجة، لكن
املستنتجة، ومع تراكم هذه القيم االحتاملية للقضايا يزداد احتامل ثبوت القـضية 

ًيضها قريبا من الصفر؛ ألجل ذلك يـزول احـتامل املستنتجة، ويصبح احتامل نق
ّالنقيض؛ ألن الذهن البرشي خملوق عىل نحو ال حيتفظ بـاالحتامالت الـضئيلة 

                                                 
مـستبطنة ًدائـام النتيجة ّ أنه إذا كانت :حاصله إشكال عىل املنطق األرسطي هّ من هنا وج)١(

، )ّكـل إنـسان يمـوتو: (الكربى قولك يف :ًفمثال . حتصيل حاصلفهذا ،اتّقدميف امل
ًوعمرا يمـوت ًزيدا يموت ّبأن عرفت فأنت بعد أن  جئت هبا من اجلزئيات، ّكليةهذه ال

كنت قبل أن تصل إىل النتيجة  إنسان يموت، وهذا يعني أنك ّكل:  قلت،ًوخالدا يموت
 .تيجـةله يف النّ حتـصّحتـىمل يبـق عنـدك جمهـول وهذا معناه أنـه ً زيدا يموت، ّأنًعاملا ب

ًال يضيف علام جديداّوبالتايل فإن املنطق األرسطي  ل مـا ِّيفـصّغاية ما يفعله أنـه ام ّ وإن،ً
منطق القياس غري كان  ،اإلنسان تضاف إليه علوم جديدةّوحيث إن  ط،عند اإلنسان فق

 ال تكـون ّحتىات ّقدمأكرب من املفيه النتيجة تكون أن ننتقل إىل منطق آخر ّالبد ف ،ٍكاف
 زيـد يمـوت، :تـستقرئباالسـتقراء أنت ف.  وهذا هو االستقراء.اتّقدمطنة يف املمستب

ّكل إنـسان ( :تقولد ذلك نما شاء اهللا من األشخاص، ععمر يموت، خالد يموت، إىل 
النتيجـة  كـان يف ئ،مما استقرأة املـستقرأوسع ، )يموتّكل إنسان (ّن إوحيث  ،)يموت

ثبت النتيجة بنحو ُ الدليل االستقرائي يّذا معناه أن وه،اتّقدم يف املًاكن موجوديمل يشء 
 ).دام ظلّهمنه (. اتّقدمأكرب من امل
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وبالتايل حيصل املستقرئ عىل يقني مستنتج مـن خـالل . ًا من الصفرّالقريبة جد
 .استقراء جمموع هذه القضايا

): س املنطقية لالسـتقراءاألس(يف كتابه  ذكر األستاذ الشهيد: بعبارة أخرى
ات هي أوسع من النتيجة أو مساوية ّمقدمّأن اليقني املوضوعي تارة يستنتج من 
ات التي تنتج اليقـني املوضـوعي ّقدمّأن املهلا، كام يف املنطق األرسطي، وأخرى 

 عنـد :ً فمثال.اتّقدمنتيجة هي أكرب وأوسع من املّأن الهي أضيق من النتيجة، و
د، وهكذا عنـد تقريـب ّا تتمدّمن احلرارة نشاهد أهن) أ(حلديدية تقريب القطعة ا

 ،إىل ما شاء اهللا مـن القطـع احلديديـة) د(والقطعة ) ج(، والقطعة )ب(القطعة 
ًد باحلرارة، وحينئذ نـضع قانونـا ّ احلديد يتمدّبأنحيصل اليقني املوضوعي ّحتى  ٍ
ّ كل حديد يتمد:ًيا فتقولّكل د ّا استقرأته من احلديد يتمد م:قولتد باحلرارة، وال ّ

 . اتّقدمّوهذا يعني أن النتيجة أوسع من امل. باحلرارة
  كيف نحصل عىل ذلك؟:َفإن قلت

 نجـدها ،ط عليها احلرارةّعندما نأيت إىل هذه القطعة من احلديد ونسل:  ُقلت
دت بـسبب احلـرارة، ويوجـد ّمتدّإنام  هذه القطعة ّبأند، فهنا يوجد احتامل ّتتمد
نأخـذ هـذه القطعـة إىل ّ ثـم .ةّدت بسبب الظروف اجلويّمتدّإنام ا ّل آخر أهناحتام

 فنكتـشف أن ،د كـذلكّط عليها احلرارة فنراها تتمـدّة خمتلفة ونسلّظروف جوي
إن كانت تلـك الظـروف ّإال د احلديد، وّ هي السبب لتمدتتلك الظروف ليس
وف منتفيـة، وبالتـايل  تلك الظـرّدت القطعة؛ إذ املفروض أنّهي السبب ملا متد

 إذا األوىل يف التجربـة ّألنـهد، ّيقوى احتامل أن تكون احلرارة هـي سـبب التمـد
 احتامالت، واحد منها يف صالح احلرارة، يف التجربـة الثانيـة ةكانت عندنا عرش
 احتامالت اثنان منها يف صالح احلرارة، ويف ظرف ثالث يقـوى يةتبقى عندنا ثامن

د، وهكـذا يف ظـرف رابـع، ّ احلـرارة هـي سـبب التمـدأكثر احـتامل أن تكـون
ُ فكلام كررت التجربة وغـريت الظـروف وأ.وخامس ّ دخلـت عوامـل جديـدة ّ
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ّأن ّجـدت يف مجيـع هـذه احلـاالت التـي جربتهـا ُخرجت عوامل أخـرى ووُوأ
د احلديد باحلرارة يصل إىل ّ احتامل متدّد باحلرارة، تصل إىل نتيجة أنّديد يتمداحل

 .ة من اليقنيدرجة قريب
لنقيض ال ينعدم باعتبـاره لاالحتامل املقابل ّألن ؛ )قريب من اليقني: (أقول

ّكرسا، والكرس ال ينعدم، فلعل صل إىل مليار احتامل، عندنا واحد مـن املليـار يه ً
فمهـام صـعدت فـاحتامل الطـرف .  والباقي يف صاحلها،ليس يف صالح السببية

ً يـصبح الكـرس الريـايض صـغريا ، ال ينعدم كرس والكرسّألنهاآلخر ال ينعدم، 
ًيـصبح احـتامل نقيـضها قريبـا مـن بقوله ًا ولكن ال ينعدم، وهذا هو مراده ّجد

 .الصفر
مهام تراكمت القيم االحتاملية ومهام ازدادت درجة احتامل تلـك : َفإن قلت

 ال يـزول بالكامـل، ّإنـهًالقضية بحيث أصبح احتامل نقيضها قريبا من الصفر، ف
ستقراء ال يوصل إىل اليقـني بالنتيجـة بـل يوصـل إىل مـا هـو ّأن االا يعني وهذ

  االستقراء يوصل إىل اليقني بالنتيجة؟ّبأنقريب من اليقني هبا، فكيف حكمتم 
ّإن اهللا سبحانه وتعاىل صـمم العقـل البـرشي بنحـو ال يـستطيع أن : ُقلت ّ

ًفا قريبـا مـن الـصفر ًا، فإذا صار النقيض ضعيّحيتفظ باالحتامالت الضعيفة جد ً
ّ العقل زواله بالكامل، ولو مل يزوّتصور د اإلنسان بمثـل هـذا التـصميم اإلهلـي ُ

ً دائام حيتمل الطرف املقابل، فال يستطيع أن يـصل إىل ّألنهًلصار اإلنسان جمنونا؛ 
 كـام يف سـببية ،ام جتمع عدد كبري من القيم االحتاملية يف حمور واحـدّفكل. اليقني

عـىل قيمـة احتامليـة ـ نتيجة لـذلك ـ  حيصل هذا املحور ،د احلديدّتمداحلرارة ل
نـة إىل يقـني، ّل ضـمن رشوط معيّكبرية، وهذه القيمة االحتاملية الكبرية تتحـو

ً ويمكن عد هذه النكتة فارقا جديدا بني . اليقني املوضوعي االستقرائيّيسمىو ً ّ
 ، نعم.ئة، والثاين ال يفيد كذلك يفيد اليقني مئة باملاّاألولالقياس واالستقراء، ف

ّل إىل مئة باملائة، ألن املعرفة البرشية مـصمّنة يتحوّضمن رشوط معي مة بطريقـة ّ
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 قيمة احتاملية صـغرية ّيأًا، فّال تتيح هلا أن حتتفظ بالقيم االحتاملية الصغرية جد
ل القيمـة ّ حتـو:تفنى حلساب القيمـة االحتامليـة الكبـرية املقابلـة، وهـذا يعنـي

... االحتاملية الكبرية إىل يقني، وهذا اليقني ليس هو اليقني املنطقي أو الريـايض
ة يّاليقني بعل: ومثاله.  املوضوعيهو اليقنيّإنام و... ليس هو اليقني الذايتّ أنه كام

 .ّاحلادثة األوىل للثانية، بسبب اقرتاهنام يف عدد كبري من املرات
ّثة بأخرى مرات عديدة بحيث كـان إذا شاهدنا اقرتان حاد: مثالبتوضيح 

ًهذا االقرتان متكررا  ّعلـةّ، فإنه من املحتمـل أن تكـون إحـدى احلـادثتني ً كثرياّ
ّلألخرى؛ ألن هذا االحتامل يـربر لنـا االقـرتان املتكـرر بيـنهام، ّ  إذا ّعلـةالّ فـإن ّ

ال تكون إحـدى احلـادثتني ن أًأيضا لكن حيتمل  وجد املعلول بعدها،ُجدت وُو
 كانـت ّعلـةيكـون هنـاك  وّ جمـرد صـدفة،ً لألخرى، بل يكون اقرتاهنام معاّعلة

 .ّموجودة لكنّنا ال نعلم هبا هي التي بررت وجود احلادثة األخرى
ّإن كـل اقـرتان مـن هـذه االقرتانـات : فألجل تعيني أحد االحتاملني نقول ّ

ًالكثرية جدا ّ يبعد كونه صدفة؛ ألن الصدفة ال تتكررّ احلـال  و.ّميةال تكون دائ وّ
ًهنا أن هذا االقرتان قد تكرر دائام ّ ّ ضمن هذه االقرتانـات الكثـرية، فهـذا يبعـد ّ

ّ علية بني احلادثتنيّأن هناكالصدفة، يبقى  حيتمل فيـه ًأيضا ّأن هذا الفرض ّإال  ،ّ
 :أمران
 هـي منظـورة و، للحادثـة األخـرى هـي احلادثـة األوىلّعلةأن تكون ال. ١

 .موجودةو
ال نعلـم  و للحادثة األخرى هي حادثة ثالثة غري منظورةّعلةن ال أن تكو.٢
 . كانت توجد صدفة عندما تقرتن احلادثة األوىل بالثانيةلكنّها وهبا،

ّإن كـل اقـرتان للحادثـة : ّوألجل إثبات االحتامل األول دون الثاين نقـول ّ
ّاألخرى باحلادثة األوىل عبارة عن قيمة احتامليـة بدرجـة مـا يثبـت أن  احلادثـة ّ

ّهـذه القيمـة االحتامليـة موجـودة يف كـل  و للحادثة األخرى،ّعلةاألوىل هي ال ّ
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 .اقرتان بني احلادثتني
ًفإذا كانت هناك اقرتانات كثرية جدا ّالقيمة االحتامليـة لكـون احلادثـة ّ فإن ّ

ً للحادثة الثانية سوف تكون كبرية جداّعلةاألوىل  ّ، بينام القيمة االحتاملية لكـون ّ
 هـي تلـك احلادثـة غـري املنظـورة التـي اقرتنـت صـدفة يف جممـوع هـذه ّعلةلا

ًاالقرتانات الكبرية جدا ًجدا سوف تكون ضئيلة ّ ّ. 
ًوبذلك حيصل اليقني عمليا  للحادثـة الثانيـة، ّعلـة احلادثة األوىل هي الّبأن ّ

 . ّوهذا هو املسمى بحساب االحتامالت
 ،ّة عىل أسـاس قيـاس منطقـي بقضية مستنتجّموضوعييقني  َّ كليّونسم

 يقني مستنتج عىل أسـاس تـراكم القـرائن َّباليقني املوضوعي االستنباطي، وكل
 . باليقني املوضوعي االستقرائي،االحتاملية

  الفرق ب  االس نباط واالستقراء
 الذي يامرسه الفكر البـرشي يمكـن تقـسيمه ستداللّ أن االّتقدمّ مما ّتضحا

 ّاص مـنهام منهجـه اخلـّاالستنباط واالستقراء، ولكل: إىل قسمني رئيسيني، مها
 .زةّوطريقته املتمي

ّات التي تكـون منهـا ّقدم ال تكرب نتيجته املستداللاّ كل :ونريد باالستنباط
ًدليل استنباطي جتيء النتيجة دائام مـساوية أو أصـغر ّ كل ، ففيستداللذلك اال

. د يمـوتّنـسان يمـوت، فمحمـ إّ وكل،د إنسانّحمم: ًاهتا فيقال مثالّمقدممن 
ناطق، والصامت يموت والناطق يموت، ّوإما صامت ّإما احليوان : ًويقال أيضا

 .فاحليوان يموت
ّ اسـتنتجنا أن حممـ:ّاألولففي قولنا  ًدا يمـوت بطريقـة اسـتنباطية، وهـذه ّ

ّ فردا من اإلنسان وهو حممّا ختصّألهناهتا ّمقدمالنتيجة أصغر من   ّقدمةد، بينام املً
ّإنسان يموت تشمل األفراد مجيعا، وبـذلك يتّ كل :القائلة خـذ التفكـري يف هـذا ً
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 ومـن ، إىل الفـردّ، فهو يسري مـن الكـيلّاص إىل اخلّ طريقه من العامستداللاال
ُويطلق املنطق األرسطي عىل الطريقـة التـي . ةّاص إىل التطبيقات اخل،ّاملبدأ العام

ملثال اسم القياس، ويعترب الطريقة القياسـية انتهجها الدليل االستنباطي يف هذا ا
 .هي الصورة النموذجية للدليل االستنباطي

يمــوت بطريقــة ـ  حيــوان َّأيـ ّ اســتنتجنا أن احليــوان :ويف قولنــا الثــاين
 التي سامهت يف تكوين الـدليل ّمقدمةًاستنباطية أيضا، ولكن النتيجة مساوية لل

 ّ يموت؛ ألن الـصامت والنـاطق مهـا والناطق،الصامت يموت: عليها، القائلة
 .ناطقّوإما صامت ّإما احليوان :  األخرى القائلةّقدمة بموجب امل؛حيوانّكل 

ات التـي ّقـدم جتيء النتيجة فيه أكرب من املستداللاّ كل :ونريد باالستقراء
د بـاحلرارة، وتلـك ّهذه القطعة من احلديد تتمد: ًسامهت يف تكوينه؛ فيقال مثال

د ّحديد يتمـدّ كل ً إذا.ًد باحلرارة أيضاّرارة، وهذه القطعة الثالثة تتمدد باحلّتتمد
 .باحلرارة

كمية حمـدودة ّإال ات مل تتناول ّقدمّات؛ ألن املّقدموهذه النتيجة أكرب من امل
ّ كـل من قطع احلديد ثالث قطع أو أربع أو ماليني القطع، بينام النتيجة تناولـت

رارة، وبذلك شملت القطـع احلديديـة التـي مل د باحلّيتمد ّبأنهحديد، وحكمت 
 .ِات ومل جير عليها الفحصّقدمتدخل يف امل

ًومن أجل هذا يعترب السري الفكري يف الدليل االستقرائي معاكسا للسري يف 
الــدليل االســتنباطي الــذي يــصطنع الطريقــة القياســية، فبيــنام يــسري الــدليل 

 عـادة، يـسري الـدليل ّاص إىل اخلـّاالستنباطي وفق الطريقة القياسية مـن العـام
 .ّ إىل العامّاصًاالستقرائي خالفا لذلك من اخل
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  تب ة
ّ املنطق األرسطي أن االستقراء ال يفيد اليقني؛ فلو حـصل لـشخص ّيدعي

ّاليقني بيشء من خالل االستقراء كام لو استقرأ عدة حاالت لإلصابة بالـصداع 
من خالل  ـ لصداع فحصل له اليقنية األسربين تشفي من اّفشاهد أن تناول حب

 ال ّذايت فهـذا يقـني ،ة األسـربين تـشفي مـن الـصداعّ حبـّبأن  ـهذا االستقراء
ات ال ّمقــدمات التــي حــصل منهــا اليقــني هــي ّقــدمّ؛ ألن هــذه املّموضــوعي

ّتستوجب اليقني، وال تعطي هذه النتيجة؛ ألنه من قال إن تناول حبة األسـربين  ّ
 هناك أسباب أخـرى هـي التـي كانـت ّمن الصداع؟ لعلهو السبب يف الشفاء 

 ّ أو أي،دّ أو النـوم اجليـ، من قبيل قراءة بعض األذكار،وراء الشفاء من الصداع
ّ أهنا هي ّتصورصاب تناول حبة األسربين فّأن امليشء آخر، ولكن صادف ذلك 

  االسـتقراء بنظـر املنطـق األرسـطي ال يفيـد اليقـني:ًإذا. التي رفعت الـصداع
ّاملوضوعي، ألن مرب  .راته غري موضوعيةّ

ّيف قبال دعوى املنطق األرسطي يرى األستاذ الـشهيد أن اليقـني احلاصـل 
ات التـي يعتمـد عليهـا ّقـدمّ، وأن املّذايت ال ّموضـوعيمن االستقراء هو يقني 

 .ات موضوعية تستوجب اليقني هباّمقدماالستقراء للوصول إىل النتيجة هي 
نطق األرسطي حيرص الطريـق املوصـل لليقـني املوضـوعي ّأن امل: ّتحصلف

 طـريقني للوصـول ّأن هنـاك يـرى )قدس سـره  (بالقياس فقط، بينام األستاذ الشهيد 
ّبل يرى أن ما وصل إليه منطق االسـتقراء أفـضل . إليه؛ مها القياس واالستقراء

ديدة غـري  جًاّوصل إليه املنطق األرسطي؛ ألن االستقراء يضيف علومّ مما بكثري
ّ أن نتـائج ؛ باعتبـارات، والقياس األرسطي ال يستطيع ذلـكّقدممستبطنة يف امل

ّفاألسـتاذ الـشهيد يـرى أن اليقـني . أصغرّوإما مساوية ّإما ًات دائام ّقدمتلك امل
إذا ّ أنـه املوضوعي له طريقان؛ القياس األرسطي واالستقراء، فمن اخلطأ القول

ّب بـالقلم األمحـر عـىل منطـق أرسـطو؛ ألن ثبتت نظرية االحتامل فسوف نشط
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ّن إ الشهيد ال يقول بعـدم إنتـاج القيـاس األرسـطي لليقـني، بـل يقـول ّالسيد
ّإنـام طريق للوصول إىل اليقني املوضوعي ال ينحـرص بالقيـاس األرسـطي، وال

 إليه عقـل ّتوصلمل ي  ـالطريق الثاين ـ هناك طريق آخر له وهو االستقراء، وهذا
أضـاف إليـه ّإنام ّ أن منطق االستقراء مل ينسخ منطق القياس، وّصلتحف. أرسطو

ًشيئا جديدا، وهذه اإلضافة هي إضافة  ًمنطق القيـاس دائـام النتـائج ّألن ؛ ّمهمةً
. اتّقـدم ومنطق االستقراء النتائج فيه أكرب من امل،مساويةّوإما مستبطنة ّإما فيه 

 اسـتطاع مـن خـالل منطـق )س سـره  قد(ّمن هنا نستطيع القول أن األستاذ الشهيد 
ّاالستقراء أن يسد فراغا يف الفكر البرشي بقي ملد  .)١(ة ألفي عامًَّ

 إىل توصـل ـ ًأيـضا ـ ات االستقرائيةّقدمّأن امل )قدس سره(يرى األستاذ الشهيد 
ات القياسـية التـي يقوهلـا املنطـق ّقـدمًا باملّاليقني املوضوعي، وليس هذا خمتص

يقني الذي يثبته االستقراء هو غري اليقني الذي يثبتـه املنطـق ّأن ال ّإالاألرسطي، 
 .املنطق األرسطي يثبت نتيجة ال يثبتها املنطق االستقرائيّ فإن ؛األرسطي

ات الربهــان ّمقــدمت ّإذا متــّ أنــه يــرى املنطــق األرســطي: توضــيح ذلــك
 : يتانخصوصهلا  وصورة، فالنتيجة التي تؤخذ فيها ًةّات القياس مادّمقدمو

 .اليقني بثبوت املحمول للموضوع: األوىل
ي ّاليقني باستحالة انفكاك املحمول عن املوضـوع، ومـن هنـا سـم: الثانية

 .<بّاليقني املضاعف أو باليقني املرك>اليقني املستنتج بالقياس بـ
اليقـني  :أيالنتيجة التي يثبتها االستقراء ففيها اخلصوصية األوىل فقط، ّأما 

 ،هل يستحيل انفكاك املحمـول عـن املوضـوعّأما مول للموضوع، بثبوت املح
من القياس واالستقراء ينتجان ّ كالً  ّفعندما نقول إن. فهذا ما ال يثبته االستقراء

                                                 
هـي أن نتيجـة االسـتقراء  قادر عىل إثبات )قدس سـره (نعم، قد تقول هل األستاذ الشهيد  )١(

ّمـع كـل اجلهـد الـذي بذلـه  ـات ّقدمهذه املّأن رين ّاملفكيرى بعض ؟ ّموضوعييقني 
 .)دام ظلّهمنه ( ال تعطي وال تستوجب اليقني املوضوعي ـالشهيد الصدر
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ــاليقني األول،  ثبــوت املحمــول  :أيّاليقــني املوضــوعي، مرادنــا مــا يــرتبط ب
االسـتقراء للموضوع ال استحالة انفكاك املحمول عن املوضـوع؛ لعـدم قـدرة 

ّعىل إثبات اليقني باستحالة االنفكاك بخالف القيـاس، فإنـه كـام يثبـت اليقـني 
ّفإذا ثبت بالقياس أن األربعـة زوج، فمعنـى هـذا أن . ّاألول يثبت اليقني الثاين ّ

 : بالقيـاس إىلَإذا وصلت. ًالزوجية ثابتة لألربعة يقينا، ويستحيل انفكاكها عنها
 ويستحيل أن ال ،ًوجود ثابت هلذا املوضوع يقيناّأن ال : يثبت لك، موجودّأن اهللا

 . يمتنع عليه العدم:ًيكون ثابتا له، بمعنى
ّ 

 :، فعنـدما نقـول< اليقـني:املقـصود باإلثبـات الوجـداين>: )قدس سره ( قوله •
 . الوسائل التي تفيد اليقني:مرادناف <وسائل اإلثبات الوجداين>

، <ا كانت وسائل اإلثبات الوجـداين للـدليل الـرشعيّومل>: )قدس سره ( قوله •
 .ًالوسائل التي توجب اليقني بصدور الدليل من الشارع وجدانا :أي

ّعىل مبنانا، بمعنى أن األسـتاذ الـشهيد  :أي، <بالنسبة إلينا>: )قدس سره ( قوله •
ّإنـام إلمجـاع وسائل اإلثبات الوجداين التي تفيد اليقـني كـالتواتر واّ كل ّيرى أن

فهـم  يمـن مل: من هنا أقـول. تفيده عىل أساس االستقراء ال عىل أساس القياس
 لن يصل إىل الفهم الـدقيق ملـا ّإنهحقيقة نظرية االستقراء عند األستاذ الشهيد ف

 .)١( يف علم األصول)قدس سره(يذكره 
                                                 

ات ّفإذا دخلـت تغـري ،األصول واملنطقعلمي هناك عالقة وثيقة بني ّأن ضح ّ من هنا يت)١(
ر عىل النظريات األصولية، من هنا نفهـم ّسوف تؤثـ بال إشكال ـ ا ّعىل علم املنطق فإهن

ّكون أصوليا بحقأن يـ نطق ـ من دون املً أحدا ال يمكنه ّأن ، وهكذا بالنسبة إىل العلـوم ً
ّـ كسيدنا األسـتاذ الـسيد اخلـوئي األخرى كالكالم والتفسري، وما ذكره بعض األعالم  ّ

 ومقـدار والرجال األصولعلم   إىلّالإنحتاج يف عملية االستنباط ال نا ّمن أن ـ )قدس سره(
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 .عةّملترش ونحو التواتر واإلمجاع كسرية ا: أي<ونحومها>: )قدس سره( قوله •
 . القطعّحتققبعد افرتاض  :أي، <هّحتققبعد افرتاض >: )قدس سره( قوله •
 اليقـني املوضـوعي ّحجيـةب :أي، <يـتهامّإذ نقـول بحج>: )قـدس سـره   ( قوله •

 .واليقني الذايت
 .، بل من الرضوري<فمن املعقول>: )قدس سره( قوله •
 إىل اليقـني توصـلوات التـي ال  وغري األد:، أي<وغريها>: )قدس سره ( قوله •

 .املوضوعي
ــه • ّابتعــادا بقــدر اإلمكــان عــن التــور>: )قــدس ســره( قول ط يف غــري اليقــني ً

ات التـي ال تـستوجب ّقـدمّاليقني الذايت، بمعنى أن تلـك امل :أي، <املوضوعي
اع واملنطـق ّ قطـّألنـهحصول اليقني ولكن حيـصل لإلنـسان اليقـني والقطـع؛ 

ّيروض الذهن عىل  .زان يف حصول القطع وعدم حصولهّ االتُ
نقيضني ّأن ال، من قبيل <ًياّأولواليقني املوضوعي قد يكون >: )قدس سره ( قوله •

 . ال جيتمعان، فاليقني هبذه النتيجة ال حيتاج إىل واسطة يف اإلثبات
 وقد يكون اليقـني املوضـوعي :، أي<ًوقد يكون مستنتجا>: )قدس سره ( قوله •

 .ًمستنبطا
، بنظـر < له سببان،واليقني املوضوعي املستنتج بقضية ما>: )قدس سره ( قوله •

ًله سببا واحدا وهو القياسّ فإن بنظر أرسطوّأما األستاذ الشهيد،    وهذا يعني. ً
ّأن منطـق االسـتقراء ينـسخ منطـق يـرى ّأن األستاذ الـشهيد ال   ـكام ذكرناـ 

 .أرسطو
                                                                                                                   

ومل  يعرف علـم املنطـق ملمن  ّن أل؛)٢٥ ص١التنقيح، ج (ّ غري تاماملنطقيسري من علم 
 ال يمكنه أن يكون ،ط عىل املسائل الكالمية ومل يقف عىل تفسري القرآن بشكل دقيقّيتسل
ًا أصولياّحمقق ًدا أصولياّنعم، يمكنه أن يكون مقل .ً لكي اجلهد ُ أن يضاعف ّمن هنا البد. ً

ًيكون اإلنسان جمتهدا واقعيا  .)دام ظلّهمنه ( .ً
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 أو ّتـضمناليقـني املوضـوعي بقـضية أخـرى ت: أحـدمها>: )قدس سره ( قوله •
 إشـارة إىل القيـاس االقـرتاين، وتـستلزم إشـارة إىل القيـاس ّتضمن، ت<تستلزم

ات، ويف القيـاس ّقدم النتيجة أصغر من امل: يف القياس االقرتاينّألنهاالستثنائي؛ 
 .اتّمقدم النتيجة مساوية لل:االستثنائي

، التـي قرأهتـا يف <قيـسة املنطقيـة من األٍعىل أساس قياس>: )قدس سره ( قوله •
ّاالقرتاين بأشكاله األربعـة، ويف االسـتثنائي بأشـكاله األربعـة، وهـي أن احلـد ّ 

 يف ًا موضـوعّاألول يف ً فـيهام، حممـوالً فـيهام، حممـوالًااألوسط يكون موضوع
ّ يف الثاين، هـذه هـي األشـكال األربعـة؛ ألن ً حمموالّاألول يف ًاالثاين، موضوع

 األكرب ّ األوسط باعتباره هو الذي يربط احلدّمدار القياس يف االقرتاين عىل احلد
ذف وبقـي ُ األوسط حّدّأن احلباحلد األوسط، فلهذا عندما تأيت إىل النتيجة جتد 

 هذه من قبيل الشمعة التي تفني نفـسها :رّاألصغر واألكرب، وبتعبري الشيخ املظف
فهـذا .  يف الصغرى بـاملحمول يف الكـربىلرتبط املحمول باملوضوع؛ املوضوع

ً شكل، وإن كان حمموال  فهوً األوسط إن كان موضوعا يف األصغر واألكربّاحلد
ًيف األصغر واألكرب شـكل آخـر، وإن كـان موضـوعا يف الـصغرى حممـوال يف  ً

ًيف الـصغرى موضـوعا يف الكـربى ًهذا شكل ثالث، وإن كان حمموال فالكربى 
 . اإلنتاج، بينام بقية األشكال نظرية اإلنتاجّ بدهييّألولاشكل رابع، والشكل ف

، كـام يف قـضية <واآلخر اليقني املوضوعي بمجموعة من القـضايا>: قوله •
  .رابعةفثالثة ّ ثم قضية ثانيةّ ثم  احلديد بسبب احلرارة، فهذه قضية من القضايادّمتد

 ّتـضمنالّألن ؛ <تنتجة وال تستلزم القضية املـسّتضمنال ت>: )قدس سره ( قوله •
ّ أنـه عيّ، ونحن ندٍستنتج مساوّأن املستنتج أصغر، واالستلزام معناه ّأن املمعناه 

فتكون النتيجة ال أصغر وال مساوية بـل أكـرب، ويف هـذا القـسم . املستنتج أكرب
ّيذهب املنطق األرسطي إىل أن األدوات غري متوف رة حلصول اليقني املوضوعي، ّ

ّ إىل أن األدوات متـوف)قدس سـره  (تاذ الشهيد بينام يذهب األس قيـاس ّأن الرة، فكـام ّ
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ّاألرسطي ينتج اليقني املوضوعي كذلك يف االستقراء األدوات متـوف رة إلنتـاج ُ
 .مثل هذا اليقني

واحدة من هذه القـضايا التـي ّكل  :أي، < واحدة منهاّكل>: )قدس سره ( قوله •
 .ة املستنتجة القضي:ً وال تستلزم عقالّتضمنال ت

 هـذه القيمـة ّ، فلعـل<ل قيمـة احتامليـة بدرجـة مـاّتشك>: )قدس سره ( قوله • 
 .تزدادّ ثم ها واحد من األلفّتزداد، ولعلّ ثم االحتاملية كانت هي النصف

 .نقيض تلك القضية :أي، <نقيضها>: )قدس سره( قوله •
 .ل النقيض لضآلتهيزول ذلك االحتام :أي <يزول لضآلته>: )قدس سره( قوله •
ات ّنـة بـأخرى مـرّومثال ذلك أن نشاهد اقرتان حاثة معي>: )قدس سره ( قوله •

اء عنـدما ّفاألطبـ. ، كام يف مثال األسربين الـذي ذكرنـاه يف الـرشح<ًاّكثرية جد
ّن األسربين يشفي من الصداع، مل جيرإ: قالوا بوه ّجرّإنام ها، وّبوه عىل البرشية كلّ

ًأعطـوا قانونـا كليـا، وهـذاّ ثم ّعىل عدد معني،  عـىل ّمبنـي  ـكـام هـو معلـوم ـ ً
نتائج العلـوم  ّ كلّ أن)قدس سره (من هنا يرى األستاذ الشهيد . االستقراء ال القياس

 استقرائية ال قياسية، فلو أنكرنا الدليل االستقرائي فهذا يعنـي سـقوط الطبيعية
 اليقـني :إذن. ي االلتفـات إليهـا ينبغّمهمةّكل العلوم عن اعتبارها، وهذه نكتة 

 . ّقيايس ال ّاستقرائي ّموضوعياملوجود يف العلوم يقني 
ّيوجـد احـتامل أن املـصاب بالـصداع شـفي بـسبب آخـر غـري : َفإن قلت

 . ًد مثالّاألسربين، كالنوم اجلي
د، فنجده يشفى من الـصداع ّبه عىل إنسان آخر مل ينم بشكل جيّنجر: ُقلت

. ..د ليس هـو سـبب الـشفاء وهكـذاّ النوم اجلينألسربين، إذة اّعند تناوله حب
 .ة األسربينّر التجربة إىل أن ينحرص سبب الشفاء من الصداع يف حبّنكر

أنـت ال تـستطيع أن :  حاصلهًومن هنا أورد البعض عىل االستقراء إشكاال
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ّ كل علل العامل؛ ملحدودية العلل املكتشفة يف العامل، فلعـلئتستقر  ً هنـاك علـالّ
االســتقراء ينفــي االحــتامالت ّ فــإن مــن هنــا. )١(أخـرى تكتــشف يف املــستقبل

 .غري املنظورة فال ينفيهاّأما  ،املنظورة
ّأن احلادثـة :  بمعنـى، ال<إذ قـد يكـون اقـرتاهنام صـدفة>: )قـدس سـره   (قوله  •

ك ّأنـ:  بمعنـىّإنـاموجـود الـيشء بـال سـبب حمـال، وّألن وجدت بال سبب؛ 
رأيت صديقك أمامك، فهـذه صـدفة، ولكـن جمـيء ونزل خرجت من باب امل

إذن هـذا لـه . ّعلته، وخروجك يف هذا األمر له ّعلتهصديقك إىل باب املنزل له 
دفة وأوجدت املعلولني يف زمـان اصمن اتّ ولكن اقرتنت العلّعلته وذاك له ّعلته

 بـالالـيشء واحد، فاملراد من الصدفة ليس الصدفة املطلقة، التـي هـي وجـود 
 غىل فيـه مـاء اإلنـاء عـىل  الذينيف اآلّ أنه سبب، بل الصدفة النسبية، من قبيل

درجة احلرارة ّ أنه نجمد املاء الذي هو خارج املنزل، فالغليان له سببه وهواالنار 
 درجة احلـرارة وصـلت إىل ّوصلت إىل حتت الصفر، واالنجامد له سببه وهو أن

 . ولكن اقرتنا صدفة٥)١٠٠(
 بقـضية عـىل أسـاس قيـاس منطقـي ّموضوعيّي كل يقني ّسمون>: قوله •

، وهذا فرق جديد بني اليقني القيـايس واليقـني <باليقني املوضوعي االستنباطي
 أخرى غـري منظـورة، ّعلةّاالستقرائي، وهو أن يف االستنباطي ال حيتمل وجود 

 .ً قائام الغري منظورة يبقىّعلةاحتامل وجود الّ فإن يف اليقني االستقرائيّأما 
ّإمـا ّ ألن النتيجـة :، أي<أصغر منها أو مساوية هلاّإما ا ّألهن>: )قدس سره ( قوله •

                                                 
ل إىل نتيجـة ّ، ولكنـه مل يتوصـنـةّيف غرفـة معيجتربـة فيزيائيـة ب ّ كان جيرًاملاّينقل أن ع )١(

يف  مات، فجاء بعده بعض العلامء وأجـروا نفـس تلـك التجربـة ولكـن ّحتىصحيحة 
لوا إىل نتيجـة ّفتوصـ ،تـهجترب الـسابقالعـامل حميط خيتلف عن املحيط الـذي أجـرى بـه 

عرضـها و طوهلـا : أيغرفـةحمـيط الّن  فوجـدوا أ، يف ذلـكّفبحثوا عن الرس. صحيحة
 .)دام ظلّه منه(. وارتفاعها له تأثري عىل نجاح التجربة
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 .ات كام يف االستثنائيّمقدمات كام يف االقرتاين، أو مساوية للّقدمأصغر من امل
ات التـي ّقـدموالنتيجة يف االسـتقراء غـري مـستبطنة يف امل>: )قدس سره ( قوله •

، وهـذه الثغـرة وهـي <اهتاّمقـدما أكـرب وأوسـع مـن ّألهناء ّتكون منها االستقر
ها األستاذ الـشهيد يف كتابـة األسـس املنطقيـة ّ إىل العامل يسدّاصاخلاالنتقال من 
 .)١(لالستقراء
 وهذا بخالف مبنى <ها من وسائل اليقني املوضوعي االستقرائيّكل>: قوله

و مـن وسـائل اليقــني  مثــل التـواتر هـّم يـرون أنّهنإاألصـوليني اآلخـرين، فـ
 .املوضوعي االستنباطي ال االستقرائي

                                                 
 ّ ألنة؛ّعامـقـد خـدمنا الفكـر البـرشي نكون م هذه النظرية ّإذا استطعنا أن نتم: أقول )١(

  الـشهيد األسـتاذّولكـنت وجود اهللا بالعلم، اثب ال طريق إل:الفكر البرشي كان يقول
موضـع دراسـة يف هذا الكتـاب  أن يكون ّالبدمن هنا  .هذا هو الطريق :يقول )قدس سره (

 أو عـدم )قـدس سـره   (نعرف متامية النظرية التـي جـاء هبـا األسـتاذ  ّحتىالعلمية حوزاتنا 
ٍمحلنا الفيزياء والكيمياء بيد والقرآن واإليامن باهللا تعـاىل ّتامة فإن كانت النظرية تها، ّمتامي

ا أن ترفـضوا ّمـإوًمعا ا أن تؤمنوا باالثنني ّمإ: هلمنقول ل إىل العامل ذهبناباليد األخرى، و
د لـدعوة ّجيـ ّعلمـيطريـق وهـذا  .ثنـني واحـدّ ألن األساس املنطقي لالً معا؛االثنني

 .)دام ظلّهمنه (. تعاىل هيامن بد اهللا لإلواملنكرين لوجفالسفة الغرب 



 
 
 
 
 

 

 

 التواتر يف اللغة •
 التواتر يف االصطالح •
ًتفسري التواتر منطقيا وأصوليا • ًُ 
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 يفيـد اليقـني احلقيقـي أو العـريف، وخـرب غـري  ّينقسم اخلرب إىل خرب علمي
 اخلـرب :ّاألول أو العريف، ومـن أوضـح مـصاديق ي ال يفيد اليقني احلقيقّعلمي

قرينـة وإن ًاملتواتر، وهو ما كان قطعيا بالكثرة، فمثل خرب الواحـد املحفـوف بال
 ّيسمىي فال ّا مل ينشأ اليقني فيه من العامل الكمّملّ أنه ّإالكان يفيد القطع واليقني 

 . والثاين هو خرب الواحد يف اصطالح األعالم. ًمتواترا
ن كـان أ بعـد ّاألوله عندهم نحو القـسم الثـاين؛ إذ ّيته اجتّوالكالم يف حج

َقطعيا مل يبق ّ أن العقل حيكـم ًاّ مقتىض كونه قطعيّيته؛ ألنّ معنى للبحث عن حجً
 . عليهّيته بال حاجة إلقامة دليل رشعيّبحج

 ولكن مع ذلك نرى من املناسب البحث يف اخلرب املتواتر لتشخيص كيفيـة 
نتـاج إّي لـه ولـو يف اجلملـة؛ ألن فهـم كيفيـة إجيابه للعلم وحتصيل امليزان الفنّ

ي إىل إمكـان ّ يـؤد ـاجلملةيف ولو ـ  ي لذلكالتواتر للعلم، وحتصيل امليزان الفنّ
ـ كـالتواتر اإلمجـايل واملعنـوي ـ اذ اخليارات املناسبة يف فروع بحـث املتـواتر ّاخت

 .هاّاجتاهاذ اختيارات ّالتي هي بحاجة إىل اخت
ُ عنـدما يبحـث التـواتر ويـًوهذه االختيارات تكون أكثر سدادا  عـن ّتكلمُ
 .)١( اصطالحّجمردي ال تبقى املسألة أسبابه، ورسعة حصول اليقني وبطئه، لك

 

ُ  ـم {: ، ومنه قوله تعـاىلّ التتابع مع وجود فاصل زمني:التواتر يف اللغة هو

                                                 
، بحوث يف علم األصول. ٣٢٨، ص٤ج: )اهلاشمي(، بحوث يف علم األصول: راجع )١(

 .، مباحث احلجج واألصول العملية٧، ص١٠ج): حسن عبد الساتر(



 ٤ج/  رشح احللقة الثالثة ........................................................................... ٣٠٦

َأرسلنا رسلنا   ى ْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ  . بعد رسول بينهام فرتةًمتتابعني رسوال :أي )١(}...َ
 أتبعـت بعـضه واتـرت اخلـرب>: ًقال العالمة يف امليزان نقال عن األصـمعي

 .)٢(<ًبعضا وبني اخلربين هنيهة
 : هـذا التتـابعّيسمى ف، والثاين فاصل زمنيّاألول مل يكن بني اإلتيان ّأما إذا
التتـابع، أو مـع : والتـواتر>:  قال الفريوز آبادي يف القاموس؛ً أو تداركاًتواصال
 املـواترة بـني تابع، وال تكون: ًوواتر بني أخباره وواتره مواترة ووتارا... فرتات

 .)٣(<فهي مداركة ومواصلةّإال إذا وقعت بينها فرتة، وّإال األشياء 
تتـابع األشـياء، أو مـع فـرتات : التتابع: والتواتر>: وقال الزبيدي يف التاج

 يشء، إذا جاء بعضه ّتواترت اإلبل والقطا وكل: وقال اللحياين. وبينها فجوات
وقـال ...  تواترة كاملتداركة واملتتابعـةوليست امل. ةّيف إثر بعض، ومل جتئ مصطف

جييء اآلخر، فإذا تتابعت فليست متـواترة، ّ ثم اليشء يكون هنيهة: املتواتر: ةّمر
تـرى يـرتي، إذا تراخـي يف : وقـال ابـن األعـرايب...  هي متداركة ومتتابعةّإنام 

 ّه من الوتر وهو الفـرد، وهـو أينّوأصل هذا كل...   بعد يشءًالعمل فعمل شيئا
أن حيدثـه واحـد بعـد : واخلرب املتـواتر. ً فرداًواحد بعد صاحبه فرداّ كل جعلت
 .)٤(<...واحد

م يستعملون التواتر للداللة عىل التتابع الذي ّفظهر من كلامت اللغويني أهن
 العلـامء عنـدما اسـتعملوا لفظـة التـواتر يف كتـب الدرايـة ّله فـرتة، لكـنّيتخل

ًاسـتعامال وهـو التتـابع مطلقـا، ولواضـع ّقـل  األأرادوا منه املعنى>: واحلديث ً
                                                 

 .٤٤ :املؤمنون )١(
 مجاعـة منـشورات الطباطبـائي، حـسني حممـد ّالـسيد مةّالعال ،امليزان يف تفسري القرآن )٢(

 .٣٣ ص ،١٥ج : قم العلمية، احلوزة يف املدرسني
 .١٥٢ص ، ٢ج :  القاموس املحيط)٣(
 .٥٨٠ ص ،٧ج : تاج العروس من جواهر القاموس )٤(
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 . )١(<االصطالح أن يصطلح وفق ما تقتضيه طبيعة علمه
 

ّبحث التواتر يف العلوم الثالثة؛ املنطق والدراية واألصول، والذي يظهر أن  َُ ِ ُ
 : علامء األصول أخذوا التعريف من املناطقة، ونحن نذكر بعض التعريفات له

حـصل ّ حد خرب قوم بلغوا يف الكثرة إىل: اخلرب املتواتر>:  املرتىضّالسيدقال 
 . )٢(<العلم بقوهلم

. هو خرب مجاعة يفيد بنفسه العلم بـصدقه: املتواتر>: وقال ابن الشهيد الثاين
وال عربة بام حيكى من خـالف بعـض ذوي امللـل . وال ريب يف إمكانه ووقوعه

ا نجد العلم الرضوري بـالبالد النائيـة ّت ومكابرة، ألن هبّإنهالفاسدة يف ذلك، ف
واألمم اخلالية كام نجد العلم باملحسوسات، وال فرق بينهام فيام يعود إىل اجلزم، 

 .)٣(<ًباإلخبار قطعاّإال وما ذلك 
روايـة مجـع مـن النـاس ال يمكـن : تـواتر اخلـرب>: ويف معجم لغة الفقهاء

 .)٤(< السند إىل منتهاهّأولتواطؤهم عىل الكذب عىل مثلهم من 
فاملتواتر عبارة عن إخبار مجاعـة بلغـوا يف الكثـرة >: وقال يف هناية األصول

، فهو خرب يوجـب بنفـسه ً أو خطأً يمتنع عادة تواطؤهم عىل الكذب عمداًاّحد
 .)٥(<العلم بالواقع
َا يـؤمّطبقـة حـدّ كـل خرب بلغ رواتـه يف>: <مباين األعالم>وقال يف  ن معـه ً

                                                 
 .٧١ص: ، الدكتور عبد اهلادي الفضيل، دار الكتاب اإلسالمي قمأصول احلديث )١(
 .٢٨٣ ص ،٢ ج :، مصدر سابق رسائل الرشيف املرتىض)٢(
 .١٨٤ص : ، مصدر سابق معامل الدين ومالذ املجتهدين)٣(
 بـريوت، ،والتوزيـع والنـرش للطباعـة النفائس دار قلعجي، حممد ، معجم لغة الفقهاء)٤(

 .١٥٠ص : الثانية الطبعة
 .٤٨٦ص : ، مصدر سابق هناية األصول)٥(
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 .)١(<خرب مجاعة يفيد بنفسه القطع بصدقه ّبأنهطؤهم عىل الكذب، ويرسم توا
ًما بلغت رواته من الكثرة مبلغـا >: وجاء يف كتاب رسائل يف دراية احلديث

 ذلك الوصف يف ّعىل الكذب، واستمرـ فاقهم ّات :أيـ أحالت العادة تواطؤهم 
إىل األوىل، فيكـون  يرويه قوم عن قوم، وهكـذا بأن ّتعددمجيع الطبقات، حيث 

وهـو ـ ه يف هـذا الوصـف كـآخره، ووسـطه كطرفيـه، ليحـصل الوصـف ّأول
 .)٢(<للكثرة يف مجيع الطبقاتـ استحالة التواطؤ عىل الكذب 

 إخبـار مجاعـة يمتنـع تواطـؤهم عـىل الكـذب :ويـراد بـه>: وقال احلكيم
، عـىل أن جيـري هـذا ّ عن خطأ أو اشـتباه أو خـداع حـواسًوصدورهم مجيعا

الطبقة التي تنقل عن املعصوم ّ حتى ملستوى يف اإلخبار يف مجيع طبقات الرواة،ا
قد أحد تلكـم الـرشوط، خـرج عـن ُ يف طبقة ما، أو فّتعدد الّتأخرفلو . مبارشة

 ًتتبـع دائـام  ـكام يقول علامء امليـزان ـ النتائجّألن  إىل أخبار اآلحاد، ًكونه متواترا
 .)٣(<اتّقدم املّأخس

 ًوهي قضايا تسكن إليهـا الـنفس سـكونا: املتواترات>: رّخ املظفوقال الشي
 وذلـك بواسـطة إخبـار مجاعـة يمتنـع ؛ وحيصل اجلزم القاطعّيزول معه الشك

 كعلمنـا بوجـود ، خطئهم يف فهم احلادثـةّتفاق ويمتنع ا،تواطؤهم عىل الكذب
صـلّى اهللا   (د ّحممـ ّالبلدان النائية التي مل نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم عىل النبـي

 .  وبوجود بعض األمم السالفة أو األشخاص)عليه وآله
فيام ـ  رهْكِوذ. فون من املنطقيني واألصولينيّهذا القيد األخري مل يذكره املؤل

                                                 
 اإلعـالم مركـز الـرشيفي، إليـاس ،)الظـن مباحث (مباين األعالم يف أصول األحكام )١(

 .٢٠٨ص: هـ١٤١٢ األوىل، الطبعة قم، ـ اإلسالمي
 ــ والنـرش للطباعـة احلديث دار البابيل، حافظيان لفضلا أبو ، رسائل يف دراية احلديث)٢(

 .١٥٨، ص١ج: هـ١٤٢٤ األوىل الطبعة قم،
 .١٩٥ـ١٩٤ ص :، مصدر سابق للفقه املقارنّ العامة األصول)٣(
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 ما خيطئون يف فهم احلادثـة عـىل ًناس املجتمعني كثرياّأن ال إىل ًالزم؛ نظرا  ـأرى
شعوذين يـأتون ّأن املـأال تـرى ... حظـةة املالّوجهها حينام تقتيض احلادثـة دقـ

م مل يرزقـوا سـاعة ّألهنـجـون؛ ّا خارقة للعادة فينخدع هبـا املتفرّبأعامل يبدو أهن
ام ال ّولو انفرد الشخص وحده بمـشاهدة املـشعوذ لـرب. ة املالحظةّاالجتامع دق

، أو يطعن نفـسه بمديـة وال خيـرج ًيشاهده يطحن الزجاج بأسنانه وخيرجه إبرا
 . )١(< بل قد تنكشف له احليلة بسهولةالدم،

ّرف اخلـرب املتـواتر أو القـضية املتـواترة ُعـ>: )قدس سره (وقال األستاذ الشهيد 
 عـىل قـضية بنحـو يمتنـع تواطـؤهم عـىل   املخـربين  اجتامع عدد كبري من:اّبأهن

 .)٢(<الكذب نتيجة كثرهتم العددية
ًوقد ناقش العلامء هذه التعاريف نقضا وإبراما مل يذكر  ـ ً مثال ـبعضهاّ فإن ،ً

ًألنـه لـو حـصل القطـع مـثال مـن > الرضوري يف حتصيل التواتر؛ <الكثرة>قيد  ّ
خرب واحـد ّنه إ متواتر يف مصطلحهم بلّنه إ  ال يقال،اجتامع ثالثة أفراد عىل خرب

 .)٣(<حمفوف بقرائن قطعية أو مستفيض
لتواطـؤ عـىل الكـذب،  يف اسـتحالة وامتنـاع ا<عادة>وبعضهم مل يذكر قيد 

وبعضهم اكتفـى بامتنـاع التواطـؤ . وهذا القيد رضوري، كام ستعرف بعد قليل
كذب املخرب كام حيصل مـن ّ فإن  احتامل اخلطأ واالشتباه،ِعىل الكذب، ومل ينف
واحـد مـن املخـربين عـىل ّ كل  فكذلك حيصل من كذب،التواطؤ عىل الكذب

 ٍ أو بداع،ً والبغض مثال املوجود يف األفرادّ خمتلفة، كاحلبٍبدواعً  ّ ومستقالٍحدة
 .نة من غري تواطؤّواحد عىل نرش أكذوبة معي

                                                 
 .٣٣٣ص : ، مصدر سابق املنطق)١(
 .٣٢٧، ص٤ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )٢(
 .٣٧٨، ص٢ج: ، مصدر سابقأنوار األصول )٣(
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ًا من الكثـرة ّهو إخبار مجاعة بلغوا حد: فام يمكن أن يقال يف تعريف التواتر
ًتواطؤهم عـىل الكـذب وصـدورهم مجيعـا عـىل خطـأ أو ـ عادة ـ يمتنع معهم 

 .خبارهم بالعلم وحيصل من نفس إ،ّاشتباه أو خداع حواس
ّإن مجيع األمور تنقـسم إىل :  املذكور يف التعريف نقول<عادة>وبالنسبة لقيد 

ممكن وحمال، واملحال عىل قسمني، فتارة تكون االستحالة ذاتية عقلية، وأخـرى 
بام هـو ـ  حيكم العقل <اجتامع النقيضني>ًتكون عادية عقالئية، فمثال بالنسبة إىل 

بالنـسبة إىل ّأمـا  احتامل للخالف، ّوال يكون هناك أي ،يةباستحالته الذاتـ عقل 
ن مل حيكـم إالعقـل وّفـإن   ً مـثال ـ ــ  الصعود إىل سطح القمر من دون واسطة

ه حيكم باستحالته يف نطاق العـادة وحـدودها، باستحالته وامتناعه يف نفسه، لكنّ
ّن إل اخلالف، بل ال ينفي احتامـ ًا عن مالحظة العادة ّجمردبام هو عقل ـ والعقل 

 .هذا االحتامل سينتفي بمالحظة العادة وواقع األمر
ّوبالرجوع إىل تعريف التواتر نرى أن امتناع واستحالة التواطؤ عىل الكذب 

هو نوع من أنواع االستحالة العاديـة ال ّإنام ، ّأو اخلطأ واالشتباه وخداع احلواس
 احتامل تواطؤ اجلميع عىل الكذب، ال يمنع منـ بام هو هو ـ العقل ّ فإن العقلية،

أو أن يكــون مجــع املخــربين خمطئــني، أو أن جتتمــع دواعــي الكــذب أو اخلطــأ 
ّأن ذلك بعيد وممتنع بحـسب ّإال الطبقات، ّ كل واالشتباه يف مجيع املخربين ويف

 .العادة والواقع
ًإذا فمستوى العلم احلاصل من التواتر هو العلم العـادي، والـذي يمتلـك 

ونفـي اه، ّة الـدفع إىل مـؤدّ والكاشفية وقوّجية العلم الذايت العقيل يف احلصفات
حيـث   وإىل هذا أشار الوحيد البهبهاين يف فوائده،.احتامل اخلالف يف حدود العادة

 بمالحظـةّ أنـه ّإال للعقـيل يف املنـع عـن النقـيض، ٍن العلم العادي مـساوإ>: قال
 عقـل ّوأي .ع قطع النظر عن العـادةالعادة، وجتويزه للنقيض من حيث نفسه م

 بجميع العلـوم، ً عاملاًآدميا  ـواحد منهاّكل  ـ ز أن يصري أرواث احلمري دفعةّجيو
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نعم مـع . واع اجلواهر واليواقيت، إىل غري ذلكبأن ًناّ يف مجيع الفنون ومزيًوماهرا
 .)١(<زه، وليس عنده مثل اجتامع النقيضنيّقطع النظر عن العادة جيو

ًً 

سري كيفية حصول اليقني من التواتر، فاختـار وقع الكالم بني األعالم يف تف
 ّالـسيدحيصل نتيجة القيـاس املنطقـي، وخـالف ّإنام ّاملنطق األرسطي أن اليقني 

 : فالبحث يقع يف موردين؛حيصل من االستقراءّإنام ّ أنه األستاذ يف ذلك فاختار
   نطق األرسطي  لقضية ا تواترةتفس  ا: لّاألو

ّأن التـواتر يـستنتج مـن القيـاس املركـرسطية املدرسة األتفرتض  ب مـن ّ
 .اهكربل الثانية ّمتث واهصغرل األوىل ّتني متثّمقدم

نـة ّ تواجد عدد كبـري مـن املخـربين بوقـوع حادثـة معي:هيفالصغرى ّأما 
 . بوقوع احلادثة وحدها ال تنتج اليقنيّقدمةًكموت زيد مثال، وهذه امل

عـدد مـن هـذا القبيـل يمتنـع تواطـؤهم عـىل ّ كـل  أن:هيفالكربى ّأما و
ّ البـد ،الكذب، وحتى يمتنع تواطؤ هذا العدد الكبري من املخربين عىل الكـذب

سـلب احـتامل اخلـالف، وإذا سـلبناه كانـت  :أيمن سلب الطرف النقـيض، 
 .ت زيد وهي مو،اليقني هبذه القضية املخرب عنها: النتيجة

 معنى امتناع تواطؤ هذا العدد الكبـري مـن املخـربين هـو ّإن: بعبارة أخرى
 وهـو ممتنـع بحـسب ،يلـزم القـول بـالتواطؤّإال و. ّصدق أحدهم عـىل األقـل

 .الفرض، ومع صدق الواحد تثبت القضية املخرب عنها
ّوحيث إن اليقني احلاصل من التواتر قائم عىل أساس قياس منطقي ف ّ مؤلّ

                                                 
 األوىل الطبعـة اإلسالمي، الفكر دار: النارش البهبهاين، الوحيد للشيخ احلائرية، الفوائد )١(

 .١٣٠ـ١٢٩ص : ـه١٤١٥ قة،ّاملحق
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 . لذا كان من اليقني املوضوعي االستنباطي؛رى وكربىمن صغ
 التـي ّا كانت القضية املتواترة هي من القضايا البدهيية الرضورية الـستّومل

تي القيـاس ّمقـدما تـّ من هنا البـد أن تكـون كل،قضايا الربهانّ كل تنتهي إليها
. حسوسةا من القضايا املّألهنالصغرى فبداهتها واضحة؛ ّأما بدهيية ورضورية؛ 

يـة يف ّولاملنطق األرسطي يفرتضـها عقليـة، ومـن القـضايا األّ فإن الكربىّأما و
ّالعقل، ومن هنا عد املنطق األرسطي املتواترات يف القـضايا الـرضورية الـست ّ 

فالقضية املتواترة عند املنطق األرسطي هي . قضايا الربهانّ كل التي تنتهي إليها
 .تامع النقيضنيية كاستحالة اجّأولقضية عقلية 

ا اجتامع ّبأهنّرفت القضية املتواترة يف املنطق ُع>: )قدس سره (قال األستاذ الشهيد 
 عىل قضية، عىل نحو يمتنع تواطؤهم عىل الكذب، وهذا   املخربين عدد كبري من

ّالكالم يرجع يف حتليلـه إىل أن القـضية املتـواترة دليليتهـا تنحـل ّ  :تنيّمقـدم إىل ّ
قد اجتمـع عـدد كبـري عـىل اإلخبـار عـن ّ أنه :والصغرى هي .صغرى وكربى

يمتنـع اجـتامع  ّبأنـه حكم العقل :والكربى هي .كموت زيد) ّما(وجود حادثة 
قت الكـربى ّفإذا طب. وتواطؤهم عىل الكذب  ـًكاأللف مثال ـ هذا العدد الكبري

 .ّ أن هذه احلادثة ثابتة وصحيحة:ٍعىل الصغرى أنتج حينئذ
دة مـن ّ الثانيـة عقليـة وليـست مـستمّقدمـةّيفـرتض أن املومنطق أرسطو 

 هبـا العقـل كاسـتقالله ّيـستقلّ ممـا املشاهدات والتجارب اخلارجيـة، بـل هـي
ين، ومـن هنـا جعلـوا القـضية املتـواترة إحـدى ّبقانونية استحالة اجتامع الضد

يـة، ّأولّ أن كرباها قضية عقليـة ؛ باعتبار يف كتاب الربهانّية الستّولالقضايا األ
 بحـسب حتليـل املنطـق قـضية  ـ موت زيد:وهيـ ّوإال فنفس القضية املتواترة 

 األوىل صـغرى، والثانيـة كـربى، ّقدمـةة بقياس فيه كربى وصغرى، فاملّتدلمس
 . نتيجةوموت زيد

القـضية ّإنـام ة، وّتدلية، بل هي قضية مـسّأول فالقضية املتواترة ليست :نإذ
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امتنـاع (اس، وهو احلكم العقيل الذي هو عبارة عـن ية هي الكربى يف القيّولاأل
، وهبذه املناسـبة جعلـت القـضية )اجتامع ألف خمرب عن موت زيد عىل الكذب

 .)١(<يةّأولاملتواترة 
 مـن ّ للقضية املتواترة له نظريه يف القضايا التجريبية، التي تعدّتصوروهذا ال

ّاملنطق يرى أن علية احلادّ فإن ،ّالبدهييات الست ثـة األوىل للحالـة الثانيـة التـي ّ
ات مـستنتجة ّ بالتجربة عن طريق اقرتان الثانية باألوىل يف عدد كبري من املرتثبت

 : ًتني أيضاّمقدممن جمموع 
ّوهي اقرتان احلادثة الثانية باألوىل يف عدد كبري من املر: صغرى ات، كـام يف ٍ

 )وهـي ارتفـاع األمل(انيـة ة األسربين، فاحلادثة الثّارتفاع الصداع عند تناول حب
ثانيـة  ةّبنا مرّ، وهكذا لو جر)وهي تناول حبة األسربين(اقرتنت باحلادثة األوىل 

: قـولنف فإننا سوف نرى اقرتان احلادثة الثانية باحلادثـة األوىل،... وثالثة ورابعة
 .الصغرىهي هذه ف. ات عديدةّة األسربين يف مرّقد اقرتن الصداع مع تناول حب

ّألن تناول املصاب حبّوإما أن يكون صدفة، ّإما قرتان وهذا اال ة األسـربين ّ
 ّتفـاق االّبـأن: الكربى القائلةّضم  الرتفاع الصداع عنه، من هنا نحتاج إىل ّعلة

هـذه ّ كـل يمتنع أن يكون هذا االقرتان يفّأنه :  بمعنىًوالصدفة ال يكون دائميا،
ّات صدفة؛ ألن الصدفة ال تتكرّاملر  .الدرجةر هلذه ّ

ّ أن هذا االقرتان املتكرر للحادثة الثانية باألوىل الثابـت :فتكون النتيجة هي ّ
ًبالتجربة ليس اتفاقا ّصدفة، بل هو بنحو العلية وّ ّ. 

الكـربى فـريى املنطـق ّأمـا ية، ّبدهييـة حـس  ـ كام هو واضح  ـ والصغرى 
ّريبية يقـام عليهـا ّية، وال يمكن أن تكون قضية جتّأولّاألرسطي أهنا قضية عقلية 

ّالمتنع الوصول إىل قضية يقينية من التجربـة؛ إذ سـوف ّإال الربهان والدليل، و ّ
                                                 

 .٧، ص ١٠ ج: صول العمليةبحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واأل )١(
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ّتكون كل جتربة بحاجة إىل جتربة أخرى، وكل قضية البـد مـن إجـراء التجربـة  ّ ّ ّ
ًعليها جمددا  .ّ وهذا يؤدي عندهم إىل الدور أو التسلسل املمتنع،ّ

ّكربى ثابتة بالتجربـة وبالربهـان، وإنـام ولذلك قالوا باستحالة كون هذه ال
ًالعقل يؤمن ويصدق هبا إيامنا أوليا ّ ّ ّ، ولذلك تشكل الكـربى واألسـاس الـذي ّ

ّيعتمد عليه القياس االسـتنباطي يف كـل القـضايا التجريبيـة، فكيـف يعقـل أن  ّ
 !الربهان؟ ووثابتة بالدليلًأيضا ّتكون هذه الكربى جتريبية 

الكـربى التـي تعتمـد عليهـا القـضية املتـواترة ّن يـرى أالـشهيد واألستاذ 
قنا النظر ّوإذا دق>: لذا قال ،والكربى التي تعتمد عليها القضية التجريبية واحدة

ّوجدنا أن الكربى التي تعتمد عليها القضية املتواترة مرد هـا إىل نفـس الكـربى ّ
تمـد عليهـا ّ أن الكـربى التـي تع؛ باعتبـار<التي تعتمد عليها القـضية املتـواترة

 .ّن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطـؤهم عـىل الكـذبأالقضية املتواترة هي 
كـذب ّألن : م يقولـونّإهنفـ مئـة عـىل الكـذب؟ ؤملاذا يمتنع تواط: سألتهملو ف

ّاملخرب يعني افرتاض مصلحة شخصية معي ٍ ٍنة دعتـه إىل إخفـاء الواقـع، وكـذب ٍ
 يف اإلخفـاء ّاألول مـصلحة املخـرب ّأنالعدد الكبري من املخربين معناه افرتاض 

واملخـرب فكذب علينا االثنان، اقرتنت صدفة بمصلحة املخرب الثاين يف اإلخفاء، 
ت هـذه املـصالح ألن ّتفقـله مصلحة ثالثـة، وصـدفة اّألن ًالثالث أيضا كذب 
 .ات عديدةّر الصدفة مرّوهذا يعني تكرًيكذبوا علينا مجيعا، 

 عـىل القـضية سـتداللنطـق األرسـطي االوعىل هـذا األسـاس أرجـع امل
ّالتجريبية والقضية املتواترة إىل القياس املنطقي املؤلف من املقدمتني املشار إليهام  ّ

ّ القضية املستنتجة التي حصل اليقني هبا هي قـضية مـستبطنة ّبأن واعتقد ،ًسابقا ّ
ّ إما ألهنا أصغر، أو ألهنا مساوية؛ّيف املقدمتني ّ ست أكـرب مـن ليـفهـي ّ ثم من و،ّ
 .ّاملقدمات
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ّ أن اليقـني بالقـضية التجريبيـة )قـدس سـره   (الصحيح بنظـر األسـتاذ الـشهيد 
عتقاد هبـا حـصيلة تـراكم القـرائن ّأن اال و،ّاستقرائي ّموضوعيواملتواترة يقني 

 . واحدّاالحتاملية الكثرية عىل مصب
القضية التجريبية واملتواترة هـو د اليقني يف ّ السبب يف تولّنأ :توضيح ذلك

ّيف القضية التجريبية فقد ذكرنا سـابقا أن اقـرتان احلادثـة ّأما حساب االحتامل،  ً
ّ يف القضية التجريبية )ة األسربينّتناول حب(باألوىل  )الشفاء من الصداع( الثانية ّ

ّيشكل قرينة احتاملية عىل أن هذا االقرتان إنام هو ألجـل أن احلادثـة ا ّّ ّ  ّعلـةألوىل ّ
 لوجود احـتامل ؛ًللحادثة الثانية، وهذا االحتامل يف التجربة األوىل يكون ضعيفا

صة ّ أخرى غـري منظـورة وغـري مشخـّعلة ّأن هناكأن ال يكون األمر كذلك، و
ّولكـن تكـرر اقـرتان . ّكانت توجد صدفة كلام اقرتنت احلادثـة الثانيـة بـاألوىل

ّة احتاملية كبـرية لفرضـية عليـة األوىل للثانيـة، ّاحلادثة الثانية باألوىل يشكل قيم ّ ّ
 أخـرى غـري منظـورة ّعلةّويف الوقت نفسه تتناقص القيمة االحتاملية الفرتاض 

 . ّكانت توجد صدفة عند كل اقرتان بني احلادثتني
ّ كانت القيمة االحتامليـة الفـرتاض العليـة أكـرب،ّوكلام ازدادت التجارب ّّ، 

تصل ّ حتى  أخرى غري منظورة أضعف،ّعلةة الفرتاض ّوكانت القيمة االحتاملي
 ، األخرى غري املنظورة إىل درجة قريبة من الصفرّعلةّالقيمة االحتاملية لفرض ال

ٍ ألن الذهن البرشي خملوق عىل نحـو ال حيـتفظ ؛ لضآلته الشديدة؛ًفيزول تلقائيا ّ
 املـصاب  يف شـفاءّعلـةفـاحتامل كـون ال. ٍباحتامالت ضئيلة قريبـة مـن الـصفر
يقـوى ّ أنه َّإال ،وىلة األّ يف املرًن كان ضعيفاإبالصداع هو تناوله حبة األسربين و

 .حيصل اليقنيّ حتى ...ة الثانية والثالثة والرابعةّيف املر
 عنـدما ّاألولاملخرب ّ فإن ؛فالكالم السابق يأيت بعينه يف القضية املتواترةّأما و

نة، وهذا االحتامل الناشئ ّه ثابت بنسبة معياحتامل صدقّ فإن خيرب عن حادثة ما،
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 ؛ً لوجود احتامل أن يكون هـذا اإلخبـار كاذبـا؛ً يكون ضعيفاّاألولمن اإلخبار 
ذا أخرب شـخص آخـر بـنفس هـذه إلوجود مصلحة دعت املخرب إىل الكذب، ف

؛ وذلـك نسبة احتامل الصدق تقوى، ونسبة احتامل الكذب تضعفّ فإن احلادثة
ًدق يف اخلربين ـ وهو صدور الكالم من املـتكلم واقعـاّ مربر الصّألن  ـ واحـد، ّ

ّبينام مربر الكذب يف اخلربين متعدد؛ ألن معناه أن مصلحة األول يف الكذب قد  ّ ّ ّ ّ
ًاقرتنت صدفة واتفاقا  . مع مصلحة املخرب الثاين يف الكذبّ

 ،ره واحـدّمـربّ؛ ألن الـصدق زداد عدد املخربين قوي احتاملا ّكلاموهكذا 
درجـة إىل يـصل ّ حتـى ة وخمتلفـة،ّتعددراته مّمربّ؛ ألن وضعف احتامل الكذب

 . من الصفرًا ّجدقريبة 
ّ أن نفس الكـربى التـي افرتضـها املنطـق القـديم والتـي :ّتضح اّتقدما ّومم

ّتعتمد عليها القضية التجريبية والقضية املتواترة هي قضية مستنتجة من خـالل  ّ
ن شـاهدنا بعـد أّننا  ألئم عىل مبدأ حساب االحتامالت؛التجربة واالستقراء القا

ًعلة ٍء  يشّ لكلّنأيف حوادث كثرية   الصدفة ّبأن حكمنا ، منظورة، ومل يقع صدفةّ
 تواطؤ املخـربين الكثـريين عـىل ّعرفنا أنّإنام  نحن :فعىل سبيل املثال. رّال تتكر

 لـو :شاهد عىل ذلكوالتجربة واالستقراء، والة الكذب ممتنع من خالل املعايش
ُفرضنا أن إنسانا و ً اس، ّبأنـضع يف غابة منذ صغره ومل يعش يف جمتمـع ومل يلتـق ّ
هل يمكن أن جيتمـع ألـف شـخص : هَ يف ذلك املحيط سألتّوبعد أن كرب وشب

 عاش يف حميطـه الطبيعـي  الذينااإلنسّأما عىل الكذب؟ فقد ال يستبعد ذلك، 
 سـوف ّإنـه لـو سـألته نفـس الـسؤال، ف،ى كربهّوعارش الناس منذ صغره وحت
 .يستبعد اجتامعهم عىل الكذب

ذ ئ فحين،إذا كثر إىل درجة حيصل لك منها اليقني بحسب قوانني االحتاملو
 زاد عـدد ّكلامّ أنه والشاهد عىل ذلك. حمالّنه إ ال تستبعد الكذب فقط، بل تقول

 يف اجـتامع النقيـضني ية كامّأولفلو كانت قضية عقلية . املخربين يزيد االطمئنان



 ٣١٧ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الرشعي

ّ فـإن لو أقمت ألف برهـان عـىل اسـتحالة اجـتامع النقيـضنيّ حتى  فأنت،حمال
فزيـادة درجـة االطمئنـان يف القـضية  .درجة االطمئنان تبقى نفسها وال تـزداد

 . ا استقرائيةّ يكشف عن أهن،األوىل بزيادة عدد املخربين
سـتقرائية جتريبيـة ال قضية ا) الصدفة ال تتكرر(ن كووهذا خري شاهد عىل 

 .ملا ازداد االطمئنان هبا بسب كثرة املخربينّإال ية عقلية، وّأول
هـي قـضية جتريبيـة  ّأن الكـربى التـي افرتضـها املنطـق القـديم: ّتحصلف

ن تكـون هـي ألية، وما دامت ثابتة بالتجربة فال يمكـن ّوأوليست قضية عقلية 
 .السبب حلصول اليقني بالقضية التجريبية

ال توجد هنـاك كربيـات >: ستاذ الشهيد بقولهُأشار إىل هذا املطلب األوقد 
التجربـة تقـيض بامتنـاع التواطـؤ عـىل الكـذب أو  وية يف باب التواترّأولعقلية 

فـسها قـضايا بأنَّانـام هـذه الكربيـات  و،ّية قبليةّأولامتناع غلبة الصدفة كقضايا 
 بحيث لو قطعنا النظر ؛يةّأولري ا قضايا غّهنأ :أي ،املشاهدات وتثبت باالستقرار

ر الصدفة أو التواطؤ عـىل الكـذب فيهـا لكنّـا ّمقدار تكر وعن العلم اخلارجي
ًنحتمل عقال تكرر الصدفة دائام َّنام ننفي إ و،التواطؤ عىل الكذب من مجع غفري وً

لـيس حكـم عقولنـا يف مثـل هـذه  و.املشاهدة لعامل اخلارج وذلك بعد التجربة
 .)١(<ه باستحالة اجتامع النقيضني كحكم،القضايا

 حصول اليقني يف القضية التجريبية واملتـواترة لـو كـان ّنأ :أضف إىل ذلك
ن حيصل اليقني بشكل واحد يف مجيع أ، فالالزم )صدفة ال تتكررّأن ال( من ًناشئا

رسع لـو كـان املخـربون يف أ حصول اليقـني يكـون ّنأا نالحظ ّنأاحلاالت، مع 
 ،و كانت الظروف تـساعد عـىل صـدق تلـك القـضيةألوثاقة درجة عالية من ا

سبب يف ّأن الـ عىل ّوهذا شاهد وجداين. ةّؤثرة العوامل املّوهكذا بالنسبة اىل بقي
                                                 

 .٣٢٨، ص٤ ج: ، مصدر سابقبحوث يف علم األصول )١(
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رسـطي ثبوهتـا يف عـى املنطـق األّحصول اليقني ليس هو تلك القضية التـي اد
ل ن يكـون حـصوألـزم  َّالإ و،ا من القـضايا الـرضورية الواضـحةّهنأالعقل، و

 . واحد يف مجيع احلاالتٍاليقني عىل منوال
ُا يف كتاب األسس املنطقية عىل عـدم كـون وقد برهنّ>: قال األستاذ الشهيد

نا نجد ّنأ: ية برباهني عديدة، نقترص هنا عىل واحد منها هوّأول القضايا قبلية  هذه
فيهـا ّ مفردات كل قضية متواترة أو جتريبية كان احـتامل الـصواب واملطابقـة ّنأ

ً ففرق مثال بني شهادة ألف .ّ كان حصول اليقني بالنتيجة فيها أرسع وأشد،أكرب
 اليقـني احلاصـل ّنأ : وهذا معنـاه،ًء وشهادة ألف جمهول وجدانا ثقة بوقوع يش

 ال بقاعـدة ، من مفرداهتاة مفردّر بالقيم االحتاملية لكلّمن القضايا املذكورة يتأث
  .)١(<ّ معنيٌّعقلية قبلية موضوعها كم

ّ 

 األسـتاذ ّيعـرب، عنـدما رسـطي األ<وقد عرفت يف املنطق>: )قدس سره (قوله  •
 .رسطي ال منطق االحتاملاملنطق األمراده ّ فإن ،)منطق(بـ الشهيد

 ؛< تواجد عدد كبـري مـن املخـربين:إحدامها بمثابة الصغرى وهي>: قوله •
:  مقـدار هـذا العـدد؟ فمـنهم مـن قـالبني علامء الرجال يفكالم اللذلك وقع 

 .أوصله البعض إىل ثالثامئة وثالثة عرشّ حتى ،أكثر: ، ومنهم من قالثالثة
 اجـتامع ّ أن: مـن قبيـل،<يمتنـع تواطـؤهم عـىل الكـذب>: )قدس سره ( قوله •

 . كذلك تواطؤ هذا العدد عىل الكذب حمال،النقيضني حمال
ا عقليـة ومـن القـضايا ّأهنـ ض املنطـقوهذه الكربى يفرت>: )قدس سره ( قوله •

يـدرك كذلك  ، اجتامع النقيضني حمالّيدرك أنّ، فكام أن العقل <ّاألولية يف العقل
 . اجتامع هذا العدد عىل الكذب حمالّأن

                                                 
 .٣٢٨ص ،٤ ج: سابق، مصدر بحوث يف علم األصول )١(
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ًللقضية املتواترة يشابه متامـا تفـسري املنطقي وهذا التفسري >: )قدس سره ( قوله •
 . كربى غري هذه الكربىولكن تلك تعتمد عىل ،<املنطق نفسه للقضية التجريبية

األوىل يف عدد  إحدامها، بمثابة الصغرى وهي اقرتان احلادثة الثانية>: قوله •
  فـإن،)اتّعـدد كبـري مـن املـر( :يأ ،نفس اإلشـكال واردف ،<اتّكبري من املر

هـا أسـئلة مبهمـة مل ّاألزمنة؟ هذه كلّ كل سألت كم هو هذا العدد؟ وهل هو يف
 الـصدفة ال تكـون دائميـة وال ّعنـدما تقـول إنف .رسـطينها املنطق األجيب ع
كـذلك؟  الزمان ال تكـون ّعىل مرهل  ؟ دائمية وأكثرية:راد منامل ما هو ،أكثرية

 راد هذا الزمان؟ امل أم  أم ال،ا أكثريةّنرى أهنّ حتى أن ننتظر إىل قيام الساعةّالبد ف
ّان يف كـل هـذه املـريمتنع أن يكـون هـذا االقـرتّنه إ>: قوله •  ،<ات صـدفةّ

ومـن  ، حـدث الغليـان داخـل البيـت،ًنجـامد خارجـاام حدث االّكل :افرتضوا
 هذه الصدفةو بل صدفة،  للحادثة الثانية،ّعلةادثة األوىل ليست ّأن احلالواضح 

 !؟رّصدفة ال تتكرّأن اللامذا تقولون ف ، الزمنّر عىل مرّتتكر  ـبحسب الفرضـ 
ّ كل اقرتان متكرّنإفأنتم تقولون  الـصدفة ال ّ ألن ؛ّعلةليس صدفة بل هو ر ّ

فاحلالة الثانيـة  ،ّعلية أنا أجعل لكم صدفة دائمية مع عدم وجود ال.تكون دائمية
 ّعلـةوهـي االنجـامد، واالنجـامد لـيس األوىل احلادثة جاءت بعد وهي الغليان 

ّفالبـد  ، بيـنهاميةّعلحادثة بحادثة أخرى وال توجد فهنا حصل اقرتان  للغليان،
 .رتّصدفة تكرّأن الأن يكون هذا االقرتان صدفة، وهذا معناه 

، وال الكـربى التـي ّتامـةال الكربى التي تستعملها القـضية املتـواترة  :نإذ
 مـنهم أعطيـه ّأنا أستطيع أن أمجع ألف شخص وكلف، ّتامةيستعملها التجريبي 

.  يمتنع تـواطئهم عـىل الكـذبوحينئذ ال ،كذب هذه الكذبةا : وأقول لهًدينارا
 ملا أمكن ألحـد أن جيمعهـم عـىل ، بالذاتًا ممتنعّتفاقفلو كان هذا التواطؤ واال

 االجـتامع ممتنـع ّنإ فحيـث ،الكذب، كام هو احلال بالنسبة إىل اجتامع النقيضني
 .ينّ فال يمكن ألحد أن جيمع بني الضد،ًذاتا
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 يفيد اليقني؟  هل التواتر :املنطق األرسطيأصحاب نسأل : ىوبعبارة أخر
ّإنـام القـرآن ّ ألن ؛ باب الرشيعةادنسد يعني افهذا ،اليقني ال يفيد :فإن قلتم

 !، فلو مل يكن يفيد اليقني فمن أين نثبت اليقني به؟بالتواتروصل إلينا 
 ما هو دليلكم عىل :قلنا  ـوهو ما تقولونه ـ تواتر يفيد اليقنيّن الإ :وإن قلتم

 هذه الدعوى؟ 
يف اليقـني الـذي يكـون لـيس  بحثنـا ّنإ : نقـول املطلب أكثرّتضحولكي ي

مطـابق هـل هـو  مـا نقطـع بـه ّالبحث يف أنوليس ن، و يكًمصيبا للواقع أو ال
 :نيصابة معنيّقلنا فيام سبق أن لإلّننا أل؛  المللواقع أ

 .ٌ مصيب للواقع وغري مصيب؛كاشف عن الواقعّ أنه :ّاألول
 ؟القطع واليقنييل ن حقي أن حيصل مهل ّ أنه :الثاين

ٌعتقـد بـه مطـابق أ مـا ّبأنيقني عىل أنا ، فّاألولوالبحث يف املعنى الثاين ال 
 رسـالة وهنـاك ّأن هنـاك وًاّ نبيـّأن هناكبعندي يقني :  بمعنى،للواقع اخلارجي

ّي وأنكـر عـيل ّمـاد ولكن لـو جـاءين ،مطابق للواقع اخلارجيّ أنه  وأقطع،أئمة
توجـب ات التي اعتمدت عليها حلـصول اليقـني، هـل ّقدمشني باملقطعي وناق
فقـد تكـون تلـك  . المأللخـارج عتقد به مطابق أ ما ّأنعن  النظر ّاليقني بغض

 .ّخطأ باملعنى الثاين ال خطأ باملعنى األول أي، ّاملقدمات ال توصل إىل هذه النتائج
صـابة ّأن اإلي ّبحث التجرًوحتديدا يف القطع ّ حجية يف بحثونحن ذكرنا 

 ،من خرب الواحد وقطعه مطابق للواقعحيصل له قطع  ًا شخصّلعلف ،نامعنيهلا 
ّأن ليس البحث يف ف .ن يثبت قطعهأ  لو أراد يف مقام املحاججة ال يستطيعهولكنّ
 يوجـدوال اشـتبهوا م ّ أهنـرسـولالرسـل واملرسالة وبالسلمني عندما قطعوا امل

 ولكـن لـو جـاء ،له مطابق خارجينعتقد به ما ّ أن من بل نحن عىل يقني يشء،
عىل  أنا :أقول ؟ وحيقرآنّأن ال من قال لكم :قالو ،ياتنا وناقش يف متبنّأحدهم

ه هو ؤيمكن أن يكون يقينك منش ؟ كيف حصل لك يقني: ذلك، يقولمنيقني 
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 ...ها إيامن وإسالم ومنـربّمن أبوين مسلمني وعشت يف ظروف كللدت ُك وّأن
ال ي ّأنا عـشت يف ظـرف مـادو ، حيصل لك اليقنيّبأنلك الظرف  أّهيهذا ّكل 
 يل لفكيف حيـص ،ًاأنا لست معاندو ، يشءّ وال بأيّ بوجود اهللا وال بالنبييؤمن

 اجتمع قد :أقولتواتر يفيد اليقني؟ ّأن الكيف :  يقول.بالتواتر:  لهأقولاليقني؟ 
.  يمكن أن يكونوا كاذبني:قال  فإن. باسم النبيًا شخصّأن هناكبمئة وأخربوين 

 .هم عىل الكذبّتفاقّ أن هؤالء هبذا العدد يمتنع ا:ّتنص كربى عقلية ّثمة: أقول
 فال يبقـى )قدس سـره ( الكربى كام ناقش هبا األستاذ الشهيد ّمتاميةفلو ناقش يف 

 .أو غري مطابقة، بقطع النظر عن كون عقيديت مطابقة للواقع دليلٍحينئذ 
 . الصدفة ال تكون دائمية وال أكثريةّنأ ، وهي< الكربىوهذه> :قوله •
 ّ كـام أن،<ّرسـطي قـضية عقليـة أوليـةيعتربها املنطـق األ>: )قدس سره ( قوله •

 .ر الصدفة حمالّ تكر،ين حمالّاجتامع الضد
 يـرى )قـدس سـره   (ه  ولكن،<وال يمكن يف رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة> :قوله •

 القـضية التجريبيـة : فـإذن،ًة بالتجربة أيضا فهي اسـتقرائيةالكربى ثابتّأن هذه 
 .والقضية املتواترة استقرائية

يـة ّأولهذه القضية التي يعتربها املنطق قـضية ّ ألن ؛<اّألهن>: )قدس سره ( قوله •
 .ّل الكربى إلثبات كل قضية جتريبيةّتشك

نريـد أن نحـن ، <فكيف يعقل أن تكون هي بنفـسها قـضية جتريبيـة>: قوله• 
 .وهذا دور ،ا معتمدة عىل التجربةّألهن: فنقول ،تجربة توصل إىل اليقنيّأن النرى 

 . يف القضية املتواترة<كذب املخربّألن >: )قدس سره( قوله •
ّ القضية املستدلة ليست بأكرب من مقدماهتاّبأنواعتقد >: )قدس سره ( قوله •  بل <ّ

 .و أصغرأمساوية ّإما هي 
، < بيـنهامّعلية اقرتان بني حادثتني قرينة احتاملية عىل الّوكل>: )س سره قد( قوله •

 .بّرتامل والنرش غري ّهذا يف القضية املتواترة عىل اللف
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 .بطالن القرينة :أي، <ومن املحتمل بطالهنا> )قدس سره( قوله •
 .نظورةامل غري ّعلةّغري أن تلك ال: أي، <اّغري أهن> :)قدس سره( قوله •
ك تستطيع أن ّ، وليس معنى ذلك أن<ًفيزول تلقائيا لضآلته>: )قدس سره ( قوله •

 .ًحتتفظ به ولكن تسقطه، بل أساسا أنت ال تستطيع أن حتتفظ به
 .األرسطي :أي، <املنطق القديم>: )قدس سره( قوله •
 كـان ،ّام كانـت كـل قرينـة احتامليـة أقـوى وأوضـحّفكل>: )قدس سره ( قوله •

ّقـضية ّأن ال :، وهـذا معنـاه<ع القـرائن االحتامليـة أرسعّليقني من جتمحصول ا
 .يةّأولستقرأة قضية جتريبية ال قضية امل

 .ّالقضية جتريبيةّ أن هذه عىل أساس :أي، <وعىل هذا األساس>: قوله •
، فلـو أخـرب أمثـال <حصل اليقني بـسببها بـصورة أرسع>: )قدس سره ( قوله •

اإلنـسان ّ فـإن نـة،ّر واملقداد وبرير وأمثال هؤالء بقضية معيّ وعامّ ذرسلامن وأيب
لـو جـاء أولئـك الـذين ّأمـا حيصل له اليقني من إخبار ثالثـة أو أربعـة مـنهم، 

تأرخيهم مملوء بالكذب عىل رسول اهللا وأخرب ألف من أولئك بذلك اخلـرب فـال 
ّحيصل اليقني، فلو كانت القضية قضية عقلية ملا تـأث ّ ألن ؛خـربينرت بنوعيـة املّ

ّالقضية العقلية ال تتأث نـا َ فاجتامع النقيضني حمـال سـواء أخرب.ر بنوعية املخربينّ
ا ليست عقليـة ّر القضية بنوعية املخربين يكشف لنا عن أهنّ فتأث،عادل أو فاسق

 .بل معتمدة عىل التجربة واالستقراء
 يف <ني احلـادثتنيرة بـّوكذلك احلال يف االقرتانات املتكـر>: )قدس سـره  ( قوله •

 . ّالقضية التجريبية



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ّالعوامل املؤثرة يف حصول اليقني من التواتر •
ü العوامل املوضوعية 
ü العوامل الذاتية 
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ذكر األستاذ الشهيد يف هذا املقطع الضابط للتواتر، وهو الكثـرة العدديـة، 
ّإن اجلانـب >:  يف بحوثـه)قدس سـره  ( قال ؛وهذه الكثرة هي جوهر التواتر وضابطه

ّ أن الكثـرة ؛ باعتبـاري جـوهر التـواترالكثرة العددية للشهود، ه :أيالعددي، 
مجايل الذي يكون لـه أطـراف كثـرية، العددية للشهود هي التي تصنع العلم اإل

وبقدر ما يزداد الشهود تزداد أطراف العلم اإلمجايل وترتاكم القيم االحتامليـة يف 
لكن هذه الكثرة، لـيس باإلمكـان حتديـدها يف رقـم ...   القضية املتواترةّمصب
، أو أكثر، ونحـو ذلـك، كـام حـاولوا يف ّإذا شهد مائة، أو أقل: ، كأن يقالّمعني

ّسامها الشهيد الثاين بسخف القـول، ّ حتى ية للتواترّالكتب وضع حتديدات كم
ًثالثامئة وثالثة عرش شـاهدا ّفذهب بعضهم إىل أن عدد الشهود ينبغي أن يكون 

ً اثنـي عـرش شـاهدا نـاقاليكون عددهمينبغي أن ّ أنه ، وذهب اآلخر إىلًناقال ً ،
ًأن يكـون عـددهم سـبعني شـاهدا نـاقالينبغي ّ أنه وذهب اآلخر إىل ، وذهـب ً

ّ يف التواتر، كـام أن األعـداد اة عىل الزنّالبين تدخل ّآخرون إىل أكثر من أربعة لئال
، كام أقيمت هبا ّجةهبا تكون احلّ أنه السابقة كانت العتبارات، والنكتة يف مجيعها

األقـوال مل ّ أن هـذه نـت تـرىأ، و)علـيهم الـسالم   ( ار من قبل األنبياءّ عىل الكفّجةاحل
ّتصنع ميزانا معي  هي من فنون اجلزافات، وما الذي أخرجـه عـن نظـائرهّإنام ًنا وً

هو إفادة العلم، فالعـدد الـذي ّإنام ّإن امليزان : )قدس سره ( قالّ ثم .ذكر يف القرآنّمما 
 . انتهى كالم الشهيديفيد العلم هو التواتر،

هو من ّإنام  )قدس سـره ( ما قالهّحتى ؛ إذ ونحن ال نوافق الشهيد الثاين عىل ذلك
 ذلك ناتج عن عدم حتديد صورة صـحيحة جلـوهر ّباب تفسري املاء باملاء، وكل

 .كاشفية التواتر
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مـا دام ميـزان  ّبأنـهٍبعد حتديد جوهر كاشفية التـواتر، حينئـذ يعـرف ّأما و
ــة الكاشــفي ة وأساســها املنطقــي هــو حــساب االحــتامالت واألســس املنطقي

ً يف حـساب االحـتامالت صـعودا أو نـزوالّيـؤثرعامـل ّ كل ٍلالستقراء، حينئذ ً 
 . )١(< يف التواترّؤثريكون هو امل

اليقـني احلاصـل بـالتواتر يـرتبط ّ ألن ؛ هلذه الكثرةّال يوجد رقم معني نإذ
ام كانـت القيمـة ّمفـردات ذلـك التـواتر؛ فكلـ مفردة من ّبالقيم االحتاملية لكل

خرب من تلـك األخبـار الكثـرية أكـرب، كانـت ّ كل االحتاملية لصدق القضية يف
 .درجة اليقني احلاصلة بسببه أرسع

 

 عـىل الكثـرة العدديـة للمخـربين مـن حيـث ّؤثرهناك عوامـل أخـرى تـ
 حتصيل اليقني، وبالتايل تقليل العدد ءيف رسعة أو بط  ـواملالع :أي ـ مسامهتها

 .الالزم للمخربين للوصول إىل اليقني أو زيادته
 :وهذه العوامل يمكن تقسيمها إىل قسمني

 .عوامل موضوعية: ّاألول
 .عوامل ذاتية: الثاين

  ة   ا واترّؤثرالعوا ل ا وضوعية ا : ّاألول
 :ثني والشهود من قبيلّحدط باملترتبوهي العوامل التي 

ًأوال ام كانـت مفـردات ّ كلـّإنهف>، نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة :ّ
 كـان ،واحد واحـد مـن الـشهود أكثـر وثاقـة وأصـدق هلجـةّكل  :أيالتواتر، 

هم من طبقة الثقات فقـد ال ّحينام يكون الشهود كل: ًالحصول التواتر أرسع، مث
                                                 

 .٢٤، ص١٠ ج: بحوث يف علم األصول، مباحث األصول واحلجج واألصول العملية )١(
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ف أو ربع أو عرش ما حيتاجه التواتر حينام يكون الشهود ّحيتاج التواتر إال إىل نص
بعـد أن نـا ّ؛ وذلـك ألنمن طبقة دنيا، أو أخرى غري ثقات، وهذا برهان واضح

تكون كاشفيته باعتبار جتميع وتراكم االحـتامالت الناشـئة ّإنام ّفرضنا أن التواتر 
 يكـون ام كانت مفردات هذه االحتامالت أقوى، سـوفّ كلنمن الشهادات، إذ

 بصدقه بدرجـة احـتامل ّالوصول إىل النتيجة أرسع، فالشاهد إذا كان ثقة ويظن
ع احتامالت من وزن ثامنني باملائة، وهكذا إذا كان ّ سوف تتجمن باملائة، إذنيثامن

 .الشاهد حيمل درجة صدق أكثر من هذا
ًبينام إذا كان انـسانا اعتياديـا، ودرجـة صـدقه مخـس  عمليـة ن باملائـة، إذنيً

التجميع هنا سوف تكون من احتامالت من وزن مخسني باملائة، ومـن الواضـح 
 مـن األوىل، ًسوف تكون أبطأ حـصوالـ وهي الوصول إىل اليقني ـ ّأن النتيجة 

ًوهذا بحسب احلقيقة مربوط بكاشفية اخلرب الواحـد وكونـه هـو أيـضا خيـضع  ّ
لواحد تكون بحـسب كاشفية اخلرب حينام نأخذ اخلرب اّ فإن حلساب االحتامالت،

ّ، فإذا أخذنا املخرب بقطع النظر عـن أي ّحساب االحتامالت وحسب علم إمجايل
ُاستقراء خارجي وبقطع النظر عن املحتمالت العقلية، فمن املمكـن أن يعطـى  ّ
 لصدقه قيمة احتامل مخسني باملائة، ولكذبه مخسني باملائة، عىل أسـاس افـرتاض

ّا صـادق وإمـا كـاذب، والعلـم اإلمجـايل نـسبته إىل ّ إمّبأنه ّإمجايليوجد علم ّأنه 
 .ّالطرفني عىل حد واحد، وكل واحد من الطرفني يأخذ نصف رقم اليقني

ّإال أن هذا فرض جتريدي ّ ّ وإال فإنه حينام تتوفر عندنا استقراءات بحـسب ،ّ ّ ّ
ّ حينئذ سوف نربط باالستقراء عدد صدق كل إنسان يف جممـوع إخباراتـه،اخلارج ٍ 

ّإذا رأينا أن اإلنسان هذا يصدق يف كل عرش مـرات : ًالسبة إىل ما مىض، فمثبالن ّ ّ
ّ سوف تتطابق النسبة االستقرائية مع النسبة التجريديـة وهـي نّمخس مرات، إذ ّ

 إخبـارات ةعـرشّيـصدق يف كـل ّ أنـه مخسون باملائة، لكن إذا فرض باالستقراء
دقه بحـساب االحـتامل  بعد ذلك سوف يكـون احـتامل صـنثامنية إخبارات، إذ
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دواعـي الـصدق  ّ؛ وذلك ألنثامنية عىل عرشة، يعني ثامنني باملائة ال مخسني باملائة
 .فيه أكثر من دواعي الكذب، وهذه مرتبة من مراتب الوثاقة

ّوقد يفرض أن النسبة أقل، كام إذا علم  إخبـارات ةّيصدق يف كل عـرشّ أنه ّ
ــرة واحــدة، إذ ــصدق اســتقنّم ــذا احــتامل ال ــه بحــساب  فه ــسبة إلي ًرائيا بالن

 .)١(<االحتامالت، هو واحد عىل عرشة
 وأوضاعهم احلياتية والثقافيـة  وتباين ظروفهم الشهودتباعد مسالك :ًثانيا

ًام كان اختالفهم يف هذه النواحي كبريا كان حصول اليقني من ّواالجتامعية، فكل
 اشـرتطوا يف التـواتر وهذا مطلب أدركه القدماء بالفطرة، وهلذا>التواتر أرسع، 

 .أن يكون الشهود من ملل وأديان عديدة وخمتلفة
ها تشري إىل جوهر النكتة، وهي كون جوهر التواتر هو ّوهذه املحاوالت كل

 مصلحة هـؤالء الـشهود صـدفة ّتفاقًا اّمن البعيد جد؛ إذ حساب االحتامالت
 .عىل اإلخبار وشهادة واحدة

ّكلام كانت الشهود أكثر كـان احـتامل أن ٍوإذا كانت هذه هي النكتة، حينئذ 
ّ يف هذه اإلخبارات أبعـد، وحينئـذ مـن الواضـح أن ّيكون هلم غرض شخيص ٍ

هم يف ّتفـاقّ كلام كانوا متباينني يف الظروف واملصالح يـصري احـتامل اهؤالء الشهود
ًينئذ يكون شهاداهتم أقوى احتامالّاملصالح الشخصية أبعد، وح  .)٢(< وأرسع لليقنيٍ

لدى الـسامع  مألوفة  وطبيعتها من حيث كوهنانوعية القضية املتواترة :ًالثاث
ًلذلك تأثريا واضحا يف رسعة حصول اليقني مـن اخلـرب وبطئـهّ فإن ،غريبةأو  ً. 
.  حـصل اليقـني لديـه بـشكل أرسع،ام كانت القضية مألوفة لـدى الـسامعّلفك

ّأن القضية هلا نحوان من البعد يف نفسها: وتوضيحه> ّ. 
                                                 

 .٢٦ص ،١٠  ج:مباحث احلجج واألصول العملية،  بحوث يف علم األصول)١(
 .املصدر نفسه )٢(
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 يف عللها وأسـباب وجودهـا ّاستقرائيالبعد بلحاظ حساب : ّالنحو األول
ّفرض دجاج له أربعـة قـوائم، هـو أمـر بعيـد قلـام يتفـق يف : ًاليف الطبيعة، فمث ّ

ّالطبيعة، وهذا االستبعاد نشأ من استقراء العلل وأسباب القضية، وباالسـتقراء 
عوامـل الرتبيـع فيـه، وهـذا ّثبت أن عوامل تثنية القوائم يف الدجاج أكثـر مـن 

 . نشأ من استقراء العلل واألسبابّاستقرائياستبعاد 
 .هو استبعاد ناشئ من كثرة البدائل املحتملة: النحو الثاين

ّعرف من هو، فهنا هذا الطارق مـردد بـني ُإذا طرق بابك طارق ال ي: ًالفمث
 فـاحتامل أن ٍ حينئـذ،.ًآالفا من الناس يطرقـون البـاب عـادةّ ألن ؛آالف الناس

، هو احتامل واحد من ثالثة آالف طـارق إذا كـان احـتامل )زيد(يكون الطارق 
ًالـذين يطرقــون البـاب يوميــا ثالثـة آالف طــارق، إذا هـذا احــتامل ضــعيف،  ً
ٍوضعف هذا االحتامل نشأ من كثرة البدائل املحتملة ال من االستقراء، حينئذ ما 

ّقلناه من أن ضعف االحتامل للقضية امل ّتواترة يف نفـسها يـؤدي إىل بـطء عمليـة ّ ّ
ّالتواتر، إنام هو من القسم األول ال الثاين، يعني ، وهـو فـيام إذا ّاألوليف القسم : ّ

ّكانت القضية املتـواترة بعيـدة االحـتامل يف حـد ذاهتـا حيتـاج إثباهتـا بـالتواتر،  ّ
ّإذا كانت قضية طبيعية يف نفّ مما وحصول اليقني هبا إىل عدد أكرب لو : ًالسها، فمثّ

 الدجاجة بيـضاء اللـون، فهنـا قـد حيـصل لنـا ّبأنأخربك عدد قليل من الناس 
 هلـا أربعـة ّبـأناليقني، لكن إخبار عدد أكرب من هذا العدد بكثري عن الدجاجـة 

ّحيصل لنا منه اليقني، لضعف القضية املخرب عنها بنفسها، فهي بعيـدة ال قوائم، 
حيـصل لنـا اليقـني، ّ حتـى ّاألولأكثر بكثري مـن االحتامل وحتتاج إىل شهادات 

ّء مطابق مع الوجدان، ألنه يف األخبار الغريبة حيتاج إىل شهادات أكثر  وهذا يش
 .كي حيصل لنا اليقني

ّ أن كاشفية التواتر إنام ه:ونكتة ذلك ّ ّ بتقوية االحتامل الثابـت للقـضية يف يّ
ٍية أضـعف، حينئـذ حيتـاج إىل ّكلام كان هـذا االحـتامل القـبيل للقـض؛ إذ نفسها ّ
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هـذا ّ ألن ؛شهادات أكثر، وال ينطبق هذا عىل البعد الناشـئ مـن كثـرة البـدائل
ّاملـردد بـني ثالثـة آالف، بمجـرد أن خيـربك   ـّيف املثال املتقـدم  ـالطارق للباب ّ

عـىل ) ّإين(ً فالنا يطرق الباب حيصل لك اليقني عادة، وهذا دليـل ّبأنواحد ثقة 
ًالحتامل القبيل للقضية املنقولة، إذا كان هذا الضعف ناشئا من كثـرة ّأن ضعف ا ّ

ًإذا كـان ناشـئا مـن مـا ّالبدائل املحتملة فال يرض بكاشفية الشهادات، بخـالف 
 .)١(<استقراء بلحاظ حساب علل تلك الشهادات

من حيث ما يعتقده شاهد ّ لكل ةّاص عىل الظروف اخلّاالطالعدرجة : ًرابعا
ب بحـساب االحـتامل افـرتاض مـصلحة ّد أو يقـرّبالقدر الذي يبعـ واهأو يتبنّ

مالحظة القضية التي أخرب عنهـا املخـرب : وإن شئت قلت. خبارشخصية يف اإل
م ءت القضية التي أخرب عنها تـتال فإن كان.ًالفاه سومقايستها مع ما يعتقده ويتبنّ

مـصلحة شخـصية  كان احتامل وجود ،ياته ومعتقداته السابقةم مع متبنّجوتنس
 كـان ،ياته السابقةمتبنّلو كانت عىل خالف ّأما  .ًفيها دعته إىل اإلخبار عنها كبريا
  .احتامل وجود املصلحة أضعف

عى للشهود، ففرق بني الـشهادة بقـضية ّدرجة وضوح املدرك املد: ًخامسا
هلـا ّإنـام ية وّوقـضية ليـست حـس ،ونشوب احلريـقية مبارشة كنزول املطر ّحس

، ّ إىل احلـسًاأن يكون األخبار مـستند: وإن شئت قلت. ية كالعدالةّحسمظاهر 
خبـار اإلّأمـا ُكام لو أخرب بكالم شخص سمعه املخرب أو حادثة شاهدها بعينـه، 

احـتامل  ّ؛ وذلك ألنفيد القطع لدى السامعي ال و واالعتقاد فهّاملستند إىل الظن
ًتهاديـة ال يـزول وجـدانا مـن يـة احلدسـية االجاخلطأ واالشتباه يف األمور الظنّ

أن يقـوم ّإال  املنقول عنـه، ّ حيصل له يقني بذلك األمر احليسالسامع، وبالتايل ال
السامع بنفسه بتحصيل اليقني عن ذلـك األمـر احلـديس عـن طريـق الربهـان 

                                                 
 .٣٠ص ،١٠  ج:، مباحث احلجج واألصول العملية بحوث يف علم األصول)١(
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ٍل عندئذ ال يستند إىل التواتر بـل إىل ذلـك الربهـان ّ، ولكن املحصستداللواال
 .ًل التواتر علام يف هذا األمر فال يزوستداللواال

 ، التي هلـا آثـار حمـسوسةّ األمور القريبة من احلس:يةّويلحق باألمور احلس
كبعض الصفات النفسانية مثل الكرم والـشجاعة، فهـي هلـا آثـار حمـسوسة يف 

 يف نظـر العـرف ّ فيكون االحساس بتلك اآلثار إحـساس بـأمر حـيس،اخلارج
 حلصول العلم واليقـني ًا ومفيدّار عن أمر حيسخبًوالعقالء، فيكون ملحقا باإل

ّأن هذا اليقني يكـون ّإال من التواتر من خالل زوال احتامل الكذب واخلطأ منه، 
 . املبارشّل من األمر احليسّاحلصول عليه برسعة أبطأ من اليقني املحص

 .ّكلام كانت القضية أقرب إىل احلس، كانت إىل الصدق أقربّ أنه :ّتحصلف
 بالنـسبة نـاّفإننحتاج يف نـزول املطـر إىل عـرش شـهادات، ّأننا لو فرض : ًالفمث

 .لعدالة زيد نحتاج إىل أكثر من هذا العدد كي حيصل لنا اليقني
يف مقـام جتميـع ؛ إذ ونكتة هذا واضحة عىل أساس حـساب االحـتامالت>

ّالقرائن واالحتامالت سوف جتمع احتامالت قوية وأقرب إىل اليقني يف القـضية 
ا أضـعف ّإهنـاألوىل، وهي نزول املطر، بخالف االحتامالت يف القضية الثانية، ف

ّوأبعد عن الصدق إال إذا جتم  .)١(<عت احتامالت أكثرّ
  ة   ا واترّؤثرالعوا ل ا اتية ا : ا ا 

ط بنفسية السامع للخرب ومن يراد ثبوت القضية لـه ترتبوهي العوامل التي 
 :بالتواتر، من قبيل

ًأوال  طباع الناس املختلفة يف القدرة عىل االحتفاظ باالحتامالت الـضئيلة،: ّ
ً حدا ّن هناكإف  ذهن برشي أن حيـتفظ بـاالحتامل ّأعىل من الضآلة ال يمكن أليّ

الذهن البرشي السليم ال حيتفظ ّ فإن ؛ من املليونًاالبالغ إليه، كام لو كانت واحد
                                                 

  .٣٢، ص١٠ ج: ، مباحث احلجج واألصول العمليةبحوث يف علم األصول )١(
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ّنعم، هناك بعض القيم االحتاملية . مالتهبمثل هذه القيمة وال يلتفت إليها يف تعا
ًالتي ختتلف فيها طبائع الناس، فبعض الناس حيتفظ ببعضها ويعتني هبا عمليـا ّ ،

ن التفت إليها فهو ال إّن البعض اآلخر ال حيتفظ هبا وال يلتفت إليها، وإيف حني 
 .يعتني هبا من الناحية العملية

ّوهذا يعني أن القيم االحتاملية تتأثر بمـدى   ـلةآمن حيث الزيادة أو الـض ـ ّّ
ًاحتفاظ الذهن البرشي هلذه الدرجة، وبالتايل سوف تـؤثر سـلبا  عـىل ً أو إجيابـاّ

ّيتطلب قلة أو كثرة املفرداتّ مما رسعة حصول اليقني أو بطئه، ّ. 
 توقـفيات القبلية أو الشبهات املوجودة يف ذهن السامع التي قد نّباملت: ًثانيا

ًكام لو فرض أن إنـسانا كـان > فيه حركة حساب االحتامل، ّتشلذهن اإلنسان و ّ
ة بعيدة من الزمن يعتقد باخلالف، بحيث أصبح هذا االعتقاد عـادة نفـسانية ّملد

ًل مانعـا نفـسانيا عقليـا ّلفة النفسية للخـالف يـشكله، فمثل هذا االعتقاد واأل ً ً
ن مل يكـن عنـده هـذا بحيث يكون تأثري التواتر فيه أبعد وأبطأ مـن تـأثريه يف مـ

 . )١(< االعتقاد باخلالف
أن ال يكـون قـد سـبق شـبهة أو >:  يف بيان هذا الـرشطّيقول العالمة احليل

 .)٢(<تقليد إىل اعتقاد نفي موجب اخلرب
مشاعر اإلنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمـه للقـرائن : ًثالثا

 ً للتفاعل معه إجيابـاًتامل الضئيل تبعاث باالحّاالحتاملية، أو من قدرته عىل التشب
ًاإلنسان وإن كان قد خلقه اهللا تعاىل له عقل وعاطفة، لكنّه أحيانـا ّ فإن ،ًأو سلبا

ٍحيكم عاطفته عىل عقلـه، وحينئـذ قـد يكـون هـذا املطلـب الـذي يـراد إثباتـه  ّ
                                                 

 .٣٣ص ،١٠ ج:  مباحث احلجج واألصول العملية،بحوث يف علم األصول )١(
 اإلسـالمي،إخراج اإلعـالم مكتـب ،ّاحليل مةّالعال ،مبادئ الوصول إىل علم األصول )٢(

 .٢٠٠ ص :ـه١٤٠٤ البقال، عيل دّحمم احلسني عبد: وحتقيق وتعليق
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ّل عاطفتـه وحبـه لـضده ّبشهادات الشهود، عىل خالف عاطفته عىل نحو تشك ّ
بينه وبني إدراكه العقيل للحقيقة، وهذه حالة توجب بطء حصول اليقني ًحجابا 

ّلو حكم عقله الـذي بـه يـزول ّ مما كام توجب أن يكون عدد الشهود أكثر بكثري
ّبزوال هذا احلجاب من العاطفة يستطيع العقل مع القلـة مـن ؛ إذ هذا احلجاب

 .الشهود السيطرة عىل العاطفة وإدراك احلقيقة
ّ 

 .حصول اليقني بالقضية املتواترةّ؛ ألن :، أي<ذلكّألن >: )قدس سره(قوله  •
 .َّ، اخلارجة عن املتيقن<ر بعوامل موضوعيةّيتأث>: )قدس سره( قوله •
 .َّ، العوامل املرتبطة بذات املتيقن<ًوعوامل ذاتية أيضا>: )قدس سره( قوله •
 . تباعد املسالك العقائدية للشهود:، أي<تباعد مسالكهم>: )قدس سره( قوله •
 . ًا وتباين ظروف الشهود جغرافي:، أي<وتباين ظروفهم>: )قدس سره( قوله •
 ،ّام كانـت القـضية مألوفـةّ، فكلـ<وكوهنا مألوفة أو غريبة>: )قدس سره ( قوله •

 .حيصل التواتر منها بشكل أرسع
يف املجـال  :أي، <ّ املجـال األولنسبة اخلطأ يفّ؛ ألن وذلك>: )قدس سره ( قوله •

 .احلديسأي منها يف املجال الثاين ّأقل ّاحليس 
ً حدا ّن هناكإف>: )قدس سره ( قوله •  ذهن بـرشي ّأعىل من الضآلة ال يمكن أليّ

 ليـارامل عليه عند البرش، واحد بّتفق، هذا مقدار م<أن حيتفظ باالحتامل البالغ إليه
 . الذهن البرشيحيتفظ به ال أعىلّ حد  هذاًـ مثال ـ

ّ أنـه ً يعتقد سـلفا الذيان، فاإلنس<يات القبليةّاملتبن: ومنها>: )قدس سره ( قوله •
ّمـن مل يعـرف أن ّأمـا  كثـرية، وّأدلة حتتاج إىل ،رب باطلّأن اجلجمرب لكي تثبت له 

نـا  مـن ه. كثرية إلثبات بطالن اجلرب لهّأدلة فال حتتاج إىل ،اإلنسان جمرب أم خمتار
 . يف رسعة وضعف حصول اليقنيّؤثريات القبلية تّنعرف أن املتبنّ



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ّ 

 ّكيفية حتقق مالك التواتر يف اخلرب مع الواسطة
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ّإن القضية املتواترة تارة يتلق مع بنفسه للـشهادات اها اإلنسان مبارشة فيستّ
ّأن  كام لو أخرب عرشة أشخاص بنزول املطر وافرتضـنا ،ن منها التواترّالتي يتكو

عرشة كافية حلصول التواتر، فهذه شـهادات حمـسوسة ومبـارشة، ففـي هـذه ال
 .الصورة ال إشكال

وأخرى يكون الناقلون للقضية األصلية املـراد إثباهتـا ليـسوا هـم الطبقـة 
كام هو الغالـب ...  هم الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعةّإنام واألوىل من الشهود 

كيـف يثبـت عنـدنا القـضية ّ أنـه يف الروايات، ففي هذه الصورة يقع الكالم يف
ًاملتواترة ثبوتا قطعيا، وكيف ي   مالك التواتر؟ ّتحققً

 مـالك ّتحقـقّ البد من حصول أحد أمرين لي:)قدس سـره  ( قال األستاذ الشهيد
 :لتواترا

واحـد ّ كل يف مقام الثبوت القطعي هلا ال يكفي أن ينقل لنا عنّ أنه :أحدمها
ئة صحايب، اّن نقلوا لنا حديث الغدير وكونوا التواتر مّأن الذيواحد، فلو فرض 

صحايب تابعي فيكون يف الطبقـة األوىل مائـة، ويف ّ كل فال يكفي أن ينقل لنا عن
 .الطبقة الثانية مائة
 و،تواتر حيصل بأربعة أشخاص؛ زيد، عمـرّأن اللو افرتضنا : رىبعبارة أخ

لون الطبعـة األوىل لنقـل ّالذين يشك ـ بكر، خالد، فلو نقل اخلرب هؤالء األربعة
فلو نقل اخلرب الطبقة الثانية فال يكفي أن يكون عنـدنا مـن .  التواترّحتقق  ـاخلرب

ن ينقـل عـن خالـد،  ومن ينقل عن بكر ومـوينقل عن زيد ومن ينقل عن عمر
ّ ألن ؛ال يكفي نقل األربعة عن األربعة يف حصول التواتر يف الطبقـة الثانيـة :أي

ّ ينقل عن الشخص األول واحد فيكون خربه خرب آحـاد ال خـرب متـواتر، الذي
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 وأن ينقل عن زيد أربعـة وعـن عمـرّالبد  التواتر يف الطبقة الثانية ّتحققفلكي ي
نحتاج يف الطبقة الثانيـة ّأننا بكر أربعة، وهذا يعني أربعة وعن خالد أربعة وعن 

وهـذا .  زادت الطبقات يزداد عدد املخـربينّكلامً شخصا، وهكذا ة عرشّإىل ست
 .حلقةّ كل هو معنى مالحظة التواتر يف

حيتـاج إثبـات >: قال األستاذ الشهيد يف بحوثه وهو يف مقام نقل قول الغري
واحد من هـؤالء الـشهود ّ كل يتواتر النقل عن أن ّاملتواتر وإحرازه بنحو قطعي

ّ األدنى للتواتر مائة صحايب، فال بد أن ينقل لنا القـضية ّالصحابة، فلو كان احلد
ّصحايب مائة تابعي، وال يكفي تابعي واحد، ألنه إذا فـرض أن التـواتر ّ كل عن ّ

شـهادة  ّكـلّ ألن ؛ن من مائة شهادة، فبالنسبة إلينا يوجـد مائـة واقعـةّكان يتكو
ّواقعة ال بد من إحرازها لكي تثبت القضية املنقولة من قبل املائـة، فلـو أن ّ كـل ّ

حادثـة منقولـة ّ كـل ّواحدة من هذه الشهادات نقلها واحد لكان معنى هـذا أن
هـؤالء املائـة تـابعي ال ينقلـون ّ فإن ًبخرب الواحد، إذا فال تثبت هذه احلوادث،

واحد منهم كالم الصحايب الذي تتلمـذ ّ كل نقليّإنام  مبارشة، وّاحلديث النبوي
  خيـرب عـنبأنًعليه، إذا فبالنسة لنا ال يثبت التواتر هبذا النحو، بل ينحرص إثباته 

ء يقال عن طبقات سلسلة  ًصحايب العدد املتواتر كام ذكرنا آنفا، ونفس اليشّكل 
 .<سند الرواية

عىل أساسـه ال ؛ إذ لواقعيةوهذا الطريق أقرب ما يكون إىل اخليالية منه إىل ا
ّ للقضية املتواترة مـصداق عـادة إال يف البـدهييات والـرضوريات التـي ال ّتفقي

 .حتتاج إىل إثبات
 : التـواترّحتقـقه هـو الطريـق املتعـارف واملعتمـد عليـه يف ّ ولعلـ:خرواآل

 يف افرتضوا أن قيمة اخلرب يف الطبقة األوىل مخسني يف املائة، فعندما نأيت إىل قيمتـه
تلك قضية مبارشة وهذه قضية غري مبـارشة، ّ ألن ؛الطبقة الثانية نجدها تضعف

وإذا أعطينا قيمة . فإذن أعطينا قيمة نصف للقضية األوىل فلهذه نعطي قيمة ربع
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ا نحتـاج يف األوىل إىل عـرشة ربع للقضية األوىل فلهذا نعطي قيمة ثمن، فإذا كنّ
القـيم االحتامليـة تكـون ّ؛ ألن  عدد أكربهنا نحتاج إىل عرشين، فإذن نحتاج إىل

أضعف، فلكي ينمو االحتامل نحتاج إىل عدد أكرب، فإذا كنـا نحتـاج يف الطبقـة 
نصل إىل اليقني بحـساب االحـتامل، فلكـي ّ حتى األوىل إىل عرشة من املخربين

 .ينمو االحتامل يف الطبقة الثانية ويصل إىل اليقني نحتاج إىل عرشين
صحايب مل تتواتر شهادته، ّ كل ّأن نفرتض أن>: )قدس سـره  (شهيد قال األستاذ ال

واحـدة ّ كـل يّسمًنقل واحد عنه، إذا فهناك عندنا عدد من الـشهادات، نـّإنام و
، يـشهد ًالتابعي لـو كنّـا يف عـرص التـابعني مـثّ كل ّبة، يعني أنّمنها شهادة مرك

ّسمى شـهادة مركبشهادة الصحايب التي هي شهادة باحلديث النبوي، فهذا ي بـة، ّ
 ّإن هـذا الواحـد: ًففي هذا املقام نأخذ واحدا من هذه األخبار مع الواسطة ونقـول

من األخبار مع الواسطة، ما هي قيمته االحتاملية يف إثبات ما ينقله عـن شـهادة 
القاسم بن حممد بن أيب بكر، نقل حديث الغـدير عـن عمـر، : ًالالصحايب؟ فمث

 بخرب القاسم بن حممد بـن ّاألوللية لثبوت شهادة الشاهد فام هي القيمة االحتام
ّ أن قيمتـه االحتامليـة مخـسون :يلّلنفرض بمقتىض األصـل األو: ًالأيب بكر؟ مث

ما هي القيمة االحتاملية اإلثباتية بالنسبة للتابعني الذين ينقلون : نقولّ ثم باملائة،
مـة شـهادة التـابعي ّالعدد يتضاعف، ألنـه نـاتج رضب قي: هذه القضية؟ وهنا

 مخـسون ًبقيمة احتامل احلديث النبوي، فهنا احـتامل أن يكـون التـابعي صـادقا
 .باملائة، وعىل احتامل صدقه فالصحايب هل هو صادق كذلك أو ال؟ فيه احتامالن

 .ًهو أن يكون صادقا مخسني باملائة: أحدمها
 .ًهو أن يكون كاذبا مخسني باملائة: ثانيهام

ن باملائة، فنرضب مخـسني باملائـة قيمـة و الصحايب مخس فاحتامل صدقنإذ
احتامل صدق التابعي، بخمسني باملائة قيمة احـتامل صـدق الـصحايب، فيكـون 

ا  فـنحن لـو كنّـ:ن، إذ)ربـع( :أي، )مخسة وعرشون باملائة(ًاحتامل صدقهام معا 
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نسمع احلديث من الصحايب مبارشة لكان قيمة احـتامل الـصدق مخـسني باملائـة، 
كون نـاتج ت قيمـة احتاملـه سـنن نحن سمعناه من التابعي عـن الـصحايب، إذلك

صـلّى  ( ّرضب نصف يف نصف، فيكون قيمة احتامل صدور هذا احلديث من النبـي
 .مخسة وعرشون باملائة :أي، )ربع ()اهللا عليه وآله

ّقد ذكرنا سابقا أن جوهر كاشفية التـواتر ّأننا وأنت تعلم  هـو بتجميـع ّإنـام ً
خرب تابعي، أي اخلرب مع ّ كل ٍ واحد، حينئذ نحن معّاالحتاملية عىل مصبالقيم 

ة، أي احلـديث النبـوي، لالواسطة، نتعامل معه بلحاظ كاشفيته عن آخر السلس
ًال بلحاظ كاشفيته عن حديث الصحايب، ونعطيه رقام احتامليا، وهو  ّ ثـم ،)ربع(ً

 أن يـصل لنـا بحـساب  إىل،ًاّنجمع هذه االحتامالت الربعية وهـي كثـرية جـد
نحتـاج إىل ّأننا ، غايته )صلّى اهللا عليه وآله(االحتامالت اليقني بالقضية املنقولة عن النبي

 .)١(<املتواترات ذات قيمة احتاملية ضعيفةّ ألن ؛عدد أكرب من الروايات
ّ 

جودة بـني الروايات املوّ فإن ،<كام هو الغالب يف الروايات>: )قدس سره (قوله  •
 .خبارات الطبقة األوىلإ من تأيدينا ليس

ف افرتاض عدد أكرب من ّيكلّ أنه وهذا طريق صحيح غري>: )قدس سره ( قوله •
ّبناء عىل الطريق األولّأما ، <الشهادات غري املبارشة ا نحتـاج إىل عـرشة  فإذا كنّ،ً

ّكـل واحـد ّ ألن ؛ائـةنا يف الطبقة الثانية نحتـاج إىل مّخمربين يف الطبقة األوىل فإن
 .ًأن يكون متواترا فيحتاج إىل عرشةّالبد 

                                                 
 .٣٥، ص١٠  ج:، مباحث احلجج واألصول العمليةعلم األصول بحوث يف )١(



 
 
 
 
 
 

 

 

 التواتر ّف الكمي والكيفي يف حصولّدور املضع •
 التواتر اإلمجايل •
ّوجود املضعف الكمي والكيفي يف التواتر املعنوي • ّ 
ّوجود املضعف الكمي والكيفي يف التواتر اللفظي • ّ 
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 والتـي يكثـر ّهمـة واملّيعد البحث يف أقسام التواتر مـن األبحـاث الدقيقـة
، ويف هـذا ًيف مجيع املعارف الدينية، خـصوصا يف املباحـث العقديـةاالبتالء هبا 

ق بـني أقـسام التـواتر الثالثـة، عـىل ّ أن يفر)قدس سره (املقطع يريد األستاذ الشهيد 
 وعىل أساس النتيجة التـي وصـلنا إليهـا يف البحـوث ،أساس نظرية االستقراء

 . ّقيايس ٌّموضوعي ٌ ال يقني،ّاستقرائي ٌّموضوعي ٌتواتر يقني الّأن :السابقة وهي
 

 : إىل أقسام ثالثة، التواترُم األعالمَّقس
 وهو عبارة عـن إخبـار مجاعـة عـن واقعـة واحـدة :التواتر اللفظي :ّاألول

 كـام أخـرب اجلميـع ، واحد بعينهٍيوجب حصول العلم، سواء كان اإلخبار بلفظ
حاتم كريم، أم كان اإلخبار بألفاظ مرتادفة، كام لـو قـال : حاتم بقوهلمعن كرم 
، ّحـاتم سـخي: حـاتم جـواد، وقـال الثالـث: حاتم كريم، وقال الثاين: ّاألول

، )١(<األعمـال با يـاتّإنما >: )عليه السالم (وسواء كان ذلك اللفظ متام اخلرب مثل قوله 
مـن >: ، وحـديث<  ـوالهّ  واله فع من كنت>: عي تواتره، أو بعضه كلفظُّكام اد

: الشيخ األنصاري عىل تواتره بقولهّ نص ، حيث)٢(< ًحفظ   أم  أر ع  حـديثا
 .)٣(<النبوي املستفيض بل املتواتر>

                                                 
 أمـايل. ١٠ة اخلـري والعـزم عليـه، حّ، باب اسـتحباب نيـ٤٩، ص١ج: وسائل الشيعة )١(

 .٦١٨ ص:الطويس
 .٥٨، ح)صلّى اهللا عليه وآله(ّ، باب وجوب العمل بأحاديث النبي ٩٤، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(
 .٣٠٧، ص١ج: ، مصدر سابق فرائد األصول)٣(
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 وهو أن يشرتك مجيع املخـربين بنقـل معنـى واحـد : التواتر املعنوي:الثاين
 قـال ؛خـربّ لكـل ًاًوبألفاظ خمتلفة، بحيث يكون ذلـك املعنـى مـدلوال مـشرتك

ّ كـل هو إخبار مجاعة بألفاظ خمتلفة مع اشتامل>: ج يف منتهى الدرايةّ املروّحققامل
عليـه ًدلوال منها عىل معنى مشرتك بينهـا سـواء كـان ذلـك املعنـى املـشرتك مـ

ور الـسنّ( أو أن )ا نظيفـةّأهنـ( أو )ة طـاهرةّاهلر( ّبأنبالداللة املطابقية كاإلخبار 
قضية هو معناها املطابقي أعني طهـارة ّ كل  املتواتر يفّيث إنح،  وهكذا)نظيف
 ية، مثل ما ورد يف حرمان الزوجة عـن بعـض الرتكـة،ّتضمن أم بالداللة ال،ةّاهلر

 أم بالداللـة ،اخلـالف فـيام حتـرم عنـهّإنام نفس احلرمان يف اجلملة متواتر، وّفإن 
  وحروبـه،)عليه الـسالم  (املؤمنني االلتزامية كاإلخبار الواردة يف غزوات موالنا أمري 

 عـىل ّرتتـب الـالزم املّواحدة من تلـك احلكايـات خـرب واحـد، لكـنّكل ّفإن 
 . )١(<متواترـ  )عليه السالم(وهي شجاعته ـ جمموعها 

ة ّتعـدد كثـرية مً وهو أن تنقل مجاعة كبـرية أخبـارا:التواتر اإلمجايل :الثالث
 يوجد بينهـا جانـب مـشرتك، ال بنحـو وخمتلفة يف اللفظ واملعنى واملدلول، وال
ي، وال بنحـو املـدلول االلتزامـي، ّتـضمناملدلول املطابقي، وال بنحو املدلول ال

نة أو مضمون واحد، ولكن ّن بصدق بعضها، فال خترب عن ألفاظ معيّولكن نتيق
 هذه األخبار الكثرية املختلفة ال يمكن أن تكـون مجيعهـا كاذبـة، بـل ّبأنن ّنتيق
 هـذا الـبعض املعلـوم الـصدق ّ، ولكـنً وصـادراًن يكون بعضها صادقا أّالبد

ً معلوم باإلمجـال، فـنعلم إمجـاالّنه إ ز بشخصه، بلّوالصدور غري واضح ومتمي
 . د بعينهّبصدق بعضها وإن مل يتحد

 ومل املـصنّف اصطالح جديد من :مجايل، هوالتواتر اإل>: جّ املروّحقققال امل
ه يف حاشية الرسائل يف مقـام اجلـواب عـن ّة، وقد فرسنعثر عليه يف كتب الدراي

                                                 
 .٤٢٢، ص٤ج: ، مصدر سابقمنتهى الدراية يف توضيح الكفاية )١(
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 هبـا أن سـتدالل غاية تقريـب االّبأنخبار، فعن األّأما و: ة بقولهّتقدماألخبار امل
 وال معنى الختالفها بحسبهام كـام ال خيفـى، ًا وان مل تكن متواترة لفظاّ إهن:يقال
هـا كاذبـة، ّ يكون كل بحيث يستحيل عادة أنًيقطع بصدور بعضها إمجاالّ أنه ّإال

الطائفة التي يقطع ّأخص  قضية ذلك أن يؤخذ بّ يف املنع، وال خيفى أنٍوهو كاف
 .)١(<ّبصدور البعض يف مجلتها ليتوافق عليه الكل

والغرض من عقد هذا البحث هو معرفة هل التواتر بجميـع أقـسامه يفيـد 
  اآلخر؟هاالعلم أم يفيده يف بعضها دون بعض

 

ّ يف البحوث السابقة أن الكثرة العددية هلا دور كبري يف حـصول العلـم ّتقدم
زداد عدد املخربين ضعفت القيمة االحتامليـة ا ّكلامّ أنه بالقضية املتواترة؛ باعتبار

 ّلكذب القضية التي أخربوا عنها، وهذه الكثرة العددية ليست هي السبب التـام
ل معهـا ّلك العلم، بل هناك يشء آخر وراء الكثرة العددية يشكوراء حصول ذ

ف الكيفـي، بيـنام ّوهذا اليشء نطلق عليه املضع. السبب التام يف حصول العلم
وهـذان اصـطالحان أشـار هلـام . يّف الكمـّ املـضع:نطلق عىل الكثرة العددية

ٌمقدمةهام ُ وفهم، يف املتن)قدس سـره  (األستاذ الشهيد  الكـالم، ّ حمـل لـب لفهـم املطّ
 :فنقول

ي بحـسب ّفيقـصد منـه الكثـرة العدديـة التـي تـؤد: يّف الكمـّاملضعّأما 
االعـتامد عـىل قــانون الـرضب يف نظريـة حــساب االحـتامل إىل تقليـل القيمــة 

 اجتمعت ّكلام؛ إذ االحتاملية لعدم الصدور، وبالتايل إىل حتصيل اليقني بالصدور
 الناتج الذي هو احـتامل ّ قل،رشية مع بعضهاالقيم االحتاملية التي هي كسور ع
 .كذب اجلميع وعدم صدور القضية

                                                 
 .٤٢٣، ص٤ ج:، مصدر سابقمنتهى الدراية يف توضيح الكفاية )١(
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فيقصد منه اجـتامع دواعـي الكـذب للمخـربين أو : ف الكيفيّملضعاّأما و
 جمموعـة كبـرية هناك كان  لو:ًأسباب اخلطأ واالشتباه عىل قضية واحدة، فمثال

ّ كـل ثّ الناس، فحد كاذب عىلٍوا فيام بينهم عىل عرض مضمونّتفقمن الرواة ا
 كاذب خيتلف عن مـضمون أصـحابه، فهنـا ال يوجـد يف ٍواحد منهم بمضمون

ن بمـضمون يث مجيع هؤالء الرواة الكثـريّالغرابة تظهر لو حتدّإنام البني غرابه، 
النـاس خمتلفـون يف أفكـارهم وطبـائعهم ومـصاحلهم الشخـصية، ّ ألن ؛واحد

ضعف من قيمة احتامل كذب ُلرواة سياجتامع دواعي الكذب لدى اّ فإن وبالتايل
 .اجلميع وبالتايل تقوية احتامل صدق الصدور

 األقـسام يوجـد َّمن هنا سوف نبحث عن أقسام التواتر الثالثة لنعـرف أي
  ألحدمها أو لكليهام؟ًاا يكون فاقدّفني، وأهيّفيه كال املضع

 

 مائـة روايـة مـن ا يـدنا عـىلجئنا إىل كتاب الكايف ووضـعنّأننا لو افرتضنا 
 ّرواياته، واحدة يف باب الصالة وأخرى يف باب اخلمس، وثالثـة يف بـاب احلـج

 ال يف ، جـامع مـشرتكّوهكذا إىل مائة رواية من أبواب خمتلفة ال يوجد بينها أي
 ّوإنـام وال يف املـدلول االلتزامـي، ،يّتـضمن وال يف املـدلول ال،املدلول املطابقي

ّا أخذت من كتاب الكايف، فهل هذه الروايات كلّأهنط ـ ـ فقاشرتاكها  ها كاذبة؟ ُ
  واآلخر صحيح؟،ها صحيحة؟ أم بعضها كاذبّأم كل

ّ ال يمكننـا القـول أن مجيـع هـذه الروايـات ،ًاعتامدا عـىل نظريـة االحـتامل
وضع اليد عىل هذه الروايات كان بشكل عشوائي، فمـن البعيـد ّ ألن ؛صحيحة

من باب الصدفة وضعنا اليد عىل ما هو صحيح مـن ّأننا امل ًا بحساب االحتّجد
هذه األخبار كاذبـة، لـنفس ّ كل ًا أن تكونّوكذلك من البعيد جد. أخبار الكايف

من . ً بعض تلك الروايات كان صحيحاّفيبقى االحتامل الثالث وهو أن. الكالم
يل العلـم هل يمكن إثبات إحدى هذه الروايات عىل سـبّ أنه هنا وقع الكالم يف
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ًإنا نعلـم إمجـاال بـصدور روايـة واحـدة عـىل : اإلمجايل بحيث يسوغ لنا القول
  عىل ذلك آثار العلم اإلمجايل؟ّرتتباألقل، وبالتايل ت

إذا  سها األسـتاذ الـشهيدّبحسب القواعد التي أسـّ أنه :فقد يتبادر إىل الذهن
ًازداد االحتامل املقابـل ضـعفا ام ّ كلّألنهنا نصل إىل اليقني؛ ّرفعنا عدد الروايات فلعل

 .ٍصل إىل قريب من الصفر، وحينئذ حيصل اليقنيو
ال يمكـن أن حيـصل اليقـني هبـذا ّ أنـه  يـرى)قدس سـره  (ولكن األستاذ الشهيد 

التواتر، وإن كانت قيمة احتامل كذب اجلميع قريبـة مـن الـصفر، نعـم حيـصل 
 ،ل هـذا االطمئنـانّحوولكن يستحيل أن يت ،ّقلاطمئنان بصدق واحدة عىل األ

 . بسبب ضآلة احتامل الكذب؛إىل العلم واليقني
نحن نزيد األطـراف فنجعلهـا ألـف روايـة، : قد يقول قائل: توضيح ذلك

ٍ وعندئذ احتامل كذب اجلميع يـصل إىل الـصفر، ،واأللف نجعلها عرشة آالف
 ) سـره  قـدس (األسـتاذ الـشهيد . ً صحيحة يقينـا الرواياتّوهذا يعني أن واحدة من

ّيرى أن هذا الكالم غري تام  زدنا االحتامل ال نـصل إىل مهامّ أننا :، والصحيح هوّ
نعـم، . ّأن االحتامل املقابل يبقى يف الـذهن البـرشي وال يـزول:  بمعنىاليقني،

 هـذا االطمئنـان إىل اليقـني بـسبب ضـآلة احـتامل ُلّنصل إىل االطمئنان، وحتو
 يف )قـدس سـره  ( األسـتاذ الـشهيد هحـّ آخـر نقً قانونـاهنـاكّ ألن ؛ٌالكذب مستحيل
 ٍاملائة رواية التي التقطت من كتابّ أن هذه :ة لالستقراء، حاصلهياألسس املنطق

 واحـدة منهـا صـادقة ّ، وهـو أنّ إمجايلٌفيها علم  ـًمثال ـ حيتوي عىل ألف رواية
 ّإمجـايلإذن يوجد عنـدنا علـم . ة حيتمل أن تكون كاذبةّ والبقي،بنحو االطمئنان

وهذا العلم اإلمجايل تارة هو طرف .  مائة رواية بنحو اإلمجال والعشوائيةهأطراف
ّ آخر، وأخرى ليس هو طرفا يف علم إمجايلّيف علم إمجايل  . آخرً

 آخر، ّ علمنا اإلمجايل هو فرد من علم إمجايلّ إذا افرتضنا أن:الكالمّ حمل ويف
ي عـرشة آالف روايـة، فهـو حيتـوي  ما هٍ جمموع روايات كتابّفلو افرتضنا أن
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 مائـة ّبأن ّعىل عرش مئات، واحدة من هذه العرشة كاذبة، فهنا يوجد علم إمجايل
واحدة من املئات العرش كاذبة، وهذه املائة هي طرف يف ذلـك العلـم اإلمجـايل، 

 أطرافـه ٍثـانّ إمجـايل أطرافـه مائـة، وعلـم  ـيلّأو ـ ّ علم إمجايلّأن هناك ّتحصلف
 ّالعلم اإلمجايل األول طرف يف العلم اإلمجايل الثاين، فلو كان باإلمكـانعرشة، و

 ّبـأن واحدة مـن هـذه املئـات تـصل إىل اليقـني ّبأن  ـ ضوء نظرية االحتامليفـ 
ّ ألن ؛ا خرجـت عـن طرفيـة العلـم اإلمجـايلّواحدة منها صادقة، فهذا معناه أهن

 ت ليـس هـذه املئـات العـرشّبـأن َالعلم اإلمجايل أطرافه عرش مئات، فلو قطعت
ٍواحدة منها صادقة، فحينئذ ختـرج عـن طرفيـة العلـم اإلمجـايل،  بلها كاذبة ّكل

يف املائة الثانيـة مـن  :أي ،وهذا الذي قلته هنا تستطيع أن تقوله يف الطرف الثاين
وهذا خلف ما فـرض مـن ... املئات العرشة، وهكذا يف الطرف الثالث والرابع

كاذبـة، إذن ال يمكـن أن يـصل ّقل  واحدة منها عىل األّبأن ًاالي إمجً علامّأن هناك
ًمجيعا ليس كاذبا و ّبأنههذا إىل اليقني  ً مجيعه لـيس كاذبـا، ّبأنللزم منه اليقني ّإال ً

أن ّالبـد ف. ًبوجود مائة كاذبة قطعـاّ إمجايل وهذا خلف ما فرضنا من وجود علم
 .يصل إىل مرحلة االطمئنان وال يصل إىل اليقني

يـستحيل أن ّنـه إ :ويمكن أن نصوغ وجه االستحالة بـشكل آخـر فنقـول
ًنعلم إمجاال بوجود مائة خـرب ّننا إىل يقني؛ أل  ـبسبب ضآلته ـ ل االطمئنانّيتحو

ل ّكاذب يف جمموع األخبار، وهذا املائة التـي التقطناهـا بـشكل عـشوائي تـشك
نطباق املعلوم اإلمجايل عىل ًطرفا من أطراف ذلك العلم اإلمجايل، وقيمة احتامل ا

املعلـوم بـالعلم ّ ألن ؛ مائة أخـرىّهذه املائة تساوي قيمة احتامل انطباقه عىل أي
سواء، وهـذا يعنـي ّ حد طرف من أطرافه عىلّ كل اإلمجايل صالح لالنطباق عىل

ّأننـا زوال العلم اإلمجايل بكذب مائة رواية من بني جمموع تلـك الروايـات مـع 
 .م من هذا القبيل، فيلزم اخللفنفرتض وجود عل
، ّنحن عندنا يف املقـام علـم إمجـايل>:  الشهيد يف تقريرات بحثهذقال األستا
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الروايـات املائـة (كاذبة مـن جممـوع ) مائة رواية( يوجد ّبأنهوهو العلم اإلمجايل 
ّلعلها هذه املائة، ولعلها تلـك ؛ إذ غري معلومة) املائة(ّ أن هذه ّ، إال)ألف  املائـة(ّ
 .بلغ املالينيتأطراف العلم اإلمجايل ّ فإن ثمأو الثالثة وهكذا، و) الثانية

ّحينئذ أي  ّنحتمل أهنا هي املعلوم هبذا العلـم ) املائة(أخذناها، فهذه ) مائة(ٍ
ًا باعتبار كثرة أطـراف العلـم اإلمجـايل، لكـن ّاإلمجايل، لكنّه احتامل ضعيف جد

املائـة (هذا الضعف يف هـذه  ّك ألن؛ وذلضعف هذا االحتامل ال يوجب زواله
 .له منشآن) رواية

مائـة ألـف (مـن ) مائة رواية(هو نفس العلم اإلمجايل بكذب : ّاملنشأ األول
هذا العلم اإلمجايل بكذب مائة، أكثر أطرافـه تنـايف أن تكـون هـي ّ ألن ؛)رواية

 .املعلومة بالعلم اإلمجايل) املائة(
ت يف نفس املائة، وكال املنـشأين حمفـوظ هو حساب االحتامال: املنشأ الثاين

، فإذا أوجب هـذان املـضعفان زوال )املائة ألف رواية(أخرى من ) مائة(ّ كل يف
ح، وإن أزااله يف متـام أطـراف العلـم ّاالحتامل هنا فقط، فهو ترجيح بـال مـرج

 .اإلمجايل فهو خلف العلم اإلمجايل
ّ األول لـه ّبـأن  ـمجـايلينا هذا املضعف الناشئ من العلـم اإلّونحن قد سم

ّ ألنـه مـضع؛ّف الكمـيّباملـضع  ـمصلحة، أو الثاين وهكذا ّف ال ينظـر إال إىل ّ
مـن ) مائـة روايـة( متى يمكن أن يزول من عنـدنا احـتامل كـذب :ن إذ.العدد

 ؟ًاصادق بينهم ّبأنوحيصل لنا العلم ) مائة ألف رواية(جمموع 
ف ّ، بمـضع)املئات(بني هذه من ) مائة(ّتص يمكن أن حيصل هذا عندما خت

ّ فـإذا اخـتص هكـذا، .)املئات األلف(ّمن غري ناحية العدد غري موجود يف بقية 
ّإن هذا املضع: ٍحينئذ نقول ف ّف يوجب الزوال مـن هـذه املائـة، وهـذا املـضعّ

ّف الكيفي، ألنه نشأ من غري ناحية العدد، وهـذا املـضعّيناه باملضعّسم ف ينـشأ ّ
 منظـورة ٌ واحـدةٌ وقـضيةٌ واحـدٌّبني هذه الشهادات مـصبفيام إذا كان يوجد 
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ّ، فحينئذ سوف ينشأ مضع)املائة(جلميع هؤالء الرواة   غـري موجـود يف ّف كيفيٍ
املائـة (هـؤالء ّ كل لو كان :ّ أنهف هوّ واحد، وهذا املضعّليس هلا مصب) مائة(

ّ ألنـه كيـف تطابقـت ؛ فهـذا غريـب،هلم مـصلحة شخـصية يف اإلخبـار) ٍراو
ّاملصالح الشخصية هلؤالء املائة مع أن عوامل التباين يف حياهتم كثرية؟ ّ 

آخر بحسب حـساب عوامـل التبـاين ّ إمجايل وهذا بالتحليل يرجع إىل علم
 يف حياة هؤالء، وبمقتىض هذا العلـم اإلمجـايل سـوف يـصبح ّتفاقوعوامل اال

صلحة شخصية، ، واحتامل ألن يكون هلم بتاممهم م)املائة(احتامل كذب هؤالء 
أخـرى ) مائـة(ّهذا االحتامل سوف جيعل أضعف بكثري من ضعف احتامل أي 

ف الكيفي هـو الـذي سـوف يزيـل احـتامل ّ واحد، وهذا املضعّليس هلا مصب
 .كذب هؤالء املائة بتاممهم

ّوهبذا نربهن أن كاشفية التواتر ال يكفي فيها املضع ّف الكمي الذي ذكرنـاه ّ
ُآنفا، بل حيتاج للمض ّف الكمي، وهذا هو الـرس يف ّف الكيفي إىل جانب املضعّعً ّ

ّأن مائة خرب إذا مل يكن هلا مصب  واحد ال حيصل العلم اإلمجايل من ناحيته، بينام ّ
ّف الكيفي مضافا إىل املضعّ واحد فاملضعّإذا كان هلا مصب ّف الكمي موجـود، ً
 واحـد ّة ليس هلـا مـصبيف احلالة األوىل إذا أخذنا مائة روايّ أنه ومن هنا نعرف

 ؛ًاّمنجـزبصدق بعضهم بنحو يكـون ّ إمجايل  حيصل لنا علمٍمنظور هلا، حينئذ ال
ّف الكمي وحده ال يكفي، واملضعّاملضعّألن   .ف الكيفي غري موجودّ

 بحساب االحتامالت حيصل االطمئنان بصدق بعضهم، وهـذا لـيس ،نعم
ّحجة عقلية، نعم هو حجة ببناء العقالء، وهذه  ّ الدعوى صحيحة، لكن شمول ّ

هذا هلذا االطمئنان الناشئ من تطبيق حساب االحتامالت يف مثل املقام، تكـون 
 .ّعهدته عىل مدعيه

ّوقد اتضح بام ذكرنا أن جوهر كاشفية التواتر يعتمد عىل املـضعف الكيفـي  ّ ّ
ّف الكمي، وأن املضعّإىل جانب املضع ّ  ف الكيفي هو روح هذه الكاشـفية، ويفّ
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ّف الكمي وحده، يستحيل أن تكون هذه الكثرة العدديـة ّقت ينفرد املضعوّكل  ّ
ّة يف إجياد العلم بالقضية، وكلّؤثروحدها م ّ من املضعفني ميزانه العلم اإلمجـايل ّ

 .)١(<بحسب احلقيقة
ّأقـل لو التقطنا مائة رواية من كتاب ما بطريقة عشوائية، فـال : هّ أنّتحصلف

من هذه الروايات املائة التي التقطناهـا بطريقـة عـشوائية  واحدة ّبأن ّنطمئنّأننا 
 هـذا ّحجيةو. صادقة، وهذا االطمئنان بالصدق ال يمكن أن يصل إىل اليقني به

ّا كانت غري ذاتية فالبد ملن يقول بحجّاالطمئنان مل يته أن يقيم الدليل، وهو ليس ّ
مل االطمئنـان فهل هي تـش. سوى انعقاد سرية عقالئية عىل العمل باالطمئنان

ّن نتيجة مجع احتامالت أطرافـه؟ فـإذا قلنـا أن الـسرية العقالئيـة ّاإلمجايل املتكو
ٍتشمل مثل هذا االطمئنان الناشئ من حساب االحتامل فحينئـذ يكـون التـواتر 

 . فالّإال ، وّحجةاإلمجايل 
ّوهذا يعني أن التواتر اإلمجايل ليس له قيمة من الناحية الرشعية، وهـذا مـا  ّ

قـدس  (ح به األستاذ الشهيد كام يف عبارته التي نقلناها فيام سبق، حيـث يـرى ّيرص
 .مجاليةّ أن السرية العقالئية ال تشمل مثل هذه االطمئنانات اإل)سره

 

 ي والكيفيّفني الكمّيفرتق التواتر املعنوي عن اإلمجايل يف وجود كال املضع
 .ّفيه وعدم وجود الثاين يف اإلمجايل، وهبذا يشرتك مع التواتر اللفظي كام سنبني

يف التواتر املعنوي يوجد بني املدلوالت اخلربية قدر مـشرتك، وهـذا القـدر 
ًاملشرتك يكون قدرا مشرتكا حتليليا ً ي أو ّتـضمنعىل نسق املدلول الّإما خرب ّ لكل ً

ّإذا أردنا أن نحلل كل خربّأنه  : بمعنىعىل نسق املدلول االلتزامي، ّ أنـه  وجدنا،ّ
ّيدل عىل هذا اجلانب إما بالتضمن أو بااللتزام،  ّ ّال يوجد اتفـاق وتطـابق ّ أنه ّإالّ

                                                 
 .٤٢،  ص١٠ ج: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية )١(
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وال   ـ خيتلـف عـن اآلخـر،ّفكل خرب لـه لفـظ ـ بني هذه اإلخبارات ال باللفظ
 .ّ فكل خرب له مدلول مطابقي غري اآلخر؛باملعنى املطابقي
ً مظهـرا مـن مظـاهر ّتـضمن تلكنّهاخبارات عن قضايا متغايرة وومثاله اإل

عليـه  (ّإن أمـري املـؤمنني : ّاألول، كام لو قـال )عليه السالم (شجاعة اإلمام أمري املؤمنني 
ّإن أمري املؤمنني قتل :  يف معركة اخلندق، وقال اآلخرّ قتل عمرو بن عبد ود)السالم

 املؤمنني قتل الوليد يف بدر، وقـال الرابـع ّإن أمري: ًمرحبا يف خيرب، وقال الثالث
ّن أمري املؤمنني واجه القضية الفالنية يف املعركة الفالنية فلم هيرب منها، فهـذه إ

ً مجيعا هلـا مـدلول حتلـييل واحـد، لكنّهاة، وّتعددقضايا بنحو املدلول املطابقي م
 .)عليه السالم(وهو شجاعة أمري املؤمنني 

ي وهـو الكثـرة العدديـة مـن ّف الكمـّملـضعومن الواضـح هنـا وجـود ا
.  فيام سبق دورها يف تضعيف قيمة احتامل كذب اجلميـعّتضحاألخبارات التي ا

ًا بواسطة ذلك العلم اإلمجايل أن ّيبعد جدّنه إ :ف الكيفي هنا ليقولّويأيت املضع>
ّيكون هلؤالء مجيعا مصلحة يف شخص هـذا املـصب هـذا معنـاه ّ ألن ؛ الواحـدً

ة عوامل التشارك وكثرة ّه املصالح من عامل التشارك ال التباين، مع قلنشوء هذ
 الواحد، وهـي ّي ذلك إىل القطع بالقضية التي هي املصبّعوامل التباين، فيؤد

 .، وإن مل يقطع هبذا باخلصوص أو بذاك)حاتم(كرم 
؛ مدلول من املداليل املطابقيـةّ كل  القطع بالقضية يوجب ارتفاع قيمة،نعم

ّفحينئذ توق) حاتم(بعد أن قطع بكرم ّ أنه بارباعت ع وقوع هذه القضية يكون من ٍ
 ّء من أهله، وهبـذا حيـصل القطـع بالقـضية التـي هـي املـصب ع اليشّباب توق

واقعة واقعة، التي هي املدلوالت املطابقيـة، ّ كل املشرتك، ويف طوله ترتفع قيمة
 .)١(<ًا وقائع تدعى لكريم واقعاّألهن

                                                 
 .٤٦ص  ،١٠ ج: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية )١(
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ّ أن قووهلذا نجد  يف هذه احلالـة حتصلة احتامل صدق القضية املتواترة التي ّ
ل إىل يقـني ّمجـايل، واالحـتامل القـوي هنـا يتحـوأكرب منها يف حالـة التـواتر اإل

ف ّبالقضية املتواترة بسبب ضآلة احتامل اخلالف، وذلك ألجـل وجـود املـضع
ّالكيفي هنا مضافا إىل املضع  . يّف الكمً

 

ًي الـذي كـان موجــودا يف ّف الكمـّ هـذه احلالـة يوجـد عنـدنا املــضعويف
ف الكيفـي ّالقسمني السابقني؛ اإلمجايل واملعنوي، وكذلك يوجد عنـدنا املـضع

ف الكيفي يف ّف الكيفي هنا أقوى من املضعّكام يف التواتر املعنوي، ولكن املضع
واحد من حيـث املـدلول  ّصبّأن امل يف هذه احلالة نفرتض ّألنهالتواتر املعنوي؛ 

أن يكون هؤالء املائة   ـبحسب نظرية االحتامل ـ ًاّاملطابقي، فلهذا من البعيد جد
 تارك في م ا قلـ  كتـاب اهللا ّإ >:  قال)صلّى اهللا عليه وآلـه (نبي ّأن الًقد أخربونا كذبا 
 . <وع   أهل ب  

 يف احلالـة ف الكيفـيّف الكيفي يف هـذه احلالـة أقـوى مـن املـضعّواملضع
ِاملختلفـني   ـرات الكـذبّوالتي هـي مـرب ـ مصالح الناس ّ؛ وذلك ألنالسابقة

ّكلام افرتض تطابقها وجتم  كان ذلك أغرب وأبعـد بحـساب ،عها يف حمور أضيقّ
ّومن الواضح أن اجلانب املشرتك يف هذه احلالة هو املـدلول املطـابقي . االحتامل

ًل مــدلوال حتليليــا ّنــب املــشرتك يمثــلــو كــان اجلاّ ممــا بالكامــل، وهــو أضــيق ً
 .للمدلوالت اخلربية مع عدم تطابقها يف املدلول املطابقي بالكامل

ّ فإذا كان مجيع الرواة ينقلون واقعة واحدة متفقة بمـدلوهلا املطـابقي :وعليه
ّ عن التضمني وااللتزامي، فاحتامل كذهبم واتفاق مـصاحلهم عـىل ذلـك ًفضال ّ

ّكانوا ينقلـون وقـائع متعـددة متحـدة باملـدلول التـضمني أو إذا ّ مما أبعد بكثري ّ ّ
 . خمتلفة باملدلول املطابقيلكنّهاااللتزامي و
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ّوهنا حيث إن املدلول املطابقي للجميع واحد بخالفـه يف احلالـة الـسابقة، 
ّفاحتامل الكذب واجتامع مربراته عىل حمور واحد رغـم تعـددها سـوف يكـون  ّ

ّل الكذب واجتامع املربرات عىل حماور خمتلفة يوجـد أبعد وأكثر ضآلة من احتام
 .ّبينها جانب مشرتك، كام هو مقتىض حساب االحتامالت واملضعف الكيفي

ّ 

 .عىل أحدها :أي، <عليه>: )قدس سره( قوله •
 .، ولكن هذه الضآلة ال تصل إىل الصفر<ًاّضئيل جد>: )قدس سره( قوله •
ًا وحيـصل يف املقابـل ّ جـدًحـتامل كـذب اجلميـع ضـئيالفيكون ا>: قوله •

 .ًا ال يزولّضعيف جدال، وهذا االحتامل <ّقلاطمئنان بصدق واحد عىل األ
ل إىل يقني بـسبب ّولكن هذا االطمئنان يستحيل أن يتحو>: )قدس سره ( قوله •
ولكن هذا االطمئنان يستحيل بحسب قوانينا يف األسس املنطقية  :أي، <الضآلة

 . بسبب ضآلة كذب اجلميع؛ل إىل يقنيّالستقراء أن يتحول
ض لـه األسـتاذ ّ، وهذا املطلب مل يتعـر<ووجه االستحالة>: )قدس سره ( قوله •

 . الشهيد يف دورته األصولية األوىل، نعم هو موجود يف تقريرات الدورة الثانية
يف جممـوع ًنعلـم إمجـاال بوجـود مائـة خـرب كـاذب ّننـا إ>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ا كاذبةّ، مائة منها نعلم عىل القطع واليقني أهن<األخبار
ُ أية مائة هي الكاذبة؟ قلت:إن قلتف ها املائة التـي انتخبـت ّال أعلم، فلعل: ّ

فهذا العلم اإلمجايل أحد أطرافه هذه املائـة التـي .  غريهااهّبطريقة عشوائية ولعل
حـد أطـراف أ صادقة فال تكـون  واحدة منهاّبأنًانتخبت عشوائيا، فلو قطعت 

ًذلك العلم اإلمجايل، وهذا يأيت يف باقي أطراف العلـم اإلمجـايل أيـضا، وبالتـايل 
ًنعلـم إمجـاال بامئـة كاذبـة، ّأننا قطع بوجود مائة كاذبة واملفروض ّأن النصل إىل 

 .فيلزم اخللف
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 .عىل هذه املائة :أي، <عليها>: )قدس سره( قوله •
 .انطباق املعلوم اإلمجايل :أي <تساوي قيمة احتامل انطباقه>: )قدس سره( قوله •
ّفلو كان املضعف الكم>: )قدس سره ( قوله • ي وحـده يكفـي إلفنـاء االحـتامل ّ

 .ح حمالّالرتجيح بال مرجّ ألن ؛< مئة نفرضهاّلزال احتامل االنطباق عىل أي
 أن يكون ّإال، <خلفوهذا يعني زوال العلم اإلمجايل وهو >: )قدس سره ( قوله •

ّيف بعض هذه املئات بإضافة املضعف الكم ّي مضعف كيفيّ ، فهذا تـرجيح مـع ّ
هذه املائة توجد فيها خصوصية ال توجد يف غريها، فهنا قد حيصل ّ ألن ؛حّاملرج

 . مجيعها ليست كاذبة ولكن يف باقي املئات ال حيصل اليقنيّبأناليقني 
ّ حجـة تكـونّإال ً، ال يقينـا، و<ً تبقـى اطمئنانـاّعىل األقل>: )قدس سـره  ( قوله •

 .من باب القطعّ حجة فيكون التواتر اإلمجايل
 فهل تـشمل الـسرية العقالئيـة : أي<أو ال ...وهل تشمل>: )قدس سره ( قوله •

 ال؟ فمـن قـال من نتيجـة مجـع احـتامالت أطرافـه أّاالطمئنان اإلمجـايل املتكـو
ال >، ومـن قـال ّحجـةل من التواتر اإلمجـايل طمئنان احلاصّأن اال يرى <تشمل>

 .ّحجة ال يراه <تشمل
، وقد منع األستاذ الشهيد من ذلـك كـام يف < قد يمنعنإذ>: )قدس سـره  ( قوله •

 .تقريرات الدورة الثانية
ي الذي رأينـاه يف احلالـة ّف الكمِّيف وجود املضعّ شك وال>: )قدس سره(قوله  •

 .واتر اإلمجايليف حالة الت :أي، <السابقة
 .يّف الكمِّإىل هذا املضع :أي، <إليه>: )قدس سره( قوله •
 .، يف املدلول االلتزامي<ًهلم مصالح متامثلة متاما>: )قدس سره( قوله •
تنـتج املـدلول االلتزامـي ّ حتـى ،<ا متقاربةّفهذا يعني أهن>: )قدس سـره   (قوله •

 ،ا تقارب فـال تنـتج املـدلول االلتزامـيإن مل يكن بينهّإال ي، وّتضمنواملدلول ال
 .يّف الكمّفتكون داخلة يف املضع
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ف الكيفـي، يـضاف إىل ذلـك ّيه باملـضعّوهـذا مـا نـسم>: )قدس سره ( قوله •
 .، فيكون التواتر املعنوي أقوى من التواتر اإلمجايل<يّف الكمِّاملضع
، < يف هـذه احلالـةحتـصلة االحتامل التي ّوهلذا نجد أن قو>: )قدس سره ( قوله •
 .يف حالة التواتر املعنوي :أي

يف حالـة  أكرب من قوة االحـتامل :أي، <أكرب منها يف احلالة السابقة>: قوله •
ّ فهنا احـتامل قيمـة كـل ،التواتر اإلمجايل، فإذا كانت قيمة االحتامل هناك نصف

 .خمرب أكثر من نصف
تلـك ّ ألن ؛<ل إىل يقـنيّ يتحـو، هنـاّواالحـتامل القـوي>: )قـدس سـره   ( قوله •
 .غري موجودة هنا  ـوهي زوال العلم اإلمجايل ـ املشكلة

 بتفاصـيلها وخصائـصها، وكـان <نـةّشاهدوا قـضية معي>: )قدس سـره   (قوله •
 من بلد، واملخرب الثاين من بلد آخر، واملخرب الثالث من بلد ثالـث، ّاألولاملخرب 

ً، ولكـن مجيعـا ينقلـون قـضية مع اخـتالف أذواقهـم ومـستوياهتم... وهكذا 
 .واحدة، كام هو احلال يف نقل واقعة وحديث الغدير

، الذي هو كـذلك <يّويف هذه احلالة يوجد املضعف الكم>: )قدس سره ( قوله •
ّموجود يف احلالة األوىل واحلالة الثانية معا، ولكـن يوجـد هنـا مـضع  ّف كيفـيً

ًوكان أيضا موجودا يف احلالة الثانية، لكن  ف الكيفـي ّأثره هنا أقوى مـن املـضعً
 .املوجود يف احلالة الثانية

 . بني أولئك الناس :أي، <بينهم>: )قدس سره( قوله •
 .من أولئك الناس :أي، <منهم>: )قدس سره( قوله •
 ينقلوهنـا ّ، الكـل< ينقلون واقعة واحـدة بالـشخصّإذا كان الكل>: قوله •

 .ًا بحساب االحتاملّ، هذا بعيد جدت مصاحلهمّتفقواقعة واحدة، فكيف ا
 . املشرتكّوحدة املصب :أي، <دّالتوح>: )قدس سره( قوله •



 
 
 
 
 

 

 

 

 اإلمجاع يف اللغة •
 اإلمجاع يف االصطالح •
 تاريخ حدوث اإلمجاع •
 ّالفرق بني اإلمجاع املنقول واملحصل •
 ّالوجوه التي ذكرت لبيان حجية اإلمجاع •
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ّيعد  يف علمـي الفقـه واألصـول؛ فهـو ّهمـة اإلمجاع من األبحاث املُ بحثُ
ون بـه ّتدل عىل كثري من املسائل الفقهية، والفقهاء يسستدالليدخل يف عملية اال
ودخولنـا . ّ الرشعية عىل ذلك احلكمّدلةمع وجود األّ حتى عىل احلكم الرشعي

 :ةّدإىل هذا املبحث يكون عرب حماور ع
 

 : يطلق اإلمجاع يف اللغة عىل معنيني
: أمجعــت املــسري واألمــر، واجتمعــت عليــه، أي:  العــزم، يقــال:أحــدمها

ه مجـع ّ كأنـ،عـزم عليـه: ع أمره وأمجعه وأمجع عليهَمج>: قال ابن منظور. عزمت
ُفأِ ع{: قوله تعاىلّرس ُف وهبذا املعنى. )١(<نفسه له ْ َ ْوا أ ر م و  ء ـمَ ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْ  قـال ،)٢(}َ
ْفأِ عوا أ ر م و  ء م{: مة الطربيسّالعال ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َْ فاعزموا عىل أمركم مـع : ، معناه}َ

ْفأِ عوا أ ـر م و  ء ـم>{: وقال العالمة الطباطبائي. )٣(<رشكائكم ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َْ  الـذين }َ
 بـام بـدا لكـم، وهـذا أمـر ّا عـيلم ينرصونكم يف الشدائد، واعزموّتزعمون أهن
 .)٤(<...تعجيزي

: وا، قال يف القـاموسّتفقأمجع القوم عىل كذا، إذا ا: ، كقولناّتفاق اال:ثانيهام
                                                 

 منظـور ابـن مكـرم بـن حممـد الـدين مجـال الفـضل أيب مةّالعال لإلمام ، لسان العرب)١(
 .٥٧ص ، ٨ج : هـ ١٤٠٥ قم، ،احلوزة أدب نرش املرصي، اإلفريقي

 .٧١: يونس )٢(
منـشورات  ،، أمني اإلسالم أيب عـيل الفـضل بـن احلـسن الطـربيس تفسري جممع البيان)٣(

 .٢١١ ص ،٥ ج :ان، الطبعة األوىلمؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبن
 .١٠٢ ص ،١٠ ج :، مصدر سابقالقرآنتفسري امليزان يف  )٤(
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وا ّتفقـا: مجع القوم عىل كـذاأ>: ويف املنجد. ، والعزم عىل األمرّتفاقاال: اإلمجاع
 .)١(<مجع نفسه لهّأنه عزم عليه ك: مجع األمرأعليه، و
 

هم اختلفـوا يف ، ولكـنّّتفـاق عـىل االّيدلمجاع ّأن اإل األصوليون عىل ّتفقا
 ّتفـاقا>: ّبأنهفه صاحب املعامل ّيته، فقد عرّتعريفه بسبب اختالفهم يف منشأ حج

ة يف الفتاوى الـرشعية عـىل أمـر مـن ّ من يعترب قوله من األمّتفاق، وهو اّخاص
  .)٢(<يةاألمور الدين

وقال صاحب غاية البادئ يف رشح املبادئ، وهو أحـد العلـامء املعـارصين 
ة ّفاق أمـّات:  هو )عليهم السالم(إلمجاع يف اصطالح فقهاء أهل البيت ا>: ّللعالمة احليل

 .)٣(< عىل وجه يشتمل عىل قول املعصوم)صلّى اهللا عليه وآله(حممد 
فـاق مجاعـة يعتـرب قـوهلم يف ّات> :ّبأنـهف اإلمجـاع ّويف الفصول الغروية عر

 بحيث يقطع بدخول املعصوم فـيهم ال عـىل ،الفتاوى الرشعية عىل حكم ديني
 املعـصوم ّبـأن يقطـع ّ مجاعـة عـىل حكـم دينـيّتفاق أو ا،التعيني ولو يف اجلملة

 ؛ املعـصومني صـلوات اهللا علـيهمّتفـاقفخرج ا ،ًمطلقاأحدهم ال عىل التعيني 
ظاهر مـن اعتبـار دخـول املعـصوم يف ّأن ال مع ،يهم بعينهعرف فُاملعصوم يّألن 
 عدم التعيني بـني )يف اجلملة( واملراد بقولنا ،ني أن يكون فيهم غري معصومّتفقامل

  .)٤(<ّعدم التعيني بني الكل )ًمطلقا(البعض و
 .)٥(<عليه السالمعلم منه قول اإلمام ُة يّخاص طائفة ّتفاقا>:  درر الفوائدويف

                                                 
 .١٠١ص: م٢٠٠٠، ٣٨املنجد يف اللغة واألعالم، دار املرشق، بريوت، الطبعة  )١(
 .١٧٢ ص :، مصدر سابق معامل الدين ومالذ املجتهدين)٢(
 .١٨٥ ص،١ج : ، مصدر سابق فرائد األصول)٣(
 .٢٤٣ ص :، مصدر سابقول الغروية يف األصول الفقهية الفص)٤(
 .٣٧١، ص٢ج: ، مصدر سابقدرر الفوائد )٥(
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عليـه  هو عبارة عن قول مجاعة يستكشف منه قول املعصوم>:  اهلدايةويف أنوار
 .)١(<أو رضاه السالم

 عدد كبـري مـن أهـل النظـر والفتـوى يف احلكـم ّتفاقا>: ويف احللقة الثانية
 .)٢(<الرشعي بدرجة توجب إحراز احلكم الرشعي

مجاع هـو عبـارة عـن ّأن اإل من التعاريف نستطيع القول ّتقدممن خالل ما 
 بحيـث يكـشف هـذا ،ّفاق مجيع الفقهاء أو عدد كبري منهم عـىل حكـم دينـيّات
 ّبأنـهف ّرُولـو عـ>: قال يف الفـصول الغرويـة.  عن قول املعصوم ورأيهّتفاقاال
 .)٣(<خرص وأمجعأ كان ،ّ الكاشف عن قول املعصوم عىل حكم دينيّتفاقاال

 

 دليـل ّيـدل حيث كان الالزم أن ، بعد خالفة أيب بكرأثريت مسألة اإلمجاع
ة  عليها ال من الكتاب وال من الـسنّّيدلتها بعد أن مل يكن هناك ما ّعىل مرشوعي

 ّسلمني من أهل املدينة أو أهل احلـلّأن امل: النبوية، فكان التوجيه املناسب هلا هو
 . مرشوعيتها دليل عىلّتفاقوا عىل خالفته، وهذا االّتفق ا،والعقد منهم

ّأن بـام ّ أنـه : وهوً من هذا التوجيه أمراّ العامةون منّاستكشف األصوليّ ثم 
 ّ أهـل احلـلّتفـاقال من األصول، وقـد ثبتـت با ـ عندهم ـ مامة من الفروعاإل

ته ّعـىل مـرشوعيّ نص يف مورد مل يكن فيهّتم ّإنام  ّتفاق االّأن هذاوالعقد منهم، و
 والعقـد ّ أهل احللّتفاقا :أي ـ ة، إذن يكون اإلمجاعنّال من الكتاب وال من الس

ًحجة ـ ... أهل املدينة أوّتفاقأو ا  إذا مل يكـن عليـه دليـل مـن ،ًأيضايف الفروع  ّ
 .ةالكتاب أو السنّ

                                                 
ّقدس رسه ّ، السيد اخلميني، مؤسسة نرش آثار اإلمام اخلمينيأنوار اهلداية )١(  .٢٥٤ ص ،١ ج :ّ
 .١٤٩ص: دروس يف علم األصول، احللقة الثانية )٢(
 .٢٤٣ص: ، مصدر سابقالفصول الغروية يف األصول الفقهية )٣(
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. منقـولل وّينقـسم اإلمجـاع ـ بحـسب كيفيـة احلـصول عليـه ـ إىل حمـص
ّهو اإلمجاع املحرز وجدانا عن طريق احلس: لّواملحص ع الفقيـه آراء ّ يتتبـبـأن، ً

يف اإلمجـاع املنقـول ّأمـا . فاقهم عليهاّ فيقف عىل ات،العلامء يف مسألة من املسائل
هم املفـرتض، ّتفاقع واستقراء فتاوى الفقهاء للحصول عىل اّفال يقوم الفقيه بتتب

مجاعات التـي  عن طريق شخص آخر، من قبيل اإلّتفاقاالُينقل إليه ذلك ّإنام و
 .  املرتىض والشيخ الطويسّالسيدنقلها 

إحرازه بواسطة نقـل ّ يتم هو اإلمجاع الذي>: اإلمجاع املنقول: بعبارة أخرى
 .)١(<ل لإلمجاعّاملحص

ٍ فيعامل اإلمجـاع املنقـول عندئـذ ،أن يكون عىل نحو التواترّإما وهذا النقل 
 فيعامـل نقـل اإلمجـاع ،، أو ال يكـون النقـل كـذلكّجيةل يف احلّملحصمعاملة ا

 .ٍعندئذ معاملة خرب الواحد
 لقيـام ؛ّخرب الواحد أن يكون اإلخبار عـن حـسّ حجية  من رشوطّوبام أن

 ال عـن ّالسرية العقالئية عىل األخـذ بخـرب الثقـة إذا كـان إخبـاره عـن احلـس
 ًا تعترب تقريرّدلة وسائر األ، للخربيةّجاحلدس، وهذه السرية هي عمدة دليل احل

 بل ّ عن حس)عليه السالم ( هلا، ولكون الناقل لإلمجاع ال خيرب برأي املعصوم ًوإمضاء
ًة، لذلك يكون اإلمجاع املنقول خارجـا عـن ة يف عرص الغيبّخاصعن حدس، و

و ً الكذب وإن كان مـدفوعا بالعدالـة أّتعمداحتامل ّ فإن خرب الثقة،ّ حجية دائرة
مل يثبت بناء العقالء ؛ إذ  احتامل اخلطأ يف احلدس ال يوجد له دافعّأنّإال الوثاقة، 

 إمجـاع ّمنا أنّعىل عدم االعتناء بـاحتامل اخلطـأ يف األمـور احلدسـية، ولـو سـل
ٍالقدماء مستند إىل احلـدس بالواسـطة فعندئـذ يكـون اإلمجـاع املنقـول بمنزلـة 

                                                 
 .٣٧ص: صدر سابقم ،املعجم األصويل )١(
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تامد عليها؛ لعدم معرفة الواسطة بيـنهم وبـني  االعّالرواية املرسلة التي ال يصح
 .  من حيث الوثاقة)عليه السالم(املعصوم 

َثم إن اإلمجاع املعنو ّ  هـو ّن يف الكتب األصولية واملبحـوث بـشكل مـستقلّ
 يف ذلـك يرجـع إىل حتديـدهم موضـوع ّل؛ والرسّاإلمجاع املنقول وليس املحص

 ة واإلمجاع والعقل، ومن الواضـح األربعة؛ الكتاب والسنّدلةعلم األصول باأل
ّ أنه عن عوارضه الذاتية، ومن الواضحّإنام ال يبحث يف العلم عن املوضوع وّأنه 

يبحث  :أيعن مفاد كان الناقصة، ّإنام  وّتامةال يبحث يف العلوم عن مفاد كان ال
ّوحيث إن البحـث عـن اإلمجـاع . عن محل يشء عىل املوضوع بعد إحراز ثبوته

 . فهو خارج عن موضوع علم األصول،ث عن ثبوت الدليلل بحّاملحص
ا كان يرى أن موضوع علـم األصـول لـيس ّ مل)قدس سره (بينام األستاذ الشهيد 

 األربعـة بــل العنـارص املــشرتكة يف عمليـة االســتنباط، ّدلــةهـو خـصوص األ
ًل يمكن أن يكون عنـرصا مـشرتكا يف عمليـة اسـتنباط احلكـم ّواإلمجاع املحص ً

ـَمن هنا ع. ً؛ لذا يكون البحث عنه داخال يف مباحث علم األصولالرشعي ن َونْ
 باعتبـاره أحـد وسـائل اإلحـراز الوجـداين للـدليل ؛لّالبحث باإلمجاع املحص

ّ يـتم  خرب الواحد فـسوفّحجيةيرتبط به ّحيث إناإلمجاع املنقول فّأما الرشعي، 
 .ض له هناكّالتعر

ُ 

ت ماهية اإلمجاع بحـسب اصـطالح الفقهـاء واألصـوليني، ّتضحبعد أن ا
ته عن قـول املعـصوم، نـشري إىل الوجـوه التـي ّيته ملحوظ فيها كاشفيّ حجّوأن
 : اإلمجاعّ حجية  األعالم عىلهاذكر

  اإل اع   أساس العقلّ حجية   ستداللاال: ّاألولا وجه 
سوب إىل بعض القـدماء مـن علامئنـا، وأبـرزهم شـيخ وهذا الوجه هو املن
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اجتامع األصحاب عىل الباطـل وعـىل :  قال فيام حكي عنهّإنهالطائفة الطويس، ف
ًخالف حكم اهللا الواقعي خالف اللطف، فيجـب لطفـا إلقـاء اخلـالف بيـنهم 

 نستكـشف ّ مـن الكـلّتفـاقولو لبعضهم، فلـو حـصل إمجـاع واّ احلق بإظهار
 .ّحق وهو حكم اهللا الواقعيّنه  أبقاعدة اللطف

 للمــوىل ّعقــل يــدرك أنّأن الذكرنــا يف البحــوث الــسابقة : توضــيح ذلــك
 وهذا من مـدركات العقـل، فالعقـل ، الطاعة والعبودية عىل العبدَّاحلقيقي حق

اق إذا أمر بيشء، أو هنـى عـن ّ من هو خالق وموجد ومنعم ورزّالعميل يرى أن
 العقـل ّما أمره وما هنـاه، ولكـنّ كل أن يطيعه يفيشء، جيب عىل عبده وخملوقه 

ّ الطاعة عىل عبيده يدرك كذلك أن للعبد حقَّ للموىل حقّالذي حكم وأدرك أن ًا ّ
ّأن العقـل كـام يـدرك أن:  بمعنـىرشاده إىل الطريق الصحيح،إعىل مواله وهو  ّ 

  لكـن  عـىل مـواله، وًاّ للعبد حقـّ يدرك كذلك أن، الطاعة عىل عبدهّللموىل حق
ّ جيب عىل املوىل أن يلطف بعباده فيبـني :باللطف، يعنيّ احلق ي هذاّنسمـ ًا ّتأدبـ 

فلو خالف املوىل وظيفته التـي يـدركها . هلم الطريق ويرشدهم إىل سواء السبيل
ـ يف الواقع ـ  ّوهذا احلق.  املوىلة فهذا قبيح وال ينسجم مع مقتىض حكم،العقل

  .نفسه، ال ما جعله العبد عىل مواله تعاىل عىل ّهو ما جعله احلق
بمقتـىض ـ ة عىل اخلطأ والضاللة ففي هذه الـصورة جيـب ّفلو أمجعت األم

ّإال ل املوىل لتصحيح الطريق، وخيرم هـذا اإلمجـاع، وّ أن يتدخـ)١(قاعدة اللطف
فهذا الوجه يعتمـد عـىل قاعـدة عقليـة . ّحجةمجاع ّأن اإلل الكتشفنا ّلو مل يتدخ

                                                 
 األعالم بقاعدة اللطف يف مباحث كثرية كبحث الرسل، وبحث وجوب نصب ّتدلاس )١(

ويف هـذه القاعـدة يوجـد . ة، ويف إثبات إنزال الرشائع والكتب واألنبياءّاهلادي واألئم
. ه مـن علـم الكـالمّكول إىل حملـ وهذا موّتامة؟ هل هذه القاعدة : وهوّبحثان؛ كربوي

  فهل يمكن أن نـستفيد منهـا، وهو عىل فرض متامية القاعدة يف علم الكالم،ّوصغروي
 ).دام ظلّهمنه . (ه من بحوث اخلارجّاإلمجاع؟ وهذا البحث موكول إىل حملّحجية 
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مـن بـاب اللطـف  ـ  سبحانه جيب عليـهّأن اهللا>: قل العميل مفادهاحيكم به الع
ب والوصول إليه، بل عليه أن يكمل نفوسـهم ّأن ال يمنعهم عن التقر  ـبالعباد

رهم عن مساقط اهللكة، وهذا هـو ّالقابلة، ويرشدهم إىل مناهج الصالح، وحيذ
ة عـىل ّمـت األّتفقـ وعليـه فلـو ا.السبب يف لزوم بعث الرسل وإنـزال الكتـب

عىل العبـاد ّ حجة مام املنصوبحكام، لزم عىل اإلخالف الواقع يف حكم من األ
إزاحة الشبهة بإلقاء اخلالف بينهم، فمن عدم اخلالف نستكـشف موافقـة رأي 

 .)١(<فهّ، ويستحيل ختلً دائام)عليه السالم(اإلمام 
ة ّذا الوجه عدعىل ه  ـيف تقريرات بحثه ـ )قدس سره(وقد أورد األستاذ الشهيد 

 :إيرادات، منها
ًأوال ّأن هذا اللطف املزبور يف إبراز احلقيقة، إما أن يدعى :ّ ُ ّ لطـف الزم ّ أنـه ّ

ً يرشد مخـسة مـنهم بأنّمن قبل اهللا تعاىل بالنسبة إىل كل الفقهاء، أو إىل بعضهم، 
ّ، وهذا يكفي يف إنجاز املهمة العقلية عىل اهللا سبحانه وتًالإىل احلقيقة مث  .عاىلّ
ً من هذين الشقني فغريـب يف نفـسه كربويـا،ّأما الثاين ّميـزان ترقـب ّ فـإن ّّ

ّاللطف منه تعاىل هو العبودية واحلاجة إىل هذا اللطف، وهذه احلاجة يف اجلميـع 
ّعىل حد واحد، فكيف خيتص ببعضهم؟ إذ ال يكفي إشـباع حاجـة الـبعض يف  ٍّ

 .ّسد حاجة غريهم
ّوأما األول   طريق احلقيقة مفتـوح للجميـع، بحيـث يمكـنّ يفرتض أنبأن ّ

حيتـاج إىل بـذل جهـد أكثـر مـن ّ أنه :فقيه أن يصل إىل احلقيقة، غاية األمرّلكل 
الــالزم يف مقــام االســتنباط فــيام إذا كــان يف مقــام االكتفــاء بــإجراء األصــول 

ٍوالقواعد العامة، فدعوى اجلزم ببطالن هذه الدعوى حينئذ ال  كـون جمازفـة، تّ
ّا يف كثري من املوارد نقطع بعدم تغري النتيجة التي كانـت مقتـىض األصـل أو ّفإنن

                                                 
 .٢٦٥ ـ ٢٦٤ص : ، مصدر سابق للفقه املقارنّ العامة األصول)١(
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 .القاعدة، ومهام بذلنا من وسع وجهد
ٍلو تنزلنا عن كون اللطف مرادا بلحاظ بعض األفـراد، حينئـذ ّ أنه  هو:ًثانيا ً ّ
ّإن هذا اللطف عىل تقدير وجوبه إنام جيـب: نقول ّإذا مل يكـن املـوىل قـد نـصب  ّ

َّيصال احلكم إىل العباد، إال أن بعضهم منع من ذلك، وإالّحجة إل  ففي ذلك ال ّّ
ّيوجد مثل هذا احلكم من قبل العقل، فالعقل حيكم أن املوىل من قبل نفسه ال بد  ّ

ال حيكـم فـّوأن يكون له طريق مفتوح، لكن لو تـصدى بعـض العبـاد لغلقـه، 
جـوب سـلوك الـشارع ّأن يتصدى لفتحه، بـل حيكـم بوجيب   املوىلّبأنالعقل 

 بقاعدة اللطف ستدالل اال:الطرق املتعارفة، وهذا قد سلكه املوىل سبحانه، إذن
ّفاملسلك األول غري تام: ّيف املقام غري تام، وعليه ّ. 

ّلـو تنزلنـا وسـلمنا كفايـة اللطـف املـردد بـني بعـض ّ أنه :واخلالصة هي ّ ّ
ّاملجمعني إلشباع العبودية واحلاجة يف إنجاز املهمة ّ العقلية املستحقة عىل املـوىل ّ ّ

ّال بـد ّ أنـه :ٍسبحانه، فاللطف الواجب املـذكور حينئـذ يكـون وجوبـه بمعنـى
ًللموىل تعاىل من أن ينصب من يكون يف نفسه طريقـا إىل احلقيقـة والواقـع، وال  ّ

ولو كان ذلك سببه فعل ّ حتى يكون معناه رفع املوانع عن الوصول إىل احلقائق،
 . وعصياهنمالعباد ومنعهم

املوىل سبحانه قد سلك هذا الطريـق بنـصبه اإلمـام ّ فإن ولكن رغم ذلك،
ّ وإنام غيابه كان من جهة منع العبـاد أنفـسهم وعـصياهنم، )عجل اهللا تعاىل فرجه ( ّاحلجة

 .)١( إذن فال قصور من ناحية املوىل سبحانه
  اإل اع   أساس ا  عّ حجية   ستداللاال: ا وجه ا ا 

 خـرب ّكام قام عندنا دليل مـن الـشارع عـىل أنّ أنه ى أصحاب هذا الوجهير
 كذلك قام عندنا الدليل من الـشارع ،كالسرية العقالئية أو الرواياتّ حجة الثقة

                                                 
 .٤٢٦ ـ ٤٢٤، ص٩ج: ول، مباحث احلجج واألصول العمليةبحوث يف علم األص )١(
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 . ّحجةّعىل أن اإلمجاع 
د الـشارع، ّمن تعبـت اإلمجاع نشأّ حجية ّيرى هذا الوجه أن: بعبارة أخرى

 ّمتاميـة الواقع، وعـىل فـرض ئذاته قابل ألن خيط ّ حدّوهذا يعني أن اإلمجاع يف
خـرب الثقـة حكـم ّحجيـة ّ ألن ؛ّهذا الوجه يثبت عندنا اإلمجاع كحكم ظـاهري

بنـاء ّ حجـة ً اإلمجاع أيـضا. أمارة، واألمارة حتتمل اخلطأّألنه ّ ال واقعيّظاهري
 .أمارة واألمارة قد ختطئ الواقعّ أنه عىل هذا الوجه ولكن بعنوان

ة ظنّيـاألمـارات الّ حجية ّ حدولكن عىلّ حجة مجاعّأن اإللوجه يرى فهذا ا
 كـذلك اإلمجـاع ،ية قد ختطئ الواقع وال تصيبهمارات الظنّّأن األ فكام .األخرى

 .ًاألغلب يكون مصيبا للواقعّاألعم ه يف قد خيطئ الواقع وال يصيبه، ولكنّ
 ية لإلمجاع؟ّ ملاذا جعل الشارع احلج:َفإن قلت

 .األغلب يصيب الواقعّاألعم اإلمجاع يف ّألن ؛ :ُقلت
 .ًوتفاصيل هذا الوجه أيضا موكول إىل تقريرات بحث اخلارج

وعىل هذا الوجه يصبح حال اإلمجاع املحصل حال خرب الواحـد، فيـدخل 
دي وال يـدخل يف مـا نحـن فيـه مـن وسـائل اإلثبـات ّيف وسائل اإلثبات التعب

 .الوجداين
  ال  الف ا واقع ّبأنهخبار ا عصوم    أساس إلستدالاال :ا وجه ا الث

ة يتنـاىف مـع ّ اجـتامع األمـّ البعض بالروايات التي يـستفاد منهـا أنّتدلاس
ّ أن مـا ً كان ذلك االجـتامع كاشـفا عـن،ة عىل يشءّ فلو اجتمعت األم.الضاللة

ًاجتمعوا عليه ليس بضاللة، وهذا اإلمجاع دائـام يـصيب الواقـع وال يمكـن أن 
تنايف االجتامع عىل يشء مع ّ ألن ؛ّ ال ظاهريّطئ الواقع، لذا فهو حكم واقعيخي

 . )١(ًالضاللة مرتفعة واقعاّ فإن إذا وجد االجتامعّ أنه :الضاللة، معناه
                                                 

ّوهذا شبيه بتنايف البياض مع السواد، فإذا كانت الورقـة بيـضاء، فـإن سـوادها مرتفـع  )١(
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 هـو مـا ،اإلمجـاعّ حجية  هبا الفقهاء عىلّتدل اللفظية التي اسّدلةاألوعمدة 
روي بـصيغتني يف هـذا املـضمون و ال جتتمع عىل ضـاللة، ّمةاأل ّن أ:كان مفاده

 :كتب احلديث
: سمعت أنـس بـن مالـك يقـول>: قالّ أنه عن أيب خلف األعمى،: األوىل

ّإن أم  ال  تمـع   ضـاللة، فـإذا رأيـتم :  يقول)صلّى اهللا عليه وآله   (سمعت رسول اهللا 

 .)١(<ًاختالفا فعلي م با سواد األعظم
صـلّى  ( قال رسول اهللا>: قالّ أنه شعريما نقله رشيح عن أيب مالك األ: الثانية

 م فتهلكـوا  أن ال يـدعو علـي م ن ـي: إن اهللا أجار م من ثالث خصال: )اهللا عليه وآلـه   
ّ يعا، وأن ال يظهر أهل ا اطل   أهل ا ق  . )٢(< وأن ال  تمعوا   ضاللة،ً

 : مجلة من املالحظاتتنيالرواياتني ل عىل هّويمكن أن نسج
ًأوال ًة، مضافا إىل ضعف سند ّاصتان، مل يردا يف كتب اخلّام روايتان عاميّأهن :ّ
وضـعف ، وقـد شـهدوا بـضعفه، هاأيب خلف األعمى يف طريق لوجود ؛األوىل

 .، واختلفوا يف وثاقتهطريقهاضمضم يف ؛ لوجود سند الثانية
ًن هذه الرواية غري معتربة سندا، وليس هإ> :)قدس سره (قال األستاذ الشهيد  ذا ّ

ّألجل األصول املوضوعية املذهبية عندنا، بل ًبحسب موازينهم هم أيـضا ّ حتى ّ
ُالرواية األوىل، وهي روايـة أيب خلـف، فقـد ورد ّ فإن يف باب اجلرح والتعديل،

 كام شهد بذلك مجلة من علامئهم، بل قال ،فيها أبو خلف األعمى، وهو ضعيف
ّإن هذا احلديث جاء بطرق كلها فيها:  بعضهم  . نظرّ

                                                                                                                   
 ).دام ظلّهمنه (. ًواقعا

، للحافظ أيب عبد اهللا حممـود بـن يزيـد القزوينـي، دار الفكـر للطباعـة بن ماجةاسنن  )١(
 .١٣٠٣، ص٢ج: والنرش

، للحافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجـستاين، دار الفكـر، الطبعـة سنن أيب داود )٢(
 .٣٠٢، ص٢ج: ١٤١٠األوىل، 
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ّوأما الرواية الثانيـة التـي يروهيـا أبـو داود يف سـننه، فقـد ورد فيهـا اسـم 
ّ، وهو حمل خالف عندهم من حيث اجلرح والتعـديل، وأمـا رشيـح )ضمضم( ّ

ً قويا الذي ينقل عنه ضمضم هذا احلديث، فمن املظنون به أرسـل عـن أيب ّ أنـه ّ
 يـذكر الواسـطة، ومـن ّمالك األشعري دون أن يروي عنه مبارشة، ولذا فهو مل

ًاملظنون به قويا أبـا مالـك ّ ألن ؛ًمل يدرك أبا مالك، كام شهد هو ضمنا بـذلكّ أنه ّ
ّتويف يف حياة سعد بن أيب وقاص، هذا مع العلم أهنم عىل موازينهم قـد شـهدوا  ّ

 .بوثاقة رشيح
نقل عـن >ّوهناك من شكك يف أصل رواية رشيح مبارشة عن الصحابة؛ إذ 

 )صلّى اهللا عليـه وآلـه  ( هل سمع رشيح من أصحاب رسول اهللا :سئلّ أنه نّحممد بن عو
ّال أظن ذلك، بل كان يسمع ممن ينقـل عـن الرسـول: فقال ّ ثـم )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   ( ّ
 .يرسله

ّورصح أبو حاتم أن كل ما يرويه عن أيب مالك األشعري، فهو مرسـل ّ ّ  ملـا ؛ّ
 .)١(<لعرفت، وبذلك يكاد حيصل االطمئنان باإلرسا

، ولـيس ال جتتمـع )ال جتتمع أمتي عىل الـضاللة(الرواية هو ّ نص ّ إن:ًثانيا
لكـان ّإال ّ من الضاللة، فليس كل خطأ ضـاللة؛ وّأمتي عىل اخلطأ، واخلطأ أعم

 وال يلتزم .ّضاللة وغري جمزي  ـيف صورة عدم إصابته للواقع ـ احلكم الظاهري
 . أحد بذلك

ّأخـص يف الروايتني هو كلمة الـضاللة، وهـي ن املوجود إ>: بعبارة أخرى
خطـأ املجمعـني يف ّ فـإن ا تستبطن اإلثم واالنحراف دون اخلطأ،ّإهنمن اخلطأ، ف

وعـىل فـرض . مسألة فرعية ال يعني ضـاللتهم بـاملعنى املفهـوم مـن احلـديث
عدم اجتامع مجيعها عىل اخلطـأ ّ ألن ؛ة معصومةّمّأن األن عىل ّتدالام ّإهنالتسليم ف

                                                 
 .٤٢٩، ص٩ ج): عبد الساتر(بحوث يف علم األصول  )١(
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ة، أو ّخاصـ والعقد، أو الفقهاء ّزم عصمتها، وأين هذا من عصمة أهل احلليال
 مفادهـا يالئـم مبنـى الـشيعة ّ إن،نعـم! عرفوا به اإلمجاع؟ّ مما ًفقهاء املدينة مثال

بل وجود املعـصوم ِة من قّ عصمة األمّ، فلعلّمةالقائلني بوجود املعصوم بني األ
 . <فيها

ّ ألن ؛ عىل ما يفيدنا يف مـسألتنا األصـوليةّيدلّواحلاصل هو أن احلديث ال 
، والـضاللة تـستبطن االنحـراف )ال جتتمـع عـىل الـضاللة(الوارد فيه عنـوان 

خطأ ّ فإن  املبحوث عنه يف اإلمجاع،ّجيةمن اخلطأ وعدم احلّأخص واإلثم، وهو 
 .ًاملجمعني مجيعا يف مسألة فرعية ال يعني ضاللتهم

ة الناس هو الذي يتنـاىف مـع ّ هل االجتامع من عامدّ هذه الرواية مل حتد:ًثالثا
 .الضاللة أو خصوص اجتامع العلامء

ة عـىل الـضاللة، هـل املـراد ّ ما هو املراد من عدم اجتامع األم: نسأل:ًرابعا
أن يكـون ّالبد  فهو صحيح، ولكن ّاألول  فإن كان أو بعضها؟ّمةّاجتامع كل األ

 .اجتامع بعضهاّإنام  وّمةّ يكن اجتامع كل األملّإال و. ّمةرأي املعصوم يف ضمن األ
 .ّجيةًتني سندا وداللة فيسقطان عن احلّ غري تامنيروايتّأن ال ّتحصلف

 موكـول إىل ،وحتقيق احلـال يف سـند هـذه الروايـات ومـضموهنا وفقههـا
 .دراسات أعمق
  ّ عن د ل   ًباعتباره  شفااإل اع ّ حجية   ستداللاال: ا وجه ا رابع

ًمجاع ليس كاشفا عن احلكم الرشعي مبـارشة، وّأن اإلرى هذا الوجه ي ّإنـام ً
 يكـون ّجتـاهوبناء عىل هـذا اال. هو كاشف عن وجود دليل عىل احلكم الرشعي

ًمجـاع يكـون داخـال يف ّأن اإلدور اإلمجاع كدور السرية والتـواتر، وهـذا يعنـي 
 .صغرى الدليل الرشعي

  ـّكـام سـنبني ـ )قـدس سـره  (تاذ الـشهيد ختـاره األسـاوهذا الوجه هـو الـذي 
:  النائيني كام يظهر من كلامته يف الفوائد، حيث قال هناكّحققختاره املاوكذلك 
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هو ألجل كشفه عن وجـود دليـل معتـرب عنـد ّإنام يته ّ الوجه يف حجّإن: وقيل>
 .)١(< هذا األخري أقرب املسالكّولعل. املجمعني
 

ّ عىل أن اإلمجاع هو الدليل عىل احلكم الـرشعي ّتفق تالوجوه الثالثة األوىل
ّفكام أن خرب الثقـة وخـرب . كاشف عن وجود الدليل عىل احلكم الرشعيّ أنه ال

 . عىل احلكم الرشعي، فكذلك اإلمجاعّأدلةالواحد والقطع هي بنفسها 
ّالوجه الرابع فريى أن اإلمجاع كالسرية العقالئية ال يكشف عن احلكـم ّأما 
فهـو . يكشف عن وجود الـدليل عـىل احلكـم الـرشعيّإنام ًعي مبارشة، والرش

 ّحجيـةوصلت إىل املجمعني ومل تصل إلينـا، ف  ـًمثال ـ يكشف عن وجود رواية
ته عـن ّمن باب كاشفيّإنام ته عن احلكم الرشعي وّاإلمجاع ليست من باب كاشفي

 .وجود الدليل عىل احلكم الرشعي
ّيرى أن اإلمجاع كاشـف : ّاألول: اإلمجاعّ حجية  رأيني يفّأن هناك ّتحصلف

ًيرى أن اإلمجـاع لـيس كاشـفا عـن احلكـم : الثاين. عن احلكم الرشعي مبارشة ّ
 .هو كاشف عن وجود دليل عىل احلكم الرشعيّإنام الرشعي و

 تنحرص مصادر استنباط احلكـم الـرشعي بالكتـاب ّتصوروبناء عىل هذا ال
وهذا ما . اشف عن وجود الدليل عن احلكم الرشعياإلمجاع فهو كّأما ة، والسنّ

 . كتاب الفتاوى الواضحةّمقدمةيف  )قدس سره( أشار إليه األستاذ الشهيد
ّ 

القاعـدة ّ أن هـذه ، ذكرنـا< بقاعدة اللطـفّيسمىوهو ما >: )قدس سره (قوله  •
 . الطاعة للموىل عىل العبدّتقابل قاعدة حق

                                                 
 .١٥٠ ص ،٣ ج :، مصدر سابق فوائد األصول)١(
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اإلمجـاع ّ حجية  عىل ّوأخرى عىل أساس قيام دليل رشعي>: )هقدس سـر  ( قوله •
د بمفاد اإلمجاع، فيكون اإلمجاع أمارة مـن ّلزوم التعب :أي، <د بمفادهّولزوم التعب

 .ية، قد تصيب الواقع وقد ختطئهاألمارات الظنّ
 .مفاد خرب الثقة :أي <مفاده>: )قدس سره( قوله •
 مـن الـواقعي ّيس خطـأ الواقـع، بـل أعـم لـ<عىل خطـأ>: )قدس سره ( قوله •

 .والظاهري
ّ باعتبـار أن اإلمجـاع كاشـف عـن دليـل :، أي<وباعتباره>: )قدس سره ( قوله •
 .هو املثبت للحكم الرشعيّ أنه  ال،ّرشعي
ا تكـشف عـن ّ املشرتكة يف أهن<عىل األسس الثالثة األوىل>: )قدس سـره  ( قوله •

 .احلكم الرشعي مبارشة
، مـن <...يدخل يف نطاق البحث عن الدليل غري الرشعي>: )دس سره ق( قوله •

 ّألنهليس مجيع الوجوه الثالثة كانت تدخل يف الدليل غري الرشعي، ّ أنه الواضح
ّقلنا تارة حكم العقل وأخرى قيام دليل رشعي  ّ، ولكن من بـاب التغليـب عـربً

 الرشعي عـىل احلكـم ا داخلة يف نطاق البحث عن الدليل غريّبأهن الشهيد ّالسيد
 والثالـث ،ّول يبتني عىل الدليل العقيل، يف العقل العميلّأن األ ؛ باعتبارالرشعي

يبتني عىل الدليل العقيل يف العقل النظري، والوسط يبتني عىل الدليل الـرشعي 
 .رشعيالً يكون داخال يف الدليل غري )قدس سره(فمن باب التغليب قال 

 ال يكـون <يتـه عـىل األسـاس األخـريّالبحث عـن حجو>: )قدس سره ( قوله •
يدخل يف نطاق إحراز صغرى الـدليل ّإنام ًكاشفا عن احلكم الرشعي مبارشة، و

 وهذا ما سـيتناوله األسـتاذ .الرشعي، ويعترب من وسائل إثبات الدليل الرشعي
 .الشهيد يف املقام



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 َّة ال تكون إال عقليةاملالزم •
 الصحيح عدم وجود مالزمة  •
 كيفية كاشفية اإلمجاع عن وجود املستند •
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األوىل التـي بنـاء عـىل الوجـوه الثالثـة ّ أنه  من بحث املقطع السابقّحتصل
يستكشف من اإلمجاع احلكم الرشعي ال الدليل  )سـره قدس (ذكرها األستاذ الشهيد 

ً رشعيـاًدليالليس ّ أنه ومن الواضحالرشعي، وهذا احلكم كان دليله اإلمجاع،  ؛ ّ
 .ةنحصار الدليل الرشعي بالكتاب والسنّال

 يـراد ّ عـن دليـل غـري رشعـيًبحثـايكـون البحث عن اإلمجاع ّ فإن وعليه
البحـث ّ ألن ؛خارج عن بحثنـالتايل فهو وبا به عىل احلكم الرشعي، ستداللاال

 ال إلثبـات احلكـم ، معقود إلثبات صدور الدليل عىل احلكم الـرشعييف املقام
 .نفسه

اإلمجـاع كـان ّ فـإن ، الذي ذكره األستاذ الشهيد الرابعالوجهّوأما بناء عىل 
ّيثبت احلكم الرشعي بتوسط كشفه عن الدليل الرشعي عىل أساس املالزمة بني 

 ؛ّ العلامء عىل فتوى معينة وبني وجود الدليل الـرشعي عـىل هـذه الفتـوىإمجاع
 . عىل الفتوىّ دليل رشعيهناك كان إذاّإال العلامء ال يفتون عادة ّألن 

من هنا وقع البحث عن نوع املالزمة املوجودة بـني اإلمجـاع وبـني الـدليل 
: ع املالزمـة، فنقـولنا لبيان أنواّل جيرؤ نوع؟ وهذا التساّا من أيّالرشعي، وأهن

 .)١(يةّتفاقم اآلخوند املالزمة إىل عقلية وعادية واّقس
ء آخـر  ء ووجـود يش ّ هي املالزمة الذاتية بني وجـود يش:ّواملالزمة العقلية

 ّعلـة ال حمالـة، كالًيستحيل انفكاكه عنه، فإذا وجد أحدمها كان اآلخر موجـودا
 .املعلولو

                                                 
 .٢٩١ص : ، مصدر سابقكفاية األصول: أنظر )١(
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 .موضوع واستحالة انفكاكه عنههي ثبوت املحمول لل: وبعبارة أخرى
ّ هي املالزمة التي تقتضيها العادة والعرف والطبع العـام، :ّواملالزمة العادية

نفكـاك عـادة مـع إمكـان ال يقـع االّ أنه ّإال، ًبحيث ال يستحيل االنفكاك عقال
 . ًوقوعه أيضا

ّواملالزمة االتفاقية ال ه ّإنحيث ّ هي املالزمة بني شيئني عىل سبيل االتفاق، ب:ّ
ّإنـام اتفـق  و بحـسب العـادة والعـرف،ّ وال تالزم طبعيّذايت ّعقيليوجد تالزم  ّ

 .صدفة أن حصل التالزم نتيجة التكرر
ّوقد مثلوا للمالزمة العقلية باملالزمة املوجبة للقطع يف باب التواتر، حيث > ّ

ًإن اخلرب املتواتر مالزم عقال مخـس  مـسألة أربـاح   لـصدق املخـرب عنـه، كـام يفّ
اختفاء حكـم ذلـك عـىل ّ فإن  أو وكالئه،)عليه السالم (املكاسب وإيصاهلا إىل اإلمام 

ّ مستبعد جدا؛ إذ لو كان احلكـم الـواقعي هـو عـدم )عليهم السالم (شيعة أهل البيت  ً ّ
وجوب اخلمس يف أرباح املكاسب لشاع ذلـك، ومل يعقـل وقـوع اإلمجـاع مـن 

 .الشيعة عىل الوجوب
ــة  ــوا للمالزم ــرم ّومثل ــة بــني طــول العمــر املــالزم لله ــة باملالزم ّالعادي

 أن ًال بينهام؛ إذ قد يفرض عقًالوالشيخوخة، وإن كان ال يستحيل االنفكاك عق
ّتتأخر الشيخوخة واهلرم مهام طال العمر، كـام هـي عقيـدتنا بـصاحب الزمـان 

 .)عليهم السالم(ّاحلجة بن احلسن 
ّومثلوا للمالزمة االتفاقية بالقطع ال ّ ًذي حيصل اتفاقا من جمموعـة أخبـار مل ّ ّ

 كام لو كان قد استمع إنسان إىل خربين يف موضوع، فحصل له ،ّتبلغ حد التواتر
ّاليقني بالنتيجة، فهنا املالزمة بني اخلرب املستفيض واليقني بالنتيجة قضية اتفاقيـة  ّّ

 .)١(<ال ضابط هلا
                                                 

 .٤٣٠ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول  )١(
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اع وبني الكـشف عـن هل املالزمة القائمة بني اإلمج: إذا عرفت ذلك نقول
ّ مالزمـة عقليـة اّية؟ قالوا أهنّتفاقاحلكم الرشعي هي مالزمة عقلية أم عادية أم ا
 .ّبحيث يستحيل أن ينفك الصدق عن اإلمجاع

 : يف املقام بحثان)قدس سره(ولألستاذ الشهيد 
ّّ 

ّأن املالزمة عىل ثالثة أقسام، فهذا يرتبط هذا البحث بمقالة األصوليني من 
ّإال ّ، والصحيح هو أن املالزمة ال تكـون ّ غري تام)قدس سـره (التقسيم الثالثي بنظره 

 .عقلية
نـسبة قائمـة  : أي،نحن يوجد عندنا ملزوم والزم ومالزمة: توضيح ذلك

املالزمـة هـي عـىل ثالثـة ّ أن هـذه  األصـوليونّيدعي. بني امللزوم وبني الالزم
 .  بينام األستاذ الشهيد يراها واحدة،أقسام

يـة، ّتفاقاالأنتم بعد أن ذكرتم أقسام املالزمـة الثالثـة العقليـة، و: َفإن قلت
لألوىل باملالزمة بني تواتر اخلرب وصدقه، وللثانية باملالزمـة بـني لتم ّوالعادية، مث

 بـني اخلـرب  ورأي رئيـسهم، وللثالثـة باملالزمـةء آراء املرؤوسني عىل يشّتفاقا
 الزمة واحدة؟ّأن املفكيف تقولون . املستفيض وصدقه

 عقليـة، وال يعقـل أن تكـون ّإالّإن املالزمـة بـني شـيئني ال تكـون : ُقلت
 ّتحقـقأن يّالبـد  امللـزوم فّحتقـقية، فإذا ّتفاقاّوإما عادية ّوإما عقلية ّإما املالزمة 
 مالزمة يف البني، وهـذا خـالف الّإال ، وّتحقق وقد ال يّتحقققد يّ أنه الزمه، ال
وهـذا يعنـي .  املالزمـةّتحقق وبالتايل ت، الالزمّحتقق امللزوم ّحتققفإذا . الفرض

ًأهنا عقلية دائام ّ. 
 امللـزوم فالزمـه واملالزمـة ّحتقـقنعم، امللزوم له حاالت ثالث، فتـارة إذا 

ٍ قيد أو رشطّ بال أيّتحققت  ّ وتـمّخرب لو صـحالتواتر يف ّ فإن  من قبيل التواتر،،ٍ
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بقيد أو ّ مقيد وهذا التواتر غري. ًصدق اخلرب الذي هو الالزم يكون رضورياّفإن 
الزمـه وهـو صـدق ّ فإن  التواترّحتققبرشط أو بزمان، أو بأي يشء آخر، فأينام 

 قيـد أو رشط ّ الالزم بال أيّحيققوإذا كان امللزوم . ًاّتحققّاخلرب البد أن يكون م
 . قيد أو رشطّ عىل أيّتوقفّأن امللزوم ال ي:  بمعنىيها عقلية،ّسمفهذه املالزمة ن

ة، فـإذا ّخاصـيكون له الزمـه ضـمن رشوط ّإنام ّ وجدنا أن امللزوم ّأما إذا 
ًت تلك الرشائط فالالزم حينئذ يكـون موجـودا، فاملالزمـة عقليـة ولكـن ّحتقق ٍ

 هذه الصورة املالزمة  يفنإذ.  هذه املالزمةّتحققتّ حتى امللزوم حيتاج إىل رشائط
 هذا امللزوم ضـمن هـذه الـرشائط ّحتقق إذا :عقلية ولكن امللزوم عادي، بمعنى

 ّحيقـقهـذا امللـزوم ّ فـإن ،وكانت الرشائط أغلبية احلصول يف عاملنا املحـسوس
ّ أن كل من بلـغ : من قبيل املثال الذي ذكرناه وهو؛ًالالزم أيضا باملالزمة العقلية ّ

 إذا ؛ اهلـرم والـشيخوخة، فاملالزمـة عقليـةهن رشائطنا فالزمـإىل مائة عام ضم
ّإنـام ًنعم، امللزوم ليس مطلقا و.  هذا الالزمّتحققأن يّالبد ت هذه الرشائط ّحتقق

ّلو كان مطلقا للزم كل من يعيش يف عاملنا ويبلغ مئة سنة ّإال برشائط وّمقيد  ّالبد ً
ًأن يكون شيخا وهرما، وليس كذلك يف وجود إما  .)عجل اهللا تعاىل فرجه( م العرصً

 هذا الـالزم ولكـن ّتحققت رشائط امللزوم يّحتققإذا ّ أنه واحلالة الثالثة هي
ًنـادرا، مـن قبيـل املثـال ّإال  ّتحققة، وال تّتحققاألغلب رشائطه غري مّاألعم يف 

ّ يف تقريـرات بحثـه وهـو أن مـن يعـيش يف )قدس سره (الذي ذكره األستاذ الشهيد 
ّة يصاب بمرض السلّد احلارالبال ُ . 

ًوالـصحيح هـو أن املالزمـة دائـام >: قال األستاذ الشهيد يف تقريرات بحثه ّ
ّعقلية، فهي عىل نحو واحد؛ ألهنا دائام تكون عىل أساس العلية واملعلولية ّ ّّ ً ّ ّ ألن ؛ٍ

املالزمة عبارة عن احلكم باستحالة االنفكاك بني شيئني، والـذي مـن شـأنه أن 
ًأن العقل تارة حيكم باستحالة االنفكاك : ّذا احلكم إنام هو العقل، غايتهيصدر ه ّ

ّمطلقا، وهذا ما سموه باملالزمة العقلية ّ ٍ كاستلزام وجـوده يف مكـان لعدمـه يف ،ً
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 .ٍمكان آخر
ًعـادة ه ّحيـث إنـّحيكم باستحالة االنفكاك ضمن ظروف معينـة ب: ُوأخرى

ّه باملالزمة العادية، كام يف اسـتلزام ّتكون مالزمة بحسب العرف، وهذا ما سمو
 .دوام العمر مائة سنة للهرم والشيخوخة

وثالثة حيكم العقل باستحالة االنفكاك بني شيئني ضـمن ظـروف يفـرتض 
ًفيها مقارنة تلك الظروف مللزومها اتفاقا وليس دائام وال غالبا، كـام يف اسـتلزام  ًً ّ

ّاملالزمـة االتفاقيـة، إذن فاملالزمـة ّالرطوبة ألكثر دول اخلليج، وهذا ما سموه ب ّ
ّدائام عقلية ً>)١(. 

ية ليس املقسم فيهـا ّتفاقاألقسام من العقلية والعادية واالّ أن هذه :ّتحصلف
 . عقليةّإالاملالزمة فال تكون ّأما . امللزوم هوّإنام هو املالزمة، و
 

مـن العقليـة (سواء كانـت هـذه األقـسام الثالثـة ّ أنه يرى األستاذ الشهيد
ً أم كانت أقساما للملزوم ،ً أقساما للمالزمة كام هو املشهور)يةّتفاقوالعادية واال

ً فضال ،ً، فأساسا ال مالزمة بني التواتر وصدق اخلرب)قدس سره (كام هو املختار عنده 
نحـن يف التـواتر ال نقبـل ّ أنه :عي، بمعنىعن اإلمجاع واستكشاف احلكم الرش

ّألن كـل خـرب >ً فضال عن وجودها بني اإلمجاع وبني احلكم الرشعي؛ ،املالزمة ّ
ّمــع كـذب اخلــرب، وإنــام ّ حتــى يف املقـام حيتمــل نـشوؤه مــن مناشــئ حمفوظـة

ّاستكشاف القضية بالتواتر مبنـي عـىل حـساب االحـتامل، كـام برهنّـا عليـه يف  ّ
ًرأى شخـصا ّ أنـه ّة لالستقراء، فإنه إذا أخـربك شـخص واحـدّاألسس املنطقي

ٍيموت يف املكان الفالين، فإننا حينئذ نحتمل صدقه وكذبـه بالتـساوي، فيكـون  ّ ّ
ٍاحتامل موته نصفا، فلو أخرب شخص ثان نفس اخلرب، وكان احتامل الصدق  فيـه ً
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ٍأيضا النصف، حينئذ ا شـخص سوف يزداد احتامل الصدق، وهكذا إذا أخربن: ً
 درجـة عاليـة حتـصلثالث نفس اخلرب، فيتضاءل احتامل كذب املجمـوع إىل أن 

ّجدا بحسب االحتامالت لصدق هذا القضية، وهكذا ً تـصبح توشـك أن ّ حتـى ّ
ًيقينا، وإن بقي كرس ريايض بالنسبة للكذب، لكنّه ضئيل جدا، وهـو عبـارة عـن  ًّ ّ

حـساب االحـتامالت ّ وعـرب قـوانني معينـة يف .ضعف احتامل الكذب، وهكـذا
ٍيتحول هذا الكرس الضئيل إىل حجم أصغر  .يةيقينالقضية صبح تّ حتى ّ

ّولكن مع هذا فنحن لسنا بحاجـة إال إىل الوجـدان؛ إذ بحـسب الوجـدان 
ّينطفئ االحتامل الضئيل، إذن فاسـتنتاج القـضية مـن التـواتر خيـضع حلـساب 

ّنطبـق نفـس الفكـرة يف ء وروحه نقوله يف اإلمجـاع، ف ونفس اليش .االحتامالت
 .)١(<املقام

 ولكـن ال ،تواتر يوصلنا إىل صـدق اخلـربّأن النا وإن قبلنا ّإن: بعبارة أخرى
ًإذا كان اخلرب متواترا فيثبـت  :ّ أنهرسطي منها املنطق األّيدعينقبل املالزمة التي 

ّصدق اخلرب ويستحيل أن ال يكون اخلرب صادقا، ونحن نقبل اليقني األول وهـو  ً
ق اخلرب ولكن ننكر االستحالة، بل يمكن من الناحية العقليـة أن ال يكـون صد

 يعتقـد بامتنـاع ّألنـهّرسطي فإنه ال يقبل بإمكان الكـذب؛ املنطق األّأما . ًصادقا
ا يف التواتر ال نقبل املالزمة املنطقية العقليـة فمـن فإذا كنّ. هم عىل الكذبئتواط

 .  احلكم الرشعيبني اإلمجاع وبني باب أوىل ال نقبلها
 ماذا تقبلون يف التواتر؟ : َفإن قلت

ها املنطـق ّيـدعينقبل االسـتقراء، ومـن هنـا ال نقبـل املالزمـة التـي : ُقلت
 .رسطي، ونفس الكالم نقوله يف اإلمجاع، عىل فوارق يأيت ذكرهااأل

                                                 
 .٤٣٢، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث يف علم األصول  )١(



 ٤ج/  رشح احللقة الثالثة ........................................................................... ٣٨٤

  كيفية  شفية اإل اع عن وجود ا س ند
ً قديام بـرتاكم ّيسمىند عىل ما تعتمد نظرية كاشفية اإلمجاع عن وجود املست

ًفقيها بصريا جـدا ّأن لو >: ًالظنون وحديثا بنظرية حساب االحتامالت، بتقريب ً ًّ
ً كبريا فوق ًالًملتفتا إىل الروايات والنكات أفتى بفتوى، وكنّا نحتمل خطأه احتام

جاء فقيه آخر وأفتى نفس الفتوى، فهنا احتامل اخلطأ يضعف، فإذا ّ ثم النصف،
اثر الفقهاء الذين أفتوا بنفس الفتوى، فسوف يصل احتامل اخلطـأ إىل درجـة تك

ّضئيلة جدا بحيث حيصل اطمئنان شخـيص بـاحلكم، فـإذا بلـغ عـدد القـائلني  ً ّ
ّبنفس الفتوى حدا بحيث ال يكاد يبني احتامل اخلطأ بعد، بل حتول عـرب قـوانني  ً ّ

ّ خـالص مـن شـوب أي ّإىل يقـني قـوي  ـّذكرت يف األسس املنطقيـة  ـّرياضية
 .)١(< ّيكون هذا احلكم حجة يف مقام العمل: ٍاحتامل للخطأ، حينئذ

ٍّ احلديث عن اإلمجاع وفق منطق حساب االحتامل يـشبه إىل حـد كبـري نإذ
احلديث يف اخلرب املتواتر، من جهة اشرتاك اإلمجـاع والتـواتر يف طريقـة إثبـاهتام 

 مـن اليقـني ًا وكـرسًل درجـةّ يـشكّبحساب االحتامل، فكـام أن إخبـار املخـرب
ٍوبإخبار خمرب ثان يقـوى احـتامل املوافقـة ويـضعف احـتامل املخالفـة، وهكـذا 

 .فكذلك احلال يف اإلمجاع... بإخبار خمرب ثالث ورابع
نعم، هنـاك فـرق بـني التـواتر وبـني اإلمجـاع يف إفـادهتام اليقـني بحـساب 

ية تعتمـد ّتواتر إخبـارات حـسّص يف أن مفردات الّاالحتامل، وهذا الفرق يتلخ
عىل املدارك احلسية، بينام مفردات اإلمجاع إخبارات حدسية يعتمد فيهـا الناقـل 

 التواتر يزيد من قوة االحـتامل بـشكل أرسعّ فإن وبالتايل. عىل النظر واالجتهاد
القضية اإلمجاعيـة ّأما قضية املتواترة قضية حمسوسة، ّأن اليف اإلمجاع؛ باعتبار ّمما 
ثـاين ّأن الال يوجد يف القضية املتواترة احـتامل ّ أنه ًي قضية حدسية، مضافا إىلفه

                                                 
 .٤٣٢، ص٩ ج): عبد الساتر(بحوث يف علم األصول  )١(



 ٣٨٥ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الرشعي

ر ّفقيـه الثـاين متـأثّأن الّر يف األول، ولكن يف القضية املجمع عليهـا حيتمـل ّمتأث
 .ّبالفقيه األول

ّ 

ك ، عىل اختالف املسال<بني اإلمجاع وبني الدليل الرشعي>: )قدس سـره  (قوله  •
يستكـشف مـن اإلمجـاع الـدليل عـىل احلكـم الـرشعي ّإنـام اإلمجاع، ّ حجية يف

 .ًبواسطة املالزمة فيكون داخال يف الدليل غري الرشعي
 . املالزمة العقلية:، أي<لألوىل>: )قدس سره( قوله •
 .، بناء عىل مبنى القياس<باملالزمة بني تواتر اخلرب وصدقه>: )قدس سره( قوله •
َّ أن املالزمة ال تكون إال: أي<ًدائام عقلية>: )قدس سره( قوله •  . عقليةّ
 . التقسيم الثالثيّمرد : أي،<هّمرد>: )قدس سره( قوله •
النـار حمرقـة أيـنام ّ فـإن ،<كاملالزمـة بـني النـار واحلـرارة>: )قدس سره ( قوله •
ّ فـإن ربعـةت، وهذا املثال فيه تسامح، واملثال األفـضل هـو الزوجيـة واألّحتقق

ًا البد أن تكون زوجاّإهنت فّحتققاألربعة أينام  ّ. 
 . يف امللزوم:، أي<فيه>: )قدس سره( قوله •
 . وجود تلك الظروفّتفق في:، أي< وجودهاّتفقفي>: )قدس سره( قوله •
ًال مالزمة بني التواتر وثبوت القضية فضال ّ أنه والصحيح>: )قدس سره ( قوله •

 إن أنكرنـا املالزمـة العقليـة :ثبـوت احلكـم الـرشعي، بمعنـى، و<عن اإلمجاع
رسطية بني اإلمجاع والقضية املخرب عنها فمن بـاب األولويـة القطعيـة ننكـر األ

 .املالزمة بني اإلمجاع وبني احلكم الرشعي
، هذا الذي < عن املوضوعّ املحمول ال ينفكّبأنالعلم ّألن >: )قدس سره ( قوله •

 وهـذا ، عـن املوضـوعّال يمكـن أن ينفـك ّبأنهاء هو غري العلم أثبتناه باالستقر
 .ه منطق القياسّيدعيالذي 
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 .رسطيه املنطق األّيدعي العقيل الذي <والتالزم>: )قدس سره( قوله •
 . لضآلة ذاك االحتامل املخالف:، أي<لضآلته>: )قدس سره( قوله •
عـىل امتنـاع  : أي،<ًحمتمله عقالال لقيام برهان عىل امتناع >: )قدس سره ( قوله •

وتواطـؤ :  يقـولّألنهرسطي؛ ه املنطق األّيدعيًذلك االحتامل املخالف عقال كام 
ًهذا العدد عىل الكـذب ممتنـع ذاتـا، إذن يمتنـع أن ال تكـون القـضية املتـواترة 

 فمـن بـاب األولويـة ، نحن يف التـواتر ال نقبـل،فإذا كان األمر كذلك. صادقة
 . يف اإلمجاع ال نقبل املالزمة العقليةًالقطعية أيضا

واإلمجاع وإن كان يفيد اليقني املوضوعي ولكن بنفس الطريقة التي أفاد لنا 
التواتر اليقني املوضوعي، فالصحيح ربط كشف اإلمجاع بنفس الرتاكم املذكور 

 .ًوفقا حلساب االحتامل الذي ذكرناه يف باب التواتر
، <فقيه ال يفتي بدون اعتقاد للدليل الرشعي عادةالّأن عىل >: )قدس سره ( قوله •
ال يعقـل أن يفتـي ّ أنـه ه يعتقد الدليل وال وجود للدليل، ولكن نحن نعلـمّلعل

ًفقهاؤنا بحكم وال دليل موجود عندهم، نعم ذلك ممكن عقال ولكن يـستحيل 
 . ًوقوعا، فشيخ الطائفة ال يمكن أن يفتي بفتوى وال يوجد عنده دليل

 .اعتقاد الفقيه : أي،<اعتقاده>: )قدس سره( قوله •
 .ّاستقرائي <إىل يقني>: )قدس سره( قوله •
وعـىل األخـري يـدخل يف نطـاق إحـراز صـغرى الـدليل >: )قدس سره ( قوله •

ّإنـام  اإلمجاع يكشف عن احلكم الـرشعي، وّ األستاذ الشهيد مل يقل إن<الرشعي
ى ي عىل احلكـم الـرشعي، فهـو يتبنّـّقال إن اإلمجاع يكشف عن الدليل الرشع

ًاألساس الرابع، وحينئذ فال يكون اإلمجاع كاشفا عن احلكم الـرشعي مبـارشة  ٍ
 ،ًيكـون كاشـفا عـن الـدليل الـرشعيّإنام ه املشهور من األصوليني، وّيدعيكام 

 .وذاك الدليل هو الدليل عىل احلكم الرشعي



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 )رمحه اهللا( ّفأجوبة املصن •
 )رمحه اهللا( مصطفى اخلميني ّالسيدأجوبة  •
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 ّحقـق يف بيـان اعرتاضـات امل)قدس سـره  (ستاذ الشهيد يف هذا املقطع يرشع األ
 .األصفهاين عىل كيفية اكتشاف الدليل الرشعي من اإلمجاع

 

 عىل كيفية اكتشاف الدليل الرشعي من )قدس سره ( األصفهاين ّحققاعرتض امل
يكونـوا قـد أن ّإمـا مجعوا عىل حكم ما، أّإن الفقهاء الذين : اإلمجاع، بام حاصله

 ملكانتهم العلمية ؛همّاستندوا يف حكمهم إىل دليل أو ال، والثاين يستحيل يف حق
ز عـن ّ يف األحكام وطريقتهم يف التحر)عليهم السالم ( ةّوديدهنم يف االنقطاع إىل األئم

ّالقول بالرأي ومستحـسنات األوهـام، فالبـد أن يتعـني ّ وهـو أهنـم قـد ّاألول ّ
َظاهرا هلم وخفياستندوا إىل دليل كان  أن ّإمـا  علينا، وهذا الدليل ال خيلو أمره ً

 .  أو يكون هو اإلمجاع أو العقل،ةيكون من الكتاب أو من السنّ
يـد أن ّوال يمكن أن يكون هذا الدليل هو آيـة مـن القـرآن؛ ألنـه مـن البع

ّ فـإن  علينا وجه الداللة فيهـا، ولـو فـرض ذلـكًيستظهروا حكام من آية خفي
 .عليناّ حجة ستظهارهم ليسفهمهم وا

سـننقل الكـالم إىل هـذا ّننـا وال يمكن أن يكون مدركهم هـو اإلمجـاع؛ أل
ّاإلمجاع الذي صار مدركا المجاعهم، فنسأل عن مدركه وأساس حج ّيته، فالبد ً

 .أن ننتهي يف األخري إىل مدرك آخر
 أن ّتـصورّوال يمكن أن يكون مدركهم يف إمجـاعهم هـو العقـل؛ ألنـه ال ي

 يمكن أن يعتمدوا عليهـا وتبقـى ،ّتوجد قضية عقلية يستفاد منها حكم رشعي
 من خالهلا إىل األحكام الـرشعية ّتوصلالقضايا العقلية التي يّ ألن ؛خافية علينا

 .ّالبد أن تكون قطعية وواضحة لدى العقالء يف مجيع العصور
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ّإذا البد أن يكون مدركهم يف اإلمجاع هـو الـسنّ كـام هـو ـ ة ة، وهـذه الـسنًّ
اإلمام وفعله وتقريـره، وال يمكـن أن يكـون مـدرك قول تشتمل عىل ـ معلوم 

 الستحالة ذلك يف عرص ؛املجمعني هو القول املشافهي لإلمام أو فعله أو تقريره
 .الغيبة، فينحرص املدرك إلمجاعهم يف اخلرب احلاكي لقوله أو فعله أو تقريره

 : عىل النظرية)قدس سره(هاين  األصفّحققمن هنا تأيت اعرتاضات امل
 ّوحيث ال يقطع وال يظـن>:  يف هناية الدراية)قدس سره ( قال :ّاألولاالعرتاض 

 أو برؤيتهم لفعله أو لتقريره، بل ربـام ال حيتمـل )عليه الـسالم  (بسامعهم لقول اإلمام 
كي من األوحدي، فال حمالة ينحرص املدرك يف اخلرب احلاّإال ذلك يف زمان الغيبة 

 .)١(< أو فعله أو تقريره، وفيه املحذور من حيث السند والداللة)عليه السالم(لقوله 
ّنحن نسلم أن اإلمجاع يكشف عن وجود الـدليل الـرشعي، : توضيح ذلك ّ

رواية ملا ذكرناه، فإذا كان رواية مـن ّ أنه ولكن هذا الدليل الرشعي من الواضح
فقبـوهلم لتلـك .  سـندها أو داللتهـاه لو وصلت إلينا لناقشنا يفّالروايات فلعل

لـسنا ّننـا أل ؛ًالرواية وعدم مناقشتهم هلا سندا وداللة ال جيعلهـا مقبولـة عنـدنا
ني ّتقدمفقهاء املّأن النا نرى ّ فإن؛ني، ولذلك نظري يف الفقهّتقدمدين للفقهاء املّمقل

ًشيئا آخـر، ين يستفيدون منها ّتأخرًيستفيدون من رواية ما شيئا ولكن الفقهاء امل
ني استفادوا من الروايات التـي ّتقدماملّ فإن من قبيل احلكم بنجاسة أهل الكتاب

بأيدهيم نجاسة أهل الكتاب ولكن الفقهاء املعارصين استفادوا من نفـس تلـك 
وهكذا روايات نـزح مـاء البئـر إذا وقعـت فيـه . الروايات طهارة أهل الكتاب

نـا ء فقهاّدوا منهـا وجـوب النـزح ولكـنني اسـتفاّتقدمالفقهاء املّ فإن نجاسة،
 .  استفادوا منها استحباب النزحّحققين بعد املّتأخرامل

مجاع كاشف عن الدليل الرشعي، فهذا الـدليل ّأن اإل ّمتاميةإذن عىل فرض 
                                                 

 .١٨٥، ص٣ج: ، مصدر سابقهناية الدراية )١(
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 .ًالرشعي لو وصل إلينا قد نناقش فيه سندا أو داللة
م لو عثروا عىل هذه ّع أهنم>:  يف هناية الدراية)قدس سـره ( قال :االعرتاض الثاين

ضـوا هلـا يف ّم مل يتعرِاألخبار الصحاح الظاهرة الداللة يف مـوارد إمجـاعهم، فلـ
 .)١(<يةستداللجماميع األخبار وال يف الكتب اال

ن قد اعتمـدوا عـىل روايـة فلـامذا مل وّتقدملو كان الفقهاء امل: توضيح ذلك
نجـد يف ّأننا مع ! ية؟ستداللهم االينقلوها إلينا يف موسوعاهتم احلديثية أو يف كتب

فلو . ًالروايات التي ال يعملون هبا فضال عن الرواية التي عملوا هباّ حتى كتبهم
لـيس مـن املعقـول أن ؛ إذ يف كتـاب واحـدّأقـل كانت موجودة لنقلت إلينا ال 

 منـشأ إلمجـاعهم تا عىل عدم نقل تلك الروايـة التـي صـاروؤيكونوا قد تواط
 . احلكم الرشعيفاقهم عىل ّوات

 )قـدس سـره   (د اخلـوئي ّوألجل هذين اإلشكالني أنكر بعـض الفقهـاء كالـسي
ن إ، وًمجـاع أصـال اإلّجيـةال مـستند حل>: اإلمجاع مـن األسـاس، وقـالّحجية 

 مـن أكـابر األصـحاب ّحقـقمجـاع امل خمالفـة اإلّنأّإال ، ّحجةمجاع ال يكون اإل
مجـاع مـن  اإلّحتقـق منـاص يف مـوارد  فـال،ال نجرتئ عليهّ مما وأعاظم الفقهاء

 .)٢(<االلتزام باالحتياط الالزم، كام التزمنا به يف بحث الفقه
   األصفها ّحقق   اع اضات ا ّا صنفأجو ه 

 ّحقـقمـع املّ احلـق ّ يرى األستاذ الـشهيد أن:اجلواب عىل االعرتاض الثاين
ال يعقـل ّنه إ : فقوله، معه من جهة أخرىّوإن مل يكن احلقاألصفهاين من جهة، 

 لو كـان مـستند اإلمجـاع هـو الروايـة ّألنهًأن يكون اإلمجاع كاشفا عن الرواية؛ 
                                                 

 .١٨٦، ص٣ج: ، مصدر سابقيةهناية الدرا )١(
 :، مكتبة الداوري، الطبعـة اخلامـسةللبهسودي اخلوئي، بحث تقرير ، مصباح األصول)٢(

 .١٤١ ص ،٢ج 
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ّ ولكـن مـن قـال أن الـدليل الـرشعي ،وصـحيحّ تـام لنقلت إلينا، هذا القـول
 . منحرص يف الرواية، فقد يكون الدليل الرشعي هو فعل املعصوم أو تقريره

يف تقريـره الكفايـة، فـالتقرير ّ فـإن م،ولو غضضنا النظر عن فعل املعـصو
 ني من أصـحابناّتقدم الفقهاء املّعية دليل عىل احلكم الرشعي، ولعلّلسرية مترش

ًوجـدوا ارتكـازا   ـ منهـاني للغيبة الصغرى أو قريبينمعارصكانوا ّحيث إهنم ـ 
 .ًعيا عىل هذا احلكم الرشعي، فأفتوا بذلك احلكمّمترش

ّأن  هـو خـري قرينـة عـىل )قـدس سـره   ( األصـفهاين قّحقّبل نقول إن إشكال امل
 لـو ذكـر :ًفمـثال. دليل الرشعي ليس رواية، بل هو ارتكاز وعمـل املتـرشعةال

ال يوجد عندنا دليل عىل وجوب البدء يف الوضوء من املرفق، ولكن ّ أنه الفقهاء
يكـون أن ّالبـد بـدء ّأن الّوجدنا أن فقهاء الطائفة من الصدر األول أمجعوا عىل 

 عـىل ّإالًمن املرفق وال جيوز الوضوء منكوسا، فهذا اإلمجاع ال نستطيع تفـسريه 
 .ًني كان قائام عىل ذلكّتقدمأن ارتكاز املترشعة والشيعة يف زمان فقهائنا امل

عة تكشف عن احلكـم الـرشعي ّ سرية املترشّبأنًا مرارا القول  منّّتقدموقد 
 ؛ إمـضاء الـشارعّتوسـطا تكـشف عنـه بّهنإًمبارشة، بخالف السرية العقالئية ف

ّأن املترش: بمعنى ّ نقـول إن هـذا البنـاء ال ،ا بنـوا عـىل فعـلّعة ملّعة بام هم مترشّ
!  فلامذا هذا البناء؟،لو مل يكن رئيسهم قد أمر بذلكّإال  و، من رئيسهمّإاليكون 

ّخصوصا إذا فرضنا أن ذلك االرتكاز املترش  .ي عىل خالف امليل العقالئ،عيً
ّ إذا أراد شخص أن يغسل وجهه فإنه يغسله بشكل عشوائي وكـيفام :ًفمثال

أن يضع يده ويغسل من قـصاص الـشعر فهـذا عـىل خـالف الطبـع ّأما . ّتفقا
مجعوا عىل وجوب البدء يف غسل الوجه مـن أفعندما نجد الفقهاء قد . العقالئي

 مـستند لـذلك الّ أنه قصاص الشعر مع عدم وجود الدليل عليه، فهذا ال يعني
 ّن من عـرص الـنصواإلمجاع، بل مستنده هو ما وجده فقهاء عرص الغيبة القريب

ّمن أن املترشعة التزموا هبذا الفعل، فأفتوا بـذلك مـن دون ذكـر املـدرك، ولـو 
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ًر عليهم ذلك ألنه ليس لفظا، وّأرادوا أن يذكروه لتعذ  .هو فعل خارجيّإنام ّ
ذلك ّ ألن ؛ّاألول يندفع االعرتاض ّتقدم  بام:ّاألولاجلواب عىل االعرتاض 

هـو االرتكـاز، ّإنـام ُينـاقش يف سـندها أو داللتهـا، وّ حتـى املدرك ليس روايـة
ًنعم، لو كان املـدرك روايـة لناقـشناها سـندا أو . ًواالرتكاز ليس قابال للتخطئة

مجـاع  حلقة وسيطة بـني اإلّأن هناك )قدس سره (يرى األستاذ الشهيد هنا ومن . ًمتنا
ًفاإلمجاع ليس كاشفا عـن احلكـم . عةّوبني احلكم الرشعي، وهي ارتكاز املترش

هو كاشـف عـن االرتكـاز ّإنام ًالرشعي مبارشة كام يف األسس الثالثة األوىل، و
 . عن احلكم الرشعيٌ املترشعي كاشفُعي واالرتكازّاملترش
ٍ مدار وجود عـدد ه، بل ندورّحتقق اإلمجاع وعدم ّحتققنا ال ندور مدار ّ إنّثم

ًني يكون كاشفا عن ذلك االرتكاز أو عدم وجود ّتقدممن الفتاوى من فقهائنا امل
ني كـان يكفـي الكتـشاف ّتقـدم عرشة من الفقهاء املّفلو فرضنا أن. ذلك العدد

ذلك الوسيط والكتشاف ذلك االرتكاز، وعندما راجعنا كلامت هؤالء العرشة 
ٍئذ حيصل لنا دليـل عـىل احلكـم الـرشعي، وجدناهم يفتون بتلك الفتوى، فحين

  .ثر لهأجد خمالف أو خمالفان أو ثالثة فال ُوإن و
 هـذا ّ أننـدور مـدارّإنام  وه،إذن نحن ال ندور مدار وجود املخالف وعدم

نـا ّنأافرتضـوا . هاملقدار بحساب االحتامل يكشف عن الوسيط أو ال يكشف عن
نكتشف ذلـك الوسـيط الـذي هـو ّتى  حنيّتقدمنحتاج إىل عرشة من فقهائنا امل

َّاالرتكاز املتلق  ّوجـدنا أنوى من الطبقات السابقة، وجئنا إىل فقهاء عرص الغيبة ُ
 عرش، عرشة منهم أفتوا بفتوى واحـدة، فهـذا يكفـي الستكـشاف اعددهم اثن

ّ قلنا إن العرشة تكفي الستكشاف ذلك الوسيط، وخالف ّألنهاحلكم الرشعي؛ 
ّلو وجدنا أن فقهاء عرص الغيبة ثامنية مـنهم أفتـوا بفتـوى ّأما . ّؤثراالثنني غري م

 ؛ٍواحدة ومل نعلم آراء الباقني فحينئذ ال حيصل لنا الكشف عـن ذلـك الوسـيط
ال يوجد عندنا خمـالف، إذن نحـن ال نـدور مـدار ّ أنه ، معٍالعدد غري كافّألن 
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 الفقهـاء ّتفاق ار منا املقدّأن هذاندور مدار ّإنام وجود املخالف وعدم وجوده و
 .يكشف عن الوسيط أو ال يكشف

ًا ّ جـدّمهمةها، وهذه مسألة ّتفاق اآلراء وعدم اّتفاقًإذا نحن ال ندور مدار ا
اإلمجاع تدور مدار وجود املخـالف وعـدم ّ حجية ّهلا أثرها يف الفقه، فلو قلنا إن

ّوجوده، فلعلك لن جتد إمجاعا عىل أي  ّتفـقجد إمجـاع م ال يوّألنه مسألة فقهية؛ ً
ّأمـا .  خمالف ولو واحـدّتفاق يوجد لذلك اال ماعليه عند مجيع الفقهاء بل عادة

ّإنـام اإلمجاع وجود املخالف وعدم وجـود املخـالف، وّ حجية لو مل نجعل مدار
 هـذا املقـدار  فـإن كـانجعلنا املدار هو استكشاف الوسيط وعدم استكـشافه،

مـع وجـود املخـالف، وإن كـان هـذا ّ حتـى ّ حجةيكشف لنا عن الوسيط فهو
 . وإن مل يوجد املخالفّحجةاملقدار ال يكشف عن هذا الوسيط فهو ليس ب

   األصفها ّحقق  صط  ا مي    اع اضات ا ّا سيدأجو ة 
 يف تقريـرات بحثـه األجوبـة عـىل )قـدس سـره  ( مـصطفى اخلمينـي ّالسيدذكر 

هم ّتفـاق من اّبأن>: ّاألولعرتاض  األصفهاين فأجاب عن االّحققاعرتاضات امل
 القـدماء وأربـاب ّتفـاقة، ومن اّاصسند مورد وثاقتهم اخلّأن ال ّيف احلكم، يتبني

ني الذين هم ال يعملون االجتهادات الدقيقة يف فتـاوهيم، حيـصل ّولاحلديث األ
 .)١(< اخلرب املوجود عندهم ظاهرّبأنالوثوق واالطمئنان 

بعـد أن اسـتبعد احـتامل  ـ ض الثـاين فأجـاب عنـهبالنسبة إىل االعرتاّأما و
ه هيـون بعـد ولكنّ>: بقوله  ـوجود رواية لدهيم وعدم نقلها يف اجلوامع احلديثية

 مع ،ل يف تأريخ حياهتم، واغتشاش باهلم، وعدم العثور عىل كثري من اآلثارّالتأم
 .)٢(<رضابهأو ة إىل الكايفين، فلم تصل السنّّتأخرإمكان عدم نقل الطبقة األوىل للم

                                                 
 .٣٦٠ص  ،٦ج : ، مصدر سابق حتريرات يف األصول)١(
  ٣٦٠ ص ،٦ج : ، مصدر سابق حتريرات يف األصول)٢(
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ّ 

فقهاء ّأن المنا معكم ّ، سل< الفقهاء ال يفتون بدون دليلّنأ>: )قدس سره  (قوله •
 .ال يفتون بدون دليل

 .، أولئك الفقهاء<أن يكونوا>: )قدس سره( قوله •
اعتقـد  : أي،<قد استندوا إىل رواية عن املعصوم اعتقدوا ظهورهـا>: قوله •

 .ًتلك الرواية سنداّ حجية  تلك الرواية يف إثبات احلكم واعتقدواالفقهاء ظهور
لعنـا عليهـا ّطاوليس من الرضوري أن تكون الرواية يف نظرنا لـو >: قوله •

 . هذا من حيث الداللة.من تلك الرواية : أي<ظاهرة يف نفس ما استظهروه منها
ًبار الروايـة سـندا ليس من الرضوري أن يكون اعتّ أنه كام>: )قدس سره ( قوله •

ًاعتبار الروايـة سـندا عنـد  : أي،<ًعند املجمعني مساوقا العتبارها كذلك عندنا
ًاملجمعني قد ال يكون مساوقا العتبار الرواية سندا عندنا   عىلّإال إذ قد ال نبني ؛ً

 إذ ؛خرب الثقـةّ حجية ني كان عىل أوسع منّتقدم ولكن مبنى امل،خرب الثقةّحجية 
التقـسيم إىل احلـسن ّ ألن ؛الثقة وما هـو أوسـع منـه وهـو احلـسنيقبلون خرب 

قبل العالمة فال يوجـد عنـدنا مثـل ّأما مة، ّوالضعيف والثقة والعادل هو للعال
رواية لـو وصـلت ّأن الهذا التقسيم للروايات بحسب السند، فمن أين تقولون 

ًت سندا أيضا عندنا؟ّإلينا لتم ً! 
ة عـىل احلكـم ّة دالّخاصعن وجود رواية إن أصل كشف اإلمجاع >: قوله •

ة وتلـك ّه توجد رواية ولكن عامـّ لعل،ها قيود احرتازيةّ، هذه كل<ًليس صحيحا
ة عـىل احلكـم ّة دالـّخاصوصلت إلينا ومل نستفد منها احلكم، نعم وجود رواية 

 .ًاّ هذا بعيد جد. ولكن مع ذلك مل ينقلوه إلينا،الرشعي هي مستند اإلمجاع
ا نجد يف مصادر احلديث رواية من هذا القبيـل ّإن كنّننا أل>: )دس سره ق( قوله •

روايـة التـي صـارت هـي مـستند ّأن ال : أي،<فهي واصله بنفـسها ال باإلمجـاع
 الروايـة إن يف تلـكاإلمجاع عندهم واصلة بنفسها إلينا ال باإلمجاع، فنحن ننظر 
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ًت سندا وداللة عملنا هباّمت  .ة لإلمجاع فال قيمّ وإن مل تتم،ً
 . وجود رواية ومل تصل إلينا<ٍ حينئذّإذ كيف نفرس>: )قدس سره( قوله •
 .مع كون تلك الرواية : أي،<مع كوهنا>: )قدس سره( قوله •
إن اإلمجاع من أهـل النظـر والفتـوى مـن فقهـاء : فنقول>: )قدس سره ( قوله •

 سيأيت بعد ذلك منه القـول هّألنها قيود احرتازية ّ، هذه كل<نيّتقدمعرص الغيبة امل
حصل عـىل ارتكـاز ّ أنه نقبل اإلمجاع الذي نحتملّإنام إمجاع، وّ كل ال نقبلنا ّبأن

 ـ ًمـثالــ  ّه الشهيد األول والثاينّيدعياإلمجاع الذي ّأما ، ّقريب من عرص النص
 .فال قيمة له بالنسبة إلينا

مل يبتعد من ّ أنه اعتبار اإلمجاعات هلا قيمة إىل زمان شيخ الطائفة فقط ب،نعم
 ومـيالده كـان يف سـنة ،هــ٤٦٠وفاتـه كانـت يف سـنة ّ ألن ؛ً كثرياّعرص النص

ّ وهذه الفرتة مل تكن بعيدة كثريا عن عرص النص،هـ٣٨٥ الغيبة الـصغرى ّ ألن ؛ً
 سـنة ٥٦ فيكون بني الشيخ وبـني آخـر عـرص الغيبـة ، هـ٣٢٩ت إىل سنة ّامتد

ُتقريبا، فاالرتكازات بعد  َ ّأما كانت موجودة ويمكن أن تنتقل إىل شيخ الطائفة، ً
 تلك االرتكازات باقيـة ّلو ابتعدنا عن زمان شيخ الطائفة فال يمكن أن نقول أن

ّكثريا من ارتكازات املترشّ ألن ؛عىل حاهلا ومـن زمـان . ر بفتاوى الفقهاءّعة تتأثً
رة ّون متـأثعة تكـّشيخ الطائفة بدأت الفتيا بشكل واضـح، فارتكـازات املتـرش

 . )عليه السالم(ا مأخوذة من املعصوم ّبفتاوى الفقهاء ال أهن
 األصفهاين ّحقق امل: أي<عىل النحو الذي فرضه املعرتض>: )قدس سـره  ( قوله •

 . يف اعرتاضه الثاين
، بل <ًلكي يبدو عدم ذكرها يف كتب احلديث والفقه غريبا>: )قدس سره ( قوله •

هـو ّإنـام دليل مل يكن هذه الروايـة وّأن الًمر دليال عىل نحن نجعل غرابة هذا األ
 .االرتكاز املترشعي

ٍ حينئـذ ّي هذا االرتكاز والوضوح هو الذي يفرسّ تلقّألن>: )قدس سـره  ( قوله •
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د ومع ذلك ّمل يكن عندهم دليل حمدإذ  ّألنه، <نيّتقدمإمجاع فقهاء عرص الغيبة امل
 .ّهم دليل غري لفظيوصل إليّ أنه َّالبدقول ن ،مجعواأ

ً، لفظا وفعال<ّةجمموع السن>: )قدس سره( قوله • ً . 
 . الفقهاء واملجمعني<إليهم>: )قدس سره( قوله •
 يف النقطـة الثانيـة، بـل <وهبذا يزول االستغراب املـذكور>: )قدس سره ( قوله •

 .دليل مل يكن رواية بل هو ارتكازّأن الًيكون دليال عىل 
 .إىل تلك الرواية : أي،<إليها>: ) سرهقدس( قوله •
 .، أولئك املجمعني<واّتلقّإنام و>: )قدس سره( قوله •
 .، يعني لفظية<ليس رواية اعتيادية>: )قدس سره( قوله •
 . أو داللةًا الرواية سندّمتاميةعدم  : أي،<تهاّعدم متامي>: )قدس سره( قوله •
، ذلـك الـذي <تناع واالرتكـازالق من اّالعام ّبل هذا اجلو>: )قدس سـره  ( قوله •
 .لو أرادوا نقلهّ حتى  وهو غري قابل للنقل،اه الفقهاء يف عرص الغيبةّتلق

وجوهر النكتة يف املقام هو افـرتاض الوسـيط بـني إمجـاع >: )قدس سره ( قوله •
، إذن نحـن ال <أهل النظر والفتوى من فقهـاء عـرص الغيبـة والـدليل الـرشعي

عي ّ االرتكـاز املتـرشّتوسـطنستكشفه بّإنام كم الرشعي مبارشة ونستكشف احل
ة الـسابقني املعـارصين فقهاء عرص الغيبـة مـن طبقـات الـروااه ّالعام الذي تلق

 .)عليهم السالم(ة ّلألئم
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 ورشوط أساسـية ّكليةأن تراعى كضوابط ّالبد هناك جمموعة من الرشوط 
ّيف كـل إمجـاع يريـد أن يكـون ّأنه :  بمعنىلكشف اإلمجاع عن الدليل الرشعي،

 ،الـرشائطّالبد أن توجد فيـه تلـك ًكاشفا عن ذلك الوسيط الذي هو االرتكاز 
هذه ال يمكـن أن تـذكر يف فالرشوط اجلزئية التي ختتلف من مورد إىل مورد ّأما 

ّتتبع يف كل مسألة فقهية يف حملّإنام علم األصول و ها لكشف اإلمجاع عن الـدليل ّ
مساعدة عـىل استكـشاف ذلـك   ـّأقلال  ـ  أو،ة الذكرّتقدمالرشعي بالطريقة امل

 .الوسيط عن طريق اإلمجاع
 

 من قبـل فقهـاء عـرص الغيبـة ، يف الفتوىّتفاق اال أن يكون:ّاألولالرشط 
عني املعـارصين ّصل عهـدهم بعهـد الـرواة ومحلـة احلـديث واملتـرشّالذين يتـ

 لـدى ّأن يكشفوا عـن ارتكـاز عـاميمكن هم الذين أولئك ّ ألن ؛للمعصومني
ّالشهيد األول والثاين أمثال ها ّيدعيلتي مجاعات ااالّأما  .ةّالطبقة املعارصة لألئم

مجاعـات ال يمكـن أن تكـون كاشـفة عـن احللقـة فهـي إ ...صاحب البحـارو
 .صيبتطئ وقد ختركها وقد امجاعات هلا مدهذه اإلنعم،  .الوسيطة

يمكـن أن التـي  اتمجاعـاإلّ إىل أن )قدس سـره  (الشهيد يذهب األستاذ من هنا 
د املرتـىض إىل ّالـسيو يف كلامت الشيخ املفيد ردةالوامجاعات االهي ّ حجة كونت

 عـن ّتـأخرالـواردة يف كلـامت مـن مجاعات االّأما ،  الطويسزمان شيخ الطائفة
  .ّحجةشيخ الطائفة فليست 

 عـىل فتـاوى ًالأن يكـون اإلمجـاع مـشتم>:  يف تقريرات بحثهصنّفقال امل
التطبيق ّ ألن ؛ّتأخرين منهمّفقهاء األقدمني من علامء اإلمامية، وال أثر لفتاوى امل
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ًاألقوى لكاشفية اإلمجاع إنـام هـو باعتبـار جعـل اإلمجـاع كاشـفا عـن احللقـة  ّ ّ
ّالوسطى من جيل الرواة وأصحاب احلديث الذين تسلموا هـذا االرتكـاز مـن 

ّ، وهو ال يمكـن كـشفه إال )عليهم الـسالم (ّجيل الرواة واحلديث من أصحاب األئمة 
ّء من علامئنا املتصلني بأولئـك األصـحاب الـذين يـشكلون قبل إمجاع القدمامن  ّ

ّ الوسطى، فاحللقة الوسطى إذا مل تكن إمجاعية عند األقـدمني، فهـي وإن احللقة
ًكانت إمجاعية عند املتأخرين، فال تفيد شيئا، إذن فاحللقة الوسطى ال يثبـت مـا  ّ ّ

ّ األقدمني املتصلني هبا مـن ّ إال بإمجاع)عليهم الـسالم ( ّمن ارتكاز أصحاب األئمةتنقله 
 .)١(<علامئنا

حـوا ّ هبا منهم قـد رصّأن ال يكون املجموعون أو مجلة معتد: الرشط الثاين
 ىوا عىل فتوّتفقاقد ئة فقيه يف زمان عرص الغيبة اإذا وجدنا مف ،د هلمّبمدرك حمد

 إىلعندما يذكر احلكم يذكر بعضهم ولكن عندما جئنا إىل كلامهتم وجدنا أن ما، 
فتـوا بـاحلكم أبـاقني عنـدما ّأن النحتمل ففي هذه الصورة  ،روايةجنب احلكم 

نرجـع إىل تلـك الروايـة فإننـا  ًادّ فإذا كان املدرك حمد، عىل هذه الروايةوااعتمد
ً سندا وداللة أو ال،ّتامةا ّأهنهل لنرى   قبلناهـا، ولكـن ال مـن بـاب تّفـإن متـ ً

 .ي عىل احلكم الرشعيقيام الدليل الرشعباب اإلمجاع بل من 
فهمنا من الرواية التي استندوا إليها ما مل يفهموه منها، كام لو فهمنا نعم، لو 

 وكـانوا ، وكان فهمهم خالف الظاهر،منها االستحباب وفهموا منها الوجوب
الروايـة كانـت حمفوفـة ّ أن هـذه عـىلهذا يكون قرينـة ف ، عىل هذا الفهمنيّتفقم

ًوا مجيعا عىل أن يفهموا شيئا عـىل خـالف ّتفقكيف ا ّإال و،بقرائن ضاعت علينا ً
أن تكون تلـك الروايـة قـد ّالبد بحساب االحتامل، إذن هذا بعيد ّ فإن ،ظاهرها

يف تعيـني ّ حجـة  فمثل هذا اإلمجـاع يكـون،ةّ لفظيوأة ّحاليّإما حيطت بقرائن، أ
                                                 

 .٤٤٨، ص٩ ج: ةعمليبحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول ال )١(
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 .املراد من الرواية
 بعد ألف سـنة هأيت إىل ظهورعندما نو ّد ومعنيّ مدرك حمدهناك كان  إذانإذ
هـذا ف ،منـهاملعارصون  فهمه ّخيتلف عاموا عليه ّتفقون واّتقدمفهمه املّ أن ما نجد

م كـانوا قـريبني مـن ّ باعتبار أهنـ؛ ذلك الظهور هو الصحيحّية عىل أنّقرينة مقو
محلة الـرواة وعة ّسرية مترشمن ، وكانت القرائن موجودة بأيدهيم، ّعرص النص

 .هلمن يعارصامل
يف عـرص الـرواة ّ أنـه  عـىلّتـدلأن ال توجد قرائن عكسية : الرشط الثالث

ال يوجــد ذلــك االرتكــاز والرؤيــة  )علــيهم الــسالم(ة ّئمــعة املعــارصين لألّواملتــرش
إذا وجـد فـ ،نيّتقـدممجاع الفقهاء املإالواضحة اللذين يراد اكتشافهام عن طريق 

لكن كان مبـتىل بقـرائن معاكـسة ٍعندنا إمجاع كاف الكتشاف ذلك االرتكاز، و
إمجاع الفقهاء هبذا املقدار يكفي الكتشاف هـذا الوسـيط ّأن  : أيهلذا االرتكاز،

ّأن كتب علم الرتاجم وجدنا و كتب التاريخوولكن عندما راجعنا أسئلة الرواة 
ففـي هـذه  ، قرائن تثبت عكس ذلك االرتكاز الذي اكتشفناه من اإلمجـاعهناك

ما ذكرناه يف : ومن أمثلة ذلك> ،الكتشاف الوسيطّ حجة إلمجاعااحلالة ال يكون 
ّبحث طهارة الكتايب ونجاسته، فإننا استندنا إىل قرائن عديـدة  مل ّ أنـه  عـىلّتـدلّ

ّيكن يوجد ارتكاز النجاسة الذاتية يف احللقة الوسطى من طبقة أصحاب األئمة  ّ
 .الذين أورثوها الفقهاء األقدمني )عليهم السالم(

: مجلة هذه القرائن التي استندنا إليهـا يف عـدم وجـود هـذا االرتكـازومن 
 مـن أصـحابه عـن طهـارة )عليـه الـسالم   (نفس روايات الباب والسائلني من اإلمام 

ّالكتايب ونجاسته، فحتى يف تلك الروايات التي يكون اجلواب فيها أحد مدارك 
مل تكـن ّ أنـه ىلسـؤال الـسائل عـالقول بالنجاسة، فمع هذا استشهدنا بصياغة 

 وغـريه مـن   كام تعرف هـذا يف روايـة احلمـريي،ّالنجاسة الذاتية مركوزة عنده
 .األصحاب
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 ارتكاز يف طبقة أصـحاب وجد قرائن عىل عدم وجودتال ّ أنه واحلاصل هو
ّ؛ ألهنا لو وجدت لكانت معارضة لكاشفية اإلمجاع ومانعة من )عليهم الـسالم  (ّاألئمة  ّ

ّت وإنتاجه، كام هو احلال يف روايـات طهـارة الكتـايب، إعامل حساب االحتامال
 عنـه بعـد افـرتاض )عليـه الـسالم  (حيث استنتجنا من طرز أسئلة أصحاب املعصوم 

كل امليتة ونحـوه، اسـتنتجنا عـدم وجـود ارتكـاز لـدى أكونه يرشب اخلمر وي
 .)١(<السائلني عن النجاسة

ي ّسائل التـي نحتمـل تلقـأن تكون تلك املسألة من املـّالبد : الرابعالرشط 
 العـام للروايـات املعـارصة للمعـصوم ّجعنا اجلوا رّأما إذاحكمها من الشارع، 

 عليـهتوجـد ال   ـًمثال ـ  الذي أمجعوا عليه يف زمن شيخ الطائفةّأن هذا جدناوو
 أو كانت مسألة تفريعيـة قـد ،ًيه من قاعدة عقلية مثالّمكان تلقكان باإلو ،ةرواي

 .االكتشاف املذكورّ يتم  فال،طالقإن عموم دليل أو يستفاد حكمها م
 العـام يف الروايـات ّوّأن اجلـجـد ن  ـًمـثال ـ كتـاب الوسـائلفعند مراجعة 

ّأن هـذا معنـاه املسائل املستحدثة التي تـذكر يف الرسـائل العمليـة،  خيتلف عن
صـلّى اهللا   ( نبـيًفقديام كان السائل يـأيت الّ يف تغري املسائل، ّؤثررشائط االجتامعية تال

االستفتاءات يف ّأما  .. إذا كانت كذا وكذاّة يف طريق احلجّ يسأله عن الداب)عليه وآله 
 ً لـيس داخـالّألنهسئلة؛ ه األهذمثل املعارصون فال جتد ى هبا العلامء فتُالتي يست

ّالبـد  املسألة التي نريد أن نستكشف حكمها من اإلمجـاع :إذن. يف ابتالء الناس
من املـسائل ّ أن هذه  احتملناّأما إذاي حكمها من الشارع مبارشة، ّتلقأن حيتمل 

التفريعية التي مدركها قاعدة عقلية أو مدركها سرية عقالئية أو مدركها قواعـد 
موا املسائل ّ ومن هنا قس.ًهذا اإلمجاع ال يكون كاشفا عن ذلك االرتكازف ،ةّعام

 :الفقهية إىل قسمني
                                                 

 .٤٤٩ص ،٩ ج: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية )١(
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  .)عليه السالم(  حكمها من املعصومىّلقتُي: مسائل أساسية :ّاألول
هـي مـن ّإنام  و)عليه السالم (  حكمها من املعصومَّتلقُمل ي: مسائل تفريعية :الثاين

 .استنباطات الفقهاء
 ّ العامـةّنإ>: املبـسوط كتـاب ّمقدمـةمن هنا تفهم كالم شـيخ الطائفـة يف 

 .)١(< مقدار الفروع عندناًة الفروع وأنا أردت أن أصنع كتابا ليعرفواّهمنا بقلّتت
لو نظرنا إىل املـسائل التـي أخـذت مـن ّأننا  :هو ،ة الفروعّبقل االهتام ّورس
ًيمكن أن نفرع عليها أحكاما كثريةنعم، . لوجدناها قليلة )عليهم السالم ( ّاألئمة كـام  ،ّ

فـإذا كانـت تلـك . )٢(فر ـعا  معلينا إلقاء األصول وعلي : قال اإلمام املعصوم
ّلة من األصول التي يتلقاملسأ لـه كـون تى حكمها مـن الـشارع فهـذا اإلمجـاع ُ

 كانت املسألة من املسائل التفريعيـة فهـذا اإلمجـاع ّأما إذا ،ةيالقدرة عىل الكاشف
 .ليس له القدرة عىل الكاشفية

هـي أن ال تكـون املـسألة >:  يف تقريرات بحثـه)قدس سره ( قال األستاذ الشهيد
ّأن تكون املسألة مسألة يتوقف حلها عىل بيان مـن الـشارع : يّمسألة عقلية، يعن ّ

ًت عقلية أو مستنبطة، فإنه حينئذ ال يتم هذا الكالم أيـضا؛ إذ  فإن كانّفقط، وإال ّ ٍ ّ ّ
ّلعلهم استندوا إىل غري املدرك الرشعي املركوز، من قاعدة عقليـة ونحوهـا، ومل  ّ ّ

 .)٣(< ّيستندوا إىل مدرك مركوز متلقى من قبل الشارع
هذه هي الرشائط األساسية الستكشاف احلكم الرشعي عن طريق اإلمجاع 

 .بالتسلسل الذي ذكرناه
                                                 

 .١ ص١ يف فقه اإلمامية، جاملبسوط )١(
ّ جواهر الفقه، القايض ابن الرباج، حتقيق إبراهيم هبـادري، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي )٢(

ّالتابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، الطبعة األوىل،   .هـ١٤١١ّ
 .٤٤٩ ص٩ ج: باحث احلجج واألصول العمليةبحوث يف علم األصول، م )٣(
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ّ 

 .الطريقةوتسلسل تلك  : أي،<باإلمجاع وتسلسلها> :)قدس سره (قوله •
الـرشوط اجلزئيـة ّأمـا  ،ّكليةضوابط و ،<كرشوط أساسية> :)قدس سره ( قوله •

تتبع ّإنام هذه ال يمكن أن تذكر يف علم األصول وفآخر مورد إىل التي ختتلف من 
ّيف كل مسألة فقهية يف حمل ها لكـشف اإلمجـاع عـن الـدليل الـرشعي بالطريقـة ّ

مساعدة عىل استكـشاف ذلـك الوسـيط عـن طريـق ّأقل  أو ال ،ة الذكرّتقدمامل
 .اإلمجاع

 ذلـك  أن يكـونلّاألوالـرشط  : أي،<أن يكـون: ّاألول>: )قدس سـره  ( قوله •
هم أن ّ أولئك يمكن يف حقّألنه ؛انني من فقهائّتقدم يف الفتوى من قبل املّتفاقاال

ّوا ارتكازا من الطبقـات املعـارصة لألئمـّم تلقّنحتمل أهن ة أو الطبقـة املعـارصة ً
 ...صاحب البحـاروّها الشهيد األول والثاين، ّيدعياإلمجاعات التي ّأما  .ةّلألئم

هـذه ّإنـام  و،ات ال يمكن أن تكون كاشـفة عـن احللقـة الوسـيطةهذه اإلمجاعف
 .صيبتطئ وقد ختركها وقد امجاعات هلا مداال

مـع ّوإما  ،بال واسطة مبارشةّإما  ،<عني املعارصينّواملترش>: )قدس سره ( قوله •
 .واسطة واحدة ال أكثر

ون أن يكـشفوا  ال يـستطيعمّ فإهن،<ينّتأخردون الفقهاء امل>: )قدس سره ( قوله •
 .عي املعارص للمعصومّعن ذلك الوسيط الذي هو االرتكاز املترش

 .هلاالقريبني  : أي،<واملتامخني هلا> :)قدس سره( قوله •
 ذلـك قـد يقـيض عـىل ذلـك التـشكيك املعـارص يف ّفـإن>: )قدس سره ( قوله •

 مّولكـن نجـد أهنـ،  هذا التـشكيك يف زماننـا حـصل،<ظهورها يف ذلك املعنى
كـان خـالف الظـاهر ّ أنه  الفهم معّأن هذاأن نقول ّالبد ، ّوا عىل فهم معنيّتفقا

 هذا بعيد بحـسب ،م فهموا خالف الظاهرّمن باب الصدفة أهنأن يكون ولكن 
 .االحتامل



 ٤ج/  رشح احللقة الثالثة ........................................................................... ٤٠٨

يف عـرص الـرواة ّ أنـه  عـىلّتدلأن ال توجد قرائن عكسية >: )قدس سره ( قوله •
لـذين ليوجد ذلك االرتكاز والرؤية الواضـحة اال  ةّعة املعارصين لألئمّواملترش

لو كانـت هنـاك قـرائن ّإال  و،<نيّتقدميراد اكتشافهام عن طريق إمجاع الفقهاء امل
 .ي دور الكاشفية عن ذلك الوسيطّعكسية فاإلمجاع ال يستطيع أن يؤد

 .يف هذا اإلمجاع أو االكتشاف : أي،<وفيه>: )قدس سره( قوله •
 . احلكميّتلق : أي،<يهّتلق>: )قدس سره( قوله •
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ّأن إذا شـككنا يف فـ ،يّدليـل لبـوهـو  عن االرتكـاز ًااإلمجاع كاشفملا كان 
مـن االقتـصار عـىل القـدر ّالبـد  ف،هامجاع يشمل التفـصيالت أو ال يـشملاإل
مـن حـاز ملـك، ّأن علمنا من اإلمجاع ّأننا  :فلو فرضنا عىل سبيل املثال. نّاملتيق
 هـذا اإلمجـاع ؛الـسرية العقالئيـةومل نعلم ذلك مـن  ،ّازة سبب امللكية احليّنأو

عي بـالنحو الـذي بينّـاه فـيام ّالقائم من الفقهاء يكشف لنا عن االرتكاز املتـرش
ًا بـاملوارد ّ االرتكاز الذي كشف عن اإلمجاع كان خمتصّأن هذالو شككنا فسبق، 

 ّتمـسكنفهـل ً أيـضا،  تـشمل غـري تلـك املـواردم أّالتي كانت يف عرص النص
 باإلطالق؟
اإلنسان يستطيع أن يذهب إىل البحر وحيـوز كان  األزمنة القديمةيف : ًفمثال

يـذهب إىل املكـان وًيذهب إىل الغابة وحيوز شيئا مـن اخلـشب، وًشيئا من املاء، 
ًه مل يكن قادرا عىل حيـازة املعـادن ولكنًّالكذائي وحيوز شيئا من األمور املباحة، 

ً االرتكاز كان قـائام عـىل مـن حـاز ّبأننحن نعلم  و.ة يف باطن األرضاملوجود
دائـرة ّ فـإن يف مثـل زماننـاّأمـا ملـك، أو البحر أو ما شابه ذلك ًشيئا من الغابة 

التـي كانـت موجـودة يف األزمنـة املوارد بـة ّخمتـصسعت فهـي غـري ّاحليازة اتـ
 عـىل هـذه ملدائرة الضيقة أًمجاع كان قائام عىل هذه اّأن اإلفلو شككنا . القديمة

قائم عـىل ّ أنه  بإطالق اإلمجاع إلثباتّتمسكهل نستطيع أن نف ،الدائرة الوسيعة
القـدر وهـي  اإلمجاع إذا كان يف دائرة ضيقة ّبأنالدائرة الوسيعة؟ نريد أن نقول 

مجـاع قـائم عـىل ّأن اإل وكان يمكن فرض دائرة أوسـع منهـا وشـككنا ،نّقاملتي
 بـإطالق ّتمـسك يمكـن أن نفـال أو يـشمل الـدائرة الوسـيعة، الدائرة الضيقة

 .اإلمجاع إلثبات الدائرة الوسيعة
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 قطـع الـصالة ّقـام دليـل عـىل أنإذا : ل بمثال آخر، فنقولّويمكن أن نمث
اإلمجـاع، فـإذا ّإال ال يوجد دليل عـىل هـذا احلكـم ّ أنه وافرتضنا ،ًاختيارا حرام

 أستطيع أنفال  الصالة مل أقطعلو  ّبأينعلم وكنت أوأنا يف الصالة رأيت غريمي 
اإلمجـاع ّإن : قائـليقول قد  الصالة؟ جيوز قطع  ففي هذه الصورة هل،به حلقأ

ًا، ولكـن اإلمجاع إطالقـيف ّ ألن ؛يف هذه احلالةّ حتى  ال جيوز قطع الصالة:يقول
 وال ،نّيققترص فيـه عـىل القـدر املتـُي يّاإلمجاع دليل لبّ؛ ألن ّ تامهذا الكالم غري

 .ً عىل مثل هذه الصورة أيضاٌ اإلمجاع قائمّنأنعلم 
ّ أنـه نا وشككًاً قطع الصالة اختيارا لفظيةحرمعىل ّالدال  دليلال كان ّأما إذا

ففـي هـذه الـصورة جيـوز قطـع الـصالة، هل املدين يف الصالة يف صورة رؤية 
  .بإطالق حتريم قطع الصالة وإن رأيت املدين يف الصالة ّتمسكن

 ّدلـة وبـني األيّبـالـذي هـو دليـل ل بني اإلمجاع ّ فرق مهمّتضحومن هنا ي
ّالرشعية اللفظية التي هي ليست لب ففـي الـدليل اللفظـي  ،هـي لفظيـةّإنـام ية وُّ

 بـل ، بـاإلطالقّتمـسكال يمكـن اليف اإلمجاع فّأما  ، باإلطالقّتمسكيمكن ال
 ة فلـو كـان عنـدنا عـرش،جمعنين إلمجاع املّمن االقتصار عىل القدر املتيقّالبد 

أفتوا يف املسألة وحصل لنا اإلمجـاع ولكـن ثامنيـة مـنهم كـانوا يفتـون بالـدائرة 
 هو ّألنه ؛األضيقهو الذي يثبت ف بالدائرة األضيق، يان منهم يفتنياألوسع واثن

 .جمع عليهامل
ّثم إن اإلمجاع حينام >:  يف تقريرات بحثه)قدس سره (قال األستاذ الشهيد  ينعقـد ّ

ّوتتوفر فيه هذه اخلصوصيات، يكون له معقد، ويكون له إطالق ال حمالة، وهذا  ّ
ّاملعقد له قدر متيقن، وله إطالق يشمل ما زاد عىل القدر املتيقن ّ. 

إذا فرض انعقاد اإلمجاع عىل عدم جواز بيع النجس، فهـذا لـه قـدر : ًالفمث
ّمتيقن، ولكن بعض النجاسات خارجة عـن هـذا املتـيقن ّ، فيتمـسك بـإطالق ّ ُ

 .معقد اإلمجاع إلثبات املطلب فيه
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ّوهنا ينبغي االلتفات إىل أن كاشفية اإلمجاع بلحاظ القدر املتيقن أقوى مـن  ّّ
 اإلمجـاع قـام عـىل ّبـأنّلو افرتضنا أننـا قطعنـا ّ حتى  بلحاظ اإلطالق،تهّكاشفي
ّ فمع هذا، كاشفية اإلمجاع املتعلق باملطلق عن القضية.املطلق  املهملة أقوى مـن ّّ

ّكاشفيته عن القضية الكلية ّ خطـأ الفقهـاء املجمعـني يف تـشخيص أصـل ّ ألن ؛ّّ
هم يف تشخيص حدود هذا االرتكاز وامتداداتـه، ئاالرتكاز أبعد من احتامل خط

ّفاإلمجاع حينام ينعقد عىل املطلق، تكون كاشفيته عن القـدر املتـيقن أقـوى مـن  ّ
هم يف ئّللشك يف املجمعني، بل لكون احتامل خطّكاشفيته عن املطلق، وذلك ال 

 .)١(<االرتكاز هم يف تشخيص حدودئتشخيص أصل االرتكاز أقوى من احتامل خط
 :مطلبنيويف ختام املبحث نشري إىل 

ّ فـإن يف اإلمجاع املنقول،وليس َّ يف اإلمجاع املحصل ّتكلمإىل هنا كنا ن: ّاألول
 َّ خرب الواحد وال عالقـة لـه بمحـلّجيةحاإلمجاع املنقول له بحث آخر مرتبط ب

 .الكالم
ا بـصدده هـو اإلمجـاع البـسيط ال اإلمجـاع  هذا اإلمجاع الذي كنّـّإن: الثاين

 .الكالم يف العنوان التايلّ حمل  وهذا هو،بّاملرك
ّ 

اإلمجــاع ّخــتص ا : أي،< عليــهّتفــقباملقــدار املّخــتص ا>: )قــدس سـره  (قولــه •
 . عليه بني أهل النظر والفتوىّتفققدار املوالكشف بامل

ًفمـثال  ،<ففيام إذا اختلفت الفتاوى بالعموم واخلـصوص>: )قدس سـره  ( قوله •
 ال بالعموم يف قبال اخلـصوص بـل ،ا باخلصوصي بالعموم واثنان أفتوافتأثامنية 
 والـذي يثبـت ، أفتوا بـذلك للعمـوم أفتـوا بـذلك اخلـصوص وأوسـعنالذي

مجمـع بالعموم فلـيس ّأما  ، هو املجمع عليه بني العرشةّألنه ،هوط باإلمجاع فق
                                                 

 .٤٥٠، ص٩ ج: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية )١(
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 .عليه بني العرشة
املهملـة يف قـوة ّ؛ ألن  يعني اجلزئية،<بنحو القضية املهملة>: )قدس سره ( قوله •
 .اجلزئية
 ،<طالقات التفصيلية للحكمًأقوى دائام من كشفه عن اإل>: )قدس سـره  ( قوله •

 ولكـن تفـصيالت ،أصـل االرتكـاز ال يقـع فيـه اشـتباه ّ ألن؛إذا شككنا فيهـا
 .وامتدادات االرتكاز قد يقع فيها اشتباه

ّإذن إذا كان اإلمجاع كاشفا عن أصل االرتكاز يعني القدر املتـيق  هـذا ال ،نً
ّيالزم أن يكون كاشفا عن امتدادات االرتكاز الذي هو ليس القدر املتيق  .نً

احــتامل وقــوع اخلطــأ يف تــشخيص حــدوده  ّنجــد أن>: )قــدس ســره( قولــه •
 . االرتكازحدود وامتداد : أي،<وامتدادته

ة يف ّفأصل االرتكاز بحكم كونه قضية معنوية غري منـصب>: )قدس سـره  ( قوله •
امتـدادات  : أي،<دة قد يكتنف الغموض بعض امتدادتـه وإطالقاهتـاّألفاظ حمد

 يقع فيـه مثـل ذلـك الغمـوض ه الّنإأصل االرتكاز فّأما  ،وإطالقات االرتكاز
 .واإلهبام
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 .بّسيط وآخر مركإىل إمجاع ب  ـثية من احليثياتّبحي ـ ينقسم اإلمجاع
 يف مسألة، بحيث يستفاد هـذا ّ عىل رأي معنيّتفاقهو اال: واإلمجاع البسيط

وقـد >. نيّتفقـواحد من هـؤالء املّ كل  من خالل املدلول املطابقي لقولّتفاقاال
ً أيضا من خالل املـدلول االلتزامـي الواحـد آلراء خمتلفـة، ّتفاقيستفاد هذا اال

ّ حجيـة  املدلول االلتزامي، كام يف اإلمجاع عىل عدمفيكون معقد اإلمجاع هو هذا
هذا اإلمجاع هو عبارة عن املدلول االلتزامـي ملجموعـة مـن ّ فإن خرب الكاذب،

خـرب الثقـة فقـط، والـبعض ّ حجيـة بعضهم قد ذهب إىلّ ألن ؛األقوال واآلراء
اإلمـامي املمـدوح، والزم ّ حجيـة العدل، وبعضهم ذهب إىلّ حجية اآلخر إىل

 .)١(<خرب الكاذبّ حجية  اآلراء جمتمعة هو عدمهذه
فهو انقسام الفقهاء إىل رأيني من جمموع ثالثة وجوه أو : بّاإلمجاع املركّأما 

ّأكثر، فيعترب نفي الوجه الثالث ثابتا باإلمجاع املرك ّولكن البد أن يكون هـذا . بً
ًء العلـامء ومـستبطنا لتزامي لآلراء املختلفة هلؤالً مستفادا من املدلول االّتفاقاال

ًفقيه من هؤالء الفقهاء املشرتكني يف اإلمجاع نفـى رصحيـا ّ كل إذا كانّإال فيها، و
ٍ خيتلف عام استند عليه يف قولـه، فعندئـذ ّالوجه الثالث عىل أساس دليل مستقل

ًسيكون إمجاعهم عىل نفي الوجه الثالث إمجاعا بسيطا ً. 
 ،نقـسم الفقهـاء فيهـا إىل قـولنيلو كانت هناك مسألة ما وا: توضيح ذلك

ّفذهب فريق إىل القول األول بينام ذهب الفريق اآلخر إىل القول الثاين، وهـؤالء 
ّلو مجعناهم معا ينفون قوال ثالثا، فمثال لو رجعنا إىل فقهائنـا لوجـدنا أن ً ًً ً فريقـا ً

                                                 
 .٣٥ص: ، مصدر سابقاملعجم األصويل )١(
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ًكان مسيحيا أو هيوديا، وفريقأً مطلقا سواء منهم يذهب إىل طهارة الكتايب ًا آخر ً
ــذهب إىل نجاســة أهــل الكتــاب  ــاي وهــذان القــواالن ينفيــان القــول . ًمطلق

ال يمكـن أن يكـون املـسيحي ّ أنه ّأن كال القولني يذهب إىل:  بمعنىبالتفصيل،
ًطاهرا واليهودي نجسا ّ وإن كان كل واحد منهم له معقد غـري معقـد اآلخـر، ،ً

ا غـري اآلخـر يف املـدلول  وأحـدمه،ّاألول يثبت الطهارة والثاين يثبت النجاسـة
 . التفصيل نفيون عىلّتفقً ولكن يف املدلول االلتزامي مجيعا ي،املطابقي
ًة إذا كـان إمجاعـا ّتقدمـمجـاع بالـرشائط املّأن اإلال إشكال وال شبهة ّنه إ ّثم

ًبسيطا فهو كاشف عن احلكم الرشعي بالتسلـسل الـذي ذكرنـاه، ولكـن هـل 
 ً أن يكون كاشفا عن نفي القول الثالث؟ًب أيضا يستطيعّاإلمجاع املرك

  طائفتني من الفقهاء كام أمجعـوا عـىل الطهـارة والنجاسـةّأن الًتارة يفرتض 
أمجعـوا عـىل عـدم   ـطائفة منهم قالت بالطهارة وطائفة قالت بالنجاسـةّ ألن  ـ

 يقـول بالنجاسـة ّولّأن األفريـق نجـد ّ كـل ل فتـوىّالثالث، يعني عندما نحلـ
التفصيل، والثاين يقول بالطهارة ويقول بعـدم التفـصيل، والقـول ويقول بعدم 

 .ًبعدم التفصيل ليس قوال بالتفصيل
 اإلمجـاع عـىل ّمتاميـة م اإلمجـاع عـىل الطهـارة وعـدّمتاميةوهذا يعني عدم 

ّام متخالفان فيام بينهام باعتبار أن ّألهن؛ ّالنجاسة، ولكن اإلمجاع عىل التفصيل يتم
 وهـو ، ولكن القـول الثالـث.كشف اآلخر فيتساقطانكشف أحدمها يعارض 

 يوجـد عليـه إمجـاع فينتفـي القـول بالتفـصيل، ولكـن القـول ،نفي التفـصيل
 .الكالمّ حمل  وهذا خروج عنًا، بسيطًابالتفصيل يصري إمجاع

 وعدم القول بالتفصيل يشء آخـر، ،ّ أن القول بعدم التفصيل يشءّتحصلف
ب عىل هـذين القـولني ّاستفدنا من اإلمجاع املرك فإذا .وأحدمها ال يالزم اآلخر

الزم هلـام، بـل ّ أنـه ، ولكـن ال بعنـوانّتـام فنفي الثالـث ،القول بعدم التفصيل
 .إمجاع بسيط عىل نفي الثالثّ أنه بعنوان
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ّ مل نستفد من القول األول والقول الثاين اإلمجاع عىل نفي الثالث، بل ّأما إذا
ن يقـول بالتفـصيل، ومـن لطهارة فيها ال معنـى ألمن باب املالزمة من يقول با

 هذا مـن بـاب املالزمـة التـي ،قال بالنجاسة فيهام ال معنى ألن يقول بالتفصيل
ة، ففـي هـذه ّ وفتوى مـستقلّنفهمها ال من باب هو ينفي التفصيل بقول مستقل

. اإلمجـاع مـن بـاب الكاشـفيةّحجيـة ّ ألن ؛الصورة ال يمكن أن ننفي الثالـث
أحــدمها يقــول بالطهــارة واآلخــر يقــول ّ ألن ؛لكاشــفان متعارضــانوهــذان ا
 ت فتلك الكاشـفية باطلـة، وإن كانـّتامةت كاشفية الطهارة  فإن كانبالنجاسة،

 فكاشفية الطهارة باطلة، وإذا تعارضت هاتان الكاشفيتان ةّكاشفية النجاسة تام
 .ام تتساقطانّإهنف

ب هو القـول بنفـي الثالـث ّ املركإذا كان مرادكم من اإلمجاعّ أنه :ّتحصل ف
الكـالم، ّ حمـل ه إمجاع بسيط عىل نفي الثالث، وهذا خـروج عـن، ولكنّّفهو تام

ب أن من قال هبذين القولني مل يقل بالثالـث، ّإن كان مرادكم باإلمجاع املركّأما و
 . بعدم الثالثقالّ أنه  ال،بهفقول ال يمكن نفي الثالث 

  ز ادة وتفصيل
 ب باختالف النظريات والوجوه التي ذكرت يفّإلمجاع املركاّ حجية ختتلف

، وهـو نظريـة اللطـف يكـون اإلمجـاع ّاألولاإلمجاع، فبحـسب الوجـه ّحجية 
ّمن باب أن الوجه الثالث لو كان معتربا هليّ حجة بّاملرك ً أ املوىل تعاىل من يقـول ّ

 .  عىل عدم اعتبارهّيدلال قائل به فهذا ّ أنه به، وبام
سب نظرية كاشفية اإلمجاع عن وجود املـستند، والتـي تعتمـد عـىل بحّأما 

حجيتـه عـىل هـذه ّ ألن ؛ّحجـةب لـيس بّاإلمجـاع املركـّ فإن حساب االحتامل،
 والثاين، ّاألولالنظرية قائمة عىل جتميع القيم االحتاملية عىل عدم خطأ الوجهني 

 علمنا بخطأ ؛ باعتبارّجيةويف مقامنا ال تتوافر القيم االحتاملية املطلوبة لبلوغ احل
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ل هذا القـسم ّالتخالف بينهام، وبالتايل ال يمكن أن يتدخ؛ لوجود أحد الوجهني
 .ه يف تكوين الكاشفية هلذا اإلمجاعؤاملعلوم خط

 عبارة عن االستناد إىل رأي :ّاإلمجاع املركب>: )قدس سـره (قال األستاذ الشهيد 
كثر يف نفـي قـول آخـر مل يقـل بـه أحـد جمموع العلامء املختلفني عىل قولني أو أ

 .منهم
ّتارة نفرض أن: وهنا من القائلني ينفي القول الثالث بقطع النظر عـن ّ كالً  ً

الوجوب واالسـتحباب، ): السورة(مدرك قوله، كام لو فرض وجود قولني يف 
 .ّوليس هناك قول باإلباحة باملعنى األخص

ّتارة كل منهام ينف: هذا القائالن: ٍحينئذ ّ حتى اإلباحة،: ي القول الثالث، أيً
 .ًبقطع النظر عن فتواه بالوجوب أو االستحباب، وسواء كان مصيبا أو ال

ّوأخرى يكون نفي كل منهام للثالث يف طول إثبـات مـدعاه، بحيـث لـوال  ٍّ ُ
فتواه بالوجوب ملا كان يعلـم ثبـوت اإلباحـة أو االسـتحباب، وكـذلك حـال 

 .القائل الثاين
ّفهو يف احلقيقة إمجاع بسيط، فهو حجة يف نفي القول : ُرة األوىلّأما يف الصو

ّالثالث عىل مجيع املباين التي عرفت سابقا يف حجية اإلمجاع البسيط ّ مالكها ّ ألن ؛ً
 .كمالكه

 .فينبغي التفصيل بني املباين: ّوأما يف الصورة الثانية
ّفإن كان مدرك حجية اإلمجاع هو قاعدة اللطف، إذن، فهـذا  ّ  يكـون  إمجـاعّ

 من لطف اهللا تعاىل عىل عبـاده أن ال ّبأنه: ّقاعدة اللطف تقول ّ؛ وذلك ألنّحجة
ً جيمعون عىل خطأ، وأنه دائام يوجد قوالهمجيعل ِ ُ ً لـو كـان كـال :  بـالواقع، فهنـاّ

ّ بناء عـىل قاعـدة اللطـف؛القولني خطأ، لكان هذا خالف لطف اهللا تعاىل ّ ألن ؛ً
ّ عـدم صـحته، فينبغـي إذن القـول  فيستكـشف،ه منهامقائل بالقول الثالث ال 
ّبحجية املركب ّ ّ. 
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ًوكذلك احلال لو كان اإلمجاع حجة بناء عـىل القـول باستكـشاف دخـول  ّ
 يف املجمعني؛ إذ بإحراز دخول املعصوم يف أحد القولني، يكـون )عليه السالم (اإلمام 

ّأحدمها حقا، فيكون حجة ً ّ. 
ّوأما بناء عىل مسلكنا، وأن ً ّ حجية اإلمجاع قائمة عىل حساب االحـتامالت، ّ ّ

ّوأن تراكم القيم االحتاملية تتجمع كلهـا يف حمـور واحـد إىل أن تـشكل حجـة،  ّّ ّ ّ ّ
ّال يكون هذا اإلمجاع املركب حجة؛ ألنه يعلم إمجا: ٍوحينئذ ّ ّأن مخسني قيمـة   ـًالّ

ّاحتاملية من أصل مائة قيمة احتاملية عامـل بامئـة قيمـة ّأهنا خطـأ، فـنحن ال نت  ـّ
ّاحتاملية كام يف اإلمجاع البسيط، وإنام نتعامل هنا مع مخـسني قيمـة منهـا فقـط يف  ّ

ً قـسام منهـا غـري مـصيب ّبأنجمموع الفتاوى، لنفي القول الثالث، ونحن نعلم 
ّللواقع نتيجة التخالف يف اآلراء كام والتعارض كيفا، وكون كل قيمـة احتامليـة  ّ ً ً ّ

ّا بالقيمة االحتاملية للقول اآلخر املخـالف، وهـذا يـؤدي إىل ّألحد القولني منفي ّ ً
ّتقليــل كاشــفية القيمــة االحتامليــة لإلمجــاع املركــب، وكــذلك تكــون القيمــة  ّ ّ

 .ّاالحتاملية لنفي الثالث
ّبينام كانت هذه القـيم تـرتاكم وتتجمـع كلهـا يف حمـور واحـد يف اإلمجـاع  ّ

ّإذن، فحجية اإلمجاع املركب . البسيط ّ  .)١(<ّمبنية عىل املباين يف اإلمجاع البسيطّ
ّ 

، كـام < يف املـسألةّ عـىل رأي معـنيّتفـاقهـو اال: فالبسيط>: )قدس سره  (قوله •
 .ً قطع الصالة حرام اختياراّأمجعوا عىل أن

 .كاشف عن احلكم الرشعيّأنه ، و< من الكالمّتقدموما >: )قدس سره( قوله •
ب ّاإلمجـاع املركـّأمـا ، <كان امللحوظ فيه اإلمجاع البسيط>: )سـره قدس  ( قوله •

 .فلنا فيه حديث آخر
                                                 

 .٤٥١ص ،٩  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث يف علم األصول )١(



 ٤ج/  رشح احللقة الثالثة ........................................................................... ٤٢٢

 .بّ، يعني اإلمجاع املرك<ب من اإلمجاعّاملركّأما و>: )قدس سره( قوله •
ًوإن افرتضنا أن نفي الثالث عنـد كـل فقيـه كـان مرتبطـا >: )قدس سره ( قوله • ّ

 ، إذا اختـار اإلطـالقّألنهالداللة االلتزامية؛ ، من باب <اه من رأيّبإثبات ما تبن
 .ن خيتار التفصيلال معنى أل

 ؛<فيـهّ حجية ب عىل نفي الثالث والّفهذا هو اإلمجاع املرك>: )قدس سره ( قوله •
ع القـيم ّهي باعتبـار كـشف اإلمجـاع الناشـئ مـن جتمـّإنام اإلمجاع ّحجية ّألن 

 .االحتاملية لعدم اخلطأ
صه هنـا أو هنـاك، ّ، ولكن ال نشخ<ويف املقام نعلم باخلطأ>: )هقدس سر ( قوله •

 . ًإذن ال يمكن أن يكون كاشفا عن يشء
 .القيم االحتامليةّ ألن : أي،<اّألهن>: )قدس سره( قوله •



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 أنواع الشهرة •
 الشهرة من وسائل اإلثبات الوجداينّعد عدم إمكان  •
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ّ الشهرة بوصفها دليال لبا كانتّمل ًيـا اسـتقرائياً ً أو إمجاعـا ناقـصا بحـسب ،ً ً
 .)١( يف هناية بحث اإلمجاعاملصنّفض هلا ّروحها، اقتىض أن يتعر
يف علـم الفقـه  ـ الـذيوع والوضـوح، وتـضاف:  بمعنـىوالشهرة يف اللغة

: لشهرة فتوائية، وأخرى إىل الروايـة، فيقـا: تارة إىل الفتوى، فيقال  ـواألصول
قـال . الشهرة العمليـة: شهرة روائية، وثالثة تضاف إىل العمل بالرواية فيقال هلا

 ، الشهرة الروائية؛قسام ثالثةأ الشهرة عىل ّنإ>:  العراقي يف هناية األفكارّحققامل
 .)٢(< والشهرة الفتوائية،والشهرة العملية
 

 : أنواع ثالثةع بحسب ما تضاف إليه إىلّشهرة تتنوّأن الذكرنا 
 بني الفقهاء، بـرشط أن ّ وهي اشتهار الفتوى يف فرع معني:الشهرة الفتوائية

وعىل هذا األساس تصدق الشهرة الفتوائيـة . نةّال يكون استنادهم إىل رواية معي
 :يف موارد

ًأن ال يكون هناك رواية أصال تتناول الفرع الفقهي الذي اشـتهرت : ّاألول
 .الفتوى فيه
ّ خمالفة لفتوى املشهور، فيصدق حينئذ أن لكنّهان يكون هناك رواية أ: الثاين ٍ

 .األكثر أفتوا من دون أن يستندوا إىل رواية
هم مل يـستندوا  لكنّ،، وعىل وفق فتوى املشهورٌروايةهناك أن تكون : الثالث

 .إليها
                                                 

 .٤٦٣، ص٩ج: ث احلجج واألصول العمليةبحوث يف علم األصول، مباح: أنظر )١(
 .٩٩ ص ،٣ ج :، مصدر سابق هناية األفكار)٢(
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 اشتهار الفتوى ّجمرد هي عبارة عن :الشهرة الفتوائية>:  العراقيّحقققال امل
 مسألة من األصحاب من دون استناد مـنهم إىل روايـة سـواء مل يكـن هنـاك يف

ه مل يكـن اسـتناد  أم كانت عىل خالف الفتوى أو عىل وفقهـا ولكنّـًرواية أصال
 .)١(<الفتوى إليها

ثني والـرواة، ّ وهي أن يكثر نقل الرواية بني طبقة من املحد:الشهرة الروائية
التواتر، سواء أفتى الفقهاء عـىل وفقهـا أم مل ّ حد بحيث ال تصل هذه الكثرة إىل

 فهـي عبـارة عـن :الشهرة الروائيـةّأما >:  العراقيّحققاملقال . يفتوا عىل وفقها
 ،رها يف األصـولّاشتهار احلديث بني الرواة وأرباب احلديث بكثرة نقلها وتكر

ورد مـن ّ ممـا  واملقـصود،حـات يف بـاب التعـارضّوهي التي تكون مـن املرج
 .)٢(<خذ بما اشتهر ب  أصحابك :)عليه السالم(قوله

 أن يفتـي الفقهـاء يف : وهـي،ى بالشهرة االسـتناديةّ وتسم:الشهرة العملية
 .أشتهر العمل هباّ أنه نة، فيقال للروايةّ مستندين إىل رواية معيّفرع فقهي
عبارة عن اشـتهار العمـل بالروايـة  :الشهرة العملية>:  العراقيّحقققال امل

 ومثل هذه هي اجلابرة لضعف .ستناد إليها عند األصحاب يف مقام الفتوىواال
حة للعمل هبا ولو كانت الروايـة بحـسب القواعـد الرجاليـة يف ّالرواية ومصح

 لكـن ذلـك إذا كانـت الـشهرة مـن قـدماء األصـحاب ،منتهى درجة الضعف
 .)٣(<ينّتأخرالقريبني لعهد احلضور ال من امل

 : من البحث أمورّتحصلف
ًأوال  وصف للفتوى، ويف النوع الثـاين وصـف ّاألولشهرة يف النوع ّأن ال :ّ

 . للرواية، ويف النوع الثالث وصف للعمل واالستناد
                                                 

 .٩٩ ص ،٣ ج :، مصدر سابق هناية األفكار)١(
 .املصدر نفسه )٢(
 .املصدر نفسه )٣(
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ّأن املقصود من الشهرة يف املقام هو النوع األول،: ًثانيا  .الشهرة الفتوائية : أيّ
 بـة دون اإلمجـاع،ا مرتّأهنـّإال ّ أن الشهرة الفتوائية تشرتك مع اإلمجـاع :ًثالثا
 ،اإلمجـاع يكـشف عـن احلكـم الـرشعي بالـرشائط التـي ذكرناهـاّأن : بمعنى

اإلمجاع يكـشف ، ولكن تكشف عن احلكم الرشعيكذلك الشهرة يف الفتوى و
 ؛ًاالرشعي ظنّـالشهرة الفتوائية تكشف عن احلكم بينام ًعن احلكم الرشعي يقينا 

 .من عدد املفتني يف اإلمجاعّل أقاملفروض أن عدد املفتني يف الشهرة ّألن 
بـني ً فرقـا ّأن هنـاك:  بمعنـىشهرة الروائية هي مرتبـة دون التـواتر،ّأن الو

بني احلديث املتواتر واحلديث املشهور، وهـو  : أي،الروائيةالتواتر وبني الشهرة 
 ّنا إىل الظـنتوصـلالـشهرة بيـنام التواتر يف احلديث يوصلنا إىل اليقني بثبوته، ّأن 
  .تهبثبو

ّ 

 يف الكـشف عـن َّهل الشهرة التي تفيـد الظـن: ُمن هنا يطرح هذا السؤال
ٌ حجةاحلكم الرشعي ّ ألن ؛ّحجـة بت ليـساّ؟ مـن الواضـح أهنـّحجـة ليس بمأ ّ

 ّ الذي قام عىل اعتباره دليـل قطعـيّاص اخلّالظنّإنام و ،ّ حجة ليسّمطلق الظن
 .ةّن الشارع يكون حجم

ّإن الشهرة الفتوائية تارة يبحث عن حج: ح ذلكيتوض ُ ًدا ّيتها الـرشعية تعبـّ
البحـث ّ حمـل باحلكم الرشعي، وهذا خارج عـنّظن من حيث كوهنا موجبة لل

ُهنا، وأخرى يبحث عنها مـن حيـث كوهنـا موجبـة للعلـم بالـدليل الـرشعي 
تـارة : ظ يبحث عنها هنا، فنقـولاكاإلمجاع أو ليست موجبة لذلك، وهبذا اللح

ًد اإلمجاع حتديـدا كيفيـا بّنحد  املفتـني إىل درجـة موجبـة للعلـم بالـدليل ّتعـددً
يشمل االطمئنـان، ففـي هـذه احلالـة سـوف ال تتجـاوز :  بمعنىالرشعي ولو

ّظـن درجـة الــ   التي فـرض فيهـا أن تكـون دون اإلمجـاع ـالشهرة يف الفتوى



 ٤٢٩ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الرشعي

ّافيا ما مل يقم دليل عىل التعببالدليل الرشعي، وهو ليس ك  .يتهّد بحجً
ّوأما إذا حد ً عددياًدنا اإلمجاع حتديداّ  ّإنكـام لـو قلنـا  فقط، ّ من حيث الكمّ
ّأننـا :  بمعنـى،ًثامنـني مـثال بّحتـصلالشهرة الفتوائية  ف،فقيهئة اإلمجاع حيصل بام

امنـني مـنهم ّئة يف الصدر األول وجـدنا أن ثاعندما استعرضنا كلامت الفقهاء امل
 سـواء احتملنـا ، شهرة عىل الفتـوىبل عىل احلكم ًاإمجاعليس هذا ف،  بهيقولون
 .)١(اء وصلنا خالفهم أو مل يصلوخرين يطابقوهنم أو مل نحتمل، وسّأن اآل

                                                 
 من فقهائنا يف عرص الغيبـة مل ًا كثريّ نعلم أنناّ أنوهي ، من هنا قد تنشأ مشكلة يف اإلمجاع)١(

ّ خـصوصا وإنعي اإلمجاع عىل تلك املسألة؟ّ فكيف نستطيع أن ند،همؤتصل إلينا آرا نـا ً
 هنا نرجـع .هم لضياع كتبهمؤ ومل تصل إلينا آرا، منهم كانوا من املخالفنيًاكثريّنعلم أن 

ّذكرناه سابقا من أننا إىل ما   هـذا املقـدار ّ بل ندور مدار أن،ال ندور مدار عنوان اإلمجاعً
 ، لـو علمنـا بوجـود املخـالفّحتى ،عن الوسيط أو ال يكشفمن آراء املفتني يكشف 
 . ًفضال عن عدم علمنا به

 ، ألهنم يدورون مـدار عنـوان اإلمجـاع؛ّاملشكلة غري قابلة للحلهذه  :عىل مباين القومف
 ،م اختلفوا ومل يوافقوا هـؤالء املجمعـنيّ ونحتمل أهن،ومع احتامل وجود فقهاء آخرين

 !اعل اإلمجّكيف يمكنك أن حتص
 هذا ّدور مدار أنبل ندور مدار هذا العنوان نا ال نّنإ :يقول ف)قدس سره( الشهيد األستاذّأما 

 ؟ٍ غري كـاف لكـشف الوسـيطمٍصل إلينا كاف لكشف الوسيط أااالتفاق من اآلراء الو
 لـو علمنـا بوجـود ّحتـىنحن نثبت احلكـم الـرشعي فًفإن كان كافيا لكشف الوسيط 

كاشـفة ًوالشهرة الفتوائية أيضا تـستطيع أن تكـون . احتامل وجودهًاملخالف فضال عن 
 بعـد ال ًا فتوائيـًافاقـّه إذا كان اتّن أل؛فاق اآلراءّولكن رشوطها أكثر من ات، عن االرتكاز

 وهي ،إذا كانت شهرة فتوائية فتوجد عندنا قرينة عكسيةّأما  ، عندنا قرينة عكسيةتوجد
 الـشهرة الفتوائيـة ال يمكـن أن نستكـشف الوسـيط  فلهذا نحن ببـساطة يف،املخالفني

ه يف االتفاق الفتوائي اكتشاف الوسيط يكون أسـهل بالنـسبة االرتكاز الرشعي، ولكنّو
 ).دام ظلّهمنه (. إىل اكتشاف الوسيط من الشهرة الفتوائية
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الفقهـاء عـىل الفتـوى، ّ كل ّتفاقاإلمجاع عبارة عن اإذا كان  :بعبارة أخرى
 تطابق أكثر أو  ـ دون اإلمجاع درجةوالتي هيـ فسوف تكون الشهرة يف الفتوى 

أغلب آراء الفقهاء عىل الفتوى، بحيث تكون األغلبية أو األكثرية مـن جمموعـة 
 .ًالفقهاء قد ذهبت للوجوب مثال

ّأو خمـالفني، وإمـا أن ًأيـضا أن يكونوا موافقني هلم ّإما ّ وأما باقي الفقهاء، ف
ّمكـن تـصورها بالنـسبة آلراء  لنا، فهذه احـتامالت ثالثـة يًيكون رأهيم جمهوال

 .العدد املقابل للمشهور
 ّوالشهرة هبذا املعنى قد تدخل يف اإلمجاع بالتحديد الكيفي املتقـدم، وتوجـب

 .إحراز الدليل الرشعي بحساب االحتامل، وهو أمر خيتلف من مورد آلخر
ّثم إن ذاك البعض املقابل للمشهور إن كـان رأيـه موا فـال إشـكال يف  ،ًفقـاّ

بالتايل يكون  وّنية استفادة اليقني من هذه الشهرة، بل هي يف احلقيقة إمجاع،إمكا
 .ّ عن الدليل الرشعي عىل أساس حساب االحتامالت كام تقدمًكاشفا

 كـان إذا ،ًأيـضالعلـم ا فقد تفيد الشهرة ً،وإن كان هذا البعض رأيه جمهوال
 . املضعف الكيفي بدرجة كبريةهناك

علم بذلك، فهذا قد يمنع من  وًقابل للمشهور خمالفاّوأما إذا كان الطرف امل
ً إذا كـان هـذا املخـالف معتـداً خصوصا،استفادة العلم من الشهرة ً بـه علميـاّ ّ 

ًثقافياو نحو ذلك من خصوصيات موجودة فيه متنـع مـن أن يكـون  وًالعاّاط وّ
رة لذلك ال تكون الـشه ومثله قد غفل عن ذاك االرتكاز املدلول عليه باإلمجاع؛

 .من الطرفنيّ كل ّ للتعارض بني القيم االحتاملية فيام بينها يف؛ّحجة حينئذ
 هـلا ّوأهنـالـشهرة الفتوائيـة ّ حجيـة كان كالم األستاذ الـشهيد يفهنا إىل 

 شهرة الفتوائيـةّأن الـّأمـا  ؟بحسب نظرية االحتاملتكشف عن احلكم الرشعي 
 فـذاك بحـث آخـر ال ،مارةاألّ حجية من بابوخرب الثقة ّ حجية من بابّحجة 

 .عالقة له ببحثنا
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ّ 

ى شـهرة ّ فتـسم،<وتضاف يف علم األصـول إىل احلـديث>: )قدس سره (قوله  •
 .روائية
 . فتسمى شهرة فتوائية،<وإىل الفتوى أخرى> :)قدس سره( قوله •
ًدنا التواتر حتديدا كيفياّونحن إذا حد>: )قدس سره ( قوله •  الذي يعطي : يعني،<ً

تعطينـا ال لنا اليقني املوضوعي من هذه اإلخبارات املتواترة، فالشهرة احلديثيـة 
 . املوضوعيّتعطينا الظنّإنام واليقني املوضوعي 

 . العقيل<ّبالتعدد الواصل إىل درجة موجبة للعلم> :)قدس سره( قوله •
 .علم العريف ال:، يعني<يشمل االطمئنان:  بمعنىولو> :)قدس سره( قوله •
ي ليس من وسائل اإلحراز الوجـداين للـدليل ّواخلرب الظن> :)قدس سره ( قوله •

الذي ّظن هذا ال حيتاج : أي،<د الرشعيّيته إىل التعبّ ثبوت حجالرشعي بل حيتاج
 كام يأيت إن شـاء اهللا تعـاىل ،د الرشعيّإىل التعبو ّخاصإىل دليل نشأ من الشهرة 

 .ةيمارات الظنّاألبحث يف 
ّدنا اإلمجاع حتديدا كيفيا بتعـدد املفتـنيّوإذا حد>: )قدس سره ( قوله • ً إىل درجـة  ً

اإلمجـاع ّإن  قلنـاّننا ألاملراد بالعلم هنا املوضوعي وليس الذايت؛  ،<موجبة للعلم
بحسب هذه اخلصوصيات لو حصل لإلنسان قطع أو اطمئنان بصدور الـدليل 

 .ن املنطقية املوازيَّ مل يتخطّإنهمن الشارع ف
فسوف ال تتجاوز الشهرة يف الفتوى التي فـرض فيهـا أن >: )قدس سره ( قوله •

سوف ال تتجاوز الشهرة  : أي،<بالدليل الرشعيّظن تكون دون اإلمجاع درجة ال
من حيث عدد املفتـني درجـة يف الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون اإلمجاع 

 فيحتاج إىل دليـل ،ّحجة الرشعي ليس ببالدليلّظن  وال،بالدليل الرشعيّظن ال
 . مثل هذا الظنّجية حلّرشعي
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 . بالدليل الرشعيّظن ال : أي،<وهو>: )قدس سره( قوله •
الناشـئ مـن الـشهرة ّظـن  هـذا الّحجيةب : أي،<يتهّبحج>: )قدس سـره  ( قوله •

 .الفتوائية
ّدنا اإلمجاع حتديدا كمّوإذا حد>: )قدس سره ( قوله •  جمموعـة ّتفـاقًا باًيـا عـدديً

 ،<تطابق اجلزء األكرب من هـذه املجموعـة  كان معنى الشهرة يف الفتوى،الفقهاء
ّأما  آراء ثامنني منهم، ئّئة كانوا يف الصدر األول نحن استطعنا أن نستقرايعني م
ٍأثـر مـن  ّ أي فقهاء آخرين كانوا موجودين ولكن مل يصل إليناّنعلم أنف ونالباق

 .من املخالفني، هذا احتاملأو م من املوافقني، ّم أهن فال نعل،آثارهم
ّأننا  بموافقتهم باعتبار ّ نظن،<ًبموافقتهم أيضاّظن أو مع ال>: )قدس سره ( قوله •
 هنـاك كان لوف ، اإلمجاع عليهاّيدعي شيخ الطائفة عندما يأيت إىل املسألة ّنجد أن
إذن ، شـيخ الطائفـةاوزهم  جتـَمِفلـ ،ه مـن الفقهـاءّتقدم هبم ممن ّن معتدوخمالف

ئـة مل تـصل ولكـن مـن آراء اآراء العرشين باملّأن صحيح ف اإلمجاع ّيدعيعندما 
لـو ّإال  و،ًئـة أيـضا كـانوا مـوافقنياعرشين باملّأن ال ّئة حيصل لنا ظناالثامنني بامل

 .قل إلينا به لنًُاّكانوا خمالفني وكان خالفهم معتد
 وهـذا مـن أوضـح مـصاديق ،<م بخالفهـمأو مـع العلـ> :)قدس سره ( قوله •

 . وهو أن ثامنني ذهبوا إىل النجاسة وعرشين ذهبوا إىل الطهارة،الشهرة الفتوائية
 . الفتوائية<والشهرة>: )قدس سره( قوله •
الشهرة يف اإلمجـاع بالتحديـد قد تدخل  : أي،<قد تدخل>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ّتقدمالكيفي امل
 وهـو ،وتوجب إحراز الدليل الرشعي بحساب االحتامل>: )قدس سـره  ( قوله •

شهرة الفتوائيـة ّأن الـ نحن ال نستطيع أن نقـول ،<أمر خيتلف من مورد إىل مورد
ه مـن ّلعلـف تكشف عن الدليل الرشعي وعـن االرتكـاز، ّكليةبنحو الضابطة ال
 . مورد آخر ال تكشف عن الدليل الرشعييفمورد تكشف و
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قد يعيق عن الكشف القطعي   إحراز خمالفة البعضّنأكام >: )قدس سره ( قوله •
 ولكن هذه املخالفة ختتلف ،<ًللشهرة بدرجة ختتلف تبعا لنوعية البعض وموقعه

 ّألنـه ؛ابـن اجلنيـدهـو تارة املخالف ف .من درجة إىل أخرى، هذا من باب املثال
القيـاس  ّ حجيـةكـان يبنـي عـىلّ أنـه معروف بفتاواه املخالفة للطائفة الحتامل

لـو ف. ةّؤثرخمالفة شيخ الطائفة فتكون مـّأما  ،ةّؤثرمخالفته ال تكون مفالباطلة، 
 ولكن الشيخ يقـول ،يقولون بيشءووجدناهم نا الفقهاء يف زمان الشيخ أاستقر
 .ّتفاقذاك االمن هذا يضعف ف ،خالفه
 كان يف مركز احلـوزة ّأن هذا  مثل،<وخلصوصيات أخرى> :)قدس سره ( قوله •

 اإلمجـاع وهـو يف ّيدعي فذاك الذي ،ًالعلمية أو كان عاملا يعيش يف أقىص البالد
لع عىل ّهذا مطّ ألن ؛ًمركز احلوزة غري ذاك الذي يقول شيئا وهو بعيد عن املركز

ّ أن ّتصوره جالس يف بيته ووصل إىل مسألة وّذاك لعلّأما  ،آراء الفقهاء يف حوزته
 .ً أساساخالف ذلك غري معقولهو ما 

 





 
 

 منـشورات اخلـوئي، ّالـسيد النـائيني، بحـث تقريـرات ،التقريـرات أجود .١
 .ش ١٣٦٨ الثانية، الطبعة املقدسة، قم ـ مصطفوي

 للتـدريب العـريب املعهـد زهـدي، خالـد الـدكتور ،االحتامالت أساسيات .٢
 .بغداد اإلحصائية، والبحوث

 بن حممد جعفر أيب لطائفةا شيخ تأليف ،األخبار من اختلف فيام االستبصار .٣
 املوسـوي حـسن ّالـسيد ّجـةاحل دناّسـي عليه وعلق قهّحق الطويس، احلسن

 .هرانط اإلسالمية، الكتب دار اخلرسان،
 البيـت آل سةّمؤس احلكيم، تقي دّحمم مةّالعال ،املقارن للفقه ّالعامة األصول .٤

 .م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنرش، للطباعة )عليهم السالم(
 التابعـة اإلسـالمي النـرش سةّمؤسـ ر،ّاملظف رضا حممد الشيخ ،الفقه أصول .٥

 .سةّاملقد بقم املدرسني جلامعة
 بـن يعقـوب بـن حممـد جعفر أيب اإلسالم ثقة: تأليف ،الكايف من األصول .٦

 ةّعـد مـن مـأخوذة نافعـة تعليقـات مـع ،)قدس سـره  ( الرازي الكليني إسحاق
 اإلسـالمية، الكتـب دار فـاري،الغ أكرب عيل :عليه قّوعل حهّصح رشوح،

 .هـ١٣٨٨ الثالثة، الطبعة هران،ط
 قـسم :حتقيـق الطـويس، احلـسن بن حممد جعفر أيب الطائفة لشيخ ،األمايل .٧

 دار والتوزيــع، والنــرش للطباعــة البعثــة مؤســسة اإلســالمية، الدراســات
 .ـ ه١٤١٤ األوىل، الطبعة الثقافة،

 العظمـى اهللا آيـة سـامحة تاذاألس شيخنا ألبحاث تقريرات ،األصول أنوار .٨
 عـيل اإلمـام مدرسـة: النارش القديس، أمحد الشريازي، مكارم نارص الشيخ
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 .هـ١٤٢٨ الثانية، الطبعة ،)عليه السالم( طالب أيب بن
 مركـز حتقيـق النراقي، مهدي حممد املوىل ،األصول علم يف املجتهدين أنيس .٩

 الطباعـة مركـز سـالمي،اإل الرتاث إحياء مركز ،اإلسالمية والثقافة العلوم
 .هـ١٤٣٠ األوىل، الطبعة اإلسالمي، اإلعالم ملكتب التابع والنرش

 .هـ١٤٠٣ املرعيش، العظمى اهللا آية مكتبة االشتياين، لمريزال الفوائد بحر .١٠
 ًتقريــرا اللفظــي، الــدليل مباحــث يف متهيــد ،األصــول علــم يف بحــوث .١١

 بـاقر حممـد ّالـسيد العظمى اهللا آية السعيد الشهيد وأستاذنا دناّسي ألبحاث
 .نيّحمب :نرش الساتر، عبد حسن الشيخ ّجةاحل ّالعالمة سامحة الصدر،

 اهللا آيـةًقريرا ألبحاث ت اللفظي، الدليل مباحث ،األصول علم يف بحوث .١٢
 اهلاشـمي حممـود ّالـسيد  تـأليف)قـدس سـره   ( حممد باقر الصدر ّالسيدالعظمى 

 .هـ ١٤٢٦ الثالثة، الطبعة مي،اإلسال الفقه معارف دائرة الشاهرودي،
 الـشيخ العظمـى اهللا آيـة: تأليف ،األصول كفاية رشح يف الوصول بداية .١٣

 رايض، الــشيخ آل أرسة: النــارش ،)قــدس ســره( رايض الــشيخ آل طــاهر حممــد
 .هـ ١٤٢٥ األوىل، الطبعة

 ّالـسيد فـيض أيب الدين ّحمب لإلمام ،القاموس جواهر من العروس تاج .١٤
 عـيل: وحتقيـق دراسـة احلنفـي، الزبيـدي الواسطي حلسينيا مرتىض حممد

 . ه١٤١٤ والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار شريي،
 الـشهيد املجاهـد اهللا آيـة ّحقـقامل ّالعالمـة: تأليف ،األصول يف حتريرات .١٥

 اإلمـام آثـار ونرش تنظيم مؤسسة ،)قدس سـره  ( اخلميني مصطفى ّالسيد السعيد
 .هـ ١٤١٨ ،األوىل الطبعة ،اخلميني

ق ّق األصويل املـدقّ، عىل ضوء أبحاث شيخنا الفقيه املحقاألصول حتقيق .١٦
 عـيل احلـسيني املـيالين، ّالـسيدالوحيد اخلراسـاين، تـأليف آية اهللا العظمى 
 . هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، 
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 .الثالثة الطبعة الرازي، ،الكبري التفسري .١٧
 املحدث الفقيه ليفتأ ،الرشيعة مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل تفصيل .١٨

علـيهم  ( البيـت آل مؤسـسة ونـرش حتقيق العاميل، احلر احلسن بن حممد الشيخ
 .١٤١٤ الثانية، الطبعة الرتاث، إلحياء )السالم

 ،الروزدري عيل املوىل ّحققامل للعالمة ،الشريازي املجدد اهللا آية تقريرات .١٩
 .هـ ١٤١٤ وىل،األ الطبعة الرتاث، إلحياء )عليهم السالم( البيت آل مؤسسة

: تـأليف ،عليـه اهللا رضوان املفيد للشيخ املقنعة رشح يف األحكام هتذيب .٢٠
 دناّسـي :عليه قّوعل قهّحق الطويس، احلسن بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخ
 هـران،ط اإلسـالمية، الكتـب دار اخلرسـان، املوسـوي حسن ّالسيد ّجةاحل

 .ش ١٣٦٥ الرابعة، الطبعة
 األعظـم واألسـتاذ األكرب ّالعالمة دناّسي لبحث ًتقريرا ؛األصول هتذيب .٢١

 بقلـم اخلمينـي، املوسـوي اهللا روح آقـا احلاج اإلمام موالنا العظمى اهللا آية
 .ش١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار التربيزي، السبحاين جعفر الشيخ

 ّحققامل العظمى اهللا آية سامحة تأليف ،)القديمةالطبعة  (املكاسب حاشية .٢٢
 سـباع آل حممـد عباس الشيخ حتقيق   األصفهاين، حسني حممد الشيخ يهالفق

 .١٤١٩ األوىل، الطبعة القربى، ذوي: نرش القطيفي،
 الفقيـه البـارع العـامل: تـأليف ،الطاهرة العرتة أحكام يف النارضة احلدائق .٢٣

 التابعـة اإلسالمي النرش مؤسسة ،)قدس سـره  ( البحراين يوسف الشيخ املحدث
 .فةّاملرش بقم سنيّدرامل جلامعة

 ،)اخلراسـاين ّحقـقامل األعظم األستاذ كفاية عىل تعليقة( األصول حقائق .٢٤
 الطباطبـائي حمـسن ّالـسيد الـشيعة ومرجع الرشيعة علم األوحدي ّحققامل

ّقدس رسه احلكيم  .هـ١٤٠٨ اخلامسة، الطبعة قم، ،بصرييت مكتبة منشورات ،ّ
 األستاذ سةّاملقد بقم العلمية حلوزةا سّمؤس دّاملجد مةّللعال ؛الفوائد درر .٢٥
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 ،)ثـراه  طـاب ( اليزدي احلائري الكريم عبد الشيخ احلاج العظمى اهللا آية األعظم
 االجتهـاد يف ورسـالة نافعـة وتعليقـات ،)قـدس سـره   ( للمؤلـف تعليقـات مع

 النـرش ّمؤسـسة األراكي، عيل حممد الشيخ احلاج العظمى اهللا آلية والتقليد
 .اخلامسةالطبعة  فة،ّاملرش بقم املدرسني جلامعة عةالتاب اإلسالمي

 اللبنـاين، الكتـاب دار الصدر، باقر حممد ّالسيد ،األصول علم يف دروس .٢٦
 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بريوت، ـ لبنان

 املرتىض املوسوي احلسني بن عيل القاسم أبو ،الرشيعة أصول إىل الذريعة .٢٧
 .ش١٣٤٦ طهران، جامعة اهلدى، علم

 . ه١٤٠٥ قم، ،الكريم القرآن دار ،املرتىض الرشيف رسائل .٢٨
 احلـديث دار البـابيل، حافظيـان الفـضل أبـو ،احلـديث درايـة يف رسائل .٢٩

 . هـ١٤٢٤ ،األوىل الطبعة قم، ،والنرش للطباعة
 الصمد عبد بن احلسني بن حممد الدين هباء الشيخ: تأليف ،األصول زبدة .٣٠

 مرصـاد، انتـشارات البهـائي، ب راملـشته اجلبعـي العـاميل اهلمـداين احلارثي
 .ـه١٤٢٣ األوىل، الطبعة

حلـافظ سـليامن بـن األشـعث السجـستاين، دار الفكـر، ا، داود أيب سنن .٣١
 .هـ١٤١٠

 احلـسني بـن أمحـد بكر أيب اجلليل احلافظ ثنيّاملحد إلمام ،الكربى السنن .٣٢
 .الفكر دار البيهقي، عيل بن
 يزيد القزويني، دار الفكـر ، للحافظ أيب عبد اهللا حممود بنماجة بنا سنن .٣٣

 .للطباعة والنرش
 ّالـسيد ّحقـقامل اهللا آية لدروس ًتقريرا ؛رّاملظف مةّللعال املنطق كتاب رشح .٣٤

 .هـ١٤٣٢ فراقد، دار النويني، نجاح الشيخ بقلم احليدري، كامل
 .للعضدي ،األصول خمترص رشح .٣٥
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ــاج الــصحاح .٣٦ ــأليف ،العربيــة وصــحاح اللغــة ت  محــاد بــن إســامعيل: ت
 بـريوت، للماليـني، العلـم دار عطـار، الغفور عبد أمحد: حتقيق وهري،اجل

 .ـه ١٤٠٧ ،الرابعة الطبعة
 دار الكتـاب ّمؤسـسة الـدكتور عبـد اهلـادي الفـضيل، ،احلديث أصول .٣٧

 .إيرانـ  قم ،اإلسالمي
 .مغنية جواد حممد الشيخ ،اجلديد بثوبه الفقه أصول علم .٣٨
 مرتىض الشيخ واملجتهدين هاءالفق أستاذ األعظم للشيخ ،األصول فرائد .٣٩

 .ـه١٤١٩ األوىل، الطبعة اإلسالمي، الفكر جممع األنصاري،
 الرحيم عبد بن حسني حممد الشيخ ،الفقهية األصول يف الغروية الفصول .٤٠

 ـه ١٤٠٤ اإلسالمية، العلوم إحياء دار احلائري، الطهراين
 صـولنياأل وخاتم واملجتهدين الفقهاء قدوة إفادات من ؛األصول فوائد .٤١

 والفقيه قّاملدق األصويل تأليف ،)قدس سـره  (النائيني الغروي حسني حممد املريزا
 ثـراه، طـاب اخلراسـاين الكـاظمي عيل حممد الشيخ اينّالرب ّالعالمة ّحققامل

 .هـ ١٤٠٤ فة،ّاملرش بقم املدرسني جلامعة التابعة سالمياإل النرش ّمؤسسة
 الطبعـة اإلسالمي، الفكر دار هاين،البهب الوحيد للشيخ ،احلائرية الفوائد .٤٢

 .ـ ه١٤١٥ ة،ّحققامل األوىل
 .آبادي الفريوز ،املحيط القاموس .٤٣
 .ّالقمي املريزا ،األصول قوانني .٤٤
 إسـحاق بـن يعقـوب بـن حممـد جعفـر أيب اإلسـالم ثقة تأليف ،الكايف .٤٥

 الكتـب دار الغفـاري، أكرب عيل :عليه قّوعل قابله ،)قدس سره ( الرازي الكليني
 .ش ١٣٦٧: الثالثة الطبعة سالمية،اإل
 تـراث حتقيـق جلنـة: حتقيـق األنصاري، مرتىض الشيخ ،املكاسب كتاب .٤٦

 .هـ ١٤٢٠ األوىل، الطبعة قم، اإلسالمي، الفكر جممع األعظم، الشيخ
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 حممـد الـشيخ اآلخونـد الكبـري ّحققامل األعظم األستاذ ،األصول كفاية .٤٧
 األوىل، الطبعـة الـرتاث، حياءإل البيت آل ّمؤسسة حتقيق ساين،ااخلر كاظم
 .هـ١٤٠٩

 ابن ،مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أيب ّالعالمة لإلمام العرب، لسان .٤٨
 .هـ١٤٠٥ قم، ،احلوزة أدب نرش املرصي، اإلفريقي منظور

 اإلعــالم مكتــب ،ّاحلــيل ّالعالمــة ،األصــول علــم إىل الوصــول مبــادئ .٤٩
 .ـه١٤٠٤ البقال، عيل حممد احلسني عبد: وحتقيق تعليق اإلسالمي،

 مركز الرشيفي، إلياس ،)ّالظن مباحث (األحكام أصول يف األعالم مباين .٥٠
 ..هـ ١٤١٢ األوىل، الطبعة قم، ،اإلسالمي اإلعالم

ّمؤسـسة  ،، أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيسالبيان جممع .٥١
 .األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل

 فقيـه األعظـم األسـتاذ دناّسـي لبحث ًتقريرا ؛الفقه صولأ يف حمارضات .٥٢
 أبـو ّالسيد العظمى اهللا آية سامحة العلمية احلوزة زعيم ّمةاأل مرجع الطائفة
 النـرش ّمؤسـسة الفيـاض، إسـحاق دّحممـ: بقلم اخلوئي، املوسوي القاسم

 .ـه١٤١٩ األوىل، الطبعة اإلسالمي،
 .ـ ه١٤١١ قم، الفكر، دار التفتازاين، الدين أسعد ،املعاين خمترص .٥٣
دار   كامل احليدري،ّالسيد ّالعالمةاهللا  ، آيةاملذهب الذايت يف نظرية املعرفة .٥٤

 .هـ١٤٢٨الطبعة الثالثة، فراقد، 
 بـن دّحممـ بن دّحمم حامد أيب اإلمام: تأليف ،األصول علم يف املستصفى .٥٥

 الكتـب ردا الـشايف، عبـد السالم عبد دّحمم :حهّوصح طبعه   الغزايل، دّحمم
 . هـ ١٤٢٧ لبنان، ـ بريوت العلمية

، مكتبـة الـداوري، للبهـسودي اخلـوئي، بحـث تقرير ،األصول مصباح .٥٦
 .الطبعة اخلامسة
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 ّالعالمـة تـأليف األنـصاري، األعظـم الشيخ تقريرات ؛األنظار مطارح .٥٧
 الفكـر جممـع :ونـرش حتقيق الطهراين، الكالنرتي القاسم أبو املريزا ّحققامل

 .١٤٢٨ الثانية، لطبعةا اإلسالمي،
 بن جعفر القاسم أيب الدين نجم الشيخ ،ّاحليل ّمحققلل ،األصول معارج .٥٨

 .ـه١٤٠٣ قم، ـ إيران والنرش، للطباعة البيت آل ّمؤسسة احلسن،
 احلـسن الدين مجال السعيد الشيخ :تأليف ،املجتهدين ومالذ الدين معامل .٥٩

 التابعـة سـالمياإل لنـرشا ّمؤسـسة العـاميل، الدين زين الثاين الشهيد نجل
 .فةّاملرش بقم سنيّاملدر جلامعة

 .صنقور عيل حممد ،األصويل املعجم .٦٠
 والتوزيع والنرش للطباعة النفائس دار قلعجي، حممد ،الفقهاء لغة معجم .٦١
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  ٣٤١.................................................................................أقسام التواتر )١١٠(

  ٣٤٧................................... يف حصول العلمدور املضعف الكمي والكيفي

  ٣٤٨......................................................................................التواتر اإلمجايل

  ٣٥٣...............................وجود املضعف الكمي والكيفي يف التواتر املعنوي

 ٣٥٥......................................................................................اللفظي التواتر 
  ٣٥٦..................................................................................ّأضواء عىل النص

  ٣٥٩.........................................................................................إلمجاعا )١١١(

  ٣٦١.............................................................اإلمجاع يف اللغة: لاملحور األو

  ٣٦٢.....................................................اإلمجاع يف االصطالح: املحور الثاين

  ٣٦٣..................................................تأريخ حدوث اإلمجاع: املحور الثالث

  ٣٦٤..................الفرق بني اإلمجاع املنقول واإلمجاع املحصل: املحور الرابع

  ٣٦٥.....................ّالوجوه التي ذكرت لبيان حجية اإلمجاع: املحور اخلامس

  ٣٦٥.......ّاالستدالل عىل حجية اإلمجاع عىل أساس العقل: ّالوجه األول

  ٣٦٨........ّاالستدالل عىل حجية اإلمجاع عىل أساس الرشع:  الوجه الثاين

  ٣٦٩.....................االستدالل عىل أساس إخبار املعصوم :  الوجه الثالث

  ٣٧٢.............ًتباره كاشفا ّاالستدالل عىل حجية اإلمجاع باع:  الوجه الرابع

  ٣٧٣...............................................................................................لفت نظر



 ٤٥١ .........................................................................فهرس الكتاب

  ٣٧٣..................................................................................ّأضواء عىل النص

  ٣٧٥..............................................املالزمة بني اإلمجاع وصدور الدليل )١١٢(

  ٣٨٠............................................عقليةّإال املالزمة ال تكون : البحث األول

  ٣٨٢....الصحيح عدم وجود مالزمة بني اإلمجاع وصدور الدليل:  البحث الثاين

  ٣٨٤...........................................كيفية كاشفية اإلمجاع عن وجود املستند

  ٣٨٥..................................................................................ّأضواء عىل النص

  ٣٨٧..................................................................اعرتاضات األصفهاين )١١٣(

  ٣٩٢...........................ّأجوبه املصنّف عىل اعرتاضات املحقق األصفهاين

  ٣٩٥... األصفهاينّ مصطفى اخلميني عىل اعرتاضات املحققّالسيدأجوبة 

  ٣٩٦..................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٣٩٩..........................................  الرشوط املساعدة عىل كشف اإلمجاع) ١١٤( 
  ٤٠٧..................................................................................ّأضواء عىل النص

  ٤٠٩......................................................................مقدار داللة اإلمجاع )١١٥(

  ٤١٣..................................................................................ّأضواء عىل النص

  ٤١٥...............................................................اإلمجاع البسيط واملركب )١١٦(

  ٤١٩..................................................................................زيادة وتفصيل

  ٤٢١..................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٤٢٣......................................................................................... الشهرة) ١١٧(
 ٤٢٦............................................................................................أنواع الشهرة 

 ٤٢٨...............................ّعدم إمكان عد الشهرة من وسائل اإلثبات الوجداين
 ٤٣١.....................................................................................  ّأضواء عىل النص
  ٤٣٥..........................................................................................فهرس املصادر

 ٤٤٣....................................................................................................الفهرس


