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 .عىل آله الطيبني الطاهرينوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد و

ّثنان يف أمهية املنجز املعريف ألستاذنا املجدد الشهيد الـسيد حممـد اال خيتلف  ّ
ّ؛ فقد سامهت جهوده يف رفد وإثراء حوزاتنا العلمية بأحد أهـم +باقر الصدر ُ

ــروف  ــه املع ــو كتاب ــود األخــرية، وه ــا العق ــي عرفته ــب األصــولية الت الكت
ّى أن تعـم فائـدة تدريـسه والـتعلم مـن الـذي نتمنّـ، هذا الكتاب )احللقات(بـ ّ

 .ةّته عموم حوزاتنا العلميّمنهجي
ة مـن ّلـ توفيق تدريس هـذا الكتـاب لث- يف سالف األيام-وقد حصل لنا 
 .سةّ يف حوزة قم املقدّة يف إطار املرشوع التدرييسّطلبة العلوم الديني

ّتلميذنا العالمة املحقق وحاول  ّأن يعـد ) دام توفيقـه(الشيخ عيل العبـادي ّ
ُتلك الدروس ويقررهـا وخيرجهـا بالـصيغة املاثلـة أمـامكم، فوجـدت ـ بعـد  ّ
ُمالحظتها ـ أهنـا اسـتطاعت أن تـستوعب املطالـب التـي عرضـت هلـا بعمـق 

ٍوحسن بيان، ومن ثم فهي تعرب عن جهد ّ  بذله الكاتب من أجل ٍّ وعلميٍّ فكريّ
 .توضيح هذه األفكار

ّملواهب، وأقدر فيه هذه القابليات، أدعو العيل القدير أن وإذ أبارك له هذه ا ّ
ّ والتقـدم يف طريـق حتقيـق وتنفيـذ دراسـات ّيأخذ بيده ملا فيه املزيد من الرقـي

 .ّأخرى، إنه ويل التوفيق
 

 كامل احليدري

  هـ٢/١٤٣٣ج/٢٠
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ّ 

ة اهللا العظمـى لشهيد آيل ّ ومنجز معريفّمهم بني يديك عزيزي القارئ سفر
) دروس يف علم األصـول(السيد حممد باقر الصدر قدس اهللا نفسه؛ وهو كتاب 

ّ، وقد توزع عىل حلقـات ثـالث، يبـدأ )احللقات(املعروف بني طالب العلم بـ 
ّعـدت للمبتـدئني يف دراسـة هـذا العلـم، ُالطالب بدراسة األوىل منها والتـي أ

ة لكن بنحو أوسع وأعمق، وهكـذا ّملادوعندما يتجاوزها للثانية جيد فيها نفس ا
 . الثالثة

 من خالل هذه الطريقة البحثية أن يدفع عجلـة +لقد أراد السيد الشهيد
 يف االجتـاه الـصحيح، وأن يلهـم طـالب العلـوم ٍالدرس احلـوزوي خطـوات

 عن لغـة املقفـالت همالدينية طريقة البحث واالجتهاد والرؤية واملنهج، ويبعد
 .ّ يف البحث عن شكلية اللفظ دون التعمق يف مضمونهالتي تشغل الطالب

ة ّفاضـاته بـرشح هـذه املـادإ توقد قام تلميذه السيد كـامل احليـدري دامـ
سة قبل أكثـر مـن مخـسة ّة من طالب احلوزة العلمية يف قم املقدّالدرسية عىل ثل

ة الدرسـية مـن غـري ّ، وهي بحوث جاءت يف إطار إيضاح هـذه املـادًعاماعرش 
 التعليق أو النقد ـ كظـاهرة علميـة مستحـسنة ـ ال ّق عليها أو نقدها؛ فإنالتعلي
ــأت ــادّتت ــث دون هــضم امل ــصوريّى للباح ــا الت ــم مبادئه ــدها وفه ــراد نق  ةّة امل
ب املعرفـة عليهـا، وأن يعرفـوا ّ طـالّرتبـى أن يَّ، وهي طبيعة البـدةّديقيوالتص
رح يف رشح هـذا ُبـأن مـا طـبوا يف ممارستها، عـىل أن نـشري ّاهتا، وأن يتدرّأولوي

 .راء سامحة السيد احليدري األصولية آ-بالرضورة –ل ِّالكتاب ال يمث
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ّوقام فضيلة الشيخ عـيل العبـادي مـشكورا بتقريـر هـذه املـاد ة الدراسـية ً
؛ وأسـهم ّيف هذه املرحلة املتقدمـةوتنظيمها عىل شكل كتاب ينفع طالب العلم 

ة وحتريـر بعـض ّري يف مراجعة هذه املـادفتخااالعبد احلسني احلاج عبد الرضا 
ًفقراهتا ومعاجلة مشكالهتا اللغوية، وال ننسى أخريا األخ صالح احللفي الـذي 

ّجتشم عناء إخراجها هبذه احللة الزاهية ّ. 
رشح قـسم ، ةّبأجزائـه الـستّ الـذي مثـل، -نسأل اهللا أن جيعل هذا الـسفر 
 العلوم الدينيـة، وأن يرفـع ًنافعا لطالب -األصول العملية ومباحث التعارض

 .ثواب أعاملنا إىل روح السيد الشهيد حممد باقر الصدر، إنه ويل التوفيق
 

 سة اإلمام اجلواد عليه السالم للفكر والثقافةّمؤس
 

هـ١٤٣٣ الثانية، ى مجاد١٥  
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 اجلاهليــة مــن وأنقــذنا النــور إىل الظلــامت مــن أخرجنــا الــذي هللا احلمــد
 النـذير البـشري رسـله، وخـاتم خلقـه خـري عـىل والسالم والصالة سالم،باإل

 :وبعد الطاهرين، بنيّالطي بيته أهل وعىل حممد دناّسي املنري، والرساج
 هبذه التعريف يف +الشهيد السيد كتابات حول التقديم يف العادة درجت
 بإسـهاماته التعريف إىل باإلضافة ة،ّودق عمق من به زّمتي وما العظيمة الشخصية

 إملاعـات نتّتـضم التـي الفكريـة القضايا معاجلة يف إيغاله عرب املعرفة حقل يف
 النظريـات أروع مـن اجلديـدة وأطروحاتـه نظرياتـه صارت حتى األمهية فائقة
 .ةّكافاألصعدة  وعىل

 اهـذ َحقيقـة تعكس ال فهي بلغت مهام الكتابة ّأن هي ّاألهم النقطة َّأن بيد
 ،تواملجمال املغالق فتح إىل هُلجي علم ّكل يف ًدائام سعىي كان يذلا ، ّعامل الفذال

 الـسلوك، وهتـذيب الباطن تزكية منو العايل التهذيب من به سمّات ما إىل ًمضافا
 .للعاملني ًأسوة أصبح حتى

 ومـا األصـولية منجزاتـه حول املفهمة باإلشارة نكتفي ساس،األ هذا عىل
 ٍمبـانمـن  مـهّقد ومـا نظريهـا، َّقـل عاليـة ةّودقـ عمـق مـن فاتـهّمؤل به متيزت

 .جديدة ٍوإبداعات
 فاتاملـصنّ تلـك  :الفكريـة نجازاتاإل جوار إىل تربز التي نجازاتهإ فمن   

 :هاّأمه ومن ة،ّاملهم األصولية
 قّمتعلـ وهـو واحـد، دّجملـ سـوى منه يطبع مل الكتاب هذا الفكر، غاية .١
 صـدد يف كـان الـصدر الـشهيد ّأن كتـابال مـةّمقد من فهمُوي اإلمجايل، بالعلم
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 اإلمجـايل العلـم بحـث جعـل حيث ، األصول يف كاملة استداللية ٍدورة تأليف
 مل لكنـه األخـرى، األبحـاث عـىل مهَّقد هَّأن ويظهر السلسلة، من اخلامس اجلزء
 .الدورة هذه إكامل يف -ولألسف - قَّيوف

 يف الـدين أصـول ملعهد) هـ ١٣٨٥ (سنة كتبه لألصول، اجلديدة املعامل .٢
ــىل وهــو بغــداد، ــسمني؛ ع ــأري حــول: لّاألو ق ــم األصــول ت  يف ودورهخ عل

 كبـرية يةّأمه الكتاب وهلذا. طةّمبس ابتدائية أبحاث دورة فيه: والثاين. االستنباط
 :جهات ةّعد من

 - الشهيد السيد كان حيث الكتاب، بداية يفالوارد  التارخيي البحث: األوىل 
 التفـصيل، هبـذا الـشيعةعنـد  صولاأل تأريخ يف كتب من لّأو -ّدون أدنى شك

 .أسايس كمصدر يهعل اعتمدت هبعد جاءت التي واألبحاث الكتب ومجيع
 .األبحاث تبويب يف استخدمها التي اجلديدة اهليكلية: الثانية
 مثـل ًكتبـا أن االعتبـار بعـني األخـذ مع ًتعليميا،  ًدرسيا ًكتابا كونه: الثالثة
 املبتـدئون الطـالب ويواجـه دراسـية، ًكتبـا ليـست واملعـامل والرسائل القوانني
 متينـة كتـب وجـود الـرضوري من فكان ؛الكتب هذه فهم يف جدية صعوبات

 تـأليف يف الـصدر الشهيد السيد ُوعمل مكاهنا، ّحتل تدريسية بخصائص عّتتمت
 ٌّتأسيـيس ٌعمـل حلقـات ثـالث يف األصـول علـم يف ودروس اجلديـدة املعامل

 .العناوين هذه عن واالستعاضة املشكلة هذه ّحلل املدى بعيدة ٌوخطوة
 يف جـاء ألنـه باحللقـات الكتـاب هـذا اشتهر األصول، علم يف دروس .٣
 كثرية زاتّممي له للتدريس؛ صالح بأسلوب الصدر السيد وكتبه ثالث؛ ٍحلقات
 يف كاملــة دراسـية دورة وجـود عـدم مـشكلة ّحتـل وبـذلك اجلهـة، هـذه مـن
 ).اخلارج البحث قبل ما( لسطوحا

ّأو دروسـه األصـولية  يـده، ّبخط الصدر الشهيد كتبه ما إىل باإلضافةهذا 
 :التقريرات هذه ّوأهم بتقريرها، تالمذته بعض قامالتي 
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 سـبعة يف طبـع اهلاشمي، حممود السيد اهللا آلية األصول علم يف بحوث .١
 .داتّجمل

 لكـن كاملة دورة وهي احلائري، ظمكا السيد اهللا آلية األصول مباحث .٢
 يف) العملية واألصول ّوالظن القطع (الثاين القسم سوى اآلن ىّحت منها يطبع مل

 .جملدات مخسة
 حتى منه طبع الساتر، عبد حسن الشيخ تقرير األصول، علم يف بحوث .٣
 .ًداّجمل) ١٣ (اآلن

 احللقات كتاب امتيازات
 ّأهـم إىل نشري أن ينبغي ،الثالثة حللقةا لرشح صةّخمص مةّاملقد هذه ّنإ حيث
 .الكتاب هذا هبذا عّيتمت التي زاتّواملمي اخلصائص
 فهـو ، لـشهيدا الـسيد وضعها التي السابقة الكتب عن الكتاب هذا قّيتفو

 عـىل احلـوزوي الدرايس السطح يف التعليمي املستوى مع متناسبة بطريقة مّمنظ
 تعليميـة مزايا الكتاب وهلذا -صعبفاأل األسهل من جةّمتدر - حلقات ثالث
 عـرصية ولغتـه مـسبوكة، وعباراته وسلس مجيل السابق، كالكتاب فهو ، كثرية

 .العربية اللغة لفهم احلديث الذوق مع متناسبة
 أصـويل كتـاب آخـر وكان الدريس، الكتاب منه قصدالشهيد  السيد أن مع

 آراؤه عليه تّاستقر وما نظرياته آخر مباحثه من كثري يف نشاهد لذلك حياته، يف
ًمهام ًمغنام الكتاب هذا اعترب ولذا. األصولية  .قنيّواملحق للباحثني ّ

 وخمتلـف وإبـداعي، جديـد تبويبه َّأن بالكتاب يرتبط فيام األخرية والنقطة
 :التايل الشكل عىل وخالصته. اجلديدة املعامل كتاب يف جاء الذي التبويب عن

 احلكـم منـه، والغـرض املوضـوع ،األصـول علـم تعريـف (ماتّمقد *
 ).وتقسيامته الرشعي

 .األصولية األبحاث جلميع وأساس كمستند القطع بحث *
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 .العقيل الدليل ) ٢ الرشعي؛ الدليل) ١ :املحرزة األدلة *
 :التالية األبحاث يف جاء ،الرشعي الدليل .١

 :الرشعي الدليل دالالت حتديد :األول البحث
 احلقيقـة احلرفيـة، املعـاين الوضـع، أبحـاث يـشمل : ياللفظ الرشعي الدليل) أ

 .املفاهيم ،ّاخلاصو ّالعام والتقييد، اإلطالق النواهي، األوامر، اجلمل، هيئة واملجاز،
 ).التقرير وداللة الفعل داللة (اللفظي غري الرشعي الدليل) ب

 :الرشعي الدليل صغرى إثبات :الثاين البحث
 . الشهرة .٣ اإلمجاع .٢ التواتر .١: الوجداين اإلثبات وسائل )أ

 ).حجيته ودائرة الواحد اخلرب حجية بحث( ديّالتعب اإلثبات وسائل )ب
 .الظهور حجية :الثالث البحث

 :التالية األبحاث فيه وجاءت العقيل، الدليل .٢
 .العقيل الدليل حجية) ب.    وغريها العقلية املستقالت) أ

 .العملية األصول* 
 وتنزيليــة ورشعيــة ةعقليــ وتقــسيامهتا، العمليــة، لاألصــو خــصائص .١
 .جرياهنا وموارد وحمرزة،
 .لّاألو القسم -الشك حالة يف - العملية الوظيفة .٢

 .الطاعة ّحق ومسلك بيان بال العقاب قبح مسلك: ّالشك حالة يف األولية الوظيفة
 العملية يفةوالوظ تهاّوأدل الرشعية الرباءة: ّالشك احلالة يف الثانوية الوظيفة

 .اإلمجايل العلم حالة يف
 .الثاين القسم - الشك حالة يف العملية الوظيفية .٣

 .به الصلة ذات واملباحث اإلمجايل، العلم منجزية قاعدة
 .االستصحابمباحث  .٤
 .األصول تعارض يف خامتة *
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 األصولية ونظرياته ّء املصنفآرا
 تبويـب يف جذريـة تغيـريات أوجـد ، بـارع أصـويل عـامل الـصدر الشهيد
  األبحـاث؛ وصـلب املـضمون عـىل حتـديثات أدخـل أنـه كام وبنائه، األصول
 املباحـث مـن العديـد يف جديـدة آراء ولـه ، مـسبوقة غري مباحث مجلة وطرح
 بعـرض نكتفـي املقـام ويف. ًوممتـازا ًعظـيام ًأصوليا منه جعل ذلك ّكل لية،ّاألو
 :األصولية اإلبداعية أفكاره من نامذج
 املـشاكل ودراسـة األصول لبنية معاجلته إطار يف الصدر، الشهيد ابتكر .١
 :التبويـب مـن نـوعني الـسابقة، وتنظيامتـه األصول ببناءات حلقت التي يةالفنّ

 .الدليلية نوع طبق واآلخر ،الدليل أقسام أساس عىل األول
 : التايل الشكل  عىل هوف -الدليل أقسام - األول أما
 :األدلة) أ

 .واحلجية والصدور الدالالت مباحث وفيها الرشعية، ةاألدل -
 يـةّحجو ، ًصـغرويا وحتديـدها العقليـة القـضايا : وفيهـا العقلية األدلة -
 .ًكربويا العقيل الدليل
 األبحــاث( األصــول يف ةّالعامــ األبحــاث :وفيهــا العمليــة األصــول) ب
ــةّاملتعل ــشبهة ق ــة بال ــالرباءة  البدوي ــصحاب ك ــةّاملتعل األبحــاثو ،)واالست  ق

 .بالعلم املقرونة بالشبهات
 .التعارض مباحث يف خامتة )ج
 لكتاب تأليفه كان العلم، هذا قالب عىل أدخلها التي التّالتحو إحدى .٢
 .ًآنفا أرشنا كام باحللقات، اشتهر الفقه أصول يف تدريس
 ةوسـري العقـالء سـرية - الـسرية بحـث يف ّفصل من لّأو الصدر الشهيد .٣
 .هلا مثيل وال ًجدا ممتازة البحث هذا يف وإبداعاته . كشفها طرق ورشح -ةعّاملترش
 يف طرحهـا األصـول، يف األساسـية نظرياته إحدى الطاعة، ّحق نظرية .٤
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 .العقلية الرباءة بمعنى) بيان بال العقاب قبح (بـ القائلني نظرية مقابل
 ويقينية ملعرفةا إنتاجية مشكلة ّحللنظريته  الصدر الشهيد ابتكارات من .٥

 كتابـه يف النظريـة هـذه وجـاءت. االحـتامالت حـساب طريـق عن االستقراء
 حتصيل كيفية فأثبت ًأيضا؛ األصول يف واستخدمها. لالستقراء املنطقية األسس
 االحتامالت، حساب طريق عن والشهرة لّاملحص واإلمجاع املتواتر باخلرب العلم
 إضـافة. بواسطته املعرفة إلثبات االستقراء طريق األصوليني من ٌّأي يلج مل بينام
 ونظريـات آراء األخـرى املـسائل مـن كثـري يف الصدر للشهيد كان سبق ما إىل

 .هنا لذكرها املجال يسع ال العلمية، املشاكل ّحلل به ةّخاص
 احلوزة وأساتذة األعالم اهتامم ّحمط الكتاب هذا أصبح األساس هذا وعىل
 تعاىل اهللا حفظه احليدري كامل السيد اهللا آية العالمة سامحة مجلتهم ومن العلمية
 ّوكـل أفكـاره مـن فكـرة ّكـل يف سـعى حيث الكتاب، هذا لرشح انربى الذي
 .الكتاب هذا نيمملضا سليم فهم عىل يرسو أن خطواته من خطوة

 ئالقـار يـدي بني املاثل الشكل هبذا أضعها أن تعاىل اهللا بحمد قتّوف وقد
 األصـول برشح ّاختص الذي احللقات كتاب من الثاين لقسما هو وهذا العزيز،
 .أجزاء ةستب جاء حيث العملية،
 الثالثة احللقة رشح يف ستاذُاأل السيد منهج
 :ييل بام الثالثة احللقة رشح يف احليدري اهللا آية ستاذُاأل السيد منهج زّيتمي
 يف لولـوجا قبـل أنـه هي األستاذ السيد منهجية يف ّالنقاط املهمةإحدى  .١
 تـأريخ قبيـل من البحث، عليها فّيتوق التي ماتّاملقد ببيان يقوم املطلب رشح
 يف ثمرهتـا بيـان إىل ًمضافا املسألة، عليها كئّتت التي املوضوعة واألصول املسألة
 .الفقهية املباحث
 :الـسابقة النقطة جوار إىل تربز التياألخرى  املنهجية النقاط منًوأيضا   .٢

 الطالـب إعطـاء يف سامهت ةّخاص بمنهجية زتّمتي  احليدري ألستاذا طريقة أن
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 ّلكل أخرى أصولية نصوص عىل طالعهإ خالل من األصولية املسائل يف ًساّمتر
 .األصولية املسألة حول واسعة رؤية الطالب ليكسب مسألة،

 األقـوال مـن بإضـاممة ّيمـر نهإف البحث، يف احليدري السيديلج  حينام .٣ 
 ًإيـضاحا املـسألة بتوضـيحً أوال فيقوم مجيل، بأسلوب البحث يف املختلفة واآلراء
 الـذي األمـر الكتاب، عبارات عىل أوضحه ما تطبيق إىل ينتقل ذلك وبعد ًكامال،

 أنـه إىل باإلضافة البحث، يةّبأمه اإلحساس من فةّمكث شحنة القارئ لدى دثُحي
 .والنفوس ورالصد انرشاح من دثهحي بام السبيل متهيد يف ساهمي

ــرشح مــن االنتهــاء حــني .٤  أو والتعليقــات البحــوث ّأهــم إىل يــشري ال
 .مسألة ّبكل قّتتعل التي اإلشكاالت
 البحث تقرير يف منهجنا
 تقريرهـا اقتـىض لـذا الدروس، من جمموعة عن عبارة الرشح ةّماد ّنإ حيث

 حتويل طبيعة متليه ملا ًتبعا ًاّخاص ًامنهج الكريم القارئ يدي بني املاثل الشكل هبذا
 :التالية بالنقاط التقرير منهج تلخيص ويمكن مقروءة، ةّماد إىل الدروس
 عـدا مـا املـتن، يف عليـه كـان مـا وفق عىل البحث تسلسل عىل احلفاظ .١
 .والتأخري التقديم تنظيمها اقتىض التي األبحاث بعض
 املطالعـة سـهولة يف تـسهم أخـرى عنـاوين باستحداث البحث إضاءة .٢
 .البحث ومضمون حمتوى ومعرفة
 .األخرى املصادر من عدد مراجعة ضوء يف وفتحها األبحاث تدوين .٣
 مـاّأهـم  لبيـان ًإمجاليـا ًفهرسـا وضـعت املقاطع من مقطع ّكل بداية يف. ٤
 .املقطع ذلك تناوهلا التي للمباحث إمجالية ملحة إلعطاء بحوث، من نهّتضم
 .املتن يف املبهمة العبائر لرشح اتتعليق وضعت مسألة ّكل ّطي بعد .٥
ّعز. ٦  وأقـوال ومناقـشات تعميق من مسألة ّبكل يرتبط ما بذكر البحث زُ
 مـع خيـتلط لـئال مسألة، ّكل خامتة يف األبحاث هذه وضعت وقد فيها، األعالم
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 إحـداث يف بّيتـسب قـد الـذي األمـر الثالثـة، احللقة يف البحوث ةودائر حدود
 . البحث من اخلروج أو التشويش
 قمت لذا باملعنى، النصوص نقل عىل اعتمد أنه الكتاب متن يف املالحظ. ٧
 سـالمة مـن دّالتأكـ مـع األصـلية، مـصادرها من وخترجيها النصوص بإخراج

 .املقتبسة النصوص
 ورد ما حصيلة إىل فيها أشري بخالصة أعقبه أن بحث ّكل هناية يف دأبت .٨
 .التشقيقو التفريع نم املزيد إىل لّالتوغ دون من فيه،

 إهداء
 ًعاّمترض القبول، بأفضل املزجاة البضاعة هذه مني لّيتقب أن تعاىل اهللا أسأل

 وأن ^البيت أهل من الطاهرة األرواح إىل العمل هذا أجر يرفع أن تعاىل إليه
 .رضاهم موضع تكون

د عب الرضا عبد العزيز ألخي اجلزيل بالشكر مّقدأت أن يفوتني ال اخلتام ويف
 األخ وكـذلك ،الكتاب وتدقيقه مراجعةيف  مشكور جهد من به قام ملا ،احلسني
 هبـذه وإخراجه والتصحيح التنضيد يف جهده بذل الذيلفي؛ احل صالح العزيز
 .اجلملية الصورة

 
 املقدسة قم          
وآله عليه اهللا صىل حممد آل عش  
 العبادي عناد محود عىل   
  هـ١٤٣٣ الثاين ربيع من الثالث
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 : أمورإىل  العملية ال بأس باإلشارة األصول قبل الولوج يف بحث
 .يوالفقه السنّمامي  اإل االستنباط يف الفقهمنهج: ّاألول األمر

 .املراحل التأرخيية لألصل العميل: األمر الثاين
 .والفقهية األصولية الفرق بني القاعدة: األمر الثالث
 . أقسام املسائل األصولية:األمر الرابع

ّ 

ًأوال  مامي االستنباط يف الفقه اإلمنهج: ّ
 اإلمـامي ي بأن منهج االستنباط يف الفقهعن الفقه السنّ اإلمامي ز الفقهّتميي

 : يعتمد عىل مرحلتني لالستنباط
هي املرحلة التي يسعى فيها الفقيه للحصول عىل الـدليل الـرشعي : األوىل
 مـن ًاًا معتـربظنّيـًاحلكم الواقعي، سواء كان هذا الـدليل قطعيـا أم  إىل املوصل

 .ى هذا الدليل بالدليل املحرزّلثقة، ويسمالشارع، كخرب ا
وهي مرحلة البحث عن الوظيفة العملية عند العجز عن احلـصول  :الثانية

ى القواعد التي تبحـث يف هـذه املرحلـة باألصـول ّعىل الدليل الرشعي، وتسم
العمليـة هـو  األصول ضح أن دورّ وهبذا يت.الرباءةوالعملية كأصالة االحتياط 

العملية عند العجز عن العثـور عـىل الـدليل املحـرز ولـيس تشخيص الوظيفة 
 . غري املحرزةةّدلألالعملية با األصول ىّولذا تسم، )١(الكشف عن احلكم الواقعي

 صول العملية وهي التـي ينتهـي إليهـا املجتهـد بعـداأل> :صاحب الكفايةقال 
                                                 

يف التكليـف، ّشك الـ صول العلمية هـولألً موضوعا الذي يكونّشك خيفى أن املراد بال ال )١(
 .)٢٠(  يف املقطع رقم، حتديد مفاد الرباءة: يف بحثًالّمفص وسيأيت بيان ذلك
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 ،)١(<قلأو عموم الن  عليه حكم العقلّمما دل، الفحص واليأس عن الظفر بدليل
ا حكم ّ عليها حكم العقل كالرباءة العقلية، فإهنّ التي دلّكليةال األحكام :بمعنى
عليهـا عمـوم النقـل ّ يدل عليها حكم العقل بقبح العقاب بال بيان، أوّ يدل ّكيل

 .عيها مثل حديث الرفعّ يدل ّحكم كيل هناإكالرباءة الرشعية، حيث 
ة العملية يف حالـة اجلهـل بـاحلكم د الوظيفّالعملية هي التي حتدفاألصول 

 .الرشعي يف مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بدليل عىل احلكم الرشعي
األصـول العمليـة وهـي >: ق البحراين يف حدائقه حيث قـالّفها املحقّوعر

القواعد التي ينتهي إليها الفقيه بعد فحصه وعجـزه عـن الظفـر بالـدليل عـىل 
يف هذا الفرض من االستـصحاب والـرباءة احلكم الرشعي فيبحث عن وظيفته 

  .)٢(<واالحتياط والتخيري حسب اختالف املوارد

 ّي االستنباط يف الفقه السنمنهج: ًاثاني
احلكـم الـواقعي،  إىل لّهو التوصي  السنّهعملية االستناط يف الفق مدارإن 

 املـرشوعة مـن الكتـاب ةّدلـ باألًالّكون أوّيتمـس مهنجـد وعىل هذا األسـاس
بمطلق األمارات من الظـن والقيـاس ونحـو  أخذوا ن مل جيدوا ذلكإة، فنّوالس

 ً طريــق ولــو كــان ضــعيفاّكوا بــأيّذلــك، وإن مل جيــدوا هــذه األمــارات متــس
 .مارات والظنون القائمة عىل أساس اعتبارات ومناسبات واستحساناتكاأل

فوا  وسيلة إلثبات احلكم الرشعي مهام أمكن، وإن اختلّلون بكلّفهم يتوس
ليـك بعـض كلـامت أعـالم املـذاهب يف إ و. االستنباطةّأدلفيام بينهم يف ترتيب 

 .ةّألدلهم لكيفية ترتيب
:  نجد أن ترتيب أصول الفقه عند املـذهب احلنفـي بالـشكل التـايل:ًفمثال

 .ة، وإمجاع الصحابة، والقياس، واالستحسان والعرفالكتاب، والسنّ
                                                 

 .٣٣٧ص:  األصولكفاية )١(
 .٣٦٣ص ،٩ج: ةرض النااحلدائق )٢(
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بغداد قول أيب حنيفة يف ذلك، حيـث وقد ذكر اخلطيب البغدادي يف تاريخ 
، فـإن مل ’ ة رسـول اهللاآخذ بكتاب اهللا فام مل أجد فبسنّ>: قال أبو حنيفة: قال

 بقول أصحابه، آخـذ بقـول ُأخذت ’ة رسول اهللا أجد يف كتاب اهللا وال سنّ
. قـول غـريهم إىل  من شئت منهم وال أخرج مـن قـوهلمُعَمن شئت منهم، وأد

إبراهيم، والشعبي، وابن سريين، واحلـسن،  إىل - أو جاء -مر  األإذا انتهىّأما ف
 فقـوم اجتهـدوا فأجتهـد كـام ً-د رجـاالّ وعـد-وعطاء، وسعيد بـن املـسيب 

 .)١(<اجتهدوا
 :ويف املذهب املالكي نجد أن ترتيب أصول الفقه بالشكل التايل

 ؛القيـاس؛ قـول الـصحايب ؛إمجـاع أهـل املدينـة ؛اإلمجـاع ؛ةلـسنّا ؛القرآن
 .)٢(االستحسان؛  االستصحاب؛ الذرائعّ سد؛العرف والعادات؛ ملصلحة املرسلةا

  اسـتنباطة، فقـد ذكـر الـشافعي أن طريقـةا أصول الفقه عنـد الـشافعيّأم
 :  عىل مراحل هيّتتماألحكام 

 .ة السنّتة، إذا ثبتالكتاب والسنّ: األوىل>
 ةسنّ اإلمجاع فيام ليس فيه كتاب وال: الثانية
 .ً وال نعلم خمالفا منهم’ النبي ةأن يقول بعض صحاب: الثالثة
 . يف ذلك’اختالف أصحاب النبي : الرابعة
يشء غـري الكتـاب  إىل القياس عـىل بعـض الطبقـات وال يـصار: اخلامسة

 .)٣(<يؤخذ العلم من أعىل ّإنام ة ومها موجودان ووالسنّ
 أن: فهـياجلوزية ا أصول الفقه عند املذهب احلنبيل، كام ذكرها ابن القيم ّأم

 :  مخسة،التي بنى عليها أمحد بن حنبل فتاواهاألصول 
                                                 

 .٣٦٥ص ،١٣ج:  تاريخ بغداد)١(
 .١٩٩، ص٢ ج: انظر أصول الرسخيس)٢(
 .٤٧١ص:  الرسالة: وانظر،٢٨٠، ص٧ج: ّ كتاب األم)٣(
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ما خلفه،  إىل  أفتى بموجبه ومل يلتفتّالنصوص، فإذا وجد النص: أحدها>
 . عىل فتاوى الصحابةّولذلك قدم النص

 فيه، فإذا وجـد لبعـضهم فتـوى ًما أفتى به الصحابة وال يعلم خمالفا: الثاين
غريها، ومل يقل إن ذلك إمجاع، بل يقـول مـن  إىل هبا لا مل يعد هلًومل يعرف خمالفا
 . يدفعهًال أعلم شيئا: ورعه يف التعبري
ة، الكتاب والسنّ إىل  من أقواهلم أقرهباّإنه إذا اختلف الصحابة ختري: الثالث

 له موافقة أحد األقـوال، حكـى اخلـالف ومل ّومل خيرج عن أقواهلم، فإن مل يتبني
 .جيزم بالقول
األخذ باملرسل واحلديث الضعيف إذا مل يكن يف الباب يشء يدفعه، : الرابع

 .وهو الذي رجحه عىل القياس
 وال قـول للـصحابة أو ّإذا مل يكن عند اإلمام أمحد يف املسألة نص: اخلامس

 .)١(<القياس فاستعمله للرضورة إىل واحد منهم وال أثر مرسل أو ضعيف، ذهب
 إىل الوصـول إىل ة هـو الـسعينباط عنـد الـسنّن منهج االسـتأضح ّهبذا يت

مـارات والظنـون كاأل ًوإن كـان الـدليل عـىل احلكـم ضـعيفا، احلكم الرشعي
لفـون فـيام تهنم خيإ، نعم القائمة عىل أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات

 . االستنباطةّأدلبينهم يف ترتيب 
 ّيالسنو اإلمامي األصول العملية هي املائز األساس بني الفقه

يف حالـة  اإلمـامي العملية يف الفقـهاألصول  إىل ضح أن الرجوعّم يتّمما تقد
زهم عـن ّزات األساسية التـي متيـّ دليل عىل احلكم الرشعي، من املميّتوفرعدم 

 ةّدلـاحلكـم الـواقعي باأل إىل هـو الوصـولً دائـام عنـدهاملـدار  الذي يالفقه السنّ
 ة أو القياس واالستحسان ونحوهـاب أو السنّ سواء من خالل الكتا،مة عندهّاملتقد

                                                 
 .٥١٤ص، ٤ج:  اإلمام الصادق واملذاهب األربعة: انظر)١(
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 . مذهبّ لدى كلّ وحسب الرتتيب اخلاص،ًم ذكرها آنفاّ التي تقدةّدلمن األ
يقوم عىل مرحلتني من االستنباط، ففي  اإلمامي فمنهج االستنباط يف الفقه

 عـىل احلكـم ًن مل جيـد دلـيالإاملرحلة األوىل يبحث الفقيه عن احلكم الواقعي، ف
 دون ،ًاملرحلة الثانية وهي حتديد الوظيفة العملية، ولـو عقـال إىل ي انتقلالواقع

 .ً الناقصة غري املعتربة رشعاةّدلالتامس األ إىل أن يتجه
العمليـة  األصـول ع يف بحـثّقـد توسـ اإلمـامي ومن هنا نجـد أن الفقـه

 ض لتلك البحوث، بل عـىلّة مل يتعرّ منها، بينام فقه العامّوأقسامها ورشوط كل
مــارات والظنــون غــري املعتــربة العكــس مــن ذلــك نجــد أن للبحــث عــن األ

ًوحماوالت إثبات احلكم الرشعي عىل أساس الظنون غري املعتربة جمـاال واسـعا  ً
ًة، يف الوقت الذي يكـون البحـث عنهـا عنـدنا حمـصورا يف ّيف أصول فقه العام

 .لظهور اّحجية الثقة ويتها كخربّعىل حجمعتربحدود قيام دليل رشعي 
 

العملية يف الفقه الـشيعي، نلمـس  األصول جراء مسح ميداين لتاريخإعند 
، ًالعميل مل يكن مطروحا بالشكل املتعـارف يف عـرصنا هـذا األصل بوضوح أن

 .العميل األصل  هباّطوار التي مروإليك ملحة خمترصة عن األ
  حتت دليل العقلًمندرجاالعميل  األصل .١

ًمندرجا حتت دليل العقل،  اإلمامي العميل يف فجر تاريخ الفقه األصل كان
 ةّدلـن عـىل األا يعتمدن بأهنامانجد أن السيد علم اهلدى وابن إدريس يذكرولذا 

دليل ال يفيد العلم كخرب الواحد والقياس،  ّ أيعاملإن ازّالعلمية فقط، وال جيو
 .ةظنّي الةّدلونحوها من األ
ة املتـواترة وإمجـاع الطائفـة الكتـاب والـسنّب القطعيـة ةّدلـاأل وقد حـرصا

 . تطبيقات دليل العقل يف فقههامإحدىوالعقل، واعتربا الرباءة 
الـرشعية مـن طريـق  األحكـام يفّالبـد ه ّعلم أنـا>: قال السيد علم اهلدى
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ه مـصلحة ّعـىل أنـالعلم هبا، ألنا متى مل نعلم احلكم ونقطـع بـالعلم  إىل يوصل
اإلقدام عـىل مـا ال نـأمن مـن ّ ألن ا عليه،زنا كونه مفسدة، فيقبح اإلقدام منّّجو

، وهلـذه اجلملـة ً، كاإلقدام عىل ما نقطع عـىل كونـه فـساداً أو قبيحاًكونه فسادا
وكـذلك أبطلنـا  ...أبطلنا أن يكون القياس يف الرشيعة الذي يـذهب خمالفونـا 

، وأوجبنـا أن ً وال عمـالً اآلحاد، ألهنا ال توجب علامالعمل يف الرشيعة بأخبار
خرب الواحد إذا كان عدال فغاية ما يقتضيه الظـن ّ ألن  للعلم،ًيكون العمل تابعا

 وإن ظننـت بـه الـصدق، فـإن ًبصدقه، ومن ظننت صدقه جيوز أن يكون كاذبا
ه إقدام عىل ّأن إىل يف العمل بأخبار اآلحاد األمر الظن ال يمنع من التجويز، فعاد

أردنا هبذه اإلشارة أن أصـحابنا ّإنام و...  وغري صالح ًما ال نأمن من كونه فسادا
رهم يمنعون من العمل بأخبار اآلحـاد ّمهم ومتأخّكلهم سلفهم وخلفهم، متقد

 عيـب عـىل الراغـب إلـيهام ّومن العمل بالقيـاس يف الـرشيعة، ويعيبـون أشـد
 ً معلومـا- لظهوره وانتشاره - هذا املذهب  يف الرشيعة هبام، حتى صارّتعلقوامل

 .)١(<رضورة منهم وغري مشكوك فيه من أقواهلم 
قال ابن ادريـس احلـيل يف الـرسائر بعـد نقلـه لكـالم الـسيد املرتـىض يف و
مـة أعمـل ّ املتقدةّدلفعىل األ. ً فحرفاً حرفا+ هذا آخر كالم املرتىض>: الرسائر

سواد مسطور وقول بعيـد عـن  إىل ال ألتفتوهبا آخذ وأفتي وأدين اهللا تعاىل، و
 إىل  إال الدليل الواضح والربهان الالئـح، وال أعـرج)دّأقل (مهجور، وال ّق احل

من مجلـة بـواعثي ً أيضا مةّأخبار اآلحاد، فهل هدم اإلسالم إال هي، وهذه املقد
 -ه  يف جنسه، وليغني الناظر فيـًماّ بنفسه ومقدًعىل وضع كتايب هذا، ليكون قائام

 عن أن يقرأه عىل مـن فوقـه، وإن كـان ألفـواه الرجـال -إذا كان له أدنى طبع 
 .)٢(<أكثر الكتب يف أكثر األحوال إليه معنى ال يوصل

                                                 
 .٢٠٤ ص،١ج:  رسائل املرتىض)١(
 .٢٠، ١٨ص ،١ ج: الرسائر )٢(
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 هي من اهللا سـبحانه، أوا ّإم: ال يعدو أربع طرقّق احل>: ويف موضع آخر قال
 ثة فاملعتمـد يف املـسألةفق عليها، أو اإلمجاع، فإذا فقدت الثالّة رسوله املتواترة املتسنّ

ك بـدليل العقـل ّ التمس-قني الباحثني عن مآخذ الرشيعة ّ عند املحق-الرشعية 
 العلم بجميـع إىل لّا مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذه الطرق نتوصّفيها، فإهن
ك ّوالتمـسالرشعية يف مجيع مسائل أهل الفقه، فيجب االعتامد عليهـا األحكام 

 .)١(<ها عسف وخبط خبط عشواء وفارق قوله املذهبر عنّهبا، فمن تنك
العمــيل كانــت موجــودة، لكــنهم  األصــل حقيقــةضح أن ّم يتــّوممــا تقــد

 .يدرجوهنا حتت دليل العقل
 حلاق الرباءة باالستصحابإ .٢

ة قبـل ّالذماحلالة األصلية هي براءة ّ ألن الرباءة باالستصحاب؛لحق توقد 
 .وها باستصحاب حال العقلّ وسم،رباءةالرشع بحكم العقل فتستصحب تلك ال

استـصحاب حـال : فأقسامه ثالثة: ا االستصحابّوأم>: ق احليلّ قال املحق
 . قبل الرشعّذمةبراءة ال : أي)١(<ة األصليةءك بالرباّالعقل وهو التمس

تقريبـات الـرباءة تقريـب آخـر  إىل وأضيف بعد ذلك يف املعترب والـذكرى
 األحكـام العـدم، مـن بـاب أن املبلغـني بلغـواأن عدم الـدليل دليـل  :حاصله

 عىل احلكـم الـرشعي نستكـشف ًالرشعية، ففي املورد الذي ال نجد هناك دليال
 هذا كان بروح معاملة أصالة الـرباءة معاملـة ّمنه عدم وجود ذلك احلكم، وكل
 . الثالثة األخرىةّدلدليل عقيل قطعي يف عرض األ

 فـيام يعلـم ّكذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصحعدم الدليل عىل >: قال يف املعترب
ف، وال يكـون ّه جيـب التوقـّا ال مع ذلك فإنـّه لو كان هناك دليل لظفر به، أمّأن

 .)١(<، ومنه القول باإلباحة لعدم دليل الوجوب واحلظرّحجةذلك االستدالل 
                                                 

 .٣٢ص ،١ج: املخترص يف رشح  املعترب)١(
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 :دليل العقل، وهو قسامن: األصل الرابع>: يف الذكرىّ األول وقال الشهيد
ما يستفاد مـن قـضية : ّاألول :ف عىل اخلطاب، وهو مخسةّقسم ال يتوق :ّاألول

 الوديعة وحرمة الظلم واستحباب اإلحـسان، ّالعقل كوجوب قضاء الدين ورد
 سـواء علـم ،ّوكراهية منع اقتباس النار، وإباحة تناول املنافع اخلالية عن املضار

. دّالسمع يف هذه مؤك وورود ،ّذلك بالرضورة أو النظر كالصدق النافع والضار
 .)١(<ك بأصل الرباءة عند عدم دليلّالتمس: الثاين

ة وخرب الواحد، جعـل أصـل ظنّيع البحث يف نطاق األمارات الّوبعد توس
ــيال ا ــرباءة دل ــًل ــوا ظنّي ــث جعل ــصحاب، حي ــني االست ــنهام وب ــوا بي ًا، وفرق

 .ً أيضا، بمالك الظنّحجةاالستصحاب 
 وظيفة عمليةالعميل  األصل .٣

 األصـول  بدأ علـم،كصاحب املعامل والشيخ البهبهاين رينّيف عرص املتأخو
 أشـار إليـه  كـام- ذلـك إىل هّل من تنبّالعميل، ولعل أو األصل يف حتديد مفهوم

حيـث  ؛ هو صاحب رشح الوافية الـسيد مجـال الـدين- +األنصاريالشيخ 
امالت اآلتيـة ا االحـتّأم>:  يف كالمه حول انسداد باب العلماألعظم قال الشيخ

 ّمات اآلتية، من الرجوع بعد انسداد باب العلـم والظـن اخلـاصّيف ضمن املقد
ري ّهي أمور احتملها بعـض املـدققني مـن متـأخّإنام  آخر غري الظن، فءيشإىل 
ق مجال الدين اخلونساري، حيث أورد عىل ّ املحق- فيام أعلم -هلم ّرين، أوّاملتأخ

االحتيـاط، وزاد  إىل الرباءة واحتامل الرجوعإىل  دليل االنسداد باحتامل الرجوع
 .)٢(<خرآر احتامالت ّعليها بعض من تأخ

بالـشكل املوجـود عنـدنا د ّمل حتـدالعمـيل  األصل  فكرةضح أنّومن هنا يت
ًعىل يد األستاذ الوحيد البهبهاين وتالمذته خصوصا الشيخ حممد تقـي َّإال اليوم 

                                                 
 .٥٢ ص،١ج :  ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة)١(
 .٣٨٦، ص١ج: صول فرائد األ)٢(
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 .صاحب احلاشية عىل املعامل
د هذا املفهوم الذي عندنا اآلن بشكل دقيق كـان عـىل ين حتدإكان فوكيفام 

الغايـة التـي بلـغ  إىل وبلغ حتقيقه بيده الرشيفة +يد األستاذ الوحيد البهبهاين
العمـيل عبـارة  األصل إليها اليوم من حيث الدقة، فأصبح بحسب هذا املفهوم،

وال ي الـواقعي، عن وظيفة عملية ال يطلب فيها الفقيـه العلـم بـاحلكم الـرشع
الظن بذلك، بل يطلب فيها ما هي الوظيفة العملية التي خيـرج هبـا عـن عهـدة 

 إىل +التي دعت السيد الـشهيد  األمور وهذه أحد. التكليف املعلوم باألمجال
ً وما تاله عرصا ثالثا من عصور تطور علـم +أن جيعل ظهور األستاذ الوحيد  ً

ًال فكرة الدليل، يعترب مطلبـا أساسـيا يف يف قب األصل د فكرةّن حتدإاألصول، ف ً
 .عملية االستنباط وهو من املظاهر الرئيسة يف هذا العرص

مـن  إليـه العميل عىل الرغم مما وصل األصل هو أن إليه ا جتدر اإلشارةّومم
جـوهر  إىل لّه مل يتوصـّدرجة عالية من النضوج ومتييزه عـن األمـارات، إال أنـ

 هذا الفرق بتفسري عـريض قـرشي، وتـرك ّ حيث فرسالفرق بينه وبني األمارة،
 .ضح جوهر الفرق بينهام يف املبحث اآليتّالتفسري اجلوهري، وسيت

نقـل عـن الوحيـد  + أن الـشيخ األنـصاري إىل وهنا ال يفوتنا أن نـشري
العملية  األصول  االجتهادية وعىلةّدله أطلق عىل األمارات أسم األّالبهبهاين أن
تعريف االجتهاد والفقـه، حيـث  إىل اهتية، وذكر أن ذلك يرجع الفقةّدلاسم األ
 ةّدلـ بأنـه حتـصيل الظـن بـاحلكم الـرشعي بمعنـى األ)االجتهاد(ّ األول عرف

األصول  (ا الثاينّة من قبيل الظواهر وخرب الواحد ونحوها، أمظنّيواألمارات ال
 عـىل فهو حتصيل التكليف الرشعي للحكم الرشعي، ومن هنا أطلـق )العملية

العلـم بـاحلكم الـرشعي  إىل يّ الفقاهتية؛ ألهنا تؤدةّدلالعملية أسم األاألصول 
 .الظاهري وهو الوظيفة العملية
إذا فرضـنا ورود حكـم >:  األصـوليف فرائـد + قال الشيخ األنـصاري
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 عـن ً طبعـاًراّكان هذا احلكم الوارد متـأخورشعي هلذا الفعل املشكوك احلكم، 
كم واقعي بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهري، لكونـه ذلك املشكوك، فذلك احل

ر ّر عـن ذلـك احلكـم، لتـأخّاملعمول به يف الظاهر، وواقعي ثانوي، ألنـه متـأخ
ا ما ّ، وأم)ًأصال(عىل هذا احلكم الظاهري ّدال ى الدليل الّويسم. موضوعه عنه

د ّ، وقد يقي)الدليل( باسم ّ فيختص- ً معترباًا أو ظنًّ علام-ّ األول  عىل احلكمّدل
. )الفقـاهتي( ـ بـًداّ مقيـ)الـدليل( ـى بـّقد يـسمّ األول  كام أن).االجتهادي( ـب

وهذان القيدان اصطالحان من الوحيد البهبهاين، ملناسـبة مـذكورة يف تعريـف 
 .)١(<الفقه واالجتهاد

 

معنـى القاعـدة لغـة  إىل شـارةبغـي اإلقبل بيان الفـرق بـني القاعـدتني ين
 .ًواصطالحا

ً ما اعرتض منها وسفل، تشبيها بقواعـد :القواعد«: قال ابن األثري: ًلغةّأما 
القاعدة أصل األس، والقواعـد األسـاس وقواعـد «: وقال الزبيدي .)٢(»البناء

 بنى: أساطني البناء التي تعمده، وقوهلم: القواعد: البيت أساسه، وقال الزجاج
مراكـزهم، : أمره عىل قاعدة، وقواعد، وقاعدة أمرك واهية، وتركـوا مقاعـدهم

أصوهلا املعرتضة يف آفاق السامء، شبهت بقواعـد : وهو جماز، وقواعد السحاب
 قـال ؛)٤(قواعـد البنـاء أساسـه: ويف مفردات الراغـب .)٣(»البناء، قاله أبو عبيد

َو ذ ير ع إبراهيم القوا{ :تعاىل َ ْ ُ ِ َ َْ
ِ ُ َ ْ َ ْ

ْعد من ا يتِ َ ْ َ ِ وقـال حممـد بـن أيب  .)١٢٧: البقرة( }َِ
                                                 

 .٢٠ص ،٢ج:  األصول فرائد)١(
 .٣٦١ص ،٣ج :لسان العرب )٢(
 .٢٠١ص، ٥ج:  تاج العروس)٣(
 .٤٠٩ص:  مفردات غريب القرآن)٤(
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 .)١(<وقواعد البيت أساسه>: بكر الرازي يف خمتار الصحاح
َّضح أن املعنى اللغوي لكلمة قاعدة هو األسـاس الـذي يبنـى ّم يتّومما تقد

ّعليه سواء كان أساسا ماد ًيا كأساس البيت، أو أساسا معنويا من قبيل القواعـدً ً ً 
 . أو االخالقية ونحو ذلكالعلمية
دة تلتقي مع املعنى ّ متعدتعريفاتب ف الفقهاء القاعدةّعرفقد ًاصطالحا ا ّأم

  :ضاممة من كلامهتمإم، واليك ّاللغوي املتقد
 عليـه غـريه ى يبنـّوالقواعد مجع قاعدة وهي أمر كـيل>: قنيّقال فخر املحق

 .)٢(< جلزئياته واألصل لفروعهّويستفاد حكم غريه منه كالكيل
 القاعدة بحسب االصطالح الفقهـي عبـارة عـن«: وقال السيد املصطفوي

ّالكيل الذي ثبت من أدلاألصل  ته الرشعية، وينطبق بنفسه عىل مصاديقه انطباق ّ
 .)٣(»ّالكيل الطبيعي عىل مصاديقه

مجيـع ّحكـم كـيل ينطبـق عـىل >: ن القاعـدة التفتازاين بـأ سعد الدينوقال
 .)٤(<ّكل حكم منكر جيب توكيده: ، كقولناها منهّجزئياته؛ ليعرف أحكام

ّحكـم كـيل ينطبـق «: اّ بأهنفت القاعدة يف معجم ألفاظ الفقه اجلعفريِّوعر
  .)٥(»عىل قضايا خمتلفة موضوعها واحد

 :ضح ما ييلّم يتّمما تقد
 . التقاء املعنى اللغوي واالصطالحي يف تعريف القاعدة.١
 ينطبـق عـىل مـصاديق ّات حكـم كـيل الضابطة يف القاعدة أن تكـون ذ.٢

                                                 
 .٢٨٠ص :الرازي،  خمتار الصحاح)١(
 .٢٨٠ص :دئ إيضاح الفوا)٢(
 .٩ص:  مائة قاعدة فقهية)٣(
 .١١ص:  خمترص املعاين)٤(
 .٣٢٧ص:  معجم ألفاظ الفقه اجلعفري)٥(
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  .دةّأفراد متعدو
ّا تقدم أنممّوحتصل لنا  ّ: 

تـه الـرشعية ّ الذي يثبـت مـن أدلّالكيل األصل عبارة عن :القاعدة الفقهية
   كقاعـدة الطهـارةه، عـىل مـصاديقّ عىل مصاديقه انطباق الكـيل،وينطبق لنفسه

ّ فإن هذه القاعدة تنطبق عىل كل-ًمثال-  .)١(يف طهارته ّكُ مورد شّ
نـا يف املقـام هـو ّدة، ومـا هيمّفت بتعاريف متعـدِّ فعرالقاعدة األصولية،ا ّأم

صولية، لذا نقترص عىل ما ذكـره بعـض الفقهـاء الفرق بني القاعدة الفقهية واأل
 .من هذه الفروق

 أحكـام رشعيـة يستفاد منها اسـتنباط األصولية إن القاعدة: ّاألول قارالف
فـال يـستفاد منهـا الفقهيـة  القاعـدةا يف ّ، أمـّك احلكـم العـامّكلية، مغايرة لذل

لحـصول عـىل أحكـام رشعيـة يطبـق ل، ّحكم رشعي عـاماالستنباط، بل هي 
 . ّهي مصاديق لذلك احلكم العامتكون جزئية، 

ّعبارة عن كل قاعدة يبتني عليهـا  األصولية املسألة>: ينصارقال الشيخ األ
ّلية الصادرة من الشارع، ومهدت لذلك، فهـي الك األحكام الفقه، أعني معرفة ّ

ًبعد إتقاهنا وفهمها عمومـا أو خـصوصا مرجـع للفقيـه يف الفرعيـة  األحكـام ً
ّالكلية، سواء بحث فيها عن حج ّيـة يشء أم ال، وكـل قاعـدة متعلقـة بالعمـل ّ ّ

 .)٢(<ية يشء أم الّليست كذلك؛ فهي فرعية سواء بحث فيها عن حج
والقاعـدة الفقهيـة بعـد  األصـولية ّن املائز بني املـسألةإ>: يق النائينّوقال املحق

ّاشرتاكهام يف أن كال منهام يقع كربى لقياس االستنباط هو أن املستنتج مـن القاعـدة ّ 
ّال يكون إال حكام كليا بخالف املستنتج من القاعدة الفقهيـة فإنـه يكـون األصولية  ً ً ّ

                                                 
 .٩ ص: مائة قاعدة فقهية)١(
 .١٤٦ص: رسائل فقهية )٢(
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ًحكام جزئيا و  .)١(<ً أيضاّنتاج احلكم الكيلن صلحت يف بعض املوارد الستإً
وقوعهـا كـربى يف  أصولية املناط يف كون املسألة> :وقال السيد البجنوردي

ّقياس يستنتج منه حكم كيل فرعي  .)٢(<ّ إهليّ
ا القاعدة الفقهية فهـي مـن ّأم ية خرب الثقةّحج من قبيل األصولية فالقاعدة
يثبت هبـا  )صوليةاأل( األوىلف؛ )يضمن بصحيحه يضن بفاسده ما (قبيل قاعدة

ّجعل رشعي للضامن عـىل موضـوع كـيل، وتطبيقـه عـىل مـصاديقه املختلفـة، 
 .ّدة جمعولة كلها بذلك اجلعلّكاإلجارة والبيع؛ حيث نثبت ضامنات متعد

ا تقع يف ّهنأب األصولية  السيد اخلوئي يف ضابط املسألةهذكرما : الفارق الثاين
  قاعـدةّضم إىل -حني االستنباط- حتتاج الرشعية، وال األحكام طريق استنباط

الـرشعية اإلهليـة  األحكـام أن تكون استفادة>: بقوله أشار إليه ، وهذا ماخرىأ
تطبيـق : أي (ال مـن بـاب التطبيـق، من املسألة من باب االستنباط والتوسـيط

وأن يكـون ... كتطبيق الطبيعي عـىل أفـراده): مضامينها بنفسها عىل مصاديقها
، أخـرى أصـولية  كربىّضم إىل ريق احلكم بنفسها من دون حاجةوقوعها يف ط
 .)٣(<صف بذلكّهي املسألة التي تت األصولية وعليه فاملسألة

ًتكـون حكـام ّ إنام  األصوليةنتيجة احلاصلة يف املسألةالإن :  أخرىوبعبارة>
ّكليا مستنبطا من ضم ً ّكرباها كوجـوب الـصالة مـثال، فإنـ إىل  صغرى املسألةً ه ً

يـة ظـواهر ّكـربى حج إل ى    }وأقـم ا ـصالة{ ظهور آيـة ّم مستنبط من ضمحك
وهذا بخـالف النتيجـة احلاصـلة يف . الكتاب املربهن عليها يف املسألة األصولية

ًا تكون حكام جزئيا مستفادا من تطبيق كربى القاعدة عـىل ّالقواعد الفقهية، فإهن ً ً
 ّه حكم جزئـيّه، فإنّوز حمليف الركوع بعد جتاّشك صغراها، كلزوم امليض عند ال

                                                 
 .١٩ص، ١ ج: فوائد األصول)١(
 .٥ص، ١ ج: القواعد الفقهية)٢(
 .١٢ص ،١ج: صول الفقهأرضات يف ا حم)٣(
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 .)١(<مستفاد من تطبيق كربى قاعدة التجاوز عىل صغراها
 األصـول مجلة مـن بحـوث علـم> وناقش السيد الشهيد يف هذا الفرق بأن

ّإليها لكي يتم االسـتنباط، كاملـسائل املرتبطـة  أصولية  كربىّضمإىل ً دائام حتتاج
املطلقـات أو يف  وعمومـاتبتشخيص أقوى الظهورين عن أضعفهام يف بـاب ال

 إىل َّهنا تنقح صغرى أقوى الدليلني التي تكون بحاجـةإاملفهوم، ف وباب املنطوق
مالكات الرتجيح الـداليل يف مقـام املعارضـة  وّضم كربى قواعد اجلمع العريف

 . ةّدلبني األ
َّية الظهور من القضايا املسلمة ّأن قواعد اجلمع العريف كأصل حج: ودعوى

 صـغرى مدفوعـة ،ً عليها عند العقالء فال يكـون البحـث عنهـا أصـولياَّاملتفق
 . وكربى

 ،حتقيـق وبحث إىل َّ فألن كربيات اجلمع العريف بنفسها بحاجة؛َّأما صغرى
ًخصوصا مع إبداء البعض الحتامل شـمول األخبـار العالجيـة ملـوارد اجلمـع 

 مجلـة مـن هقـّبط وصاحب احلـدائق يف مجلـة مـن املـوارد إليه العريف، كام ذهب
 . غريها والفقهاء يف بحوثهم الفقهية كالشيخ الطويس يف مسألة نجاسة اخلمر

زها عـن سـائر ِّ ال متي،مةَّ فألن صريورة املسألة واضحة أو مسل؛ا كربىّمأو
ّإنام تؤد ومسائل العلم الواحد  االخـتالف عنهـا بحـسب مقـام اإلثبـات إىل يَّ

 . )٢(<االستداللو
ّ ألن ؛ّمـن خمتـصات املجتهـد األصـولية  العمل بالقاعدةّإن:ثالثرق الاالف

ّهو نتائجها، ويف القواعد الكليـة الفقهيـة  األصولية ّمطلوب املكلف يف املسائل
ّيـشرتك فيـه املجتهـد، واملكلـف فالقاعـدة الفقهيـة ب ا العمـلّ، أمهو مصاديقها

ّأهنا ال ة  األصولي املسألةّمن خواص>: نصاريقال الشيخ األ؛ العارف بمواردها
                                                 

  .٨ص ، ١ج: مباين االستنباط )١(
 .٢٩ص ،١ج :)تقرير السيد اهلاشمي (صولبحوث يف علم األ )٢(
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ة االجتهاد واستعامل ملكته، فـال تفيـد ّرصف قو إليه ّمضتنفع يف العمل ما مل ين
ّد، بخالف املسائل الفروعية؛ فإهنـا إذا أتقنهـا املجتهـد عـىل الوجـه الـذي ِّاملقل

 .)١(<د ليعمل هباِّاملقل إىل هاؤّاستنبطها من األدلة جاز إلقا
تنفع املجتهد، وال حـظ ّ إنام  األصوليةةنتيجة املسأل>: ق النائينيّقال املحقو

ِّوأما النتيجة يف القاعدة الفقهية فهي تنفع املقل، ّللمقلد فيها ، وجيوز للمجتهـد دّ
 .)٢(<الفتوى هبا

ويقـول ً مثال ي كربى قاعدة الطهارةّالعام إىل ّملجتهد يقدمضح أن اّوهبذا يت
تطبيـق هـذه القاعـدة يف  ّكلفوعىل امل،  بنجاسته فهو طاهرّ ما تشكّإن كل: له

ّ، أما مثل كربى حجحياته العملية ة خرب الثقة فتطبيقهـا عـىل مواردهـا وظيفـة يّ
، ويبحـث رنبأكل حلم األّاملجتهد فهو الذي يبحث عن اخلرب الدال عىل حرمة 

ّ، ويطبق كربى حجية خرب الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة الروايةّصحةعن  ّ.  

 عىل تطبيق بعض القواعد الفقهية ّكلفإشكالية عدم قدرة امل
ّ ممـا والفقهية بأن بعض القواعـد األصولية أورد عىل هذا املائز بني القواعد

ّيتعرس فهمها عىل املكلف غري املختص ّ ال ( قاعدة :من قبيل؛ واليمكنه تطبيقها، ّ
 . )رضر وال رضار

 املقيـاس> :بقولـهم ّشـكال املتقـداإل  السيد حممد تقي احلكيم عـىلأجابو
ّ هو فهم غـري املجتهـد وعـدم فهمـه، وإنـام املقيـاس هـو أن الذي ذكرناه ليس ّ

ّالقاعدة الفقهية كاملسألة الفقهية مما تتصل بعمله مبارشة، فهـو الـذي حيتـاج  إىل ّ
إجراء قياسها، بخالف القاعـدة األصـولية، والفهـم وعـدم الفهـم لـيس هـو 

ني ّال يفهمهـا غـري املختـصاملقياس، وحساهبا حساب املسائل الفقهية، وأكثرها 
                                                 

 .١٤٦ص : رسائل فقهية)١(
 .٣١٠ص ،٤ج : فوائد األصول)٢(
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 .)١(<ّإال بعد إيضاحها هلم
فقهية، هو أن ] القاعدة[ّن املناط يف كون املسألة إ>: وقال السيد البجنوردي

ّ معرفة احلكم الفرعي الكيل الرشعي، ملوضوع مـن املوضـوعات، ّترتتب عليها
ًعاما كان ذلك املوض ّع، أو خاصا مـن أفعـال املكلفـني، أو مـن املوضـووّ ً عات ّ

ّاخلارجية التي تتعلق هبا أفعال املكلفني؛ وذلك كطهارة املاء، ونجاسة الدم، هذا  ّ
ّأن كثريا من القواعد الفقهية يكون موضوعها عاما كذلك، حتـى أن  إىل ًمضافا ً ً ّّ ّ

 .)٢(<ّمناط الفرق بني القاعدة الفقهية ومسألتها ربام يكون هبذا املعنى
  العنرص املـشرتكيه األصولية املسألة: لشهيدما ذكره السيد ا :الفارق الرابع

يـة خـرب ّ كمـسألة حجّه كدليل عىل اجلعل الرشعي الكـيليوالتي يستعملها الفق
 فالفقيه يستفيد منها يف مقام االستدالل يف خمتلـف األبـواب الفقهيـة وال .الثقة
 دون اجلزئـي، ّ بباب دون باب، كام أن املستفاد هو احلكم الرشعي الكـيلّختتص

 أو ّ ال كـيلّا أن يستفاد منها حكـم جزئـيّمإوهذا بخالف القاعدة الفقهية فهي 
ّأهنا عنرص خاص ً ببعض أبواب الفقه وليس عنرصا مشرتكاّ ً)٣(.  

 األصـولية ن القاعـدةإ> :ما ذكره السيد حممد تقي احلكيم: امسالفارق اخل
ّ ألن ،سف استنتاجها والتعرف عليها عىل قاعدة فقهيـة بخـالف العكـّال يتوق

ّ مجيعا إنام القواعد الفقهية  .)٤(<هي وليدة قياس ال تكون كرباه إال قاعدة أصوليةً
 :والقاعدة الفقهية هي األصولية  الفروق بني القاعدةّضح أن أهمّوهبذا يت

 ّوبتطبيـق هـذا احلكـم العـام، ّهي حكم رشعي عام األصولية  القاعدة.١
حكـم فهـي  القاعـدة الفقهيـة اّأمـ؛ لـهّىل أحكام رشعية كلية، مغايرة حيصل ع

                                                 
 .٤١ص: ة يف الفقه املقارنّالعام األصول )١(
 .٢٧٣ص ،١ج : منتهى األصول)٢(
 .٢٦ -٢٤ ص،١ ج):تقريرات السيد اهلاشمي ( بحوث يف علم األصول: انظر)٣(
 .٤٣ص: ة للفقه املقارنّالعام األصول )٤(
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 تكـون، يستفاد من تطبيقه احلـصول عـىل أحكـام رشعيـة جزئيـة، ّرشعي عام
 . ّمصاديق لذلك احلكم العام

 تطبيق القاعدة الفقهية اّقيه فقط، أمفبيد التطبيق القاعدة األصولية، إن . ٢
 . ّيشرتك فيه املجتهد واملكلف العارف بمواردهاف

القاعـدة ا ّهي التي تقع كربى قيـاس االسـتنباط، أمـلية  األصوالقاعدة. ٣
  .ال يمكن أن تقع كربى قياس االستنباطفالفقهية 
ه كـدليل عـىل يـ الفقهي عنرص مـشرتك يـستعمله األصولية  املسألةّنإ. ٤

ا أن يـستفاد منهـا ّمـإوهذا بخالف القاعدة الفقهية فهي  ،ّاجلعل الرشعي الكيل
ً بـبعض أبـواب الفقـه ولـيس عنـرصا ّا عنرص خاصّ أو أهنّ ال كيلّحكم جزئي

 .ًمشرتكا
ّغري متوقف عىل القاعدة الفقهية،  األصولية ّن االستنتاج يف القاعدةإ .٥ ا ّأمّ

 .األصوليةعىل القاعدة ف ّالقاعدة الفقهية فهي تتوق
 

كالبحـث عـن ، لرشعيما يوجب القطع الوجداين باحلكم ا: ّاألول القسم
 األمر مكان اجتامعإوالبحث عن ، متهّ ووجوب مقدءاملالزمة بني وجوب اليش

ى هذه املباحث بالبحث عن االسـتلزامات ّوتسم، وما شاكل، والنهي وامتناعه
 .العقلية

 .وهذا قسامن، ي باحلكم الرشعيّتعبدما يوجب العلم ال :القسم الثاين
من قبيل البحث عـن ، كمباحث األلفاظ ًما يكون البحث صغرويا: ّاألول

 .ونحو ذلكظاهر يف الوجوب، أم ال؟  األمر أن
ء يـة يشّيكون البحث فيه عن حج : أي،ًكربويافيه  ما يكون البحث :الثاين

ري ذلـك مـن غـ و،ية اخلرب الواحدّ كالبحث عن حج،الرشعية األحكام ثباتإل
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مـن احللقـة ّ األول سميف القـ األقـسام م الكالم عن هذهّ، وتقدمباحث احلجج
 .الثالثة

 احلكم الواقعي بالقطع الوجداين وال بـالعلم إىل  ما ال يوصلنا:ثالثالقسم ال
الظاهرية يف فـرض  األحكام لة لبيانّبل يبحث فيه عن القواعد املتكف، يّتعبدال

، ى هذه القواعـد باألصـول العمليـة الـرشعيةّ يف احلكم الواقعي، وتسمّالشك
 عـن َّكـام يعـرب، ىل احلكم الظاهري بالدليل الفقـاهتيعّدال ليل ال عن الدَّويعرب

 .احلكم الواقعي بالدليل االجتهاديعىل ّدال الدليل ال
لـة لتعيـني الوظيفـة العقليـة ّ ما يبحث فيه عن القواعد املتكف:رابعالقسم ال
 ّوحمـل، ى هذه القواعد باألصـول العمليـة العقليـةّوتسم، مّ تقدّعند العجز عام

 .كالم يف املقام هو القسامن األخريانال
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 مة يف بيان حقيقة احلكم الظاهري ّمقد •
 أقسام التزاحم  •

ü التزاحم املالكي : ّاألول القسم 
ü التزاحم االمتثايل: القسم الثاين 
ü التزاحم احلفظي : القسم الثالث 

 ولالضابطة املعتمدة للتمييز بني األمارات واألص •
 الفرق بني األمارات واألصول يف كلامت األصوليني •

ü الفرق يف سنخ املجعول اإلنشائي 
ü يف مقام اجلعل ّاألمارة مل يؤخذ يف موضوعها الشك  
ü ّةالتمييز بني األمارة واألصل يف مقام اإلثبات واألدل 
ü ية يف األمارة هو حيثية الكشف التكوينيّمالك احلج 
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متن الكتـاب، حيـث قـدم  إىل ة بالبحث، نأيتّتعلقامل األمور بعد بيان بعض
 :هي ، تناول فيه أربعة أمورًمتهيدا + السيد الشهيد

 .العملية األصول  خصائص.١
 .العملية الرشعية والعقلية األصول .٢
 .التنزيلية واملحرزة األصول .٣
 . مورد جريان األصول.٤

 

 العمليـة يف املقـام هـياألصول بر بأن املقصود ّ ذي بدأ ينبغي أن نذكئباد
يف  - صنّفاملـ أشار إليه العقلية، وهذا ما األصول العملية الرشعية الاألصول 

 يف البحـث عـن حقيقـة: مة الثانيةّاملقد>: حيث قال -تقريرات السيد اهلاشمي 
يل االجتهادي من زاويـة اجلاعـل  وفرقه عن الدل،ًالعميل الرشعي ثبوتااألصل 
 .)١(<ع هلامّاملرش

 األصـل الفرق بني األمارات وبـني إىل مةّيف املقدّ األمر األول وقد أرشنا يف
 عىل ًالعميل بلحاظ تشخيص الوظيفة العملية يف مقابل األمارات بوصفها دليال

 .الواقع
 ارةوبعبـ ،ًالعمـيل ثبوتـا األصـل  حتليـل مفهـومعىل هذا البحث ّوينصب

، ومـا هـو ًعمليـاً أصال ذاك وجعل هذا أمارةوراء  عن السبب البحث :أخرى
ملاذا جعل خـرب الواحـد أمـارة بيـنام والفرق الواقعي بني األمارات واألصول، 

 ؟ًعملياً أصال كان وجوب االحتياط
                                                 

 .١١ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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أن نعـرف ّالبـد ضح الفرق اجلوهري بني األمـارات واألصـول، ّولكي يت
 .حقيقة احلكم الظاهري

 

م يف بحث اجلمع بني احلكم الظـاهري واحلكـم الـواقعي ويف جـواب ّتقد
 ًا، عمليـً سواء كانت أمارة أم أصـال،ً مطلقاالظاهرية األحكام شبهة ابن قبة، أن

الواقعيـة حيـنام يقـع التـزاحم  األحكـام  منّوضعت ألجل حفظ ما هو األهم
  مـنّحكام الظاهرية هي خطابات ألجـل ضـامن األهـماحلفظي فيام بينها، فاأل

 فاألحكـام الظاهريـة لـيس هلـا مبـادئ يف مقابـل. الواقعية ومبادئهـااألحكام 
 .الواقعيةاألحكام 

 ضح أن وظيفة اخلطاب الظاهري هي التنجيز والتعذير بلحـاظّومن هنا يت
مـستقل، احلكم الظاهري مل يكن له موضـوع وأن الواقعية املشكوكة، األحكام 

 م الـشارعالواقعية، فحينام حيك األحكام  به وراء مبادئّخاصةألنه ليس له مبادئ 
الوجـوب  عـىل ّتحفظ بلزوم الّنجد أن العقل يستقل ،ًبوجوب االحتياط ظاهرا

 العقـل أن ومل نجد عليه، ّتحفظالواقعي املحتمل، واستحقاق العقاب عىل عدم ال
احلكم الظاهري وهو وجوب االحتياط بـام  عىل خمالفة نفس ّتحفظبلزوم الحيكم 

 .الظاهرية طريقية ال حقيقية األحكام هو، وهذا معنى ما يقال من أن
 الواقـع ّتحفظ وسـائل وطـرق لـّجمـردالظاهريـة  األحكام ضح أنّ يتوهبذا

ً موضـوعا مـستقال ، وال تكون هي بنفـسهاّكلفاملشكوك وإدخاله يف عهدة امل ً
قالهلا بمبادئ يف نفسها، ومن هنا نجد أن من خيالف  لعدم است؛يف العهدةًداخال 

ط نتيجة لذلك يف تـرك الواجـب الـواقعي ال ّوجوب االحتياط يف مورد ويتور
خالفـة وعقـاب ملخالفـة الوجـوب الـواقعي ، عقـاب مل لعقابنيًيكون مستحقا

 لعقاب واحد، وإال لكان حالـه ًاّوجوب االحتياط الظاهري، بل يكون مستحق
 . بوجوبه مع علمهك الواجب الواقعي ممن ترّأشد
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 ينبغي بيان أنحـاء التـزاحم بـني ،ضح حقيقة احلكم الظاهريّوألجل أن تت
 . املالكات الواقعية

من احللقـة الثالثـة بيـان أنحـاء التـزاحم وبيـان ّ األول م يف القسمّوقد تقد
يام ييل الفرق بني التزاحم احلفظي وبني التزاحم واملالكي والتزاحم االمتثايل، وف

 .صورة إمجالية عن الفرق بينهام
 

 : املولوية عىل ثالثة أقسام األحكام ر التزاحم يفّيتصو
 التزاحم املالكي : ّاألول القسم

املولويـة مـن جهـة  األحكـام وهو التزاحم احلاصل بني مبادئ ومالكـات
 بمعنـى أن البغض ونحو ذلـك،و ّاملفسدة واملصلحة واإلرادة والكراهة واحلب

 كـام يف ،ً فال يمكن جعل كـال احلكمـني معـا،يكون التنايف فيه يف مرحلة اجلعل
 .والنهي عىل القول باالمتناع األمر مسألة اجتامع

ويف هذا القسم من التزاحم يكون الرتجيح أو التخيري بيـد املـوىل حيـث ال 
خيص  عـن تـشًالرشعية ومبادئها، فضال األحكام مالكات إىل ّمكلفطريق لل
 . من املالكاتّاألهم

ومـن  .اآلخوند اخلراساين الكتشافه لـه إىل ونسب هذا القسم من التزاحم
 :رشائط هذا التزاحم

مفاسـد  اخلمر فيه منفعة من جهة، و:ًفمثال ؛وحدة املوضوع: ّاألول الرشط
أن املفـسدة  : أيإثمـه اكـرب مـن نفعـه،ّ حيـث إن ، لكن أخرىمن جهةأو إثم 

م جانـب ّع يقـدّ من املنفعـة، فاملـرشّب اخلمر أكرب وأقوى وأشدة عىل رشّرتتبامل
قــوى مــن أ وّشــدأاملفــسدة فيحــرم اخلمــر، وبــالعكس إذا كانــت منفعــة يشء 

م جانب املنفعة، وهكذا بالنسبة جلميـع األشـياء، حيـث حيـصل ّمفسدته، فيقد
  . وأقوىّم أحدمها إذا كان أشدَّكرس وانكسار بني املنافع واملفاسد، فيقد
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ن التزاحم يف املالك يف مقام إ>: يف هناية الدراية + صفهاينق اإلّقال املحق
بل عدم تأثريه ، ليس مقتضاه زوال املالك بذاته عن أحد الطرفني األحكام جعل

فاألقوى ، جعل احلكم الستيفاء املصلحةّ وحيث إن ،يف اجلعل ملزامحته باألقوى
 .)١(<أوىل باالستيفاء

يف كـاخلمر  ،دّال متعـدزاحم نجد أن املوضوع واحد ي هذا القسم من التفف
 .يف التزاحم املالكيّ األول الرشط املثال، وهذا هو

 بمعنـى أن يكـون أن يكون التزاحم بني حكمني اقتـضائيني :الرشط الثاين
واآلخـر ّلزامـي ا الـزاميني كـالوجوب واحلرمـة أو أحـدمها إّمـإكال احلكمـني 

كـام لـو كـان  -قتـضائيةا اإلباحـة الالال -ترخييص بنحو اإلباحـة االقتـضائية
 . وبني إباحتهءبني حرمة اليشالتزاحم 
ع، وليس عنـد العبـد، كـام ّذا القسم من التزاحم يقع عند املوىل املرشذن هإ

 .- كام سيأيت-رتبط بمالكات األحكامهو واضح؛ ألنه م
 التزاحم االمتثايل: القسم الثاين

 ثـالتما عـن ّكلـفتثال، نتيجة عجز املم وهو التزاحم الذي يقع يف عامل اال
إنقاذ غـريقني أو التـزاحم بـني الـصالة يف بني  التزاحم  من قبيل؛ًمعا التكليفني

 .املسجد وإزالة النجاسة من املسجد
عـىل ّدال التخيري يف باب التزاحم مل ينشأ من ناحية الدليل ال> : أخرىبعبارة
مـن : ملا عرفت، ملدلول واملنكشفبل نشأ من ناحية ا،  من املتزامحنيّوجوب كل

يقتيض التخيري يف امتثال أحد التكليفـني عنـد ّ إنام أن املجعول يف باب التكاليف
  .)٢(< اجلمعّتعذر

 .ًادّويشرتط يف هذا القسم من التزاحم أن يكون املوضوع متعد
                                                 

 . ٤٠٠، ص٣ج: الدراية يف رشح الكفاية ةي هنا)١(
 .٣٠ ص،٤ج:  األصول فوائد)٢(
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بـني  : أيومن الواضح أن هذا التزاحم ال يعقـل إال يف تكليفـني إلـزاميني
 لـو كـان أحـد األطـراف إذة أو بني وجوبني أو بني حـرمتني، وجوب أو حرم

 فـال يقـع تـزاحم، لعـدم مزامحـة - اقتضائيةاقتضائية أم الإباحة  سواء -ًمباحا 
 .ّاملباح للتكليف اإللزامي

 ألنه يقع يف عامل التزاحم االمتثايل يقع عند العبد ال عند املوىل،وال خيفى أن 
 فـال ،ًثـال التكليفـني معـاتماالعبد ال يـستطيع فلتكليف من قبل العبد، اامتثال 

؛ ًا امتثاليـًاي تزامحـّن واحـد، ولـذا سـمآ ويزيـل النجاسـة يف ّيستطيع أن يصيل
 ثم إن التـزاحم يف بـاب>: سحاق الفياضإقال الشيخ ؛ لوقوعه يف عامل االمتثال

 : الرشعية خيتلف عن التزاحم املالكي يف نقطتنياألحكام 
ــني احلكمــني  مــا عرفــت مــ:األوىل ن أن يف التــزاحم احلكمــي ال تنــايف ب

 منهام جمعول عىل املوضوع املقدر وجـوده يف ًكالّ ألن املتزامحني يف مرحلة اجلعل
هو يف مرحلة االمتثال وهـو ناشـئ مـن عـدم قـدرة ّ إنام  والتنايف بينهام،اخلارج

ا يف امتثـال له قدرة واحدة فإن رصفهّ ألن ؛ً عىل امتثال كال احلكمني معاّكلفامل
ا التزاحم املالكي فيكون التنـايف ّ وأم،أحدمها عجز عن امتثال اآلخر وبالعكس

 كـام يف مـسألة ،ًهو يف مرحلة اجلعل فال يمكن جعل كال احلكمـني معـاّ إنام فيه
 .والنهي عىل القول باالمتناع األمر اجتامع

 ّكلف بيد امل أن الرتجيح أو التخيري يف موارد التزاحم احلكمي يكون:الثانية
 وإن كـان ،احلكمني املتزامحني فإن كانا متساويني فوظيفته التخيـري إىل ه ينظرّفإن

 . من اآلخر فوظيفته الرتجيحّأحدمها أهم
 حيـث ،هو بيد املوىلّ إنام ا يف موارد التزاحم املالكي فالرتجيح أو التخيريّ وأم

 عن أن هـذا ً فضال،دئهاالرشعية ومبا األحكام مالكات إىل ّمكلفإنه ال طريق لل
 .ّرتتبالبحث هذا القسم من التزاحم يف باب ُوي .)١(< من ذاك ّاملالك أهم

                                                 
 .٤٢٩ ص،٤ج: صوليةاملباحث األ )١(
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 التزاحم احلفظي: القسم الثالث
الواقعية، من قبيـل مواجهـة  األحكام وهو التزاحم الذي يقع بني مالكات

فلـم  ،خـتلط عليـهاوحدمها حرام واآلخر مبـاح، أ لنوعني من اللحم، ّكلفامل
 يف هـذه ه العمـيل؟ ومـاذا يقـول الـشارعفـ هو موقام ف،احلراممن املباح  يعرف
كـال النـوعني   باالجتناب عـنّكلفامل الشارع يأمرتارة  ففي هذه احلالة ؟احلالة

 .حتياطجيب اال : أي،من اللحم
هـذه  يف فالتزاحم .براءة أو إباحة : أيهام،يز الشارع األكل من كلّووتارة جي

 .غراض التحريمية واألغراض الرتخيصيةوقع بني األ احلالة
الـشارع ب َّلن غإلشارع، فومن الواضح أن هذا التزاحم يقع بلحاظ عمل ا

 جانـب الغـرض اللزومـي عـىل الغـرض - سـيأيت بياهنـاّخاصـةًوفقا لقـوانني  -
 .ب الغرض الرتخييص حكم باإلباحةّالرتخييص حكم باالحتياط، وإن غل

 هو -ن مها حكامن ظاهرياني اللذ- الحتياط أن مالك الرباءة أو اوال خيفى
  مالك احلرمة الواقعيـة،عنيياط هو الواقعية، فمالك االحت األحكام نفس مالك

 بـني ّومالك اإلباحة هو عني مالك اإلباحة الواقعية، وعىل هذا فال يوجد تـضاد
 احلكـم ّتعلـقاحلكم الظاهري نشأ من نفـس مّ ألن احلكم الظاهري والواقعي؛

 احلكـم الـواقعي، فـال يلـزم ّتعلـق آخـر غـري مّتعلـق، ومل ينـشأ مـن مالواقعي
االحتيـاط (الظاهرية  األحكام ومن هنا سميت. الواقعية األحكام التصويب يف
 .الواقعية األحكام  لتنجيز، طريقيةًأحكاما )أو الرباءة

  التزاحم احلفظـيويفرتق هذا القسم من التزاحم عن التزاحم املالكي، بأن
التـزاحم  (عن التزاحم االمتثـايل بأنـهً أيضا موضوعني أو أكثر، ويفرتقيقع يف 
 . من قبل املوىل ال من فعل العبد)احلفظي

خصوصية من التزاحم املالكي فيه خذ ُ أالتزاحم احلفظي ّنإ : أخرىبعبارة
د ّتعـد  وهـيخذ خصوصية من التـزاحم االمتثـايلُوهو كونه من فعل املوىل، وأ
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ام هـو شـامل ّ وإنـ، باألصـول العمليـةّاحلفظي ال خيـتصالتزاحم و .موضوعه
 .ًمارات أيضالأل

بيـان  إىل مـة حـول حقيقـة احلكـم الظـاهري نـأيتّضحت هـذه املقدّإذا ات
 : قولنالضابطة املعتمدة للتمييز بني األمارات واألصول، ف
 

حـدها بلحـاظ أ بثالثـة طـرق ّالواقعية يتمإن إعامل املوىل حلفظ األغراض 
 :، وهذه الطرق هيً والثالث بلحاظهام معا،خر بلحاظ االحتاملواآل ،املحتمل

 بلحاظ املحتمل: ّاألول الطريق
دور بـني حمرمـات تـ  مـن الـشبهات احلكميـةًاعددك كام لو فرضنا أن هنا

كـات حيصل تـزاحم حفظـي عنـد املـوىل، بـني مال في هذه احلالةومباحات، ف
حكـم ، ّشـدأمالكـات احلرمـة ى املـوىل أن أرن إاحلرمة ومالكات اإلباحـة، فـ

املفـسدة يف الوقـوع ّ ألن فاتت مالكات املباحات ؛حتى لو  االحتياط، بوجوب
 . من مفسدة ترك املباحاتّيف املحرمات أشد

ن وجـد أن إ نوع املحتمل وأمهيتـه، فـ عىلّبيف هذه احلالة ينصنظر املوىل ف
 حكـم باالحتيـاط كـام يف االحتيـاط يف الـدماء، وإن رأى أن ّشـدأحلرمة  اّأمهية
فع عن ُر> ’ يف جانب املباحات حكم باإلباحة، كام هو احلال يف قوله ّمهيةاأل

 إىل  ونحوها من اخلطابات األخرى التي ترجع يف حقيقتهـا<أمتي ما ال يعلمون
 .من األغراض الواقعية ّإعامل قوانني التزاحم من قبل املوىل ألجل حفظ األهم

 بلحاظ االحتامل: الطريق الثاين
ة اشف عن احلكم الواقعي ومقدار درجـالك إىل النظريف هذا الطريق يكون 

 عـن احلكـم الـواقعي،  الكاشـف، فيجعل احلكم عىل ضوء درجة كشفكشفه
فيجعل احلكـم عـىل  -ًمثال- كانت درجة الكشف عن الواقع سبعني باملائةفلو 
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مارة، كام لو كانت لدينا مئة شبهة، وقام خرب الثقة عىل ى باألّ يسموهو ماأساسه 
 خـرب الثقـة ّنإ، فحيـث اآلخربعضها، وإباحة البعض وجوب وحرمة بعضها، 

احتامل مطابقته للواقع أقـوى  حيتمل مطابقته للواقع وحيتمل عدم املطابقة، لكن
ة؛ ألنه ظن، فعىل هذا درجة كشفه أكثر من سبعني باملائّ ألن من احتامل املخالفة؛

 . حيكم املوىل بالعمل وفق خرب الثقة
 ْ أي االحـتاملّأمهيـةالتقديم يف هـذا الطريـق عـىل أسـاس  ضح أنّوهبذا يت

 املحتمل مـن كونـه حرمـة أو ّأمهية، ال عىل األساس الكشف عن الواقع درجة
 .  أو إباحةًاوجوب

 بلحاظ املحتمل واالحتامل: الطريق الثالث
 .وىل يأخذ يف نظره كال األمرين املحتمل واالحتامل أن امل:أي

 مـسلك الـسيد  ضـوءيفالفرق بني األمـارات واألصـول ضح أن ّوهبذا يت
ة ّ الناشـئة مـن قـوّمهيـة بمـالك األّحجة ًجعل الشارع شيئاّكلام  :هّأن هو يدالشه

 األمـر ه علـم أو بلـسانّنـأ بلـسان ّحجـةاالحتامل كان أمارة، سواء كان جعله 
و أ املحتمـل ّأمهيـة  بمـالكّحجـة ًجعل الـشارع شـيئاّكلام وري عىل وفقه، باجل

 .ًا عمليً كان أصالًاملحتمل واالحتامل معا
وعىل هذا األساس يمكن أن نصحح كيف تكون مثبتات األمارة ومـدلوالهتا 

ية يف األمارة هي حيثيـة الكـشف ّمالك احلجّ ألن  عىل القاعدة،ّحجةااللتزامية 
  يفنـسبة الكـشف التكـوينيّ وحيث إن  عىل وفقها،ّمهية األَّعنيُي تالتكويني الت

 ملـدلولالتفكيك بـني ايلزم عدم  نسبة واحدة، واملدلول االلتزامي املطابقي املدلول
التي هي متام املـالك  -حيثية الكشف التكويني ّ ألن ؛يةّيف احلجاملطابقي وااللتزامي 

ية، ّاستظهرنا األمارية من دليل احلجّكلام نا ّضح أنّ واحدة، وهبذا يت-يةّيف جعل احلج
 . ّخاصةقرينة  إىل ية لوازمها العقلية، من دون حاجةّكفى ذلك يف إثبات حج
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ــني ــصدرّبعــد أن تب ــشهيد ال ــيف التمي +  مــسلك ال ــارات ي ــني األم ز ب
خرى يف التمييز بينهام، وال خيفى واألصول، سوف نلقي الضوء عىل الوجوه األ

 ًأن الوجوه التي قدمت للتمييز بني األمارات واألصول، ال تعدو كوهنـا فروقـا
ب يف ّ واجلـوهر، ممـا سـبّ ثبوتيـة بحـسب اللـبًثباتية، وليست فروقاإلسانية و

  هـذا البحـث إن خالل منّة عىل هذه الفروق، كام سيتبنيّرتتباختالل النتائج امل
 .عاىلشاء اهللا ت
عرض ثالثة وجوه مـن أوجـه الفـرق بـني األمـارات  إىل صنّفض املّتعر

 : يف ذلك، وهذه الوجوه هي + نظريته إىل واألصول، باإلضافة
  يف سنخ املجعول اإلنشائي:الفرق: ّاألول الوجه

 + عليه بناء الفقهاء من عرص الشيخ األعظمّوهذا هو الوجه الذي استقر
 أن :رها بـصورة واضـحة، وحاصـلهَوْحها وبلّي، الذي نقق النائينّأيام املحقإىل 

ن كـان إالفرق بني األمارات واألصول يكمن يف سـنخ املجعـول اإلنـشائي، فـ
 وإن كان املجعول هو اجلري العمـيل ،املجعول هو الكاشفية الطريقية فهو أمارة

، ّف تامًعمليا، فاملوىل إذا قال هذا الطريق كاشً أصال وبيان الوظيفة العملية كان
ًفهو أمارة، كخرب الثقة الذي جعله الشارع علام بتتمـيم كاشـفيته الناقـصة، وإذا 

ً عىل هذا الدليل عمال من دون مدخلية الكشف يف جعله، فهو أصـل ِجرإ :قال
ريـة ّعميل كأصالة الرباءة أو أصالة االحتياط، التي يكـون املجعـول فـيهام املعذ

ساس هذا الفرق قالوا بـأن لـوازم األمـارات زية للواقع املشكوك، فعىل أّواملنج
املجعـول يف األمـارات هـو الكاشـفية ّ ألن العلمية؛ األصول  دون لوازمّحجة

العلـم بـيشء يـستلزم العلـم بلوازمـه، فيثبـت أن لـوازم ّإن والعلمية، وحيث 
 .ّحجةالعملية التي ال تكون لوازمها ألصول ل ًا، خالفّحجةاألمارة 
 : ة خصائص وهيّ للقطع الوجداين عدّنإ :يقول لنائينيإن املريزا ا :هبيان
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احلالة النفسانية النورانية التي حتصل لدى النفس وهي  :اخلصوصية األوىل
 .االستقرار والثبات قبال التذبذب

 .الكاشفية عن الواقع :اخلصوصية الثانية
 .اجلري العميل :اخلصوصية الثالثة
 .يةرّاملعذوزية ّاملنج: اخلصوصية الرابعة

 ،ًياّتعبـد ًمارات، تتمـيامم الكشف الناقص يف األّن الشارع متأ :زا املريىفري
، ً ال حقيقة ووجداناً جمازاًجعل خرب الثقة علام أي ،أو عىل نحو املجاز السكاكي

 اخلـصوصية الثانيـة هي ، وهذه الكاشفيةًعتربه علام وعامله معاملة العلمافقال 
تكون كاشفة عـن الواقـع مـع ّ إنام األمارة>: وله بق أشارىل هذا املعنىإو .للقطع

 ًاّتامـالعملية، غايته أن كشفها ليس  األصول د هبا، بخالفّقطع النظر عن التعب
يـة تـشارك  أمـارة ظنّّكشف ناقص جيامعه احتامل اخلالف، فكلهو كالعلم، بل 

يكـون ّ إنـام العلم من حيث اإلحراز والكشف عام حتكـي عنـه، والفـرق بيـنهام
 ال جيتمع معه احتامل اخلالف، ّ كاشفية العلم وإحرازه تامّنإنقص والكامل، فبال
ا كاشـفية األمـارة وإحرازهـا فهـو نـاقص جيتمـع معـه احـتامل اخلـالف، ّوأم

د هبا، ّة تقتيض الكشف واإلحراز بذاهتا مع قطع النظر عن التعبظنّي الفاألمارات
ا ّوأمـ. ا بإلغاء احتامل اخلالفد يوجب تتميم كشفها وتكميل إحرازهّالتعبّإنام و

د، وال يمكن إعطـاء صـفة ّفليس ذلك بالتعب: أصل الكشف واإلحراز الناقص
الكاشفية واإلحراز ملا ال يكون فيه جهة كشف وإحراز، فالكـشف النـاقص يف 

الـذي يمكـن ّإنام  يف العلم ال يمكن أن تناله يد اجلعل، وّاألمارة كالكشف التام
 .)١(<و تتميم الكشف بإلغاء احتامل اخلالف وعدم االعتناء بهأن تناله يد اجلعل ه

خلصوصية الثالثة مـن القطـع وهـي فقد أوجب العمل يف ا األصول ا يفّأم
 .ري العميل فقطاجل

                                                 
 . ٤٨١ص ،٤ج:  األصول فوائد)١(
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، فيلـزم مـن ًداّ تعبـ ببقاء حيـاة زيـدً عاملاّكلففلو فرضنا أن املوىل جعل امل
العلـم بأحـد املتالزمـني ّ ألن ،ً حليتـه أيـضابإنبـات ًعاملا ّكلفاملذلك أن يكون 

 .العلم باملالزم اآلخر إىل يؤدي
فـال   املجعول هـو اجلـري العمـيل،ّنإ فحيث العميل، األصل ا يف بابّوأم

 .نبات حليتهإ اجلري العميل عىل صل العميل، باأل حياة زيديلزم من ثبوت
ل عـوجخ املنألمارات واألصول بسالفرق بني اربط ضح أن املريزا ّوهبذا يت

ً وطريقا، ويف بـاب األصـول ال ًاملوىل علامجعلها في باب األمارات ، فيئاإلنشا
 األصـل جعل اجلري العمـيل عـىل طبـققية، بل د بالطريّجيعل العلمية وال يتعب

 مـورده منزلـة يفينزل األصل  و، أا بأن حيكم بوجوب اجلري العميلّ، إمالعميل
 .التنـزييل وغـريه األصـل ف بـنيالعلم بلحاظ مرتبة اجلري العميل، عىل اختال

 .الواقع ّواألمارة بحسب عامل اجلعل ال بحسب لب األصل إذن، فالفرق بني
هـو اجلهـة الثانيـة ّ إنام املجعول يف باب األمارات> :+ قال املريزا النائيني

ا ّوأمـ. هو اجلهة الثالثـةّ إنام العملية املحرزة األصول من هذه اجلهات، ويف باب
تناهلا يـد ّ ألن فهي من اللوازم التكوينية للعلم الوجداين غري قابلة :اجلهة األوىل

ه يف اجلزء الثالث من الكتاب عنـد ّم تفصيل ذلك كلّاجلعل الترشيعي، وقد تقد
هـو أن العلـم : البحث عن قيام الطرق واألصول مقام القطع الطريقي، وإمجاله

الـصورة ينكـشف ذو  وبتوسط تلك ،عبارة عن الصورة احلاصلة يف نفس العامل
يرى ذا الـصورة بتوسـط الـصورة ّ إنام لدى العامل، فالعاملً حمرزا الصورة ويكون

  وألجـل، وبالذات نفـس الـصورةًالّاملرتسمة يف النفس، ومن هنا يكون املعلوم أو
 وبـالتبع، وهـذا مـن ً ثانيـاًكوهنا مطابقة لذي الصورة يكون ذو الصورة معلوما

لم من مقولة الكيـف أو الفعـل أو االنفعـال أو غـري غري فرق بني أن يكون الع
ط مـا ّ العلم بالذوات اخلارجيـة إال بتوسـّتعلقه عىل مجيع التقادير ال يّذلك، فإن

تكون بعـد قيـام ّ إنام ّتعلقيكون بمنزلة املرآة والقنطرة هلا، فكاشفية العلم عن امل
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كاشفية واإلحـراز الصورة يف النفس فيتعقبها الكاشفية واإلحراز، ثم يتعقب ال
، فالعطـشان العـامل بوجـود املـاء يف املكـان ّتعلـقاحلركة واجلري العميل نحو امل

 منـه ّيفرك نحوه، واخلائف العامل بوجود األسد يف الطريق ّالكذائي يطلبه ويتحر
. ّتعلـقيكـون بعـد إحـراز املّ إنام ويرتك سلوكه، فاجلري العميل وحركة العضالت

 .)١(<مةّة يف الوجود، بمعنى أن اجلهة األوىل متقدّتبرتفهذه اجلهات الثالث م
 أن املجعول يف باب الطرق واألمـارات هـو الطريقيـة ذكر املريزابعد ذلك 

 أن الـشارع جعـل األمـارة حمـرزة بمعنـىوالكاشفية والوسـطية يف اإلثبـات، 
هو ف ً مطلقاالعملية األصول ا املجعول يف بابّومثبتة له، أم إليه ًى وطريقاّمؤدلل

العمليـة مـا يقتـيض  األصول ى األصل، إذ ليس يفّمؤد تطبيق العمل عىل ّجمرد
 .)٢(الكشف واإلحراز

 لّمناقشة الوجه األو
  الثاين يف بيـان الفـرق بـني األمـارات واألصـول األمر م يفّبناء عىل ما تقد

 أن الفـرق بيـنهام فـرق جـوهري حقيقـي ولـيس بلحـاظ عـامل اجلعـل و وه-
 االعتبـار ّنإضح أن هذا الوجه من التفرقة يعد تفرقة صـورية؛ إذ ّ يت-واالعتبار
مارية خلرب الثقة ثابتة سـواء كـان جعلـه بلـسان  األّنإ، فً من الواقع شيئاّال يغري

 . د بإجياب اجلري العميل عىل وفقهّ أو كان لسان جعله التعبً وطريقاًكونه علام
د ّاألصـل لـيس جمـرومن الواضح أن الغرض من التفرقـة بـني األمـارة و

ن هذين املصطلحني مل يردا يف لسان دليل رشعي من إالتمييز بني املصطلحني، ف
الغرض مـن التفرقـة بيـنهام هـو ّإنام ثر فقهي، وأ عىل ذلك ّرتتبآية أو رواية، لي

ألجل بيان وتربير ما هو املركوز واملتسامل عليه من أن لوازم األمارات ومثبتاهتـا 
 . صل دون لوازم األّحجة
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ق بينهام بلحاظ عامل اجلعـل واإلنـشاء، أراد أن ّ نجد أن املريزا حينام فراولذ
 دون لـوازم األصـل، ّحجـةيستخرج هذه اخلاصية وهي كون لوازم األمارات 

هـو ّ إنـام إن املجعول الرشعي يف باب الطرق>: حيث يقول، + واليك عبارته
ا املجعـول يف ّ، وأمـّحجـةا الثبوت الواقعي املحكي بالطريق، ولذا كان مثبتاهتـ

ياهتـا ّمؤدهو اجلري العميل والبناء عـىل ّ إنام عىل اختالف أنحائها األصول باب
 .)١(<ّحجةولذا كان مثبتاهتا غري  ... من حيث العمل
 كـون ّجمـردبـأن عـىل املـريزا  + السيد اخلوئيدنا األستاذ ّسيواستشكل 

ّ ألن ية لوازمها،ّ ال يستلزم حجاملجعول يف باب األمارات هو الطريقية والعلمية
ّيستلزم العلم بلوازمه إذا كان وجـدانيا ال تعبـّ إنام العلم باليشء العلـم ّ ألن ًديا،ً

 يف ّحجـةدي باألمارة تكون حدود جعله بيد الشارع، وقد جيعلـه الـشارع ّالتعب
 ّنـزلعىل أن الشارع ّ يدل ّاملدلول املطابقي فقط، وال توجد قرينة أو دليل خاص
 .األمارة منزلة العلم يف املدلول املطابقي وااللتزامي

العلـم الـذي تكـون لوازمـه ّ ألن ،ّحجـة مارة األوعىل هذا ال تكون لوازم
 ًدياّ تعبـًعلـام -ًمـثال -لو كان العلم بحياة زيد ف هو العلم الوجداين فقط، ّحجة

رينـة وهـي أو قإطـالق دليـل،  إىل  بل حيتـاج، اللحيةبإنباتفال يلزم منه العلم 
 ّحجـةدي ّد عىل مورده، وهو كون العلم التعبـّمفقودة، فيلزم أن يقترص يف التعب
 .يف املدلول املطابقي دون االلتزامي

 من أن العلم الوجـداين -ما ذكره >: بقوله السيد اخلوئي أشار إليه وهذا ما
  مجيع اآلثار حتى ما كـان منهـا بتوسـط اللـوازم العقليـة أوّترتب يقتيض ءبيش

يقتـيض ذلـك، ّ إنام العلم الوجداينّ ألن ،ّ غري تام-دي ّالعادية، فكذا العلم التعب
 ّرتتـباملالزمـة، ف إىل ألنه من العلم بامللزوم يتولد العلم بالالزم بعد االلتفـات

د ّآثار الالزم ليس من جهة العلم بامللزوم، بل من جهة العلم بنفس الالزم املتول
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إن العلم بالنتيجة يتولد من العلـم بالـصغرى : يقولونولذا . من العلم بامللزوم
ن العلم بالصغرى هو العلم بامللزوم، والعلم بـالكربى هـو إوالعلم بالكربى، ف

د من هذين العلمني العلم الوجداين بالالزم وهـو العلـم ّالعلم باملالزمة، فيتول
لـم الوجـداين ه ال يتولـد منـه العّدي املجعول، فإنّبالنتيجة، بخالف العلم التعب

دليل لـدي تابع ّالعلم التعبّ ألن دي به،ّ وال العلم التعب- وهو واضح -بالالزم 
  .)١(< بامللزوم دون الزمهّد، وهو خمتصّالتعب

ّ ألن ،ّ أو غـري تـامّتـام +ولسنا اآلن بصدد بيان أن ما ذكره السيد اخلوئي
 لكـن املثبت من بحـوث االستـصحاب، األصل حتقيق البحث سيأيت يف بحث

، ز بني األمـارة واألصـلييجه من التمهو أن هذا الو إليه الذي نتوخى الوصول
 ضوء العالج يف التـزاحم يف ّم أن التمييز الصحيح بينهام يفرسّ، وقد تقدّغري تام

ة االحتامل والكاشفية، فتكون ّن الرتجيح إن كان عىل أساس قوأاحلفظي، وهو 
ة الكاشـفية يف املـدلول املطـابقي ّوقـودرجـة ّ ألن  عـىل القاعـدة،ّحجةلوازمه 

وال يعقل أن تكون كاشفيته بلحـاظ املـدلول املطـابقي وال ، واحدةوااللتزامي 
 األصـل تكون بلحاظ املدلول االلتزامي، ألنه خلف املالزمـة، وهـذا بخـالف

يتــه مل تكــن بلحــاظ ّحجّ ألن ؛ّحجــةالــذي ال يكــون فيــه املــدلول االلتزامــي 
الظاهريـة  األحكـام ، بعد الفراغ عن أن أخرىخصوصيةالكاشفية، بل بلحاظ 
 وليست ناشئة من مـصالح يف نفـسها أو مـن مـصالح ،مّطريقية رصفة، كام تقد

 يف ًالّم مفـصّ كام تقـد،اهتا، بناء عىل السببيةّتعلقزائدة عىل املالكات الواقعية يف م
 . لّالقسم األو

  يف مقام اجلعلّاألمارة مل يؤخذ يف موضوعها الشك: الوجه الثاين
 السـيامهذا الوجه يعالج الفرق بني األمارات واألصول يف مقام الثبـوت و

 . عامل الداللة واأللفاظ إىل قبل الوصول يف العنرص الثالث وهو عامل االعتبار
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 أن األمارة هي احلكم الظـاهري الـذي مل يؤخـذ يف موضـوعها :وحاصله
خـذ يف ُحلكم الرشعي الـذي أالذي هو ا األصل  يف مقام جعله، بخالفّالشك

ال تـنقض (و) فـع مـا ال يعلمـونُر(فحـديث  .  يف مقام جعلهّموضوعه قيد الشك
، ًا عمليـً يف موضوع احلكم، وعىل هذا يكون أصالّخذ الشكأقد ) ا ق  با شك

 . يف موضوعهاّخذ الشكؤخالف األمارة التي مل يب
كان التفريـق ّ األول جهفي الوف ،ضح الفرق بني هذا الوجه وسابقهّوهبذا يت

ن كان املجعول هو الكاشفية الطريقيـة إبينهام بلحاظ سنخ املجعول اإلنشائي، ف
  وإن كان املجعول هو اجلري العمـيل وبيـان الوظيفـة العمليـة كـان،فهو أمارة

ا يف الوجه الثاين فالفرق بينهام بلحـاظ ّ بلحاظ املجعول، أم، فالفرقًعملياًأصال 
 .عامل الداللة إىل الوصولعامل الثبوت قبل 

وحتقيـق الكـالم يف ... >: بقولـه +املريزا النـائيني  أشار الوجهىل هذا إ و
 . ًوحكامً موضوعا  األصولذلك يستدعي بيان ما متتاز به األمارات عن

يف ّشك عـدم أخـذ الـ: ّاألول :ا امتيازهـا مـن حيـث املوضـوع فبـأمورّأم
ّ إنـام د باألصـول العمليـةّ التعبّنإفموضوع األمارة وأخذه يف موضوع األصل، 

يف موضـوع ّشك خـذ الـُأيف احلكم الواقعي، فقد ّشك يكون يف مقام احلرية وال
 ةّأدلـن إحمرزة كانت أو غري حمرزة، بخالف األمـارات، فـ ،ً مطلقا األصولةّأدل

ى إ ـك ّالعمري ثقـة فمـا أد :×هفيها، كقولًقيدا ّشك اعتبارها مطلقة مل يؤخذ ال
 .)١(< يؤديّ ع  فع

 مناقشة الوجه الثاين
 : يمكن توجيه عدة مناقشات عىل هذا الوجه منها

دون األمـارة ال  األصـل يـةّيف موضوع حجّشك إن أخذ ال :املناقشة األوىل
 إذ ال ،ة دون لـوازم األصـلّ لنا ملاذا تكون اللـوازم العلميـة لألمـارة حجـّيبني

                                                 
 . ٤٨١، ص٤ج:  األصول فوائد)١(



 ٥٩ .....................................................................................................  متهيد

ّشك  حكم ظاهري مل يؤخذ الّ كلّنإ :يوجد عندنا قاعدة عقلية أو رشعية تقول
 .ّحجة تكون لوازمه هيف موضوع

أن تكـون منه إن هذا الوجه غري معقول يف نفسه؛ ألنه يلزم  :املناقشة الثانية
يف ّشك عـدم أخـذ الـّ ألن  حتى مع وجود العلم باخلالف، وذلكّحجةاألمارة 

 الواقعي، فلو موضوع األمارة يلزم أن تكون مطلقة وشامله حلالة العلم باحلكم
ه طاهر، فبنـاء عـىل ّنجس، لكن قام خرب الثقة عىل أنالثوب أن هذا ً مثال علمت

ه خـالف ّنـا نعلـم أنـّ وجيب األخذ به، مـع أنّحجةهذا الوجه يكون خرب الثقة 
ة ومتفرعـة يف حالـة عـدم ّرتتباألمارة مّ ألن الواقع، وهذا غري معقول يف نفسه؛

 حتـى مـع العلـم بـاخلالف، ّحجة األمارة ّنإول العلم بالواقع، وهذا الوجه يق
 .م يف بحث القطعّوهو غري معقول كام تقد

القـول بـأن األمـارة  إىل  البعضّضطراوألجل التخلص من هذا اإلشكال 
ّشك ولـيس الـّشك عها، لكنها مورد وظـرف للـويف موضّشك وإن مل يؤخذ ال

يف بـاب ّشك الـ: نعـم> :حيـث قـال + هلا، وهذا ما ذكره املريزا النائينيًقيدا 
 د باألمـارة وجعلهـاّد هبا، ألنـه ال يعقـل التعبـّللتعبً موردا يكونّ إنام األمارات

د ّوأن يكـون التعبـّالبـد حمرزة للواقع مع انكشاف الواقع والعلـم بـه، فًطريقا 
باألمارة يف مورد اجلهل بالواقع وعدم انكشافه لدى من قامـت عنـده األمـارة، 

 .)١(<، كام ال خيفىًموضوعاّشك غري أخذ الًردا موّشك ولكن كون ال
ن األمـارة مـورد إشكال بأن قـولكم وقد أجاب السيد الشهيد عن هذا اإل

ــارةّجمــرد، هــو ّللــشك ــة ّنإ إذ ؛ تفــسري للعب ــني املوردي ــرق ب ــل الف ــا ال نتعق ن
خـذ فيـه فـرض ُأا ّنا بني حالتني ال ثالثة هلام وهي أن اجلعل إمـّواملوضوعية، ألن

ً قيـدا يّسـميف موضـوع احلكـم، سـواء ً قيـدا فهو معنى أخذه -ّشك الوجود 
 .يف اجلعلّشك  يؤخذ الملا ّإم  و- ًاموردو ًأو ظرفاعها، ووضمل
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 تغيـري يف العبـارة، إذ ّجمـردإن هذا >: قولهبلسيد الشهيد ا أشار إليه وهذا ما
 ى أخذهوفرغ عنه فهو معنّشك املقصود أن اجلعل إذا كان قد فرض فيه وجود ال

 حلاالت العلم وهو غري ًوشامالً مطلقا يف موضوع احلكم، وإال كان احلكمًقيدا 
  .)١(<معقول
إن مـا جـاء يف >:  السيد حممود اهلاشمي يف حاشيته عىل احللقة الثالثـةّعربو

 األصـول بخـالفّشك خـذ يف موردهـا الـُأكلامت بعضهم من أن األمارة قـد 
 الفرق بينهام بحسب عامل اإلثبـات ولـسان خذ يف موضوعها، إن أريد بهُأحيث 

وإن أريـد بـه الفـرق ] الذي سيــأيت بعـد[ الفرق الثالث إىل الدليل، فهو يرجع
مـن عـدم  + بينهام بحسب عامل الثبوت، فجوابـه مـا أفـاده الـسيد األسـتاذ

 اجلعل إذا مل يؤخذ يف موضوعه القيـدّ ألن معقولية هذه التفرقة يف عامل الثبوت؛
اسـتحالة اإلمهـال يف عـامل  : أي)٢(<ال حمالة الستحالة اإلمهـالً مطلقا نكاًثبوتا 

 . لّم يف بحث اإلطالق والتقييد يف القسم األوّالثبوت والواقع، كام تقد
اذ من غري  وال يفي بالفرق بني األمارات واألصول، ّهذا الوجه غري تامًا إذ

ً أصال عمليا املعقول أن يكون خرب الثقة  :أي (يف موضـوعهّشك الـخذ أ ّمجردبً
 ).خرب الثقةموضوع 

و عامل ، وهبوتالعنرص الثالث  من مقام الثوال خيفى أن هذا الفرق مرتبط ب
 .عامل الداللة واإلثبات إىل اجلعل واالعتبار قبل الوصول

 ّةالتمييز بني األمارة واألصل يف مقام اإلثبات واألدل: الوجه الثالث
 فهـو أصـل - يف مقـام اإلثبـات- الدليل يف لسانّشك  ورد الا إذ:هحاصل

تـنقض  ال>: قولـه يف لسان الدليل فهـو أمـارة، كـام يفّشك  وإذا مل يرد ال،عميل
                                                 

 .١٥ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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إذا مل يؤخذ ا ّمأيف موضوعه فهو أصل عميل، ّشك خذ الُأ فحيث <اليقني بالشك
َ إن جـاء م فاسـق ب بـإ  ت ي{: يف موضوعه من قبيل قوله تعاىلّشك ال ٌ ََ ََ

ٍ
َ
ِ ِ َ ْ ُ َ ْ فهـو  }ُنـواِ

ويؤخـذ  األصـل يؤخذ بنحو القرينـة املتـصلة يف دليـلّشك أمارة، بمعنى أن ال
بنحو القرينة املنفصلة بحكم العقل يف دليل األمارة، فالعقل حيكم بـأن إطـالق 

 .لفرض العلم بخطئها وكذهباً شامال دليل األمارة ليس
ال >: بقولـه األصـول يف مـصباح + السيد اخلوئي أشار ىل هذا الوجهإو
خـذ يف ُأقـد ً أيـضا ن األمـاراتإواألمارات من هذه اجلهة فـ األصول فرق بني

يف موضوعها يف لسان ّشك خذ الأقد  األصول أن األمر موضوعها الشك، غاية
 .)١(<مارات قد ثبت ذلك بالدليل اللبيالدليل اللفظي، ويف األ

ّشك خـذ الـأ  إىله نـاظرّوهذا الوجه يشبه الوجه الثاين، ولكن خيالفه يف أنـ
 وعدم أخذه يف مقام البيان ويف لسان الـدليل، بيـنام يف الوجـه الثـاين كـان أخـذ

 .العنرص الثالث وهو عنرص االعتبار : أيوعدم أخذه يف عامل اجلعل،ّشك ال
 مناقشة الوجه الثالث

 ردت عـىل الـوجهني الـسابقني،ُ أو املناقشة التـيعنيوهي : املناقشة األوىل
 دون ّحجـة لنا ملاذا تكون اللوازم العقلية لألمارات ّ ال يفرسوهو أن هذا الوجه

ن إلوازم العقلية لألصول العملية، إذ ال توجد قاعدة عقلية أو رشعيـة تقـول ال
يف ّشك إذا مل يؤخـذ الـ و،ّحجـةإذا أخذ يف لسان دليله فلوازمه ليـست بّشك ال

 !ّحجةلسان الدليل فلوازمه 
يف لسان دليـل األمـارة أمـر اتفـاقي ال ّشك الإن عدم أخذ : املناقشة الثانية

يف ّشك  كام لو أخذ الـيف لسان الدليل،ّشك أن الشارع يأخذ الفق ّ فقد يت،دائمي
َفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم ال  علمون{: موضوع األمارة كام يف قوله تعاىل ُ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ

ْ  َ َ  الـذي }َ
                                                 

 .٣٩ص ،٢ج : مصباح األصول)١(
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وعـدم ّشك  يف موضـوعه الـية خرب الواحد، حيث أخذّ حجةّأدليعد من أقوى 
 كونـه إىل يـة الـسؤالآ ضوء هذا الوجه يلزم أن ينقلب االستدالل بفيالعلم، ف

خرب الثقة أمـارة سـواء أخـذ يف لـسانه ّ ألن  وهو واضح البطالن؛،ًعملياًأصال 
 .أم الّشك ال

كام يف تقريرات السيد احلـائري، حيـث  ،السيد الشهيد أشار إىل هذا املعنى
مـارة ًيـة ولـيس مربوطـا باألّ هـذا مربـوط بلـسانني لـدليل احلجإن مثل>: قال

هـو عـىل سـبيل ّإنام  ولو فرض متامية ذلك يف دليل األمارة واألصل ف،واألصل
 يف موضـوعها،ّشك الصدفة واالتفاق، ال أن أمارية األمارة تكون بعدم أخذ الـ

بـت ًيف موضوعه، فلو فرض أن شخصا مل يثّشك تكون بأخذ ال األصل وأصلية
َفاسـأ وا أهـل ا كـر إن كنـتم ال  علمـون{: ية خرب الواحد إال بقوله تعاىلّحج ُ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ

ْ  َ َ  مل }َ
 .)١(<األصل إىل ينقلب عىل هذا األساس من األمارة

يف ّشك وهـو أن األمـارة مل يؤخـذ الـ -ل بالتفرقة هبذا الوجـه ون القإنعم 
 ينفـع يف معاجلـة مـشكلة -هـايف لـسان دليلّشك لسان دليلها واألصول أخذ ال
العمليـة كاالستـصحاب عنـد تعـارض  األصـول تقديم األمارات عىل بعـض

 بناء عىل أن االستـصحاب أمـارة كـام هـو مبنـى الـسيد -األمارات واألصول 
عـىل  - فقالوا إن املصحح لتقديم خرب الثقـة عـىل االستـصحاب - +اخلوئي

وعـدم العلـم يف ّشك  أخذ الـ هو أن االستصحاب- أمارةًكوهنام معاالرغم من 
فيكـون ، هوعدم العلم يف لسان دليلّشك ذ الا خرب الثقة فلم يؤخّ، أمهلسان دليل
، إال يف صورة حصول العلـم الوجـداين بخطـأ األمـارة، ً مطلقاّحجةخرب الثقة 

الذي هو موضـوع االستـصحاب ّشك  للًاوعىل هذا يكون دليل خرب الثقة رافع
 .عكس، وهذا هو معنى احلكومةدي دون الّبالعلم التعب

ا احلكومة فهي عبارة عن انتفـاء املوضـوع ّأم> :+ وبعبارة السيد اخلوئي
                                                 

 . ٤٢اجلزء الثالث من القسم الثاين، ص: )ائرياحلالسيد : تقرير (صول مباحث األ)١(
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األصـول  إىل  وذلـك كاألمـارات بالنـسبة،د الـرشعيّد بـه بالتعبـّلثبوت املتعب
د ّن الـسابق بالتعبـّه بعد ثبوت ارتفاع املتيقّالرشعية التي منها االستصحاب، فإن

 وقـد ارتفـع ،وع لالستـصحاب، إذ موضـوعه الـشكالرشعي ال يبقى موضـ
وكذا .  لعدم كون األمارة مفيدة للعلم عىل الفرضً وجداناً وإن كان باقيا،ًداّتعب

 ملـا يف تعبـري ؛ًدياّ تعبـًه بعـد كـون األمـارة علـامّالـرشعية، فإنـ األصـول سائر
ع  ال يبقى موضو، عمن قامت عنده األمارة بالعارف والفقيه والعامل^األئمة

 .ًداّالرشعية تعب األصول ألصل من
أن تقديم األمارات عىل االستصحاب ليس مـن بـاب : ل مما ذكرناهّفتحص

د ّد باألمــارة ال يرتفــع موضــوع التعبــّ ثبــوت التعبــّمجــردالــورود، إذ ب
وهو باق بعيـد قيـام األمـارة عـىل الفـرض، بـل ّشك باالستصحاب، لكونه ال

ومة التـي مفادهـا عـدم املنافـاة حقيقـة بـني هو من باب احلكّ إنام تقديمها عليه
 .)١(<الدليل احلاكم واملحكوم عليه

وهـو بحـث مـرتبط  ، األصولم األمارات عىلّ هذا الوجه ينفع يف تقدنإذ
 ة لنـا الفـرق الـواقعي بـني أماريـّ، ومل يبنيةّدلبعامل الداللة واإلثبات ولسان األ

 . بوت وروح احلكمالذي هو مرتبط بعامل الث األصل األمارة وأصلية
 بـني ًا حقيقيـًا جوهريـًام لنـا فرقـّمة مل تقـدّضح أن الوجوه املتقدّوهكذا يت

 .األمارات واألصول
  حيثية الكشف التكوينيوية يف األمارة هّمالك احلج: الوجه الرابع

ّنفا، وتقدآم ّوهو الوجه الذي تبناه الشهيد كام تقد  ّ األول يف القسمًالّم مفصً
 أن الـضابطة املعتمـدة للتمييـز بـني األمـارات : وحاصـله)٢(ثالثـة احللقة المن

 :  بثالثة طرقّواألصول وكيفية إعامل املوىل حلفظ األغراض الواقعية تتم
                                                 

 .٢٥٢ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
 .٧٣ص: ّ األول احللقة الثالثة، القسم)٢(
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 .بلحاظ املحتمل: ّاألول الطريق
 .بلحاظ االحتامل: الطريق الثاين
 . التقديم بلحاظ االحتامل واملحتمل:الطريق الثالث

ح كيــف تكــون مثبتــات األمــارة ّأن نــصحوعــىل هــذا األســاس يمكــن 
يـة يف األمـارة هـي ّمـالك احلجّ ألن  عىل القاعـدة،ّحجةومدلوالهتا االلتزامية 

نـسبة حيثيـة ّ وحيـث إن  عىل وفقها،ّمهية األّحيثية الكشف التكويني التي تعني
فعـىل املدلول املطابقي واملداليل االلتزامية نـسبة واحـدة،  إىل الكشف التكويني

ية ما دامت حيثية الكشف التكـويني ّ يمكن التفكيك بني املداليل يف احلجالهذا 
استظهرنا ّكلام نا ّضح أنّ واحدة، وهبذا يت-يةّالتي هي متام املالك يف جعل احلج -
ية لوازمها العقلية، مـن دون ّية، كفى ذلك يف إثبات حجّمارية من دليل احلجاأل

 .ّخاصةقرينة  إىل حاجة
 لعدم وجود حيثية الكشف فيه عـىل ؛ةّفلم تكن لوازمه حج  األصلا دليلّأم

 .بيان حقيقة احلكم الظاهرييف م ّ، كام تقد يف جعلهّنحو تكون هي املالك التام
 

 أن الفرق بينهام بلحاظ عامل :أي .<اختالفهام يف سنخ املجعول>: + قوله •
هو العنرص الثالـث مـن مقـام اجلعل والثبوث وبالتحديد يف عامل االعتبار الذي 

 .الثبوت
  . النكتة العلمية يف البحث:أي .<وحاصل فذلكة البحث>:  قوله•
 أن مـصطلح األمـارة :أي .<مل يرد عنوان األمارة واألصل يف دليل>:  قوله •

مها مصطلحان أصـوليان وردا يف كلـامت ّإنام آية وال رواية، ويف واألصل مل يرد 
 .األصوليني

 البيـان يف كـون اللـوازم العقليـة لألمـارة :أي .<  يفي باملقصودال>:  قوله•
 . دون األصلّحجة
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أخـذ يف ّشك  ال:أي .< ً موضوعاالً موردا ية األمارةّمأخوذ يف حج>:  قوله•
 .ًا وليس قيدًا األمارة ظرفًاموضوع

ه ّنـأهذه مجلة معرتضة وهي  .<  األصلنعم قد يثمر يف تقديم دليل>:  قوله•
 األصول ة وفائدة عىل هذا الوجه، وهي حكومة األمارات عىل بعضتوجد ثمر

 الكالم الذي ّالعملية كاالستصحاب، لكن هذه الثمرة والفائدة ليست هي حمل
 .هو يف بيان الفرق الواقعي بني األمارات واألصول

 .الثالثةمن احللقة ّ األول  القسم:أي .<  السابقءقناه يف اجلزّما حق>:  قوله•
ًاملقصود من االحتامل حمـضا هـو  .<ًة االحتامل حمضا ّالناشئة من قو> : قوله•

 .ة املحتمل فيهّعدم مدخلية قو
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 العملية الرشعية والعقلية األصول خصائص •

ü الطاعة ّحق إىل  والعقلية،املالكات إىل الرشعية ترجع  
ü الرشعي األصل الفصل عقيل بخأ واقعة  ّيف كل 
ü صول العقلية بخالف الرشعيةاحلرص العقيل لأل 
ü العقلية وإمكانه يف الرشعية األصول تعارض بنيال عدم 
ü الرشعية والعقلية األصول عدم التعارض بني 
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 البحـث الثـاين مـن مباحـث ّعـدُيالعمليـة الـرشعية  األصـول البحث يف
 األصـول يف الفـرق بـني هـذا البحـث  الكـالم يفّينـصب و،العمليـة األصول

ّالبـد البحـث هذا  وقبل الولوج يف .العقليةالعلمية صول واأل العملية الرشعية
 .العملية الرشعية والعقلية األصول من معرفة

 

رجـع إليهـا التـي ي رشعية الـقواعدال عبارة عن :ة الرشعيةل العمليواألص
صحاب االستــكه،  الــذي ال يــستطيع أن يقطــع بــاحلكم أو يعمــل بظنّــّالــشاك

 .والرباءة واالحتياط والتخيري
 عبارة عن خطابات يصدرها الـشارع ة الرشعيةالعملياألصول  : أخرىبعبارة

 ، املالكـات الواقعيـةحفـظحم بني أغراضه الواقعية يف مقام يف مقام عالج التزا
 مـن قبيـل ؛ املحتمـلّأمهيةمن  األصل هذا سواء نشأ ،ًعنه آنفام البحث ّ تقدكام

ًمنـضام املحتمل ّأمهية أو من ،ية املحتملةّ مالك احللّأمهية الناشئة من ّأصالة احلل ّ 
 .األصول العملية التنزيلية أو املحرزة كقاعدة الفراغك ؛ االحتاملّأمهيةإليه 

سـعة أو  إىل يل الـذي يرجـع فهي احلكم العقـ،العلمية العقلية األصول اّأم
الطاعة واسـعة للتكـاليف ّحق ن كانت دائرة إالطاعة للموىل، فّحق ضيق دائرة 

يستدعي الفراغ اليقيني الذي كم بأصالة االشتغال اليقيني حياملشكوكة، فالعقل 
 .زية التكليف املحتملّباالمتثال، أو حكم العقل بمنجّشك عند ال
 بالتكـاليف املقطوعـة وال ّالطاعة خمتصّحق  ا إذا أدرك العقل العميل أنّأم

 .)الرباءة العقلية (يشمل املحتملة، فتجري قاعدة قبح العقاب بال بيان
ّ ألن العقلية ليس هو التزاحم بني املالكات الواقعية؛ األصول  املالك يفنإذ

، دراك املـالك الـواقعيإلالعقل ال يدرك املالكات الواقعية؛ إذ ال طريق للعقـل 
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 .الطاعةّحق  دائرة قمالك العقل هو سعة وضيام ّإنو
مـا يبحـث > :صول العملية العقلية قاليف تعريفه لأل وبتعبري السيد اخلوئي

 عند العجز عـن مجيـع مـا ًلة لتعيني الوظيفة الفعلية عقالّفيه عن القواعد املتكف
د ّبالتعبـاحلكم الواقعي بالقطع الوجـداين وال  إىل  إذا مل يصلّكلف املّنإف، مّتقد

مـا  إىل  عليـه الرجـوعّ تعـني،عن معرفة احلكم الظاهريً أيضا وعجز، الرشعي
  .)١(< به العقل من الرباءة أو االحتياط أو التخيري عىل اختالف املواردّيستقل
 :العملية الرشعية والعقلية األصول  منّخصائص كل إىل ام ييل نشريوفي
 الطاعةّحق  إىل ةالعقليوت املالكا إىل ترجع ةالرشعي :وىلصة األياخلص
تقـديم  إىل هالعميل الرشعي هو حكـم رشعـي مرجعـ األصل ًم آنفا أنّتقد

ًصها املـوىل بلحـاظ املحتمـل أو املحتمـل منـضامّاملالكات التي يشخ  ّأمهيـة إىل ّ
 .الطاعةّحق سعة وضيق  إىل العقيل فهو حكم عقيل يرجع األصل اّل، أمحتاماال

اه نـ الذي ذكرن الفارق اجلوهريإ>: بقوله الشهيد السيد أشار إليه وهذا ما
ا هـي التـي ّالـرشعية، فإهنـاألصـول  إىل كان نظرنا فيهّ إنام واألمارة األصل بني

تكون كاألمارة نتيجة إلعامل قوانني باب التزاحم وتفرتق عنها يف كيفية إعامهلا، 
وتـرجيح العقلية فليست نتيجة إلعـامل قـوانني بـاب التـزاحم،  األصول اّوأم

بعض األغراض عىل بعض، فإن هذا وظيفة املـوىل ال وظيفـة العقـل، والعقـل 
ًالطاعة سعة وضـيقا، وهـذا ّحق دائرة  إىل مرجعها امّن إوليس من شأنه الترشيع  ً

العقلية من ناحية، واألمـارات واألصـول الـرشعية  األصول فرق جوهري بني
 إىل هـاّلطاعـة، والثانيـة مرداّحـق دائـرة  إىل هـاّ، فـاألوىل مردخرىمن ناحية أ

ترشيعات مولوية عـىل أسـاس إعـامل قـوانني بـاب التـزاحم يف دائـرة احلفـظ 
 ً وهذا الفرق يستوجب تقديم األمارات واألصول الرشعية ذاتا عىل.كيةّواملحر

                                                 
 .٢٤٨ص ،٢ج: األصولمصباح )١(
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ًا عـىل عـدم ّمعلقـالعقلية وورودها عليها، لكون حكم العقل يف ذلك األصول 
ًرع، فمجيء ذلك من قبله يرفـع تكوينـا موضـوع جميء تقرير آخر من قبل الشا

 .)١(<حكم العقل
 الرشعي األصل صل عقيل بخالفأ واقعة ّيف كل: صة الثانيةياخلص

ّحـق يدرك سعة أن ا ّإمالعقل ّ ألن ما من واقعة إال وفيها أصل عميل عقيل،
الطاعـة للواقعـة املــشكوكة، وهـو معنــى أصـالة االحتيــاط العقليـة، فــيحكم 

الطاعـة يف تلـك الواقعـة، فـيحكم بـالرباءة ّحق  أو يدرك عدم سعة ،باالمتثال
 فـال ،ال يـدركا ّإم يدرك وا ّإمالعقلية، فاحلرص عقيل يدور بني النفي واإلثبات، 

االحتيـاط با ّإمـمن حكم من قبل العقـل ّشك ختلو واقعة مشكوكة من وقائع ال
 وهـذا بخالفـه يف .يـانقبح العقـاب بـال ب : أيالرباءة العقليةبالطاعة أو ّحق و

ً أصال عمليا ن جيعل الشارعأالعميل الرشعي إذ ليس بالرضورة األصل   ّيف كـلً
يف احلكم الـرشعي؛ ألنـه قـد يوكـل الـشارع أمـر تلـك الواقعـة ّشك موارد ال
 .د وظيفته العملية عىل أساس عقله العميلّليحدنفسه  ّالشاك إىل املشكوكة
 صول العقلية بخالف الرشعيةألاحلرص العقيل ل: صة الثالثةياخلص
أصلني أساسني ومهـا أصـالة االشـتغال  إىل العملية العقلية ترجع األصول إن

ّ ألن ، وهو حرص عقـيل يـدور أمـره بـني النفـي واإلثبـات؛ العقليةوأصالة الرباءة
ن أدرك إ و،حكـم باالشـتغال الطاعة يف التكاليف املـشكوكة،ّحق العقل إن أدرك 
 .<الرباءة العقلية>  : أيم بقبح العقابحكّق عدم شمول احل

 أصـل -بـني حمـذورين األمـر عنـد دوران- بأن التخيري العقـيل:قد يقالف
بـني وجـوب  األمـر مني، فلـو دارّاألصلني املتقـد إىل  برأسه وال يرجعّمستقل

 .صالة اجلمعة أو حرمتها، فالعقل حيكم بالتخيري بينهام
                                                 

 . ٤٤-٤٣ص: اجلزء الثالث من القسم الثاين: لحائريل مباحث األصول، )١(
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من الـرباءة والتخيـري ( العقليةاألصول  إىل ا بالنسبةّأم>:  املريزا النائينيقال
أن يراعـى جهـة ا ّإمـ:  فاحلرص فيها عقـيل، ألنـه يف صـورة الـشك)واالحتياط

و يراعـى أ وجه ّأن يراعى من كلا ّإم:  ال يراعى، ويف صورة املراعاةأوالتكليف 
أن وال يعقـل .  التخيري: االحتياط، والثالث: الرباءة، والثاين:لّيف اجلملة، فاألو

 .)١(<الثالثة األصول يكون هناك أصل عقيل آخر وراء هذه
ُن أريد من التخيري هو التخيري العقيل بـني الفعـل والـرتك، فهـو إ :اجلواب

ُحتصيل حاصـل وهـو باطـل وغـري معقـول، وأن أريـد بـالتخيري العقـيل نفـي 
 بالفعـل أو بـالرتك، ّكلـف املّذمـةعدم اشتغال  : أي،التكليف بالفعل أو الرتك
ًثالثـا مـستقال، وسـيأيت تفـصيل ذلـك يف العلـمً أصال فهذه هي الرباءة وليس ً 

 .شاء اهللا تعاىل نإعند البحث يف دوران األمرين حمذورين اإلمجايل 
العملية الرشعية فال حرص عقيل هلا؛ ألهنا تابعة لطريقة جعلها األصول ا ّأم

 .فقد تكون براءة وقد تكون اشتغال وقد تكون استصحاب
مكـان يف األربع فليس بعقـيل، إل األصول حرصا ّأمو>:  املريزا النائيني قال

 .)١(<األربعة األصول أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه
 العقلية وإمكانه يف الرشعية األصول  عدم التعارض بني:صة الرابعةياخلص

بالنسبة لألصول العقلية، فـال يعقـل التعـارض بيـنهام ال يف ا ّأم :بيان ذلك
العمليـة العقليـة األصول  الثبوت وال يف مقام اإلثبات، ففي مقام الثبوت مقام

أن ا ّإمـدراك العقـل، فالعقـل إمن أحكام ومدركات العقل، وهي قائمـة عـىل 
ن العقـل يـستحيل أن حيكـم إ : أخـرىالطاعة أو ال يدرك، وبعبـارةّحق يدرك 

حلكـم بعـدم الطاعـة واّحـق بحكمني متنافيني يف مورد واحد، كاحلكم بثبوت 
 . ثبوته، هذا يف عامل الثبوت

                                                 
 . ٥ص ،٣ج: صول فوائد األ)١(
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أن مقـام  إىل العقلية، يرجـع األصول يف مقام اإلثبات، فعدم تعارضا ّأمو
ن أحدمها عني اآلخر، إذ أن مقام اإلثبات عبـارة عـن أإثباهتا عني مقام ثبوهتا، و

 وحيـث وهو عني حكم العقل يف مقام الثبـوت،ً مثال الطاعةّحق حكم العقل ب
 .ثبات، كذلك مقام اإلالثبوت ال يقع فيه تعارض لألصول العقليةمقام ّإن 

العملية الـرشعية، فـيمكن أن يقـع التعـارض بينهـا يف مقـام األصول ا ّأم
يف وجوب صالة اجلمعـة يف ّشك تها من قبيل الّبحسب لسان أدل : أياإلثبات،

دم زمن الغيبة، فأن مقتىض دليل االستصحاب وجوهبا ومقتىض دليل الرباءة عـ
 .الوجوب، فيقع التعارض بينهام يف مقام اإلثبات

ّ ألن الـرشعية؛ األصـول بحسب مقام الثبوت فال يعقل التعارض بـنيا ّأم
ع الذي يعلم بحدود املوضوع حني ترشيع احلكم، وعـىل ّمقام الثبوت بيد املرش

 .هذا فال يعقل أن يعبدنا الشارع بحكمني متنافيني
 الرشعية والعقلية األصول ض بنيعدم التعار: صة اخلامسةياخلص
 .العمليـة الـرشعية واألصـول العمليـة العقليـة األصـول تعارض بني ال

ن إف .هي مدركات تنجيزية أو تعليقيةا ّإموالسبب يف ذلك أن املدركات العقلية 
 تنجيزية كحكم العقل بالتنجيز بنحـو القطـع، فـال يمكـنأحكام العقل كانت 

، )١( العلـم اإلمجـايلن تشمل الرباءة مجيع أطرافأيمكن  فال ،ثبوت الرباءة الرشعية
العمـيل الـرشعي  األصـل العقـيل عـىلالعمـيل  األصـل مّ يقـدففي هذه احلالة

 مـنة عىل عدم ورد بيـان ّمعلق ْ أيتعليقيةوإن كانت أحكام العقل  .املخالف له
 ّحـقالرشعية، كـام لـو أن العقـل يـرى  األصول مّتقدففي هذه احلالة الشارع، 

 فإذا جاء الرتخيص الـرشعي ، عىل عدم ورد ترخيص من الشارعًاّمعلقالطاعة 
الـرشعي  األصـل مّية األصـل، فيقـدّية األمارة أو بلسان حجّسواء بلسان حج

                                                 
  أن هذا هل هو حكم عقيل أم ال؟:من قبيل، ض الصغريات وقع اخلالف يف بع،نعم )١(
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ّحـق العقل يقـول جيـب ّ ألن  ألنه يرفع موضوع احلكم العقيل حقيقة؛؛دوبالور
من الشارع، فـإذا جـاء الطاعة يف التكليف املشكوك يف مورد مل يرد فيه ترخيص 

 .العقيل األصل الرتخيص الرشعي يرتفع موضوع
؛ العلمية الرشعية والعقليـة األصول ضح عدم وقوع التعارض بنيّوهبذا يت

الـرشعي، وإن كـان العقـل  األصـل مّ، فيقـدًاقـّالعقيل معل األصل ن كانإألنه 
ّزا فيقدّمنج لعقيل متوافقان العميل الرشعي وا األصل إذا كانو .العقيل األصل مً

 .فال تعارض بينهام كام هو واضح
 ال توجـد عنـده :معنـاهوال خيفى أن القول بأن العقل ليس عنـده أحكـام 

 <مدركات العقـل> صنّف وبتعبري امل،أحكام رشعية، وإال فللعقل أحكام عقلية
من احللقة الثالثـة ّ األول م تفصيلها يف القسمّإدراك ينبغي وال ينبغي كام تقد هي
ينقـسم >:  البحث عن كيفية متييز العقل النظري عن العقل العميل، حيث قاليف

، ًاحلكم النظري وهو إدراك ما يكـون واقعـا: أحدمها: قسمني إىل احلكم العقيل
 .)١(<احلكم العميل وهو إدراك ما ينبغي أو ما ال ينبغي: واآلخر
 

 لوظـائف دون األحكـام؛ باّعـرب .<وظائف عقليـة: والعقلية> :+ قوله •
ل إدراك؛ ولـذا مل يـذكر قيـد الظاهريـة لألصـول بـ  عنـده أحكامالعقل الّألن 

 .الرشعية التي هي أحكام ظاهرية األصول العملية العقلية، وهذا بخالف
ّحـق  أن دائـرة :أي .<ً ونفيـاًالطاعة إثباتاّحق  إىل ها يف احلقيقةّمرد>: قوله •

 .زهاّتنج قة الّضيا ّإم املشكوكة وحكام  األزّوسيعة فتنجا ّإمالطاعة 
 أن أي .< به العقلّالطاعة للموىل الذي يستقلّحق أن  إىل ومرجعه>: قوله •
 ومن املستقالت العقلية بحيث لو فرض الطاعة من مدركات العقل العميلّحق 

                                                 
 .٢٥٤ص: ّ األول احللقة الثالثة، القسم)١(
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املـستقالت العقليـة ّ ألن الطاعة،ّحق عدم وجود أحكام رشعية، فالعقل يدرك 
مة رشعية، بخـالف غـري املـستقالت العقليـة، ّمقد إىل خذ النتيجةأيف ال حتتاج 

 .نتيجة إىل مة رشعية لكي تصلّمقد إىل ا حتتاجّفإهن
 من افرتاضه بوجـه يف ّه البدّنإ لألصل العميل العقيل، فًوهذا خالفا>:  قوله•
 واقعـة مـشكوكة أصـل ّ يف كـل:أي .< نفسهاّيف حدّشك  واقعة من وقائع الّكل
 . الرباءة العقلية أو االشتغالا ّإم عقيل وهو عميل

 العقل العميل يف أحكامه؟ّشك لكن لسائل أن يسأل عن املرجع فيام إذا 
م يف ّيف أحكامه؟ ذلك ملا تقدّشك  أن العقل العميل ال ي:واجلواب عىل ذلك

  إىلالعقلية نسبتها األحكام من احللقة الثالثة من أن لّ األوسمالقمن ّ األول اجلز
 املوضوع عند العقل فال يمكـن ّ، فام مل يتعنيّعلةال إىل املوضوعات نسبة املعلول

 راشـأوهذا مـا . يف حكم العقلّشك ، وعىل هذا فال معنى للهاحلكم عىل أساس
ألن العقـل ال معنـى >: السيد اهلاشمي يف حاشيته عىل احللقة الثالثـة بقولـه يهإل

عنـدما تطـرح عـىل ّشك ن وقائع ال واقعة مّلفرض شكه يف حكم نفسه، بل كل
زيـة وهـو معنـى أصـالة ّالطاعـة واملنجّحـق ا أن يدرك فيهـا ّالعقل العميل، فإم

رية وقبح العقاب بال بيان وهـو معنـى الـرباءة ّاالحتياط العقلية، أو يدرك املعذ
يف نفسه من حكم عليه من ّشك  واقعة من وقائع الّالعقلية، ومن هنا ال ختلو كل

 الطاعة، أو قبح العقـاب والـرباءة، وهـذا بخـالفّحق باالحتياط وقبل العقل 
 عـىل ًه قد ال جيعله الـشارع يف واقعـة مـن الوقـائع اعـتامداّنإالرشعي، فاألصل 

 .)١(<حكم العقل العميل فيها

                                                 
 .)٤( ، تعليقة رقم٤١٢ ص: تعليقة السيد اهلاشمي، احللقة الثالثة)١(
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  الرشعيةالعملية األصول أقسام •
 ملحرزة عىل مبنى املشهوراملحرزة وغري ا األصول الفرق بني •

 )التنزييل عن املحرز األصل زّوجوه العناية التي عىل أساسها يتمي(
ü الثمرة الفقهية -التنزييل األصل العناية يف 
ü الثمرة العملية -املحرز األصل العناية يف 

 ّصنفالفرق بني األصول املحرزة وغري املحرزة عىل مبنى امل •
 املحرز األصل الفائدة من •
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 إىل الظاهريـة األحكـام  تقسيممنالبحث السابق  يفف بعد أن انتهى املصنّ
 وهـو بيـان أقـسام، بحث آخر رشع يف بينهام، الفرقبيان األمارات واألصول و

 :ّ؛ فقسمها إىل قسمني الرشعيةمليةالعاألصول 
التي جيعل فيها احلكـم  األصول وهي :التنزيلية أو املحرزةاألصول : ّاألول

الظاهري بلسان تنزيل املشكوك منزلة الواقع، كأصـالة االستـصحاب وأصـالة 
 .ً منزلة الطاهر واقعا-ً مثال- ل مشكوك الطهارةّتنز : أيالطهارة،
 وظـائف عمليـة ئالتي تنش األصول وهي: بحتةالعملية ال األصول :الثاين

الواقعية، من قبيل أصـالة األحكام  إىل ترخيصية أو إلزامية دون أن تكون ناظرة
 .<...  ء حالل ح ّ >: ’ يف قولهّاحلل

أصول تنزيليـة أو  إىل العملية األصول تقسيميف يزان املوالبحث يقع حول 
 .عملية بحتة والفرق بينهام

 .+ كلم عىل مبنى املشهور وأخرى عىل مبنى الشهيد الصدروهنا تارة نت
 

 العملية املحرزة وغري املحرزة األصول بنيالتمييز قبل بيان ميزان وضابطة 
لليقـني  ّبأن ق النائينيّحقذكرها املة ّمة مهمّمقدشري إىل املشهور، نمبنى  ضوء يف

 .والعلم أربع خصائص
 الكيفية النفسانية احلاصلة لـنفس العـامل وهبـا حيـصل عـىل االسـتقرار .١

 .الثبات وعدم التذبذبو
 . الكاشفية عن الواقع.٢
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 . البناء واجلري العميل عىل طبق العلم.٣
 . التنجيز والتعذير.٤

طـع  بـاليقني والقّخمتـصة -وهـي الكيفيـة النفـسانية -اخلصوصية األوىل 
دي، ألهنا خصوصية تكوينية غـري ّالعلم التعب إىل هاؤالوجداين، وال يمكن إرسا

 .قابلة للجعل والوضع
ًدا لألمـارات ّ فهي املجعولـة تعبـ-وهي الكاشفية -اخلصوصية الثانية ا ّأم

 . بتنزيلها من قبل الشارع منزلة العلم يف الطريقية والكاشفية
 فهـي - واجلري العميل عىل طبق العلموهي البناء - اخلصوصية الثالثةا ّأم

 ّرتتبأن املجعول فيها هو حكم تكليفي ي : أيغري التنزيلية، األصول جمعولة يف
 .عليه التنجيز والتعذير

العمليـة عـىل أسـاس اجلعـل  األصـول ن التفرقة بـنيإ ذلك نقول ّإذا تبني
 ًدة، فيكـون أصـالرية من دون عناية زائّزية أو املعذّل املنجّواالعتبار، تارة يتكف

 : أي، وهـي اخلـصوصية الرابعـة)احتط لـدينك( غري تنزييل، كام يف قوله ًاعملي
 .التنجيز والتعذير

ً تنزيليـا ً أصـالوأخرى يفرض وجود عناية تنزيلية يف لسان الدليل، فيكون
الطريقيـة، لكـن ال بلحـاظ ووهي التي لوحظ فيها جعـل الكاشـفية ً حمرزا، أو

كام هو احلال يف األمارة، بل بلحاظ البنـاء العمـيل واجلـري حكايته عن الواقع، 
 .عىل طبقه، وهي اخلصوصية الثالثة للعلم

التنزييل واألصـل غـري التنـزييل، هـو فـرق عنـائي،  األصل الفرق بني نإذ
يف قبـال ً حمرزا أوً تنزيليا  األصل، وهذه العناية التي هبا يكونً حقيقياًوليس فرقا

 : غريه عىل وجهني
 التنزييل األصل العناية يف: ّاألول وجهال

العمـيل هـو الواقـع،  األصل ىّمؤد بكوند ّلتعبابأن تكون هذه العناية هو 
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 يشء ال تعرف حرمته أو نجاسته فهو حالل ّدك بأن كلّأتعب> :ً مثالفيقول املوىل
ية املشكوكة عـىل الطهـارة ّل نفس الطهارة أو احللّ حيث نز<ً وطاهر واقعاًواقعا
 .ًداّية الواقعية تعبّاقعية أو احللالو

العمـيل منزلـة الواقـع، فينـزل  األصـل ىّهذا الوجه يفيد أن تنزيـل مـؤد: تنبيه
 إليـه كـام يـذهب، ً ظاهريـاًالطهارة املشكوكة منزلة الطهارة الواقعية، ولـيس تنـزيال

هـارة يـة وطّن حلئاية وأصالة الطهارة ينـشّدليل أصالة احللمن أن  + املريزا النائيني
العمليـة وإن كـان هـو البنـاء  األصـول جعـول يف بـابّإن امل>: ظاهرية، حيث قـال

يكـون املجعـول هـو البنـاء العمـيل عـىل : ه تارةّ أنّالإالعميل عىل أحد طريف الشك، 
يكـون : وأخـرى.  منزلـة الواقـعًوتنزيلـه عمـالّشك ثبوت الواقع يف أحد طـريف الـ

ريف الـشك، مـن دون أن يكـون اجلعـل  تطبيـق العمـل عـىل أحـد طـّجمرداملجعول 
ل ّباألصل املحـرز أو املتكفـّ األول  عنَّويعرب.  لثبوت الواقع يف أحد الطرفنيًالّمتكف

 .للتنزيل، وعن الثاين باألصل الغري املحرز، وال خيفى ما يف التعبري من املناسبة
االستصحاب وقاعدة الفـراغ والتجـاوز وأصـالة ّ األول ويدخل يف القسم

لة للتنزيل واإلحراز، واملجعول فيهـا هـو ّكلها متكف األصول ن هذهإ، فةّصحال
 -مقــام الثبــوت  األصــل ىّالبنــاء العمــيل عــىل ثبــوت الواقــع إن كــان مــؤد

 األصـل ىّ أو البناء العميل عىل اإلتيان بـالواقع إن كـان مـؤد-كاالستصحاب 
 .- كقاعدة الفراغ والتجاوز -مقام الفراغ والسقوط 

 ّنإ والطهـارة، فـّالقسم الثاين الرباءة واالحتياط وأصـالة احلـلويدخل يف 
مـن دون أن ّشك  تطبيق العمل عىل أحد طريف الّجمرد األصول املجعول يف هذه

 .)١(<لة لثبوت الواقع أو اإلتيان بهّتكون متكف
عـىل ذلـك يف تعليقتـه عـىل  +ق العراقـيّ املحقوردأساس األوعىل هذا 

                                                 
 . ٦٩٢، ص٤ج:  فوائد األصول)١(
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إثبات  إىل ًلو مل يكن قاعدة الطهارة ناظرة ولو تنزيال: لأقو>: الفوائد، حيث قال
 عـىل ّمن االلتـزام بأحـد املحـذورين، إذ الـدليل الـدالّالبد  ،الطهارة الواقعية

 ّعىل رشطية الطهارة الواقعية أو األعـمّ يدل أنا ّإم -ً مثال -طهارة ماء الوضوء 
 بأصالة الطهـارة، وعـىل يلزم عدم إحرازه: ّاألول من الواقعية والظاهرية، فعىل

يلزم عدم لزوم إعادة الوضوء مع كشف نجاسة املاء بعـد الوضـوء، وال : الثاين
 لوحدة اللـسان ؛ّومن هنا ظهر حال أصالة احلل. يلتزم أحد بواحد منهام، فتدبر

 .)١(<رّوظهور احتاد السوق، فتدب
  األصـلىّد بكـون مـؤدّهـي التعبـعىل هذا الوجـه  أن العناية :واحلاصل

باألصل التنـزييل وهـو ينـزل املـشكوك  األصل ى هذاّيسم، والعميل هو الواقع
 .منزلة الواقع

 التنزييل األصل عىلّاملرتتبة الثمرة الفقهية 
ترتيـب مـن ّالبد فل املشكوك منزلة الواقع، ّالتنزييل ينز األصل أنبناء عىل 

عـىل أصـالة اقعية  آثار الطهارة الوّرتتب، فتصل عىل هذا األآثار احلكم الواقعي
 . عىل أصالة احللية الواقعيةّواحللالطهارة 

يكـون  أن ّالبدالتنزيلية، ف األصول ن أصالة الطهارة منإ حيث :بيان ذلك
رشطية لـ ًعاّموسـ عىل رشطية الطهارة الواقعية للثوب يف الصالة، ّدالالدليل ال

ًان نجـسا  وإن كـ-  لتشمل الثوب املـشكوك طهارتـه،الطهارة الواقعية للثوب
ً وعىل هذا تكون الصالة صـحيحة واقعـا، وال جتـب إعادهتـا، فـيام لـو -ًواقعا

 يكـون < تعلم  استهح   ء طاهر ّ >: ’قولهّ ألن انكشف اخلالف، وذلك
لسانه لسان توسـعة املوضـوع ّ ألن ًحاكام عىل رشطية الثوب الطاهر يف الصالة؛

 الـصالة يف ّصـحةوهـي  - رةوإجياد فرد آخر له، ومن الواضـح أن هـذه الثمـ
                                                 

 .)١( ، تعليقة رقم٦٩٢ص ،٤ج:  األصولعىل فوائد + العراقيّحقق تعليقة امل)١(
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 طهـارة كوهنـان أصـالة الطهـارة نا عـىل أيبن فيام لو ّرتتب ال ت-الفرض املذكور
ّ ألن  الواقعية، ومن دون تنزيلها منزلـة الواقـع؛لطهارةة مغايرة لّظاهرية مستقل

 .ة عىل الطهارة الواقعية للثوب ال عىل الطهارة الظاهريةّرتتب الصالة مّصحة
مـن ّ األول يف القـسم صنّفهـذا املطلـب مـن املـ إىل شارةمت اإلّوقد تقد
، احلكم الواقعي برشطية الثوب الطاهر يف الصالة يث ذكر أنح )١(احللقة الثالثة

أصالة الطهارة، فيشمل الثوب املشكوكة طهارته الذي جرت فيه أصـالة ب سعّيت
لتـصويب مـن ا أن هـذا نـوعً أيضا وذكر يف الواقع، ًالطهارة حتى لو كان نجسا

 جتب إعادهتا  والًالذي ينتج أن الصالة يف مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا
 أن : أيقد اتسع موضـوعها،وب يف الصالة ثطهارة الرشطية ّ ألن عىل القاعدة،

 ً حاكامكون ي،ه قذرّنأ طاهر حتى تعلم ء يشّكل: قولهوهو دليل أصالة الطهارة 
 ن دليـل أصـالة الطهـارةلـساّ ألن ؛ةعىل دليل رشطية الثوب الطاهر يف الـصال

وإجيـاد فـرد لـه، دليل رشطية طهارة الثوب يف الـصالة، لسان توسعة موضوع 
يـة ّمفاد دليل حجّ ألن ؛كذلك لو ثبتت طهارة الثوب باألمارة فقط األمر وليس

زيـة، فهـو بلـسانه ال ّاألمارة ليس جعل احلكم املامثل، بل جعل الطريقية واملنج
 الثـوب الطـاهر، وهـو ال اموضـوع دليلهـّ ألن دليل الرشطية؛ع موضوع ِّيوس

 . ًيقول هذا طاهر، بل يقول هذا حمرز الطهارة باألمارة، فال يكون حاكام
فـصل بـني األمـارات واألصـول  +ومن هنا نجد أن صاحب الكفايـة 

ع دائرة احلكم الواقعي ّاملوضوعة توس األصول  عىل أنىحة للموضوع، فبنّاملنق
 . عىل ذلك املوضوع دون األماراتّرتتبامل

 هـو < يشء لـك حـاللّكـل>: ’إن الظاهر من قوله: مثال تطبيقي آخر
ًدا، وعىل ّية الواقعية تعبّنشاء للحلإية الظاهرية، فهو ّية الواقعية ال احللّجعل احلل

                                                 
 .٢٧ص: ّ األول انظر احللقة الثالثة، القسم)١(
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ول اللحـم أكله، وأنه مـأكية ّحلية يف احليوان املشكوك ّهذا لو أجرينا أصالة احلل
ة ّرتتبـالطهـارة مّ ألن  عىل ذلك طهارة مدفوعه؛ّرتتبيف -ًكاألرنب مثال - أم ال

 .ًية اللحم واقعاّعىل حل
ًية ظاهرا، من دون تنزيلها منزلـة ّ حكم باحللّجمرد ّلو كانت أصالة احللا ّأم 
ة عـىل ّرتتبـطهـارة املـدفوع مّ ألن ؛هية الواقعية، فال تثبـت طهـارة مدفوعـّاحلل

، حيث <اغسل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل حلمه>نه قد ورد الطهارة الواقعية؛ أل
حلكم رشعي وهـو نجاسـة املـدفوع، ً موضوعا أخذت حرمة أكل حلم احليوان

 .لطهارة املدفوعً موضوعا ية حلم احليوانّوباملقابل أخذت حل
 آثـار ّرتتـبالتنزييل ينزل املـشكوك منزلـة الواقـع، ومـن ثـم ت األصل نإذ

 .ملشكوكاحلكم الواقعي عىل ا
 املحرز  األصل العناية يف: الوجه الثاين

منزلـة العلـم واليقـني بلحـاظ  األصـل أن تكون هـذه العنايـة بتنزيـلهو 
يف ّشك الكاشفية أو بلحاظ اجلري العميل، كام يف االستصحاب حيـث نـزل الـ

، والـسيد اخلـوئي ذلـك املـريزا النـائيني إىل ، وقد ذهبًالبقاء منزلة اليقني بقاء
فيـه منزلـة اليقـني يف اجلـري ّشك ن االستصحاب نـزل الـأتار املريزا حيث اخ

 عىل مستوى العمل، وهي اخلصوصية الثالثة ًاعتباره علام : أيه،العميل عىل طبق
، ًا حمـرزًا عمليـًم؛ لـذا يكـون أصـالّمن خصوصيات العلم واليقـني، كـام تقـد

املحرزة عـىل صول  األمّ تتقدوعىل هذاالعملية الغري املحرزة،  األصول بخالف
 .غري املحرزة باحلكومة األصول املحرزة ترفع موضوعّ ألن غري املحرزة؛
 األصول املجعول يف باب>: بقوله األصول يف فوائد +  أشار إليهوهذا ما

 األصـول ى األصـل، إذ لـيس يفّمؤد تطبيق العمل عىل ّجمردهو ً مطلقا العملية
 تكـونّ إنـام ى، بلّؤداملإىل ً طريقا  هيالعملية ما يقتيض الكشف واإلحراز، وليست

ى، ّؤد ال تقتيض أزيد من تطبيق العمل عـىل املـّ والشاكّدية للمتحريّوظائف تعب
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ه ّالغري املحرزة، فإنـ األصول املحرزة أو كان من األصول من األصل سواء كان
ىل ى، بل معناه هو البناء العميل عّؤداملإىل ً طريقا املحرز كونه األصل ليس معنى
 األصل ه هو الواقع وإلغاء الطرف اآلخر، فاملجعول يفّعىل أنّشك أحد طريف ال

املحرز هو اجلهة الثالثة من العلم الطريقي، وهي احلركة واجلـري العمـيل نحـو 
 ّنإاملحرزة غري اإلحراز يف باب األمارات، ف األصول املعلوم، فاإلحراز يف باب

اقع مع قطع النظـر عـن مقـام العمـل، اإلحراز يف باب األمارات هو إحراز الو
فهـو اإلحـراز العمـيل يف مقـام تطبيـق : املحرزة األصول اإلحراز يف بابا ّأمو

الغري  األصول اّوأم. حرازين مما ال يكاد خيفىى، فالفرق بني اإلّؤدالعمل عىل امل
من دون البنـاء ّشك  تطبيق العمل عىل أحد طريف الّجمردفاملجعول فيها : املحرزة
ه هـو الواقـع، فهـو ال يقتـيض أزيـد مـن تنجيـز الواقـع عنـد املـصادفة ّ أنعىل

 .)١(<واملعذورية عند املخالفة، وهو الذي كان يقتضيه العلم من اجلهة الرابعة
فقـد اختـار أن التنزيـل يف االستـصحاب بلحـاظ  + السيد اخلـوئيا ّأم

 . أمارةفعىل هذا يكون االستصحابالكاشفية، 
عـن  + الصحيح يف تعريفـه مـا نقلـه الـشيخ> :بقوله  أشار إليه وهذا ما

 يف اآلن السابق مشكوك البقـاء ًناّبعضهم من أن االستصحاب كون احلكم متيق
 يف اآلن السابق أمارة عىل بقائـه ومفيـدة ًناّ كون احلكم متيقّنإف. يف اآلن الالحق

 للظن النوعي، فيكون االستصحاب كسائر األمـارات املفيـدة للظـن النـوعي،
ن كـان لنـا كـالم يف إ و،عىل ما هو املعروف بينهمً أيضا ّحجةويكون املثبت منه 

 يءوسـيج. ية االستصحاب املثبت حتى عىل القول بكونـه مـن األمـاراتّحج
 .)٢(<شاء اهللا تعاىل الكالم فيه إن
إذا تعارض االستصحاب مع خـرب  ،بناء عىل مسلك السيد اخلوئي :إن قيل

                                                 
 . ٤٨٧، ص٤ج:  األصول فوائد)١(
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 م ؟ّالثقة فأهيام مقد
بأن القول بكون االستصحاب من األمارات ال يقتـيض كونـه  + جابأ

آلخـر، ام عـىل الـبعض ّاألمارات بعـضها يقـدّ ألن يف عرض سائر األمارات،
م عـىل ّ اليد مع كون كلـيهام أمـارة، وحكـم احلـاكم مقـدّبينةمة عىل ّ مقدّبينةفال
 .ن األمـاراتم عىل حكم احلاكم، وهكذا مع أن اجلميـع مـّ واإلقرار مقد،ّبينةال

ن األمـارة ترفـع أ : أيم خرب الثقة عىل االستصحاب باحلكومة؛ّوعىل هذا فيقد
األمارة القائمة عـىل ارتفـاع احلالـة الـسابقة ّ ألن ؛ًداّعبتموضوع االستصحاب 

 .، وعليه ال يبقى موضوع لالستصحابًداّن السابق تعبّتثبت انتفاء املتيق
أن : ل ممـا ذكرنـاهّفتحـص>: بقولـه األصـول يف مـصباح أشار إليه وهذا ما

 ثبـوت ّمجـردتقديم األمارات عىل االستصحاب ليس مـن بـاب الـورود، إذ ب
وهو بـاق ّشك د باالستصحاب، لكونه الّد باألمارة ال يرتفع موضوع التعبّالتعب

هو من باب احلكومـة التـي ّ إنام بعيد قيام األمارة عىل الفرض، بل تقديمها عليه
  .<اة حقيقة بني الدليل احلاكم واملحكوم عليهمفادها عدم املناف

لتقريب حكومة األمارة عىل االستصحاب من أن مفاد احلكومـة >: ثم قال
مفاد احلاكم انتفـاء ّ ألن عدم املنافاة حقيقة بني الدليل احلاكم والدليل املحكوم،

ومفاد املحكـوم ثبـوت احلكـم عـىل تقـدير . د الرشعيّموضوع املحكوم بالتعب
ــنهاموجــود ا ــاة بي ــىل . ملوضــوع، فــال مناف ــارة حاكمــة ع ــه تكــون األم وعلي

ن األمارة القائمة عىل ارتفـاع احلالـة إ، فًاالستصحاب عىل املسلك املختار أيضا
 .)١(<، فال يبقى موضوع لالستصحابًداّن السابق تعبّالسابقة تثبت انتفاء املتيق

 الثمرة العملية لألصل املحرز
 األصـول املحـرز عـىل األصـل مّ تقد:املحرزألصل  اة عىلّمن اآلثار املهم

                                                 
 .٢٥١، ص٣ج:  مصباح األصول)١(
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 م هو ألجـل احلكومـة؛ وذلـكّالعملية غري املحرزة عند التعارض، وهذا التقد
مية ولو يف اجلري العمـيل فقـط، فريفـع ْاملحرز هو العل األصل املجعول يفّألن 
 األصـل العميل غري املحرز املعارض، بخالف األصل الذي هو موضوعّشك ال

ًكونـه علـام عىل اسـاس غري التنزييل ليس  األصل املجعول يفّ ألن ؛زييلغري التن
ّويقينا تعب  . بحسب اجلري العميلًداً

صـل أيف بقاء وجوب صالة اجلمعـة يف زمـان الغيبـة، فّشك ال: مثال ذلك
االستـصحاب ا ّأمـالرباءة يقتيض نفي وجوب صـالة اجلمعـة يف زمـن الغيبـة، 

 االستـصحاب؛ ألنـه أصـل حمـرز يفيـد مّفيقتيض استصحاب الوجوب، فيقـد
 .الذي هو موضوع الرباءةّشك ًدا، وبذلك يرفع الّاليقني والعلم تعب

 يف موضوعّشك ن جريان أصل الرباءة ال يرفع الإ ف،وهذا بخالف العكس
 . ًداّ للعلم تعبًمفيداً حمرزا ً أصال؛ ألنه ليساالستصحاب
العمليـة املحـرزة وغـري ول  األصـبـنييف التمييز ضابطة اليزان وهذا هو امل

العمليـة  األصول بني وفيام ييل الكالم يف الفرق املشهور،مبنى  ضوء يف املحرزة
 .عىل مبنى السيد الشهيد املحرزة وغري املحرزة

 

 ّطابـات تعـنيا خّأهنـ إىل م فيام سبق أن حقيقة احلكم الظـاهري ترجـعّتقد
 من املالكات الواقعيـة ّ من املالكات الواقعية عند التزاحم، وتعيني األهمّاألهم

 : تستدعي جعل احلكم الظاهري عىل ثالثة إنحاء
 : أية االحـتامل فقـط،ّجعل احلكم الظاهري عىل أساس قـو :ّاألول النحو

تبـار  باعّحجـةنوعيـة احلكـم املحتمـل، كجعـل خـرب الثقـة  إىل من دون النظر
صابته للحكم الـواقعي، وهـذا الرتجـيح بلحـاظ كميـة إة احتامل ّكاشفيته وقو

 .اإلصابة للواقع ال عىل نوعيتها وكيفيتها
نوعيتـه  وة املحتمـلّجعل احلكم الظـاهري عـىل أسـاس قـو :النحو الثاين
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 .وكيفيته فقط، فهو أصل عميل غري حمرز
حتمـل مـع مراعـاة جعل احلكم الظـاهري بلحـاظ نوعيـة امل :النحو الثالث
ًة املحتمـل منـضامّأن قو : أي،كاشفية االحتامل  مـن قبيـل ّ كاشـفية االحـتامل إىلّ
ة االحـتامل مـع نوعيـة املحتمـل، ّعمـل قـوأفلو فرضنا أن املوىل  .االستصحاب

وكانت متساوية، فلم تكن هناك ميزة ال بلحاظ االحـتامل وال بلحـاظ املحتمـل، 
ّ ظاهريا يـنظًأن يعمل عناية زائدة بأن يضع خطاباففي هذه املوارد يمكن للموىل  م ً

به وظيفة العبد، وهذا اخلطاب ليس ألجـل مـصلحة االحـتامل باخلـصوص وال 
لوحظ فيه نكتة نفسية ولو مـن بـاب ّإنام اخلصوص، وبملصلحة يف نوعية املحتمل 

 . خطاب ظاهريهذه النكتة توجب تعينيولعقالئي، ا االرتكاز ه مناسب معّأن
، حظ فيه االحتامل واملحتمـل الذي لو،النحو من جعل احلكم الظاهري وهذا

ن كـان إو هذا احلكم الظاهري املناط واملالك يف جعلّ ألن ؛ّحجةه ن لوازم تكوال
 . جزء املالك ال متامه ة االحتامل بنحو ّلكن أخذ قوة االحتامل،  ّقد أخذ فيه قو

ا أصل عميل حمرز؛ ّهنإث  قاعدة الفراغ حينذكروكمثال تطبيقي هلذا احلكم 
 وهو مصلحة الرتخيص والتسهيل يف العمـل ، املحتملّأمهية يتهاّلوحظ يف حج

يتها قيد آخر وهـو ّخذ يف حجأوكذلك ، دائهأمنه   فرغوأنه قد من اجزاء ّركبامل
 ً كامالّكلفامل داهأفيكون العمل الذي  أداء العمل،مجايل السابق حني التذكر اإل
ة االحـتامل ّ املحتمـل وقـوّأمهية من ّ كلخذُألقاعدة  ففي هذه ا،ًداّ تعبًوصحيحا

جتـري القاعـدة، وعـىل  حدمها الأذا انتفى إية، بحيث ّر واحلجا يف االعتبًدخيال
 مـن قبيـل بقـاء ،هذا االساس ال تثبت قاعدة الفراغ لوازمهـا؛ حتـى الـرشعية

ه التي فـرغ عنهـا  صالتّصحةالصلوات القادمة املالزم لإىل ً مثال ّكلفطهور امل
ا ّهنـأثبات لوازمها حتى الـرشعية هـو إبناء عىل قاعدة الفراغ، والسبب يف عدم 

 ّكلـف املأّذا توضـإ فـ.دائه ال مطلق العملأ العلم الذي فرغ من ّصحةيف واردة 
جـري قاعـدة يأ أم ال، فّه توضـّه أو أنـئ وضوّصحةيف ّشك وً مثال  الظهرّوصىل
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هـا بعـد، فـال ّؤدصالة العرص التـي مل يا ّأمقط، الفراغ لتصحيح صالة الظهر ف
 أ لـصالة العـرص؛ّ أن يتوضّيستطيع تأديتها بنفس وضوء صالة الظهر، بل البد

 .رّه متطهّالقاعدة ال تثبت لوازمها وال تقول أنّألن 
ذكرية لعمل قد فرغ منه؛ لـرشطية ا الجتري يف موارد عدم احتامل األّكام أهن

  .هر من الروايات الوارد يف خصوص القاعدةظ، كام يلداء العمأذكرية حني األ
 :قلت له> :رواه بكري بن أعني قال ذلك ما إىل من الروايات التي أشارتف• 

 .)١(<ّذكر منه ح   شكأأ ّ هو ح  يتوض:×أ قال ّبعد ما يتوضّشك ا رجل  >
 ّإذا شـك>: ه قـالّأنـ ×ما رواه حممد بن مسلم عـن أيب عبـد اهللا: ومنها •

  ـم ،ّه  ن قد أتمّ و ن يقينه ح  ان ف أنً أم أر عاّ ص ًرجل بعدما ص  فلم يدر أثالثاا 
 .)٢(<منه بعد ذ كّق ا  إ   و ن ح  ان ف أقرب،عد ا صالةي

 : يشرتط يف جريان قاعدة الفراغ أمرانه ّهذه الروايات أننحو  يظهر من إذ
 .الفراغ من العمل :ّاألول
 أثناء أدائه لذلك العمل كالصالة أو الوضوء، أذكر ّكلفاملأن يكون  :الثاين

 .غلبة االنتباه وعدم النسيان حني العمل : أيمنه بعد العمل
عدم جريان قاعدة الفـراغ يف املـورد الـذي تنعـدم فيـه تلـك  ضحّوهبذا يت

باإلتيـان ّشـك  الـصالة إذا ّالكاشفية واألمارية حني اإلتيان بالعمل، فال تصح
 . حني العملًه كان ذاهالّنأها ورشائطها، فيام لو كان علم ئببعض أجزا
عـىل القـول بكـون قاعـدة >: بقولـه + السيد اخلـوئي أشار إليه وهذا ما

الفراغ أمارة نوعية عىل عدم وقوع الغفلة والسهو، ال جمال لألخذ هبا مع العلـم 
 .)٣(<بالغفلة

                                                 
 .٧ حديث، من أبواب الوضوء٤٢ باب : إىل حتصيل مسائل الرشيعة وسائل الشيعة)١(
 .٣ حديث،٣٤٣ من أبواب اخللل ص٢٧باب :  املصدر السابق)٢(
 .٩٣ص ،٣ج:  مصباح األصول)٣(
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 كـذا مجيـع وّحجـةوعىل هذا األسـاس ال تكـون مثبتـات قاعـدة الفـراغ 
كوهنا حو جزء املالك، ال الكاشفية فيها أخذت بنّ ألن العملية املحرزة؛األصول 
ّمالكا تام  .ًاً
يكون بلحـاظ عـامل ّ إنام زةالعلمية املحرزة وغري املحر األصول التمييز بنيف
عامل الروح واجلوهر بقطع النظر عـن الـصياغة  إىل هذه التفرقة ترجعف> الثبوت

  .)١(<نشانيةاإل
فإن أريد التمييز يف مرحلة الثبوت >: بقوله السيد الشهيد أشار إليه هذا ماو

ًإمجـاال يف  إليـه مت اإلشـارةّبني األصلني فالتمييز بينهام يمكن أن يكون بام تقد
بحث احلكم الظاهري، من أن احلكم الظاهري إذا كان قـد جعـل عـىل أسـاس 

إذا كـان عـىل ا ّأم  تنزييل، وًالرتجيح بمالك نوعية املحتمل حمضا، فهو أصل غري
أساس الرتجيح بمالك نوعية املحتمل مع مراعاة كاشفية االحـتامل فهـو أصـل 

 .)٢(<...تنزييل
 

 : املحرز له فائدتان األصل ضح أنّم يتّبناء عىل ما تقد
 .غري املحرز عند التعارض األصل املحرز عىل األصل تقديم :األوىل
ــة  - املحــرزة يف مــوارد انعــدام الكاشــفية األصــول عــدم جريــان :الثاني

ه ّنـإالعمـيل غـري املحـرز، ف األصـل  وهذا بخالف-ذكرية يف قاعدة الفراغكاأل
 .ن انعدمت أماريتهإجيري و

املحـرز واألصـل التنـزييل عنـد  األصـل ضح أن ال مغايرة بـنيّومن هنا يت
كـال األمـرين مـن خـذ بُأ  كاالستصحاب أو قاعدة الفراغ، إذ كالمهـاصنّفامل

الكاشـفية >االحتامل واملحتمل، فاالستصحاب أو قاعدة الفـراغ لـوحظ فـيهام 
                                                 

 .٣٦ص ،١١ج: )تقرير حسن عبد الساتر(صول بحوث يف علم األ )١(
 .١٧ص ،٥ج :)تقرير السيد اهلاشمي(صول  بحوث يف علم األ)٢(
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كـام هـو ( أو اإلرادة اإلمجالية حني العمل )كام يف االستصحاب(للحالة السابقة 
 منهام حيثية ذاتية غري طريقية، كاحلالـة ّ كام لوحظ يف كل)احلال يف قاعدة الفراغ

 للجري عليها أو حالة الفراغ عن العمـل وجهـد إعادتـه مـرةالسابقة املقتضية 
، وهي حالة ذاتية تقتيض التسهيل وعـدم اإللـزام باإلعـادة، فـال تكـون أخرى

ً دائام يتها، فتكون النتيجةّ من وجود الكاشفية يف حجّه البدّ، كام أنّحجةلوازمها 
حليثيتـني انتفـت حـدى اإانتفـت ّكلام  بحيث ،متني واحليثيتنيّ املقدّتابعة ألخس

 .)١(<يةّاحلج
 

 صنّف املـّعـرب .< وأصالة الطهـارةّكام قد يقال يف أصالة احلل>: +  قوله•
 . عندهّأن هذا الوجه من التفرقة غري تام إىل لإلشارة) قد يقال(بـ

مـن أمثلـة هـذه  .<...ً عىل هذه التنزيلية فوائـد، فمـثالّرتتبوقد ت>:  قوله•
 يف املتن وهو طهـارة صنّفالتنزيلية ما ذكره امل األصول  عىلّرتتب تالفوائد التي

مـن ّ األول مدفوع احليوان املشكوكة طهارته، وهنالك مثال آخر ذكره يف القسم
 يف الثوب املشكوكة ّكلفتى هبا املأ وهو عدم إعادة الصالة التي )٢(احللقة الثالثة

ع ّوب الطاهر يف الصالة، يتـسطهارته، حيث ذكر أن احلكم الواقعي لرشطية الث
بربكة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب املشكوكة طهارته الذي جرت فيـه أصـالة 

 يف الواقـع، فينـتج أن الـصالة يف مثـل هـذا الثـوب ًالطهارة حتى لو كان نجسا
الـرشطية قـد اتـسع ّ ألن ، وال جتب إعادهتا عىل القاعـدة،ًتكون صحيحة واقعا

 ،ه قـذرّنـأطاهر ح  تعلـم ء   ّ  : ة الطهارة بقولهموضوعها، لكون دليل أصال
لـسانه لـسان ّ ألن  عىل دليـل رشطيـة الثـوب الطـاهر يف الـصالة؛ًيكون حاكام

 .توسعة موضوع ذلك الدليل وإجياد فرد له، فالرشط موجود إذن
                                                 

  .)١٠(   تعليقة رقم٤٤٠ص :)تعليقة السيد اهلاشمي( القسم األول ،احللقة الثالثة )١(
 .٣٠٥ص:  انظر املصدر السابق)٢(
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هـذا الرتديـد  .<... م لـهّأو االحتامل املقـو األصل واآلخر أن ينزل>:  قوله•
 لّنـزتالعمليـة املحـرزة  األصـول دة، بعضها يقـول أنّان متعدألجل وجود مب

منزلة اليقني، وبعض آخر يقول تنزيل االحـتامل املقـوم لألصـل منزلـة األصل 
ويف هـذه >: من احللقـة الثالثـة بقولـهّ األول قسميف ال أشار إليه وهذا ما. اليقني

منزلة الواقع يف صل  األىّمؤداحلالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل 
أو االحـتامل املقـوم لـه منزلـة اليقـني يف  األصل اجلانب العميل، أو تنزيل نفس

 األصل يكون : أي)١(<فاألصل تنزييل أو أصل حمرز. حرازيجانبه العميل ال اإل
 ًا حمـرزً بناء عىل العناية األوىل التي ذكرها صاحب الكفاية، ويكون أصالًاتنزيلي

 . الثانية التي ذكرها املريزابناء عىل العناية
نوعيـة  إىل ّبمعنـى إذا مل ينـضم .<كـام يف قاعـدة الفـراغ وإال فـال>:  قولـه•

ًأصال عمليا يكون ّإنام وً حمرزا ً أصال االحتامل، ال يكونّقوةاملحتمل،   .ًحمضاً

                                                 
 . ٣٣ص: لّة الثالثة القسم األو احللق)١(



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .......................................................  ٩٤  ١ ج-ُ



 ٩٥ .....................................................................................................  متهيد

 
 
 
 
 

)٥( 
 

 
 يف احلكم الواقعي والظاهريّشك أنحاء ال •
 تني أم براءة واحدةءإجراء برا إىل  نحتاجهل •
 تنيءاالعرتاضات الواردة عىل إجراء برا •

ü الظاهرية بوجوداهتا الواقعية األحكام تنايف 
ü  لغوية الرباءة الثانية 
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مـة لبيـان أنحـاء ّ مـن مقدّ البدالعملية، األصول ضح مورد جريانّلكي يت
 : يف احلكم الظاهريّشك يف احلكم الواقعي وأنحاء الّشك ال

 

 :ّ، ويتصور عىل نحوينالواقعييف احلكم ّشك ال. ١
رؤيـة شككنا أن الدعاء عند لو يف احلكم الواقعي، كام ّشك ال :ّاألول النحو

جـراء الـرباءة عـن احلكـم إشـكال يف إال  ففي هذه احلالة؟ اهلالل واجب أم ال
 . وجوب الدعاء عند رؤية اهلاللوهوالواقعي املشكوك، 

،  كذلك بحكـم ظـاهريّكَشُعي، وي يف احلكم الواقَّكَشُأن ي :النحو الثاين
 ّحجـةوجـود حيتمـل كـان ، وً يف حرمة رشب التـتن واقعـاّكلف املَّكَشلو كام 

 .ً عىل حرمته، كخرب الثقة مثالّرشعية تدل
 :ً، وهو عىل نحوين أيضايف احلكم الظاهريّشك ال. ٢

كام لو علمنا بصدور خرب ثقـة عـىل وجـوب الـدعاء، لكـن  :ّاألول النحو
ية خـرب ّمل يقم عندنا دليل عىل حجّأنه  إذ املفروض ؛ية خرب الواحدّجيف حّشك ن

 .بنحو الشبهة احلكميةّشك بالّشك ى هذا الَّ ويسم،الواحد
يف أصل صدور اخلرب عىل وجوب الدعاء عند رؤيـة ّشك أن ن :النحو الثاين

 ٍبنحو الشبهة املوضوعية، كام لو كان يف سند احلـديث راوّشك ى الّاهلالل ويسم
 .خمتلف يف وثاقته

جراء الرباءة عن احلكم الواقعي املـشكوك، إه ال أشكال يف ّومن الواضح أن
 .فنجري الرباءة عن وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل
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 حيث يف احلكم الواقعي،ّشك من المورد النزاع يف البحث هو النحو الثاين 
 عـن احلرمـة :وىلتني األءبـراجـراء إ إىل جالسؤال املطـروح هـو هـل نحتـاّإن 

  ؟املشكوكةالظاهرية ية ّ عن احلج:الواقعية املشكوكة لرشب التتن، والثانية
باألحكـام ّشك العملية كالرباءة بالـاألصول   جريانّخيتصأ : أخرىبعبارة

ا هو مورد النـزاع بـني ًالظاهرية أيضا؟ هذ األحكام يفّشك الواقعية أم تشمل ال
 .األصوليني

تني يف املثـال املـذكور؛ لوجـود احتاملـني ءجراء براإ إىل نا نحتاجّنإقد يقال 
يـة ّ احـتامل احلج: والثـاين، احـتامل احلكـم الـواقعي:صاحلني للتنجيز، أحدمها

 .الظاهرية عىل ذلك احلكم الواقعي
، وأنـه الطاعـةّحـق مة يف بيان حـدود  ّمقدمن بيان ّالبد ضح ذلك ّولكي يت

 ؟ّركباملّشك البسيط أم يشمل ال ّشك بالّخيتصأ
شـاملة  +  الطاعة للسيد الشهيدّم يف األبحاث السابقة أن نظرية حقّتقد

 . للتكليف املقطوع به واملظنون واملشكوك واملوهوم ما مل نقطع بالعدم
 السيد الـشهيد يف األبحـاث الـسابقة، لكنـه إليه  مل يرشّوهناك مطلب مهم

 يف التكليـفّشك الطاعة هو أن الّحق م يف بحث ّ ما تقدّلكّ ألن يف املقام؛أشار إليه 
يف ّشك ه ليس مطلـق الـّنا هو أن همكن إضافتهاملطلب اجلديد الذي يا ّأم ،زّمنج

الطاعة، ّق  حلًز للحكم وفقاّ منج- االحتامل البسيطيهالذي يطلق عل-التكليف 
االحـتامل يـه يطلـق عل ّ هو بنحو خاصّ إنامالطاعةّق جمرى حلهو ذي الّشك وال
تارة بنحو االحـتامل البـسيط، كـام إذا شـككنا يف وجـوب ّشك الّ ألن ،ّركبامل

يكـون  أخـرى يف احلكـم الـواقعي، وتـارةّشـك الدعاء عند رؤية اهلالل، فهو 
، كام لو شككنا بالواقع، لكـن نقـول عـىل فـرض ّركببنحو االحتامل املّشك ال

املـوىل يـرىض بتفويتـه أم هل ع، ثبوت وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل يف الواق
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 ال؟ 
ّشك البسيط، بـل الـّشك ز ليس هو الّاملنجّشك قول بأن الن ذلك ّوإذا تبني

 .ًه عىل فرض ثبوت التكليف واقعا فاملوىل ال يرىض بفواتهّ وهو أن،ّركبامل
  ال يرىض؟وكيفية معرفة أن املوىل يرىض بتفويت التكليف أا ّأم

ه يـرىض ّذا ورد تـرخيص معنـاه أنـإ، فـةّدلفاجلواب أن ذلك يعرف من األ
 .ه ال يرىض بفواتهّحتط، فهذا معناه أنابفواته، وإذا قال 
ّشـك فلـو ، )نقذ ولدي إذا وجدته يغـرقأ( :لعبده لو قال املوىل :مثال آخر

 ؟ ليس بولده، فهل جيب اإلنقاذو الذي يغرق هو ولد املوىل أّبأن العبد
 هذا الولد الـذي يغـرق لعلم العبد بأن ؛ذز وجيب اإلنقاّفهذا التكليف منج

 . لو كان يف الواقع ولد املوىل، فهو ال يرىض بتفويته
ز ّاملنجـّإنـام ز، وّمنجّشك  ليس مطلق الهّنفإ الطاعةّحق  بناء عىل نظرية نإذ
، وهـو لـو كـان ّركـباملّشك املقرتن هبذه القضية التقديرية وهـو الـّشك هو ال

 . ملا ريض املوىل بفواتهيف الواقع ًاالحتامل ثابتا
إجـراء  إىل  هـل نحتـاج:املقـام وهـو إىل مـة نرجـعّضحت هـذه املقدّإذا ات

، أحدمها عن احلكم الـواقعي، واألخـرى عـن حرمة رشب التتنتني لنفي ءبرا
، أم نحتاج لرباءة واحدة وهـي الـرباءة عـن احلكـم ةية الظاهرية املشكوكّاحلج

 الواقعي فقط؟
ّاألول ّشك جراء الرباءة عـن الـإّ ألن تني؛ءأن نجري برا ّننا البدإ: قد يقال

الثاين وهـو ّشك  ال يلزم الرباءة عن ال- االحتامل البسيط-وهو احلكم الواقعي 
ًاحتامل أن املوىل ال يرىض بتفويت التكليـف لـو كـان ثابتـا واقعـا؛ احلكـم ّ ألن ً

 املـشهور، بـل رية وطريقية وكاشفية كام عندّزية ومعذّالظاهري ليس معناه منج
ة اهتامم املـوىل بـالتكليف الـواقعي، وهـذا يعنـي ّ إبراز شدواحلكم الظاهري ه

 الهتامم املوىل الشديد وعدم رضائه بتفويت ّتعلقاحتامل وجود تكليف واقعي م
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 القضية التقديرية القائلة بـأن املـوىل هـل ىّمؤدذلك احلكم الواقعي، وهذا هو 
  يف الواقع؟ً لو كان ثابتايرىض بتفويت احلكم املشكوك فيام

 ،مها للتأمني من التكليـف الـواقعياحدإني ءتجراء براإمن ّالبد وعىل هذا 
ًواألخرى للتأمني عن احتامل اهتامم املوىل بـالتكليف لـو كـان ثابتـا يف الواقـع ُ. 

التأمني ألن احلكم الواقعي وإن حصل >: السيد الشهيد بقوله أشار إليه وهذا ما
 املـوىل بـه رية وثبوت اهتاممّأن هذا ال يمنع عن عدم املعذّإال شكوك، ه مّعنه بام أن

ّشك ه يـّبام أنـ : أيًزاّمنجيف املرتبة الطولية التي حيتمل فيها جعل حكم ظاهري 
ّشك حلفظه، إذ ال مانع من أن جيعل التأمني عنـد الـّلزامي حكم ظاهري إجعل 

 .)١(<ملوىل بالواقعيف اهتامم اّشك يف الواقع وجيعل االحتياط عند ال
 

 الظاهرية بوجوداهتا الواقعية األحكام تنايف: ّاألول االعرتاض
الظاهرية متنافية بوجوداهتا الواقعيـة  األحكام هذا االعرتاض مبنى عىل أن

م ّ أم مل تصل، كام هو مبنى الـسيد الـشهيد الـذي تقـدّكلفامل إىل سواء وصلت
 عـىل مـسلكنا يف تفـسري>: من احللقة الثالثة حيث قـالّ األول قسميله يف التفص

 مـن املالكـات الواقعيـة ّد مـا هـو األهـمّهنا خطابات حتدأالظاهرية واألحكام 
ان بنفـسيهام، ّاملختلطة فاخلطابان الظاهريان املختلفان، كاإلباحة واملنـع متـضاد

 مالك املباحـات الواقعيـة، ّأمهيةبت يثّ األول ّ ألن أو ال،ّكلفامل إىل سواء وصال
 من هذين ّ مالك املحرمات الواقعية، وال يمكن أن يكون كلّأمهيةوالثاين يثبت 
 .)٢(< من اآلخر، كام هو واضح ّاملالكني أهم

ّ ألن يمكن جعل االحتياط والرباءة يف مـورد واحـد؛وعىل هذا االساس ال
                                                 

 .٢١، ص٤ج: )تقرير السيد اهلاشمي (مباحث احلجج واألصول العملية )١(
 . ٣٦ص :لّ احللقة الثالثة، القسم األو)٢(



 ١٠٣ ...................................................................................................  متهيد

تعني عدم االهـتامم فهي الرباءة ا ّأم، ه االهتامم باملفسدة الواقعيةؤاالحتياط منش
يـة ّن احلجإباملفسدة الواقعية املحتملة، واجلمع بينهام مجع بني النقيضني، فحيث 

جرينا الـرباءة عـن أذا إحكم ظاهري، فً أيضا املشكوكة حكم ظاهري، والرباءة
يـة ّاحلجامع تجاية ثابتة يف الواقع، فيلزم ّية املشكوكة، وفرض أن هذه احلجّاحلج

ن يف امتنافيـية والرباءة حكامن ظاهريان ّاحلجّ ألن ، وهو غري ممكن،ًوالرباءة معا
يـة تكـشف عـن اهـتامم املـوىل باملفـسدة يف رشب ّاحلجّ ألن  وهو حمال؛،الواقع

ن الرباءة تكشف عن عدم االهتامم بتلك املفـسدة، وعليـه يلـزم إالتتن، يف حني 
 ال وهو حم،اجتامع االهتامم وعدمه يف آن واحد

حمتملة الثبوت وليست ثابتة بنحـو القطـع حتـى يلـزم  ّجيةن احلإ :إن قلت
  والرباءة يف آن واحد؟ّجيةاجتامع احل
 احتامل ثبوهتا يكفـي يف لـزوم ّجمرد، لكن ّجيةاحل وإن مل نقطع بثبوت: قلت

 يف الواقع وإن كـان ّجيةثبوت احلّ ألن ؛ني يف مورد واحداجتامع حكمني ظاهري
اسـتحالة التنـايف بنحـو احـتامل اجـتامع ّ ألن ؛ً أيـضا حمـاللكنهل بنحو االحتام

 . القطع باجتامعهامّاملتنافيني يف الواقع عىل حد
جراء براءة ثانية يلزم منه اجتامع املتنـافيني إ أن : حاصل هذا االعرتاضنذإ

 .وهو حمال
إن احلكمني الظاهرين تارة يكـون أحـدمها يف عـرض  :عن ذلكواب واجل
ن أصـالة الـرباءة إفـ، حرمـة رشب التـتن واحد، من قبيـل اموضوعهاآلخر وم

حيـرم  : يقـولّحجـة، وخرب الثقة املشكوك لـو كـان حيرم رشب التتن ال :تقول
ّشك يف الواقع، وخرب الثقة موضوعه الـّشك ، فالرباءة موضوعها الرشب التتن

 . ًيف الواقع أيضا، فأحدمها يف عرض اآلخر
مني يف طول اآلخر، كام هو احلال بني احلكـم يكون أحد احلك أخرى وتارة

موضـوع ّ ألن ر عـن الـواقعي؛ّن احلكم الظاهري متـأخإالواقعي والظاهري، ف
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 .حدمها يف طول اآلخرأيف احلكم الواقعي، فيكون ّشك احلكم الظاهري هو ال
مـن ّ األول م يف القـسمّ كام تقـد-  السيد الشهيدرىي: ، نقول ذلكّإذا تبني
الظاهريـة هـو يف حالـة كـون  األحكـام  أن املقصود من تنـايف-)١(ثةاحللقة الثال

إذا كان أحـد ا ّأم، ًاالتي يكون موضوعهام واحد : أياحلكمني يف عرض واحد،
كام هو احلال يف احلكم الظاهري والـواقعي، فـاحلكم - احلكمني يف طول اآلخر

ي هـو موضـوع احلكـم الظـاهرّ ألن ر عنـه؛ّالظاهري يف طول الواقعي ومتـأخ
 . فال يلزم التنايف بينهام-يف احلكم الواقعيّشك ال

، بـل يف ّجيـة ليـست يف عـرض احلّجيـةن الرباءة عن احلإ: ويف املقام نقول
ا ّأماقع، يف الوّشك  هو ال)الرباءة عن الواقع (موضوع الرباءة األوىلّ ألن طوهلا؛

ّإنـام  الواقـع، و فموضـوعها لـيس) املشكوكةّجيةالرباءة عن احل(الرباءة الثانية 
 .، فال يلزم التنايفًاموضوعها ليس واحدف املشكوكة، ّجيةموضوعها احل

  املشكوكة نسبة احلكـم الظـاهريّجيةاحل إىل ن نسبة الرباءةإ : أخرىبعبارة
  احلكـم الـواقعيوبنياحلكم الظاهري  الطولية بني احلكم الواقعي، فكام أنإىل 

 تكفـي الطوليـة بـني ، فكذلكري والواقعيكافية لرفع التنايف بني احلكم الظاه
 . املشكوكةّجيةواحلالرباءة الثانية 

 .تنيءجراء براإوعىل هذا األساس يمكن 
 لغوية الرباءة الثانية : االعرتاض الثاين

  قبـالّالظاهرية ليس هلا ثواب وعقـاب مـستقل األحكام  بناء عىل أن:بيانه
ن ّ الواقعي املـشكوك سـوف نـؤمبإجراء الرباءة عن احلكمفالواقعية، األحكام 

 ً املـشكوكة لغـواّجيـةجراء الرباءة الثانية عن احلإن العقاب، وعىل هذا يكون ع
 العقاب املحتمل ، نعم. عقاب حمتمل للحكم الظاهريد لعدم وجو؛وبال فائدة

                                                 
 . ٣٦ص :لّ احللقة الثالثة، القسم األو)١(
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 .نا الرباءة عنهيمن جهة التكليف الواقعي، وقد أجرهو 
 ال يغنـي عـن وًال، فهـّ املـشكوكة أوّجيـةجرينا الرباءة الثانية عـن احلأ فلو

 ن عنه،ّجراء الرباءة األوىل؛ الحتامل بقاء التكليف الواقعي وعدم حصول املؤمإ
 .يالواقعالتكليف  املشكوكة مل تؤمن من ّجيةجراء الرباءة عن احلإّألن 

إن احتامل العقـاب، كـام ينـشأ مـن احـتامل التكليـف  :ن ذلكاجلواب عو
ل البسيط، كذلك ينـشأ مـن احـتامل التكليـف الـواقعي الواقعي، يعني االحتام

 : أي املـشكوكة،ّجيـة عنه باحلَّمرتبة من االهتامم املولوي الذي يعرب إىل الواصل
 إذ يمكـن ؛ال يـالزم التـأمني عـن الثـاينّ األول والتأمني عن. ّركباالحتامل امل

 عليـه ّجةحلًإذا احتملت تكليفا وعلمت بعدم قيام ا( :ّمكلفللموىل أن يقول لل
َإذا احتملـت تكليفـا واحتملـت ( :وقد يقـول .) وأنك يف سعة منه، بهّفال هتتم

يجـب فاهتامم املوىل به بحيث ال يرىض بتفويتـه عـىل فـرض ثبوتـه يف الواقـع، 
تني، ءجـراء بـراإمـن ّالبد ، وال منافاة بني األمرين، وعىل هذا )عليك اإلتيان به

 املـوىل م لنفي احتامل اهتام املشكوكةّجيةحلبراءة بلحاظ الواقع وأخرى بلحاظ ا
 .بالتكليف

جراء الرباءة عن التكليف الواقعي يغني عن الرباءة عـن إ ّ أن:التحقيقولكن 
  الثانية، لكـن ال نحتـاجّجيةجراء الرباءة عن احلإيمكن  : أي املشكوكة،ّجيةاحل

  .يت يف آخر البحثأي إال يف بعض املوارد النادرة، كام سًجراؤها لغواإويكون إليه 
 : مات التاليةّ من خالل املقدّبيان ذلك يتمو

 ّجيـةإن الـرباءة عـن التكليـف الـواقعي والـرباءة عـن احل: مـة األوىلّاملقد
يف ّشك موضوعهام واحـد، وهـو الـّ ألن املشكوكة، حكامن ظاهريان عرضيان؛

الـرباءة يف الواقـع، وّشك الواقع، إذ الرباءة عن التكليف الواقعي موضوعها الـ
 .ًيف الواقع أيضاّشك  موضوعه ال-ً مثال  كخرب الثقة- املشكوكةّجيةعن احل

ــةّاملقد ن احلكمــني أمــن احللقــة الثالثــة ّ األول م يف القــسمّتقــد: مــة الثاني
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 أم مل ّكلفامل إىل  املختلفني متنافيان بوجودهيام الواقعيني، سواء وصالنيالظاهري
 .)١(يصال

 ّحجيـةللً ثبوتـا لـرباءة عـن التكليـف الـواقعي منافيـةإن ا: مة الثالثـةّاملقد
 بـالتكليف ّتمن املوىل ال هيإ: الرباءة عن التكليف الواقعي تقولّ ألن املشكوكة؛
 بـالتكليف، ّ تقول اهتم- خرب الثقة- املشكوكة ّجية يف الواقع، واحلًالو كان ثابت

 . بهّاهلالل، وال هتتم بالدعاء عند رؤية ّهتما :ومن غري املعقول أن يقول املوىل
 ّجيـةمقتىض منافاة الـرباءة عـن التكليـف الـواقعي مـع احل: مة الرابعةّاملقد

 ّجيـةجرينا الرباءة عـن التكليـف الـواقعي يـستلزم نفـي احلأنا إذا ّنأهو املشكوكة 
 .ًواقعا

 املشكوكة لـيس هـو نفـس ّجيةعىل نفي احلّ يدل إن الذي :مة اخلامسةّاملقد
 املشكوكة ّجيةتنتفي احلّإنام لرباءة أصل عميل غري مثبت للوازمه، واّ ألن الرباءة؛

 وهـو <فع عن أم  مـا ال يعلمـونُر>: بواسطة دليل الرباءة، وهو خرب الثقة، كقوله
 .دليل اجتهادي
 التكليـف  عـنجـراء الـرباءةإنا بعـد ّضح أنّمات يتّضاح هذه املقدّوبعد ات

 ّجيـة نفـي احل-كحـديث الرفـع-اءة  عـىل الـربّدالالواقعي، يثبت بالـدليل الـ
جراء براءة ثانية لنفيهـا، وإن كـان إ إىل املشكوكة بااللتزام، وعىل هذا فال حاجة

من قبيل أن يوجـد لـدينا خـرب  وذلك .، لكن ال حاجة إليهاًاموضوعها موجود
 صالة الطهارة؟ثقة عىل طهارة املاء، فهل نحتاج عندئذ أل

؛ إذ مع وجود الدليل االجتهـادي ال تـصل من الواضح إننا ال نحتاج إليها
 ّجيـةالعميل، وكذلك يف املقـام، فـال حاجـة للـرباءة عـن احلاألصل  إىل النوبة

 . املشكوكة مع وجود الدليل االجتهادي عىل نفيها بااللتزام
                                                 

 .٣٦ص: ّ األول انظر احللقة الثالثة، القسم)١(
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د يــتقي .<...العمليـة الـرشعية األصــول يف جريـانّشـك ال >: +  قولـه•
 األصـول اختـصاص البحـث هبـا دون إىل لرشعية لإلشارةاألصول العملية با

 .أبحاث اخلارج إىل ف البحث فيهاالعقلية التي أرجأ املصنّ
 .<... الرشعية عليه بنحو الشبهة املوضـوعيةّجةيف قيام احلّشك وي>:  قوله•

فيـه، تـارة ّشك  احلكم الظاهري الذي يكون الو الرشعية، هّجةاملقصود من احل
بعد احلكم بأن خـرب  : أييف صدور احلديث،ّشك وضوعية، كالبنحو الشبهة امل

 .هل صدر خرب الثقة أم مل يصدرّشك ، لكن يّحجةالثقة 
 بصدور خرب الثقة، لكـن ُبنحو الشبهة احلكمية، كام لو علمت أخرى وتارة

 أم ال، أو فـيام لـو علمنـا بـأن القيـاس ّحجةال أعلم أن الشارع جعل خرب الثقة 
 . أم الّجيةهل الشارع جعل له احل ّشكموجود، لكن ن

يف ّشـك يف احلكم الواقعي، كـام لـو ّشك هو ال .<االحتامل البسيط >:  قوله•
 .وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل

 كام لو شككنا بأن املوىل هل يـرىض بفـوات الـدعاء  فهوّركباملّشك الا ّأم
 عند رؤية اهلالل، يف حالة شكنا بوجوبه عند رؤيته أم ال؟ 

 الـرباءة الثانيـة، وهـي :أي .<ن الـرباءة هنـاأوجواب االعرتاض >:  قوله•
 . املشكوكةّجيةالرباءة عن احل

 .<هّم يف حمل ّ الواقعيني سواء وصال أم ال، كام تقداممتنافيني بوجودهي>:  قوله•
 .ن إذا وصالاهنام متنافيإ ملن قالًل، خالفا ّ األوقسم يف ال:أي
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  أربعة أصول عمليةعىلالسبب يف قرص البحث  •

ü سبب من الناحية الفقهيةال 
ü من الناحية التارخيية سببال 

 صولالبحث يف مورد جريان األ خالصة •
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اقـع املـشكوك، ال تـصل جرينـا الـرباءة عـن الوأنا لو ّأن إىل أرشنا فيام سبق
 وهـذا يعنـي أن ، املشكوكة التي هي حكم ظاهريّجيةالرباءة عن احل إىل النوبة

 .الواقعية املشكوكة األحكام  يف نفيّالرباءة ختتص
ً مــوردا الظاهريــة قــد تكــون األحكــام أنالقــول بــ صنّفاملــيرمــي وهنــا 

 ّكُ ثم شـ’ خرب الثقة يف عرص الرسول ّحجيةلالستصحاب، كام إذا علمنا ب
نا كنا عىل يقني مـن جعـل ّ لتاممية أركانه، ألن؛يتهّيف نسخه، فهنا نستصحب حج

 هـا،َءأم ال، فنستـصحب بقايته ّحجسخت ُهل نّشك ، واآلن ن خلرب الثقةّجيةاحل
 .ّجيةنستصحب احلكم الظاهري وهو احل :أي

 ّجيةهل يمكن أن نجري استصحاب احلكم الواقعي املشكوك حل :إن قلت
 خـرب ّحجيـةاستـصحاب  إىل فـال نحتـاج، مكان ذلكإلثقة، وعىل فرض خرب ا

 عىل وجوب صالة اجلمعة، فحينئذ يمكـن أن ّالثقة، فلو فرض أن خرب الثقة دل
 خـرب الثقـة، وذلـك باستـصحاب نفـس ّحجيـةنستغني عن استصحاب بقـاء 

 وجوب صالة اجلمعة؟
 بـاينض امللكن بع،  إن استصحاب احلكم الواقعي املشكوك ممكن:اجلواب

، ألجـل اخـتالل جريان االستصحاب يف عامل اجلعـلمكان إترى  الاألصولية 
التكليفيـة كـالوجوب  األحكـام جيـرون االستـصحاب يف ركانـه، فـالأبعض 

الوضـعية التـي منهـا  األحكـام صون جريان االستـصحاب يفّواحلرمة، وخيص
 .)١(ّجيةجراء االستصحاب يف نفس احلإ ّ، لذا يتعنيّجيةاحل

                                                 
، مـن  أربعـة أصـول عمليـةعـىللسبب يف قرص البحث لة ف يف احللقة الثالثاملصنّ قّمل يتطر )١(

ّهذان املوضوعان سنتعرض هلام يف التعليق عىل النصالتارخيية، والناحية الفقهية و ّ. 
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مـن قبيـل ؛ <إن احلكمني الظاهريني املختلفـني متنافيـان: ًثانيا>: + قوله•
 .أصالة الرباءة وأصالة االحتياط

 املـشكوكة ّحجيـةللً ثبوتـا إن الرباءة عن التكليف الواقعي منافيـة>: قوله •
ايف التنـ> عنوانة حتت ثمن احللقة الثالّ األول م يف القسمّتقد .<م ّعىل ضوء ما تقد

الظاهريـة   األحكـامأنبناء عـىل مـسلك الـسيد الـشهيد  <الظاهرية األحكام بني
ذكـره   وهـذا مـا،م مل تـصلأ ّكلفامل إىل لتصة ومتنافية بنفسها سواء وّمتضاد

د ّحتـدهنا خطابـات أالظاهرية و األحكام عىل مسلكنا يف تفسري>:  بقولهصنّفامل
 ، فاخلطابـان الظاهريـان املختلفـان.ة من املالكـات الواقعيـة املختلطـّما هو األهم

ّ األول ّ ألن، أو الّكلـفامل إىل سـواء وصـال، ان بنفسيهامّكاإلباحة واملنع متضاد
 مـالك املحرمـات ّأمهيـةوالثـاين يثبـت ،  مـالك املباحـات الواقعيـةّأمهيةيثبت 

 .)١(< من اآلخرّ من هذين املالكني أهمّوال يمكن أن يكون كل، الواقعية
 إىل ن مل يـصالوإ هذا اليمكن جعل حكمني ظـاهريني متنـافيني اء عىلوبن

 ألجـل حتديـد املـالك الـواقعي جعلتحكام الظاهرية ألاّ ألن ، وذلكّكلفامل
  .ً يستحيل عقالهم، فاذا تنافت املالكاتاأل

 

وهـي - صنّفض هلـا املـّن مل يتعـرإ و-بقيت مسألة ال بأس بال شارة إليها
عىل بحث هـذه  األصول رين من علامءّقني املتأخّمسألة السبب يف اقتصار املحق

التخيري واالستـصحاب، ومل واالشتغال، واألربعة فقط وهي الرباءة، األصول 
  .العملية، كأصالة الطهارة وأصالة عدم النسخ ونحومها األصول يبحثوا يف بقية

 سبب من الناحية الفقهيةال. ١
ّ ألن هـوفربعة من الناحيـة الفقهيـة، األ األصول سبب قرص البحث يفا ّأم

                                                 
 .٢٦ص: ّ األولالقسم،  احللقة الثالثة)١(
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الــرباءة، االشــتغال، التخيــري  (مــةّاملتقد ربعــةالعمليــة غــري األ األصــول بقيــة
 : قسمني إىل تنقسم )واالستصحاب

اجلارية يف الشبهات املوضوعية، مـن قبيـل أصـالة األصول  :ّاألول القسم
ال  األصـول ن هـذهإوقاعدة اليد ونحوهـا، فـ وقاعدة الفراغ والتجاوز ّصحةال

 أن تكـون األصـولية ه من أن ضابط املـسألةّ يف حملّنيُتكون قواعد أصولية؛ ملا ب
ّعنرصا مشرتكا يف عملية استنباط اجلعل الرشعي الكيل ً  ، ومن املعلوم أن القواعـدً

ًل عنرصا مشرتكا يستعملها الفقيه كدليل عىلّشكتآنفة الذكر ال األصولية    اجلعلً
 .تستنبط منها أحكام جزئية بحسب الوقائع املختلفةّإنام  و،ّالرشعي الكيل

الرباءة والتخيـري واالشـتغال، فهـي كـاألربعـة،  األصـول وهذا بخـالف
ً، وكـذلك االستـصحاب بنـاء عـىل ّكليـةستنبط منهـا أحكـام ُا يّواضحة يف أهن

 .وضوعيةجريانه يف الشبهات احلكمية، وعدم اختصاصه بالشبهات امل
العملية اجلاريـة يف الـشبهات احلكميـة، مـن قبيـل  األصول :القسم الثاين

يف ّشـك ا جترى بلحـاظ الـشبهة املوضـوعية، كـام إذا ّهنإأصالة الطهارة، حيث 
مالقاة الثوب للنجس وعدمه، وكـذلك جتـرى يف الـشبهات احلكميـة، كـام إذا 

  ً. أصل الطهارة أيضا فنجري فيها،يف أن مالقاة املتنجس توجب النجاسةّشك 
 : ييل ضهم للبحث يف قاعدة الطهارة ماّوالسبب يف عدم تعر

 خـالف ّ أيلّأن يـسج مـن دون ّ إن مثل قاعدة الطهارة ثابتة عند الكل.١
 ّا حمـلّاألربعـة، فإهنـ األصـول الـنقض واإلبـرام، بخـالف إىل فيها، فال حيتاج
 .النقض واإلبرام إىل البحث وحتتاج

األربعة  األصول  ببعض أبواب الفقه، بخالفّخمتصةلطهارة  إن قاعدة ا.٢
 .ا عامة جلميع أبواب الفقهّفإهن

وهـي : األصول العملية>: بقوله +صاحب الكفاية أشار ىل هذا املعنىإو
 عليـه ّالتي ينتهي إليها املجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفـر بـدليل، ممـا دل
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ربعة، فـإن مثـل قاعـدة الطهـارة فـيام حكم العقل أو عموم النقل، واملهم منها أ
 عىل طهارتـه ّحجةفيام ال  إليه اشتبه طهارته بالشبهة احلكمية، وإن كان مما ينتهي

وال عىل نجاسته، إال أن البحث عنها ليس بمهم، حيث إهنا ثابتة بال كالم، مـن 
الـرباءة واالحتيـاط، : نقـض وإبـرام، بخـالف األربعـة، وهـي إىل دون حاجة
 اخلـالف بـني األصـحاب، وحيتـاج تنقـيح ّا حملّفإهن: االستصحابوالتخيري و

مزيد بحـث  إىل جمارهيا وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتىض عموم النقل فيها
 األبـواب، واختـصاص ّ وبرهان، هذا مع جرياهنـا يف كـلّحجة ومؤونة ،وبيان

 .)١(<تلك القاعدة ببعضها، فافهم
يف عدم البحث يف أصالة الطهارة  السبب ّنأ إىل +  السيد الشهيدذهبو
ًن كانـت حكـام ظاهريـا يمكـن أن يـستعمله الفقيـه إأصالة الطهـارة وّ ألن هو ً

 أن ّاملسألة، بل البد أصولية  ولكن هذا غري كاف يف،كدليل عىل احلكم الرشعي
لباب  األحكام عدم اختصاصها يف استنباط : أيذلك قيد االشرتاك، إىل يضاف

ا وإن كانـت ّهنـإصالة الطهارة فأ إىل بالنسبة>:  ذكره بقولهفقهي واحد، وهذا ما
نـا ّا ليست بقاعدة أصـولية؛ ألنّمية واملوضوعية، إال أهنكجارية يف الشبهات احل

 ّالقاعدة أن تكون سيالة يف مجيع أبواب الفقه، وال ختتص أصولية قد اشرتطنا يف
 وأصالة الطهارة مل يكـن نا عنه بالعنارص املشرتكة،َّبباب دون باب، وهذا ما عرب

 .)٢(<فيها هذه الصالحية
 من الناحية التارخيية سببال. ٢

عـي ّدام من اجلواب ال يأيت يف أصالة عدم النسخ؛ ألنه بناء عـىل مـا ّما تقد
استـصحاب عـدم  إىل  وال يرجـعّمن اإلمجاع عىل أن عدم النسخ أصل مستقل

                                                 
 .٣٣٧ص: صول كفاية األ)١(
: سن عبد الـساترصول، مبحث الرباءة العقلية والرشعية، تقرير الشيخ حبحوث يف علم األ )٢(

 .٤٦ص ،١١ج
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 عـىل ثبـوت احلكـم، بـل ّالدك بإطالق الدليل اللفظي الـّالتمس إىل النسخ، أو
ه إذا ثبت حكم يف الرشيعة اإلسالمية، فـنحكم ببقائـه ّ عىل أنمجعأ العلامء ىدعا

ما مل يقم دليل عـىل نـسخه، ولـو مل يكـن عنـدنا إطـالق لفظـي يف دليلـه، وال 
ن اجلـواب الـسابق مـن اختـصاص بعـض القواعـد إاستصحاب، وعىل هذا ف

صـالة عـدم النـسخ غـري أّ ألن  النـسخ؛صالة عـدمأيف ّ ال يتم بواب،ببعض األ
 . هي كأصالة الرباءة يف العموميةّإنام  بباب دون آخر، وّخمتصة

االختصار إىل  - اهللامرحمه -ت هبم ّمن بيان النكتة التي أدّالبد وعىل هذا ف
  به مفهومّالنكتة هي التطور التارخيي الذي مرهذه و .األربعة األصول عىل هذه
العمـيل مل تنـشأ هبـذا النحـو  األصـل ن فكرةإًم سابقا، فّتقدالعميل، كام األصل 
ّإنـام ر هذا العلـم، وّرف به عىل يد فحول املرحلة الثالثة من مراحل تطوُالذي ع

ن فقهاءنـا األبـرار إالعلمية بدأت كشعبة من شعب الـدليل العقـيل، واألصول 
ون ّ كانوا يـستدلمّهنإ العقلية، بل حتى االستصحاب فةّدلكانوا يعتربوهنا من األ

ل ّيته، وأوّ ومل يذكر أحد منهم االستدالل باألخبار عىل حج،يتهّ حجعىلبالعقل 
 .+ من ذكر ذلك هو والد الشيخ البهائي

العمليـة  األصـول مل تذكر بعنوان األمر لّالعملية من أو األصول  فهذهنإذ
سـائل للـشيخ اجلامعة ما بني الرشعية والعقلية هبذا املعنى املـنقح يف كتـاب الر

ّ ألن قتـرص عليهـا؛اكانت داخلـة يف الـدليل العقـيل، فلهـذا ّإنام  و+األعظم 
ــالتخيري ورابعــة  ــاط، وثالثــة ب ــالرباءة، وأخــرى باالحتي ــارة ب العقــل يقــول ت

أصالة الطهارة وأصـالة عـدم ّأن علوم املباالستصحاب، بحسب نظرهم، ومن 
 . العقلية األحكام النسخ ليست من

األربعة مرتبط بتاريخ املـسألة وتطـور الفكـر  األصول  هذهفاالقتصار عىل
 مـا :ية يف ذلك حتى يقـال فنّة عن نكتًاالعلمي، وليس ناشئ األصل العلمي عن

 .العملية األربعة األصول هي النكتة العلمية يف االقتصار عىل
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ة، بمعنـى أن وظيفتهـا الظاهريـ األحكـام العملية هي نوع مـن األصول •
 جتاه احلكم الواقعي املشكوك، وال تكشف عـن ّمكلفتعيني الوظيفة العملية لل
 . نفسية ناشئة من مالكات واقعيةًاا ليست أحكامّاحلكم الرشعي، كام أهن

 .ثالثة من وجوه الفرق بني األمارات واألصول إىل صنّفض املّ تعر•
أن املجعول يف األمارات هـو  إىل +ما ذهب املريزا النائيني :ّاألول الوجه

 .العملية فهو الوظيفة العملية األصول املجعول يفا ّأمالعلمية الطريقية، 
 عن ذلك بأن هذا الفرق ليس هو الفارق احلقيقي، الـذي صنّفوأجاب امل

 .العميل األصل  لوازم األمارة دون لوازمّحجيةيثبت عىل أساسه 
مـارات واألصـول يف مقـام الثبـوت يعـالج الفـرق بـني األ :الوجه الثـاين

عـامل الداللـة  إىل وبالتحديد يف العنرص الثالث وهو عامل االعتبار قبل الوصـول
ــاظ ــذي مل يؤخــذ يف . واأللف ــارة هــي احلكــم الظــاهري ال وحاصــله أن األم

الـذي هـو احلكـم الـرشعي  األصـل يف مقام جعله، بخالفّشك موضوعها ال
 .م جعلهيف مقاّشك خذ يف موضوعه الأالذي 

 :منها ، عدة مناقشاتصنّفامل إليه ووجه
دون األمـارة ال  األصـل ّحجيـةيف موضوع ّشك إن أخذ ال :املناقشة األوىل

 ؟ دون لوازم األصلّحجةلية لألمارة ق لنا ملاذا تكون اللوازم العّيبني
إن هذا الوجه غري معقـول يف نفـسه؛ ألنـه يلـزم أن تكـون  :املناقشة الثانية

 . حتى مع وجود العلم باخلالفةّحجاألمارة 
يف ّشك خذ الـُأما  األصل الفرق بني األمارة واألصل هو أن: الوجه الثالث

يرجـع  : أييتهـا،ّيف لسان دليل حجّشك األمارة فهو مل يؤخذ الا ّأملسان دليله، 
 .مقام اإلثبات إىل الفرق

 :بام ييلعىل الوجه الثالث  صنّفوأجاب امل
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 ّحجـة لنا ملاذا تكون اللـوازم العقليـة لألمـارات ّفرسأن هذا الوجه ال ي) أ
 ؟ لألصول العمليةلوازم العقليةالدون 

يف لسان دليل األمارة أمر اتفـاقي ال دائمـي، فقـد ّشك  إن عدم أخذ ال)ب
: يف موضـوع األمـارة كـام يف قولـه تعـاىلّشك فق بعكس ذلك كام لو أخذ الـّيت
ُفاسأ وا أهل ا كر إن ك{ ُْ ِْ ِ

ْ  َ ْ َ َ َنتم ال  علمونَ ُ َ ْ َْ ْ  خـرب ّحجيـة ةّأدلـ مـن أقـوى ّعـدُ الذي ي}ُ
 .وعدم العلمّشك خذ يف موضوعه الُالواحد، حيث أ

 هو أن جعـل احلكـم صنّف الفرق بني األمارات واألصول عىل مسلك امل•
ا ّأمـ االحـتامل، ّقوة الناشئة من ّمهيةالظاهري عىل طبق األمارة يكون بمالك األ

 ّقـوة الناشـئة مـن ّمهيـةفهو بمـالك األ األصل ري عىل طبقجعل احلكم الظاه
ً املحتمل منضامّأمهيةاملحتمل، أو من   االحتامل، وعـىل هـذا األسـاس ّأمهية إليه ّ

مـالك ّ ألن  عـىل القاعـدة،ّحجـةتكون مثبتات األمارة ومـدلوالهتا االلتزاميـة 
 عـىل وفقهـا، يـةّمه األّ يف األمارة هي حيثية الكشف التكويني التي تعنيّجيةاحل

 .املدلول املطابقي واملداليل االلتزامية إىل وهي نسبة واحدة
 ّأمهيـةالعملية الرشعية هي أحكام رشعيـة ظاهريـة ناشـئة مـن  األصول •

 .املحتمل، واألصول العملية الرشعية ال حرص عقيل هلا؛ ألهنا تابعة لطريقة جعلها
لني أساسـني ومهـا أصـالة أصـ إىل العملية العقلية فهي ترجعاألصول ا ّأم

 .االشتغال وأصالة الرباءة، وهو حرص عقيل يدور أمره بني النفي واإلثبات
 .العميل الرشعيألصل ل ًاما من واقعة إال وفيها أصل عميل عقيل، خالف •
 العمليـة العقليـة وإمكـان وقوعـه يف األصـول  عدم وقوع التعارض بني•

 .العملية الرشعيةاألصول 
 التي جيعل احلكـم الظـاهري األصول نزيلية أو املحرزة، هيالت األصول • 

 . فيها بلسان تنزيل املشكوك منزلة الواقع، كأصالة االستصحاب وأصالة الطهارة
نشأ وظائف عملية ترخيصية ُالتي ت األصول العملية البحتة فهياألصول ا ّأم
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 .الة احللالواقعية، من قبيل أصاألحكام  إىل أو إلزامية دون أن تكون ناظرة
 : التنزييل وبني املحرز، هنالك وجهان من العناية األصل  للتمييز بني•

ية منزلـة ّإنشاء حكم ظاهري لتنزيل مشكوك الطهارة أو احلل :ّاألول الوجه
 .ًداّالطاهر واحلالل الواقعي تعب

 < يشء لـك حـاللّكـل>: ’ قولهيفالتنزييل  األصل ة عىلّرتتبوالثمرة امل
ّدا، وعىل هذا لو أجرينـا أصـالة احللّ الواقعية تعبيةّهو جعل احلل يـة يف احليـوان ً

 .ً عىل ذلك طهارة مدفوعه أيضاّرتتبأكله، يية ّحلاملشكوك 
ًية ظاهرا، من دون تنزيلها منزلـة ّ حكم باحللّجمرد ّلو كانت أصالة احللا ّأم 
ة عـىل بـّرتتطهـارة املـدفوع مّ ألن ؛هية الواقعية، فال تثبـت طهـارة مدفوعـّاحلل

 .الطهارة الواقعية
منزلـة العلـم واليقـني  األصـل أن تكون هذه العنايـة بتنزيـل :الوجه الثاين

ل ِّبلحاظ الكاشفية أو بلحاظ اجلري العمـيل، كـام يف االستـصحاب حيـث نـز
 .يف البقاء منزلة اليقني بقاءّشك ال

 األصـول املحـرز عـىل األصـل مّوالثمرة العملية لألصل املحرز هـو تقـد
 األصـل املجعـول يفّ ألن لعملية غري املحرزة عند التعارض، باحلكومة؛ وذلكا

 الذي هـو موضـوعّشك املحرز هو العلمية ولو يف اجلري العميل فقط، فريفع ال
 .العميل غري املحرز املعارضاألصل 

املحـرز واألصـل العمـيل  األصـل  طريقة السيد الـشهيد يف التمييـز بـني•
 يف التمييز بني األمارات واألصول، وحاصـلها هـو البحت، تنسجم مع طريقته

وإن  االحتامل فقط فهو أمارة، ّقوةن جعل احلكم الظاهري إن كان عىل أساس أ
 وإن نوعيته وكيفيته فقط فهو أصل عميل بحـت، و املحتملّقوةكان عىل أساس 

ًكان بلحاظ نوعية املحتمل منضام ة االحـتامل فهـو أصـل عمـيل حمـرز، ّقـو إليه ّ
املحرز واألصل العميل التنزييل عنـد الـسيد  األصل ضح أن ال فرق بنيّذا يتوهب
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ًمل منضامت املحّأمهيةن من آالشهيد؛ إذ كالمها ينش  . االحتاملّأمهية إليه ّ
العمليـة  األصـول ، وكـذا مجيـعّحجـة ال تكون مثبتـات قاعـدة الفـراغ •

 .ًاّتامًمالكا خذت بنحو جزء املالك، ال ُالكاشفية فيها أّ ألن املحرزة؛
 :املحرز فائدتان األصل  عىلّرتتب ي•

 .غري املحرز عند التعارض األصل املحرز عىل األصل تقديم :األوىل
  املحـرزة يف مـوارد انعـدام الكاشـفيةالعملية  األصول عدم جريان :الثانية

ه ّنـإالعميل غري املحـرز، ف األصل  وهذا بخالف-ذكرية يف قاعدة الفراغ كاأل-
 .ن انعدمت أماريتهإجيري و

 .كذلك بحكم ظاهريّشك يف احلكم الواقعي، ويّشك  قد ي•
 : ًيف احلكم الظاهري عىل نحوين أيضاّشك وال

يف ّشك كام لو علمنا بصدور خرب ثقة عىل وجوب الـدعاء، لكـن نـ :ّاألول
 .بنحو الشبهة احلكميةّشك بالّشك ى هذا الّ خرب الواحد، ويسمّحجية

أصل صـدور اخلـرب عـىل وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة يف ّشك أن ن :الثاين
 ٍبنحو الشبهة املوضوعية، كام لو كان يف سند احلديث راوّشك ى الّ ويسم،اهلالل

 .خمتلف يف وثاقته
جراء الرباءة عن احلكم الواقعي املشكوك، فنجـري الـرباءة إشكال يف إوال 

ءة ثانية عـن جراء براإ إىل عن وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل، لكن هل نحتاج
  املشكوكة التي هي حكم ظاهري؟ّجيةاحل

تني يف املثال املـذكور؛ لوجـود احتاملـني ءإجراء برا إىل ننا نحتاجإ :قد يقال
 ّجيـة احـتامل احل: والثـاين، احـتامل احلكـم الـواقعي:صاحلني للتنجيز، أحدمها

م املـوىل ة اهـتامّ إبراز شـدّجيةمعنى احلّ ألن الظاهرية عىل ذلك احلكم الواقعي؛
 يعنـي احـتامل وجـود تكليـف ّجيـةبالتكليف الواقعي املشكوك، فـاحتامل احل

 . من براءة للتأمني من هذا االحتاملّ املوىل، فالبدم الهتامّتعلقواقعي م
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أنـه يلـزم اجـتامع حكمـني ظـاهريني ب اعرتض عىل إجراء بـراءة ثانيـة؛ • 
 .  جرت الرباءة عنها التيّجيةمتنافيني عىل مورد واحد عىل فر ض ثبوت احل

 ؛م بعدم لزوم اجتامع حكمـني ظـاهريني متنـافينيّ أجيب عن االعرتاض املتقد•
 .يف طوهلاّإنام ، وّجية املشكوكة ليست يف عرض هذه احلّجيةالرباءة عن احلّألن 

 وبـال ً لغـواهكونـب املـشكوكة ّجيـة اعرتض عىل إجراء براءة ثانية عن احل•
 .رباءة األوىلن بالِّفائدة، حلصول املؤم

 إن احتامل العقاب كام ينشأ من احتامل التكليف الواقعي، كـذلك :وأجيب
 مرتبة من االهتامم املولوي الـذي إىل ينشأ من احتامل التكليف الواقعي الواصل

 .ال يالزم التأمني عن الثاينّ األول  املشكوكة، والتأمني عنّجية عنه باحلَّيعرب
العمليـة، مـن قبيـل  األصـول جلريـانًوردا  مـالظاهرية األحكام  قد تقع•

جريان االستصحاب يف احلكم الظاهري؛ لتاممية أركانه وعدم متاميتها يف احلكم 
ّشـك  وّجيـة كام لو علم باحل- لعدم استصحاب اجلعل عىل بعض املباين-الواقعي

 . وليس احلكم الواقعيّجية هو نفس احلايف نسخها، فاملستصحب هن
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 ّالوظيفة يف حالة الشك البدوي  •
 .الوظيفة يف حالة العلم اإلمجايل •
 .ًيف الوجوب واحلرمة معاّشك الوظيفة عند ال •
 . يف األقل واألكثرّشك الوظيفة عند ال •
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 .ّشك  الوظيفة األولية يف حالة ال.١
 .ّالوظيفة الثانوية يف حالة الشك. ٢

  
 
 





 
 

 

 

  يف التكليفّحاالت الشك •
  البدويّالوظيفة العملية يف حالة الشك •
  البدويّحتديد الوظيفة األولية يف حالة الشك •

 

 ملحة تارخيية حول الرباءة العقلية: ّاألول املقام •
 ة عىل قاعدة قبح العقاب بال بيانّاألدل: املقام الثاين •

ü  ك للعبد هو التكليف العلمي ال الواقعيّاملحر: ّاألول الوجه 
ü  خالفة مع عدم العلماملؤاخذ عىل يالعرف العقالئي ال : الوجه الثاين 
ü  قبيحّجةعقاب من مل تقم عليه احل: لثالثالوجه ا  
ü  ال وجود لتكليف غري واصل: الوجه الرابع 

 

 احلاالت التي ترفع اليد فيها عن أصالة االشتغال  •
ü حصول دليل قطعي عىل نفي التكليف:احلالة األوىل  
ü حصول دليل قطعي عىل ثبوت التكليف:احلالة الثانية 
ü حصول القطع بالرتخيص الرشعي:ة الثالثةاحلال 
ü ّتحفظ ترك المحصول القطع الرشعي بعد: احلالة الرابعة 
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العمليـة،  األصـول حتاج إليها للبحـث يفمات التي نّبعد االنتهاء من املقد
م يف مطـاوي ّلية يف حالـة الـشك، وقـد تقـدّ يف بيان الوظيفة األوصنّفرشع امل

 :  بمرحلتنيّرمت اإلمامي البحث أن عملية االستنباط يف الفقه
 التي تستعمل يف هذه ةّدلى األّوتسم. حتديد احلكم الرشعي :املرحلة األوىل

 . حيرز هبا احلكم الرشعي التية املحرزةّدلاملرحلة األ
حتديد الوظيفة العملية جتاه احلكم املشكوك بعـد اسـتحكام  :املرحلة الثانية

 التـي تـستعمل يف هـذه املرحلـة ةّدلـر تعيني احلكم الواقعي، واألّالشك، وتعذ
 . العملية األصول  العملية أوةّدلى باألّتسم

مـن بيـان ّالبـد تكليف، فيف الّشك العملية هو ال األصول  موردّنإوحيث 
 .دةّحاالت متعدّشك  لليف التكليف، وقد ذكرتّشك حاالت ال
 

 : دةّيف التكليف حاالت متعدّشك ذكرت لل
وهو مورد قاعدة االستصحاب التي يـأيت . نةّاملسبوق بحالة متيقّشك  ال.١

 .شاء اهللا تعاىل الكالم عنها إن
 وهـو الـذي يكـون مـورد .نـة سـابقةّبحالـة متيقغري املـسبوق ّشك  ال.٢

 . العملية من التخيري واالحتياط والرباءةاألصول 
ويقع احلديث يف املقام يف احلالة الثانية وهي التي ال توجد لـه حالـة سـابقة 

 .دةّنة، وهلذه احلالة صور متعدّمتيق
 نةّغري املسبوق بحالة متيقّشك حاالت ال

 : ر التاليةهذه احلاالت عبارة عن الصو
كام فيه تارة بنحو الشبهة احلكمية، ّشك وال. البدويّشك ال: الصورة األوىل
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وتـارة بنحـو الـشبهة لو شككنا يف وجوب صالة العيد أو يف حرمـة التـدخني، 
ق االسـتطاعة، مـع ّيف حتقـّشك  شككنا يف وجـوب احلـج للـعية كام لوواملوض

 .شارع جعل وجوب احلج عىل املستطيععلمنا بأن ال
كام لو علم بوجـوب صـالة ، املقرون بالعلم اإلمجايلّشك ال: الصورة الثانية

 بـصالة الظهـر أم بـصالة ّتعلقيف ظهر يوم اجلمعة، لكن ال يعلم أن الواجب م
 .وهذه الصورة مورد ألصالة االحتياط. اجلمعة

وهـذه الـصورة . بني الوجوب واحلرمـة األمر وهي دوران :الصورة الثالثة
 .ة التخيريمورد ألصال

 وجوب ّتعلقكام لو ، بني األقل األكثر اإلمجايل حالة العلم :الصورة الرابعة
ة من أجزاء كالصالة ونعلـم باشـتامل العمليـة عـىل تـسعة ّمركبرشعي بعملية 

، يف اشتامهلا عىل جزء عارش وال يوجد دليل يثبـت أو ينفـيّشك نة ونّأجزاء معي
 ّكلـفمجايل هو علـم املوهذا العلم اإل، ايلمجيف العارش مقرتن بالعلم اإلّشك الف

 مـن ّركـب املم مـن تـسعة أّركـب ما وال يدري أهو املًاّمركببأن الشارع أوجب 
 .ًكام سيأيت البحث فيها الحقا-من تلك التسعة بإضافة واحد  : أي-عرشة 

 

 : ويقع البحث فيها يف مرحلتني
حكـم العقـل جتـاه  :أي، ليـة يف حالـة الـشكّالوظيفة األو: ىلاملرحلة األو

 .)١(تدخل من الشارع يف حتديد تلك الوظيفة ّ أيالتكليف بقطع النظر عن
                                                 

ّثم )١(  يـه كام ذهب إلّبحث بنحو مستقلُتأّعالم وهو أن موارد الشك يف التكليف  بحث وقع بني األَ
 قـسم منهـا ّض لكـلّتعـروم ثامنيـة، اقسأّم الشك يف التكليف إىل ّحيث قس -نصاري الشيخ األ

ّكـال التقـديرين إمـا أن يكـون منـشأ ّفأفاد أن الشبهة إما حتريمية أو وجوبية، وعىل  ،ّبنحو مستقل
ّالشك فقدان النص أو إمجاله أو تعارض النص  أم مجيع املوارد تقـع حتـت -ني أو األمور اخلارجيةّ

 .ّام ذهب إىل ذلك صاحب الكفاية، سنتعرض هلذا البحث يف التعليق عىل النصك ،بحث واحد
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 يف الوظيفـة العمليـة :أي، الوظيفة الثانوية يف حالـة الـشك: املرحلة الثانية
 .ضوء ما تقتضيه اآليات والروايات

 حكم العقـل يف حالـة والبدوي هّشك  اللية يف حالةّاملقصود بالوظيفة األو
 يف تكليف رشعي ّكلفاملّشك  الرشعية، كام لو ةّدلمع قطع النظر عن األّشك ال

 بلزوم االحتياط أم الرباءة؟أ ، حيكم العقلبم نفيه، فوومل يتيرس له إثباته أ
ّ 

 األحكـام يف حكـم مـنّشك لة اليف حالية ّواأل ويف حتديد الوظيفة العلمية
 : يوجد اجتاهان

 .الرباءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بال بيان :ّاألول االجتاه
م رشحـه، وهـو مبنـي عـىل ّالطاعة، الـذي تقـدّحق مسلك  :االجتاه الثاين

 تكليف غري معلوم العـدم مـا مل يـأذن ّالطاعة للموىل يشمل كلّحق اإليامن بأن 
 . من ناحيتهّتحفظدم الاملوىل نفسه يف ع

 . االجتاهنيإليك تفصيل و
ّ 

 حول قاعدة قبح العقاب بال بيان: متهيد
العمــيل  األصـل رين الـذي أسـسوا فكـرةّقـني املتـأخّاملعـروف بـني املحق

، <قبح العقـاب بـال بيـان>ن بمفهومه اجلديد وهو الرباءة العقلية املعروفة بقانو
 عـىل ّمكلـف البداهة عىل أن العقل حيكـم بقـبح العقـاب مـن املـوىل للىدعو

دعـي بـداهتها يف اًموضـوعيا وً أصال تكليف غري مبني، وهذه القاعدة فرضت
 <حسن العقاب مع البيـان>كلامهتم، وتعد هذه القاعدة ومضايفتها وهي قاعدة 

األصويل الذي وضع أسسه الوحيد البهبهـاين ركنني أساسيني قام عليهام الفكر 
بعد أن فرض أن العقل حيكم بقـبح  + هّنإ، فّيف مباحث القطع والظن والشك
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العقاب بال بيان، وفرض أن العقل حيكم بأن البيان والقطع مـصحح للعقـاب، 
 ذاتيـة ّزية من الشؤون الذاتية للقطـع عـىل حـدّ واملنجّجيةاستنتج من ذلك أن احل

زيـة ّ ذاتية الزوجية لألربعة، وعىل هـذا يكـون عـدم املنجّلنار أو عىل حداحلرارة ل
 ًاّتامـًه لـيس بيانـا ّنـإ عدم البيان، ومن هنا التزمـوا بـأن الظـن حيـث تمن ذاتيا

 يف نفـسه، إال بجعـل مـن ّحجـةمته مع احتامل اخلالف، يستحيل أن يكـون َءملال
اب بال بيان وختـصيص هلـذه يته يف نفسه خلف قانون قبح العقّحجّ ألن الشارع؛

ختصيص القانون العقيل غري معقول، وعىل هذا ّ ألن القاعدة القطعية، وهو حمال؛
 .دليل رشعي لغري العلم من األمارات والظواهر بال ّجيةفال يمكن حصول احل

   حتريهم يف كيفيـة التخـريج الفنـي جلعـل األمـارات: عىل ذلكّترتبومما 
زة للواقع، مع أن عـدم البيـان ثابـت فيهـا؛ ّ منجّحجة -كخرب الثقة والظواهر-

 .ةظنّيألهنا أمور 
 قد جعل فيها البيان، فنشأت معـاين ًمن هنا التزموا بأن األمارات املعتربة رشعا

جعل الطريقة والكاشفية بعرضها العريض الـذي تكلـم فيهـا املـريزا وغـريه مـن 
هـو مـن بـاب رفـع موضـوع  ّ إنامزية األمارةّأن منج إىل قني، ألجل الوصولّاملحق

ص ال التخـصيص، وهـذا معنـاه أن الالبيـان ّمن باب التخـص : أيالقانون العقيل
 ً.ياّتعبدً وعلام ًاّتامًالبيان، وذلك من خالل جعل املوىل األمارة كاشفا  إىل تبدل

 يف هـوّ إنـام وعىل هذا األساس ختيل أن الفـرق بـني األمـارات واألصـول
مباحث  يف ثناياثار كثرية مبثوثة آوتفرع عىل ذلك ، يهاماللسان وكيفية املجعول ف

 .وباخلصوص مباحث القطع والظن والشك األصول علم
منبعها وأصـلها املوضـوعي ً مجيعا ضح أن هذه األفكار واآلثارّهذا يتمن و

 . األسايس هو قاعدة قبح العقاب بال بيان
 التحقيق يف قاعدة قبح العقاب بال بيان

ا قاعـدة ّبأهنـ - <قبح العقاب بـال بيـان>ج يف بيان قاعدة م من منه ّما تقد
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ن قـام علـيهام ان أساسـيا ركن<حسن العقاب مع البيان> وأهنا مع قاعدة بدهيية،
ا مهاحـدإ ني عقليتـني لعدم وجـود قاعـدت؛منهج غري صحيح -الفكر األصويل

قبح العقاب بال بيان واألخرى حـسن العقـاب بـال بيـان، بـاملعنى املركـوز يف 
ة يف ّ آثــار وثمــرات مهمــّترتــب إىل ىّرين، الــذي أدّأذهــان األصــوليني املتــأخ

أن  إىل أن روح هاتني القاعدتني يرجعـان األمر حقيقةّإنام و .البحوث األصولية
ثابتـة  عنه وهو أن مولوية املوىل حقيقة ً مفروغاًموضوعياً أصال املشهور فرضوا

ه متى ما ثبتت هذه احلقيقـة ّ ذلك أنعوا عىلّكة يف نفسها، وفرّغري مشكة يمتواط
 عليها هذان القانونان، ومهـا ّرتتبة فيها وال نقصان، يدكة التي ال زياّغري املشك
وا عنهـا بقـبح العقـاب ّ لغري القطع، التي عربّجية القطع واآلخر عدم احلّحجية

ىل  إّحجيـةالقطع وجعلوها من ذاتياته، ونـسبوا الال إىل ّجيةبال بيان، فنسبوا احل
 .الالقطع والالبيان

فـرض املولويـة ّ ألن ومن الواضح أن هذا املنهج من البحث غري صحيح؛
 اءثـم بنـ، ّموضوعي أصل كة وأهناّوغري مشكحقيقة ال تقبل الزيادة والنقصان 

 غـري عليهـا) قبح العقاب بال بيان وحسن العقاب مـع البيـان(تلك القاعدتني 
 .ضح من البحث اآليتّ، كام يتّتام
 نهج الصحيح هو البحث عن حدود مولوية املوىلامل

الطاعة عـىل ّحق التحقيق يف أن املوىل هل له  إىل البحث أن يتجهالصحيح يف 
التكـاليف  لتـشمل  مولويتـهالعبيد يف خصوص التكاليف املعلومة فقط أو تتسع

ّ أيضا، وهكذا يتةواملوهوم، ة واملشكوكةظنون كاملةاملعلومغري  ضح أن البحـث يف ً
 .الطاعةّحق  من ًحقيقته بحث يف حدود مولوية املوىل، وما نؤمن به مسبقا

الطاعة يف مطلـق التكـاليف املعلومـة وغريهـا، ّحق فلو فرضنا أن املوىل له 
ٍالعقـاب حينئـذ ّ ألن قاعدة قبح العقاب بـال بيـان؛ إىل عند ذلك ال تصل النوبة
ًسب الفرض، فيكـون عقابـا له علينا قد تركناه بحّحق يكون من قبل املوىل عىل 
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عـىل آخـر، ّحـق  شخص إذا كان لـه ّكلّ ألن ًعىل تضيع حقه وال يكون قبيحا؛
لو فرضنا أن املـوىل  ذلكوك.  اآلخر فله أن يعاقبه بالنحو املناسب ملقامههعّوضي

 كام لـو فـرض - تكاليف املعلومة ال مجيعهاالالطاعة يف خصوص بعض ّحق له 
ف عليه ذلـك فلـيس ّال يتوقّأما ف عليه حياته، وّيتوقأن له مولوية يف حدود ما 

ّ فحينئذ ال تكون تكاليفه منج-عليناّحق له   . زة علينا حتى لو قطعنا هباٍ
 ّحجيـةعىل حدود املولوية وشـؤوهنا، فـال ّإنام هو ضح أن املدار ّومن هنا يت

 ًالقطع هي قاعدة برأسها، وال قبح العقاب بال بيان هي قاعـدة برأسـها، فـضال
 .ار وثمرات يف التفكري األصويلآثعام تفرع عليهام من 

ّحـق ن اليشء الذي ندركه بعقلنا العميل أن املـوىل لـه إ : ينبغي أن يقالماو
الطاعة يف مجيع تكاليفه املقطوعة واملظنونـة واملـشكوكة واملوهومـة مـا مل يثبـت 

 بتكاليفـه ّهيـتمعندنا الرتخيص من قبله، بمعنى ما مل يثبـت عنـدنا أن املـوىل ال 
ّالواقعية اهتامما شديدا بحيث يرىض بتفويته بالنحو الذي فـرس نا بـه الرتخـيص ً

قاعدة قبح العقاب بال بيان وما تفرع عليهـا مـن  إىل الظاهري، فال تصل النوبة
ًالعقاب حينئذ يكون عقابا بّ ألن نتائج؛ ّوال يكون عقابا بال حقّحق ٍ ً. 

ب بال بيان يبدو يف هـذا الزمـان يف غايـة ن إنكار قاعدة قبح العقاإوحيث 
ّالغرابة؛ ألهنا لق ًنت تلقينا شديدا ومتواليا يف الكتب الدراسية وغريها منذ أكثـر ُ ً

من التغلب عىل هذا الرتكيز الذهني املوجـود للقاعـدة، ّالبد من مائة سنة، هلذا 
ا ليـست مـن بـدهييات العقـل ّألجل رفع االستيحاش عن إنكارها وبيـان أهنـ

 . رةّيف العصور املتأخ األصول هي من منتجات علمّإنام العميل، و
 : من التكلم يف مقامنيّالبد وألجل ذلك 

هي من القواعـد التـي هل ضح ّالبحث التارخيي يف هذه القاعدة ليت :ّاألول
ن يف عصورنا وصوليزمان بالنحو الذي يدركها األو عرص ّأدركها العلامء يف كل

يف ذهـن ّ األول ًملوجـود فيهـا مل يكـن موجـودا يف العـرص أن هذا املوضـوع امأ
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 .  من كثرة التلقني والتكرارئهو موضوع ناشّإنام العلامء، و
 فنتكلم فيام هو السبب الذي جعل ، البحث االستداليل هلذه القاعدة:الثاين

 .ًيا فنًّ صناعياً السبب حالّاألكابر يلتزمون هبا، ثم حل
ّ 

 :دوارأعدة  إىل م البحثّيمكن أن نقس
  ما قبل الشيخ الصدوق: ّاألول الدور

 يف التاريخ األصويل، مل نجد لقاعدة قبح العقـاب ً ميدانياًعاّحينام نجري تتب
إذ ال ، +ً أثـرا قبـل الـشيخ الـصدوق- وبتعبري آخر الرباءة العقلية-بال بيان 

 . من األكابر بالرباءةّ أليترصيح ّ أييوجد هناك
  عرص الشيخ الصدوق: الدور الثاين
عـىل   ذكر يف مـسألة أن الـصومحنيف هو اإلباحة، األصل بأن حّ رصحيث

فمـن أكـل أو رشب ، صوم اإلباحةا ّأم و>: قال باحةوجه منها صوم اإلأعرشة 
 .)١(<وأجزأ عنه صومه، فقد أباح اهللا له ذلك، أ من غري تعمدّ أو تقيًناسيا

كالمـه قابـل لالنطبـاق عـىل ّ ألن ه يقصد الـرباءة العقليـة،ّلكن مل يظهر أن
 . اإلباحة الثابتة بالنصوص والروايات

  ) اهللامارحمه (عرص الشيخ املفيد والشيخ الطويس: الدور الثالث
عكس هذه القاعـدة، وذلـك يف مـسألة احلـرض واإلباحـة، إىل  ذهبا حيث

القـديم، ولكنهـا حـذفت بعـد  األصـول وهي مـسألة كانـت معنونـة يف علـم
احلظر أم اإلباحـة فـيام ، يف حكم األشياء األصل ه ما هوّالرسائل، ومضموهنا أن

حيـث قـال هو احلظـر؛  األصل نإ فقالوا ؟ العقل بالقبح أو احلسنّإذا مل يستقل
فإذا وردت العبادة بعدد خمصوص خرجنا عن احلظـر بداللـة > :الشيخ الطويس

                                                 
 .٢٠٢ص: الشيخ الصدوق،  اهلداية)١(
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لعـدم  وذلـك .)١(<وهو احلظر، د عىل ذلك العدد عىل حكم األصلوبقينا فيام زا
التأمني من الوقوع يف املفسدة بسبب اإلقدام، ومن الواضح أن هـذا اللـون مـن 

 .التفكري ال يتناسب مع قاعدة قبح العقاب بال بيان
 بفرتة قرن  عرص ما بعد الشيخ الصدوق: الدور الرابع

 يـدلّ > :حيث قـال يف نكاح املتعة عقليةحيث ذكر السيد ابن زهرة الرباءة ال
  األصـلينقل عنّإنام و، يف العقل األصل عىل إباحة نكاح املتعة أن ذلك هوأيـضاً   

 .)٢(<فوجب البقاء عىل حكم األصل، وال دليل يقطع به يف ذلك، العقيل بدليل
 أن الظاهر منه مل يكن يقصد قاعدة قبح العقاب بال بيان، وإن كان يقول ّإال
 .بال علم؛ ألنه من التكليف بغري املقدور : أي التكليف بال بيانبقبح

ضح أن نكتة الرباءة العقلية املرتسخة يف ذهن السيد ابن زهـرة ّوعىل هذا يت
رون ّ املتـأخّغري النكتة التي تستبطنها قاعدة قبح العقاب بال بيان، ومن هنا حتري

نتفـاء القـدرة، ومـن ثـم  الًيف كيفية تفسري ذلك وأنه كيف يكون اجلهل موجبا
محلوا كالمه عىل أن املقصود أن امتثال املشكوك عىل نحو االمتثال التفصييل غري 

ن هذا اللون من التفكري غري الطرز من التفكـري الـذي إحال ف ّ أيمقدور، وعىل
 .تستبطنه قاعدة قبح العقاب بال بيان

 يبني عىل الرباءة بتقرّستدلاق الذي ّحقدور امل: الدور اخلامس
أن  أي  الـرباءة عبـارة عـن استـصحاب حـال العقـل،ّنإ :ّاألول التقريب

ته مـن التكليـف فيستـصحب ّبحسب احلالة السابقة كان يرى براءة ذم اإلنسان
استـصحاب حـال : فأقسامه ثالثة ستصحاباالا ّأمو>:  حيث قال،هذه الرباءة

ّ ألن األصـل ً واجبـاليس الـوتر:  كام تقول،ة األصليةءك بالرباّالتمس وهو ،العقل
                                                 

 .٤٧٨ص ،٢ج: صولة األّعد )١(
 .٣٥٦ص:  غنية النزوع)٢(
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 .)١(<براءة العهدة
 .ً وبياناًوفيه أن االستصحاب غري قاعدة قبح العقاب بال بيان نكتة

إن التكليف بيشء مع عدم نصب دليل عليه قبـيح، وعـدم  :التقريب الثاين
عدم الـدليل : الثاين أن يقال>: حيث قال؛ وصول الدليل دليل عىل عدم وجوده

ا ّأمه لو كان هناك دليل لظفر به، ّ فيام يعلم أنّهذا يصحعىل كذا فيجب انتفاؤه، و
، ومنـه القـول ّحجـةف، وال يكون ذلك االستدالل ّه جيب التوقّال مع ذلك فإن

 .)٢(<باإلباحة لعدم دليل الوجوب واحلظر
 .لكن يرد عليه أن هذا ال ربط له بقاعدة قبح العقاب بال بيان

 قّعرص ما بعد املحق: الدور السادس
 شاع إدراج الرباءة يف االستصحاب ولـو مـن بـاب أن الـدليل عـىل حيث

 مـا + وصاحب املعـامل )٣(البهائيالشيخ ه يف كلامت ّحتى أن العدم دليل العدم
  . اللون من التفكرياعىل هذّيدل 

، وهـو ًضح أن الرباءة العقلية تتذبـذب بـني أن تكـون استـصحاباّوهبذا يت
ة ولو من باب أن عدم الدليل دليل ظنّيمارة دليل عقيل عندهم، وبني أن تكون أ

 . هذه الكلامت ال تستشم منها قاعدة قبح العقاب بال بيانّالعدم، وكل
إال أن قاعدة قبح العقاب بال بيان قد تبلورت عـىل يـد الوحيـد البهبهـاين 

 .وصاحب احلاشية عىل املعامل، رشيف العلامء ومن بعده الشيخ األنصاري
كون قاعدة قبح العقاب بـال بيـان مـن البـدهييات، كـام عىل عدم ّ يدل ومما

عي أن مجلة من هؤالء قد شككوا يف جرياهنا يف الشبهات املفهوميـة، كـام لـو ُّاد
ة، حيث قالوا ال جتري قاعـدة قـبح ّمعينيف انطباق مفهوم الغناء عىل حالة ّشك 

                                                 
 . ٣٢ص ،١ج : املعترب)١(
 .٣٢ص ،١ ج: املصدر السابق)٢(
 .٨٨ص:  انظر الفوائد احلائرية)٣(



 ١٣٩ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة يف الوظيفة

 .<غناء> بلحاظ كلمة ّ الحتامل أن البيان تام؛العقاب بال بيان
، ال البيـان ّكلـفح املطلب عنـد املِّن املراد من البيان هو ما يوضإ: بواوأجا

 .نفسه
 ّالبيان تـامّ ألن عدم جرياهنا يف الشبهات املوضوعية؛ إىل وقد ذهب البعض
املوىل عليه بيان الكليات ال اجلزئيات التي عهدهتا ّ ألن يف الشبهات املوضوعية؛

 .ّكلفعىل امل
بيان ليس لفظه، بل املقصود منـه العلـم، ومـن بأن املقصود من ال: وأجيب

العلـم ّ ألن الواضح أن العلم بـالتكليف يف الـشبهة املوضـوعية غـري موجـود؛
 ف عـىل بيـان الـصغرى،ّف عىل إحراز الكربى، كذلك يتوقّبالتكليف كام يتوق

 .ًعىل إحراز املوضوع خارجا :أي
 ت بيـان ليـسم يظهر أن فكـرة قاعـدة قـبح العقـاب بـالّومن مجيع ما تقد

 .تبلورت من خالل البحث والصناعةّإنام عى وَّدُبدهيية، كام ي
 

 : ة وجوهّ عىل قاعدة قبح العقاب بعدّدلُاست
 ك للعبد هو التكليف العلمي ال التكليف الواقعيّاملحر: ّاألول الوجه
ًكـا ّإن الـذي يكـون حمر: هوحاصـل +ئينيق النـاّ الوجه صاغه املحقهذا

ًللعبد أو زاجرا له هو الوجود العلمي للتكليف ال الوجود الواقعي، فاإلنـسان 
هيـرب مـن األسـد ّإنـام ال هيرب من األسد املوجود يف الواقع، إذا مل يعلم به، و

، وكذلك نجـد أن اإلنـسان  وإن مل يكن هناك أسد يف الواقعالذي يعلم بوجوده
املاء املوجود إذا مل يعلم بـه، ولـذا قـد يمـوت اإلنـسان  إىل كّ ال يتحرالعطشان
 .ك هو العلمّ املقتيض للتحرًإذا . جلهله بهه واملاء يف رحلًعطشا

ك لإلنسان هو املعلوم بالذات وهو الـصورة الذهنيـة، ّاملحر : أخرىبعبارة
 .ال املعلوم بالعرض وهو املوجود اخلارجي
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 الـذي حركنـي :ر أن علمه مطابق للواقع، فيقولّصو اإلنسان العامل يت،نعم
 . هو الواقع الواصل ال الواقع عىل ما هو عليه

إن العلم وحضور صورة املوجود اخلارجي يف النفس هـو > :وبتعبري املريزا
ــةاملوضــوع وال ــّعل ــةّ لتحق ــاث أو ؛ق اإلرادة التكويني  رضورة اســتحالة االنبع

 بداهة أن العطشان ؛بصفة املعلوميةّتصف  ياالنزجار عن املوجود اخلارجي ما مل
 مـع ًكه نحو املاء اخلارجي ما مل يعلم بوجوده بل ربام يموت عطـشاّال يعقل حتر

 عن األسد اخلارجي ما مل يعلم بوجوده، ّوجود املاء عنده، كام أن اإلنسان ال يفر
أو  عىل عدم الفرار افرتاسه له، وهـذا بخـالف القـاطع بوجـود املـاء ّترتبولو 

ن مل يكـن هنـاك مـاء أو أسـد يف إ من األسد وّك نحو املاء ويفرّه يتحرّاألسد فإن
 للحركة أو اهلربل أن املوجب ّ فتحص.اخلارج وكان القطع غري مصيب للواقع

ق اإلرادة مـن دون فـرق ّ وهلا موضوعية يف حتق،ّهو نفس صفة العلم ليس إالّإنام 
 .)١(<بقها أو مل يكنبني أن يكون للصورة النفسانية واقع يطا

 اهللا تعـاىل ّنلـو أ: الترشيعية فنقـول األمور ا يفّأمالتكوينية، يف األمور هذا 
 ، وال يعلـم بـهّكلـفامل إىل ًع حكام يف لوح الواقع، لكن هذا احلكم مل يـصلّرش

 ك المتثال هذا التكليف؟ ّفهل يعقل أن يتحر
ك إزاء هـذا التكليـف ّر التحـالتكوينيـة، يكـون األمـور م يفّبناء عىل مـا تقـد

 التكليـف هـو ك نحـو امتثـالّاملقتـيض للتحـرّ ألن ً؛غـري املعلـوم حمـاالالترشيعي 
الفتـه خمك كان العقاب عـىل ّ للمتحرٍالتكليف املعلوم، وعىل هذا فام مل يوجد مقتض

ٍعقابا بال مقتض ً، وهو قبيح من احلكيم عقال، كام لو مل يكن حكم من املوىل أصالً ً . 
ولـذا نجـد ؛  قتيض للعقاب هو التكليف الواصل ال مطلق التكليف املنإذ

 :قال يف الفوائد .<قبح العقاب بال بيان واصل>: بالقولً دائام د القاعدةّاملريزا يقي
ال عقاب عليه، الستقالل العقل بقبح العقاب بـال بيـان ] احلكم[ وما مل يصل>

                                                 
 .٢٣ص ،٢ج: قريراتتأجود ال )١(



 ١٤١ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة يف الوظيفة

 .)١(< فرع الوصولالعقاب فرع التنجيز، وهوّ ألن  ...ّكلفامل إىل واصل
الوجـه >: ، حيـث قـالًأيـضا + هذا االستدالل السيد اخلوئي إىل وأشار

نبعـاث أو االأن :  األربعـة هـو حكـم العقـل، بتقريـبةّدلمن وجوه األ الرابع
ًذا مل يكن التكليـف واصـال كـان إهو من آثار التكليف الواصل، فّ إنام االنزجار

ٍالعقاب عىل خمالفته عقابا بال مقتض  . وهو قبيح،ً
هـو الوجـود العلمـي ال ّ إنام ،ً للعبد، زاجزا لهًكاّأن ما يكون حمر :توضيحه

ًوجود الواقعي، فقد يموت اإلنسان عطشا واملاء يف رحله، جلهله بذلك، فكـام ال
ن إمل يصل إليه، كذلك حكمـه و كه نحوه ماّفعل العبد ال حير إىل أن شوق املوىل

ك ّ ال يمكنه التحـرّكلفامل إىل مل يصل  فاحلكم مابلغ من اللزوم والتأكد ما بلغ،
ٍمنه، ومعه كان العقاب عىل خمالفته عقابا بال مقتض ، كام إذا مل يكـن حكـم مـن ً

 .)٢(<ًاملوىل أصال
 االحتاميل بوصولهك للتكليف ّحمر الطاعةّحق : ّاألول مناقشة الوجه

 ، ال لـبس فيـهنحـوضح املناقشة بّ، وألجل أن تتّإن هذا االستدالل غري تام
 : عىل قسمني؛ وهو ك لإلنسانّمة، يف بيان أقسام املحرّمن بيان مقدّالبد 

 .ك التكوينيّاملحر :ّاألول
 .ك الترشيعيّاملحر :الثاين
 من قبيل حتريك املاء ؛ك التكويني وهو الذي ينشأ عن غرض تكوينيّاملحر

 .للعطشان، ألجل رشبه، وحتريك األسد لإلنسان نحو الفرار منه
 ًكــاّ حمريمــرال يمكــن أن يكــون الــيشء بوجــوده اخلــارجي الــنفس األو

بوجـه مـن الوجـوه، فـام مل يكـن  إليه ، من دون وصولهً تكوينياًلإلنسان حتريكا
 .ك نحوهّال يتحر إليه ًواصال

                                                 
 . ٢١٣ص ،٣ج:  فوائد األصول)١(
 .٢٥٨ص ،٣ج: صول دراسات يف علم األ)٢(
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 :  الوصول له مراتبلكن
 .مرتبة اليقني: املرتبة األوىل
 .مرتبة الظن: املرتبة الثانية
 .مرتبة االحتامل والوهم :املرتبة الثالثة

 ّرتتـب الغرض املّأمهية ةكات التكوينية تتفاوت مع درجّوال خيفى أن املحر
 احـتامل ّجـرددرجة كبرية مل إىل ك اإلنسان الذي بلغ به العطشّعليها، فقد يتحر

 احـتامل ّمجـردحفر األرض، ب إىل وجود املاء، وقد يكون عطشه بمقدار حيركه
ق العلم له بذلك، وكـذلك هيـرب مـن ّوال ينتظر حتقوجود املاء حتت األرض، 

 . يعلم بوجوده، كام هو واضحمل تامل ذلك وإن مل يقطع وح اّمجرداألسد ب
علم اإلنسان العطشان بوجود املاء حتت األرض، مل يك، كام إذا ّحرتوقد ال ي

 . ل العطش وال يقدم عىل حفر األرضّفيتحم
وينية ختتلف بحسب درجـة أمهيتهـا كات التكّضح أن هذه املحرّومن هنا يت

ك التكويني ال ربط له ببـاب احلـسن ّيف مقام التزاحم عند اإلنسان، وهذا التحر
 مل -كـام قـال األشـعري -ه لو فرض إنكار ذلك ّ، بمعنى أنًوالقبح العقيل أصال

ق غـرض ّكـات هـو حتقـّاملـالك يف هـذه املحرّ ألن ك؛ّيكن له أثر يف هذه التحر
 حتـى مـع ّته طبعه أو منافرته له، وال خيفى أن هـذا املـالك تـاماإلنسان وموافق

 . إنكار احلسن والقبح العقيل
ك الترشيعي، الذي هو عبارة عن حكـم العقـل ّالقسم الثاين وهو املحرّأما 
 ألمر املوىل، فمن الواضح أن املقتـيض هلـذا القـسم مـن ًك امتثاالّية التحرّبالبد
ال أمر املوىل حسن ك المتثّلعقل العميل بأن التحرك هو أمر املوىل وحكم اّالتحر

دراك العقل العميل أن العبد املخلوق هلذا املوىل يقبح منـه أن ال وعدمه قبيح، إل
 .مر مواله، وحيسن منه االنقياد لهايمتثل أو
مر املوىل ال ربط له بموافقة طبع اك الترشيعي المتثال أوّخيفى أن التحر وال
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مـر اك التـرشيعي المتثـال أوّ وعدمها، بل مقتيض التحرق غرضهّاإلنسان وحتق
 أم مل يكن له ،ًاملوىل موجود سواء كان لإلنسان غرض يف ذلك، كام لو كان مؤمنا

 .غرض كالفاسق
 ومن الواضح أن أحكام املوىل بوجودها الواقعي يف لوح الترشيع ال تكـون

ك ّتثــال والتحــراملقتــيض لالمّإنــام حلكــم العقــل بلــزوم االمتثــال، وًموضـوعا 
 .الترشيعي هو الوجود العلمي ألحكام املوىل

الواصـلة  األحكـام هيأن أحكام املوىل التي جيب امتثاهلا عل ءاستنا نّإال أن
 مـن كوهنـا معلومـة أو مظنونـة أو مـشكوكة أو ّعـمأا ّبالوصول العلمي أم أهن

 متخيلة وحمتملة؟
 ٌةّخمتـص هـل ها العقـلملـوىل التـي يـدركاّحق اجلواب يرتبط بتحديد دائرة 

 ؟ًشمل املشكوكة أيضات مبالتكاليف املعلومة فقط، أ
عـىل أن ّ يـدل الطاعة يشمل التكاليف املعلومة وغريها، فهذاّحق ن كان إف
ك الترشيعي املولوي يكون باحتامل التكليف، وعىل هـذا األسـاس نقـول ّاملحر

حتامل التكليـف ماذا تقصدون من قولكم بأن التحريك ال + للمريزا النائيني
 للعقاب؟ّحق ال موجب له وأنه غري مست

الفاسـق ّ ألن ك تكـويني فهـو صـحيح؛ّ أن هذا التحريك بال حمـرأرادن إف
 غـرض تكـويني عنـد داملولـوي لعـدم وجـو األمر ك المتثالّوالفاجر مل يتحر

 .للعقابّحق ه معذور وغري مستّالفاسقني والفاجرين، لكن هذا ال يعني أن
 عدم وجود املوجب للتحريك هو عدم املوجب العقيل، فهـذا  منأرادوإن 

  بالتكاليفّالطاعة خمتصّحق دعوى أن  إىل هذا الكالم يرجعّ ألن ل الكالم؛ّأو
املعلومة فقط وغري شامل للتكاليف املحتملة، ومـن الواضـح أن هـذا الكـالم 

 .عني الدعوى، فيكون مصادرة عىل املطلوب
الطاعـة ومـدى سـعتها ّحـق دائـرة  إىل جوع نتيجة هذا البحث هو الرنإذ
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 فقاعدة قبح ،الطاعة بالتكاليف املعلومةّحق وضيقها، فمن بنى عىل اختصاص 
الطاعـة وشـموهلا ّحـق ة عنده، ومن أنكـر ذلـك وبنـى عـىل سـعة ّالعقاب تام

 .ل لقاعدة قبح العقاب بال بيانّللتكاليف املحتملة، عند ذلك ال حمص
 ٌخمـتصأ ّأنـهللمـوىل و الطاعةّحق  إىل  البحث هذا الضوء يكون مرجعيفو

 وسيأيت يف ثنايا البحـث ؟ أم يشمل التكاليف املحتملة، فقطةالتكاليف املعلومب
، وبالتايل ال ف املعلومة واملحتملةالطاعة شامل للتكاليّحق أن شاء اهللا تعاىل  نإ

 .ال بيانباالستدالل عىل قاعدة قبح العقاب م من ّماتقد ّيتم
  عدم العلممعالعرف ال يؤاخذ عىل خمالفة التكليف : الثاينالوجه 

 اوهذا الوجه جاء يف كلامت الشيخ األعظم وأستاذه رشيف العلامء وغريمه
ً مـا نلمـسه واضـحا يف املـوايل والعبيـد العـرفيني، ّنإقني، حيث قالوا ّمن املحق

عبيـدهم م ال يؤاخـذون ّ أهن،يقالئوكذلك ما نجده يف الوجدان واالرتكاز الع
عىل خمالفة التكليف الواقعي والظاهري يف موارد اجلهل وعـدم العلـم، فـاملوىل 

َمل( العبد، فلو قـال لـه املـوىل هإذا أمر بأمر مل يطلع عليه العبد، ومل يمتثل  تفعـل ْ ملِ
 إىل  ولـو عـاد املـوىل<منك بـذلك األمر ما علمت بصدور> :العبدقال  ؟)ذلك

َمل>: العبد وقال له  فعنـد < االحتيـاطَّانك مل توجب عيل>: يقول العبد ؟<تط حتْ ملِ
س له أن يعاقب العبد، وهذا مـا يدركـه العقـالء يف ي املوىل ولّحجةذلك تنقطع 

 .ًأمورهم مما يكون منبها عىل ارتكازية قاعدة قبح العقاب بال بيان
حكـم العقـل : ةّدلالرابع من األ>:  األصولقال الشيخ األنصاري يف فرائد

حكم العقـالء كافـة : ويشهد له.  من دون بيان التكليفءالعقاب عىل يشبقبح 
 .)١(<بتحريمهً أصال بقبح مؤاخذة املوىل عبده عىل فعل ما يعرتف بعدم إعالمه

 مولوية الباري والفرق بني مولوية املوايل العرفيني: مناقشة الوجه الثاين
لبـاري تعـاىل ا أن مولويـة اورّم تـصوّ أهنـ:حاصل مناقشة هذا الوجه هـو

                                                 
 .٥٦ص ،٢ج: صول فرائد األ)١(
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ومولوية غريه من املوايل العرفيني، ذات سنخ وحقيقة واحدة غري قابلة للزيـادة 
 ّنإ ذاتيـة، وّحجيـة القطع بتكـاليف املـوىل ّحجيةن إوالنقيصة، وعىل هذا قالوا 

 .العقاب قبيح من املوىل يف حالة عدم البيان
 :املولوية عىل نحوينّ ألن لكن هذا غري صحيح؛

 .وهو الباري تعاىل، هي املولوية الثابتة للموىل احلقيقيو: لذاتية املولوية ا.١
 :اجتاهان ، ففيهاولويةأما مالك هذه املو

ّ وحيـث إن أن مولوية اهللا تعاىل قائمة عـىل أسـاس منعميتـه تعـاىل، :لّاألو
 هلا، فيلزم أن تكون املولوية التي تنشأ من هذه املنعمية غـري ّمنعميته تعاىل ال حد

 . ً هلا أيضاّال حد، ةاملحدود
، بدنـهأن مولوية اهللا تعاىل ناشئة من مالكيته تعاىل لـنفس اإلنـسان و :الثاين

 يف مال الغري، فيلزم عـىل ًافّ ترصبدنهف اإلنسان يف نفسه وّوعىل هذا يكون ترص
 .ّاإلنسان إحراز رضا املالك احلقيقي يف حال الشك

ٌل س كمثله  ء{فيها ولوية خمصوصة به تعاىل وال رشيك له امل نإذ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  فهـو }ْ
تعاىل لكونه املالك احلقيقي هلذا الكون وما فيه تكون لـه هـذه املولويـة الذاتيـة، 

ودور العقـل فيهـا دور . ً ونفيـاًفهذه املولوية أمر واقعي غري قابلة للجعل إثباتـا
 . ً وضيقاًالكشف عنها وبيان حدودها ودائرهتا سعة

 ’جمعولة من الباري تعاىل كمولوية النبيا ّإموهي  : املولوية املجعولة.٢
نتخـب ُأو جمعولة من قبيل العبيد أنفسهم كمولوية احلاكم الـذي ي ^واألئمة

من قبل الناس أنفسهم، أو جمعولة من قبل األعراف االجتامعية كمولويـة األب 
 هعىل ابنه، أو املولوية املجعولة من قبـل الظـامل والطـاغوت نفـسه، ومجيـع هـذ

  جعلهـاهـلّأنـه و اجلاعل نفسه، إىل املوليات املجعولة ترجع يف سعتها وضيقها
 بالتكاليف املعلومـة ّخمتصةبشكل تكون شاملة للتكاليف املعلومة واملحتملة أم 

 فقط؟
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ومن الواضح أن املقدار املجعول يف املولوية املجعولـة العرفيـة والعقالئيـة 
 عليـه ّرتتـب هذا النحو من املولويـة تّفإنليس أكثر من موارد العلم بالتكليف، 

 عقالئيـة وليـست عقليـة؛ قاعـدةالقاعدة قبح العقاب بال بيان، ومن ثم تكون 
 . اجلعل العقالئي إىل مرجعهاّألن 

 املالك احلقيقـي للكـون هـو البـاري تعـاىل، ّنإاملولوية الذاتية، فحيث ّأما 
اعـة وشـموهلا مجيـع الطّحـق د حدودها هو العقل، الذي يرى سعة ّفالذي حيد

ختتلـف ضح أن مولوية اهللا تعاىل ّومن هنا يت. موارد التكليف املعلومة واملحتملة
 . عن سائر املولويات، وال يمكن أن يربهن عىل ضيقها بضيق سائر املولويات

 قني ببداهة قاعدة قبح العقـابّوهبذا يمكن أن نضع يدنا عىل أن دعوى املحق
هو أن هذه القاعدة هلا ارتكـاز مـستحكم وعميـق يف بال بيان هلا منشأ واقعي، و

الوقوع يف اخللـط  إىل ىّأذهان العقالء، وهذا االرتكاز املستحكم يف األذهان أد
فـق يف أن يكـون ّ مـا يتًبني االرتكاز العقالئي واحلكم العقيل، وهـو أمـر كثـريا

 ممـا مطلب من املطالب االرتكازية املجعولة للعقالء لفـرتة طويلـة مـن الزمـان
 .ًا بدهييًا عقليًيسبب االعتقاد بكونه حكام

، ألنه مبنى عىل أن يكون ّوهذا الوجه غري تام>: بقوله صنّفامل أشار إىل هذا
ًالطاعة واملولوية أمرا واحدا ال درجات هلا وال ّحق  راتب، وقد عرفت خالفـه مً

 بمالكـات وأن املولويات العرفية والعقالئية باعتبارها جمعولة وليست ذاتيـة أو
ًضعيفة فاملقدار املجعول مـن املولويـة عقالئيـا لـيس بـأكثر مـن مـوارد العلـم 

يف املوىل احلقيقي والذي تكون مولويته ذاتية بمالك بالغ كامـل ّأما  بالتكليف، و
فالعقـل ال  هلا، بل واملالكية واخلالقية لإلنـسان، ّمطلق وهو املنعمية التي ال حد

 التكليـف طاعته، بل يرى عمومها لتامم مواردّحق قصور يف مولويته و ّ أييرى
 .)١(<حتى موارد عدم العلم به

                                                 
 . ٢٦ص ،٥ج :)قرير السيد اهلاشميت(صول  بحوث يف علم األ)١(
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بناء عىل كون قاعدة قبح العقاب بال بيـان قاعـدة عقالئيـة، وأهنـا : إن قيل
ويف ً أيـضا  بالتكاليف املعلومة فقط، يمكن أن تكون عند املوىل احلقيقـيّخاصة

ع وسـكوته عـىل هـذه الـرباءة دائرة التكاليف املعلومة، من باب إمضاء الـشار
 .العقالئية القائمة عىل قبح العقاب بال بيان، وعدم ردعه عنها

ننا نقبل إمضاء الشارع لقاعدة قبح العقاب بال بيـان، لكـن بعـد إ: اجلواب
اإلمضاء تكون قاعدة رشعية وهـي الـرباءة الـرشعية وهـي الوظيفـة العمليـة 

 مـن لكن ذلك خـالف مـا هـو املـدعى الثانوية التي يأيت الكالم عنها فيام بعد،
 .من مدركات العقل العميلكوهنا 

 .ًضح عدم متامية هذا الوجه أيضاّوهبذا يت
  قبيحّجةعقاب من مل تقم عليه احل: الوجه الثالث

مـن ّالبـد ضح هـذا الوجـه ّوهذا الوجه ذكره الشيخ األصفهاين، ولكي يت
 بني العقل النظري والعقل صنّفالفرق الذي ذكره امل إىل إلشارة بصورة جمملةا

 .العميل
 أسـاسشياء فقط، وليس له احلكم عليها، فعىل لأل ًادراكإ للعقل ّنإفحيث 

 :هذا اإلدراك ينقسم العقل إىل
ًيـا لًالواقعية التي ال تقتيض جريـا عم األمور وهو إدراك : العقل النظري.١

ا مـن حومهـ أو استحالة اجـتامع النقيـضني، ون،دراك وجوب اليشء وإمكانهإك
 .دراكاتاإل

الواقعية التـي ينبغـي أن تقـع ومـا ال  األمور وهو إدراك : العقل العميل.٢
ينبغـي فعـل الـصدق  : أيينبغي أن تقع من قبيل حسن الصدق وقبح الكذب،
 .وال ينبغي فعل الكذب، أو قبح الظلم وحسن العدل

قعيـة التـي الوا األمور إن احلكم النظري هو إدراك>: وبتعبري السيد الشهيد
الواقعيـة  األمـور ، واحلكم العميل هـو إدراكًاّمعينً عمليا ًال تقتيض بذاهتا جريا

التي تقتيض بذاهتا ذلك، ويدخل إدراك العقل للمـصلحة واملفـسدة يف احلكـم 
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 احلكـم ّ وخيـتص،املصلحة ليست بذاهتا مقتضية للجـري العمـيلّ ألن النظري؛
 .)١(<دراك احلسن والقبحإالعميل من العقل ب

ًفالعقل العميل يدرك حسن األشياء وقبحها، فإذا كان اليشء مالئام للقـوى 
ًن كان ينافرها يكون قبيحـا، فاإلحـسان للفقـري يكـون إًالعاقلة يكون حسنا، و

ه ممـا ّنـإ العاقلة، ويف قباله اإلرضار وإيذاء اآلخرين بـال موجـب، فّقوةًمالئام لل
 .لةة عاقّله من قو يتنفر منه العاقل بام

ن مجيـع مـدركات إ :ً تبعـا للمـشهوروعىل هذا األساس يقـول األصـفهاين
 من قبيل قبح اخليانة والكـذب ونحومهـا وحـسن الوفـاء والـصدق - العميلالعقل
 .)٢(<حسن العدل وقبح الظلم>حكم العقل الرئييس وهو  إىل  ترجع-وأمثاهلام
 عىل عبده، فمقتـىض  من املوىلّجةإذا قامت احل: مة نقولّضحت هذه املقدّإذا ات

 العبوديـة وخـروج ّعبودية العبد أن يمتثل أمر مواله، فلو مل يمتثل خلـرج عـن زي
 . والعقابّ العبد الذمّ عبوديته هو ظلم للموىل والظلم قبيح فيستحقّالعبد عن زي

 إىل  واصـلةّجـةإذا مل تكـن احلّأما العبد،  إىل  هو وصوهلاّجةومعنى قيام احل
 ّ مـن زيً خارجاّتثل فال يعدمن العبد لو مل يإً ثابتا يف الواقع، فالعبد وكان احلكم

عقاب مـن مل ّ ألن ًالعبودية وال يكون ظاملا للموىل، وعليه فال موجب للعقاب،
 .وبذلك تثبت قاعدة قبح العقاب بال بيان، )٣( قبيحّجةتقم عنده احل
يل إن هـذا احلكـم العقـيل حكـم عقـيل عمـ> :+ ق االصفهاينّقال املحق

 أن ًبمالك التحسني والتقبيح العقليني وقد بينا يف مباحث القطـع والظـن مـرارا
العقالئية التي حقيقتها ما تطابقت عليـه آراء العقـالء  األحكام مثله مأخوذ من

 للنظــام وإبقــاء للنــوع وهــي املــسامة بالقــضايا املــشهورة املعــدودة يف ًحفظــا
                                                 

 .٤٢٤ص : احللقة الثالثة، القسم األول)١(
 .٣١١، ص٢ج:  انظر هناية الدراية يف رشح الكفاية)٢(
 مع ّنذكره يف التعليق عىل النصوسعىل قاعدة قبح العقاب بال بيان،  شكل الشيخ الطويسأ )٣(

 . إن شاء اهللا تعاىلشكالند عىل اإلوجواب اآلخ
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ح أن حكم العقل بقـبح البيـان  ومن الواض،الصناعات اخلمس من علم امليزان
العقلية العملية بل هو  األحكام  عن سائرًمنفرداً عمليا ً عقلياًبال بيان ليس حكام

أن خمالفة ما قامت عليـه  إىل ًمن أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقالء نظرا
 ،مـواله إىل  وهو الظلم من العبـد، الرقية ورسم العبوديةّ خروج عن زيّجةاحل
 ليـست مـن أفـراد ّجـة والعقاب كام أن خمالفـة مـا مل تقـم احلّ منه الذمّحقفيست
 ، األمرن ال خيالف العبد مواله يف الواقع يف نفسأالرقية ّزي  إذ ليس من ؛الظلم

 .)١(<ًالرقية حتى يكون ظلامّزي  عن ً خروجاّجةفليس خمالفة ما مل تقم عليه احل
 مناقشة الوجه الثالث 

أحكـام  ّكل رجوعهو املقصود من الكربى  :بطالن الكربى: املناقشة األوىل
ن كانت مشهورة إ وكربىهذه الو )قبح الظلمحسن العدل و(إىل  العقل العميل

معنـى القبـيح هـو الـذي ال ّ ألن قني، لكن فيها خطأ منطقي، وذلـكّبني املحق
ال  هو ما <الظلم قبيح>ينبغي فعله، واحلسن هو الذي ينبغي فعله، فاملحمول يف 

يف املرتبـة ّحـق وهو يـستبطن ثبـوت ّق ينبغي فعله، ومعنى الظلم هو سلب احل
ينبغي  أن الذي ال ينبغي فعله، ال إىل <الظلم قبيح>السابقة، وبالتايل ترجع قضية 

 كـام يف تقريـرات الـسيد ،صنّفوبتعبري املـ .فعله، وهذه قضية برشط املحمول
 ن قـضيةإيها خطـأ منطقـي، فـ مضموهنا، فّصحةهذه القضية رغم >: اهلاشمي

حقـه، وهـذا ّق  يعني ال ينبغي، والظلم عبارة عن سـلب ذي احلـ<الظلم قبيح>
، إذ الكالم ًليس جعلياّق يف موضوع القضية، وهذا احلّحق يعني افرتاض ثبوت 

يف مدركات العقل العميل التي هي أمور واقعية بحـسب هـذا املـسلك، وهـذا 
ينبغـي، وهـذا  ما ينبغي فعلـه ومـا ال إىل أن يرجعالواقعي ال معنى له إال ّق احل

الظلـم >لقـضية ً موضوعا يعني أن احلكم بعدم االنبغاء مأخوذ يف الظلم الواقع
 تكـون لعدم االنبغاء، فتكون القضية برشط املحمول، فال يمكن أن : أي<قبيح
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ال لية وإشارة إليها، وإال فالـصحيح أن يقـّهذه القضية إال جتميعا للقضايا األو
 .)١(<اخليانة قبيحة والكذب قبيح، وهتك املوىل قبيح وهكذا: ًمثال

 .ةّ غري تام)الظلم قبيح والعدل حسن(إذن كربى 
ق ّاملحقــّ ألن ؛أن هــذا الربهــان مــصادرة عــىل املطلــوب: املناقــشة الثانيــة

رسم العبوديـة عن  خروج ّجةخمالفة ما قامت عليه احل> :يقول + األصفهاين
ّالبد يف الرتبة السابقة، ومن هنا ّحق فهو يفرتض ثبوت  .<هملوالوهو ظلم العبد 

 دائرتـه واسـعة تـشمل مـا إذا كانـتاملفـروض، وّق أن نعرف حدود هـذا احلـ
 ؟التكاليف املعلومة املحتملة أم منحرصة بالتكاليف املعلومة

الطاعة للمـوىل احلقيقـي ّحق جه لتحديد دائرة ّتي أن ّإذن روح البحث البد
فقـط مـصادرة لتكاليف املعلومة باالطاعة ّحق  دائرة وحتديد. اري تعاىلوهو الب

 .عىل املطلوب
ا فرد من ّيف مقام تقريب القاعدة بأهن] صفهايناأل[ ذكر>: قال السيد الشهيد

قـضيتي  إىل ن مـرجعهاميأفراد حكم العقل يف باب احلسن والقبح العقليني اللذ
افـرتاض املولويـة نـرى أن خمالفـة  ويف املقـام بعـد ،حسن العدل وقبح الظلـم

ًالعبوديـة فيكـون ظلـام قبيحـاّزي  خروج عن ّجةتكليف متت عليه احل ّأمـا   و،ً
ّ فليس ظلام وال يستحقّجة عليه احلّخمالفة ما مل تتم وهـذا .  فاعله العقاب واللومً

، إذ لو أريد هبا مـا يـصحح ّجيةه مصادرة إذ ماذا يراد باحلّالكالم من الواضح أن
ل الكـالم،  ّوإن أريـد هبـا العلـم فهـو أو ،قاب كانت القضية برشط املحمولالع

ية؛ ألنه التزم فيهـا بـأن مرجـع  غري فنّةفيكون الدليل عني املدعى نفسه وبمنهج
ة هي حسن العدل وقبح الظلم، وقد يلية بدهيّقاعدة أو إىل قضايا احلسن والقبح

وحـسن العـدل ال يمكـن أن م يف بحث الدليل العقيل أن قضية قبح الظلـم ّتقد
مـن تـشخيص ّالبـد حقـه، فّحق الظلم عبارة عن سلب ذي ّ ألن ،ليةّتكون أو
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 .)١(<الذي هو من مدركات العقل العميل نفسه يف املرتبة السابقة عليهّق احل
 .ًضح عدم متامية هذا الوجه أيضاّوهبذا يت

 ال وجود لتكليف غري واصل: الوجه الرابع
 ّ، وهو مبنى عىل اصطالح خـاصًأيضا ق األصفهاينّهذا الوجه ذكره املحق

 : قسمني إىل التكليفية تنقسم األحكام ّنإالتكليفية، يقول  األحكام به يف باب
 وهو ما حيصل باجلعل واإلنشاء فقط، وال يـشرتط احلكم اإلنشائي: ّاألول

، ومنشأ هذا اإلنـشاء املـصلحة ّمكلففيه أن يكون بداعي البعث والتحريك لل
، وال يوجد فيه داعي البعث والتحريك، ومن الواضـح أن هـذا علنفس اجليف 

 .ّمكلف، بل هو موجود وإن مل يوجد ّكلفامل إىل ف عىل وصولهّاحلكم ال يتوق
 وهـو أن يكـون جعـل التكليـف بـداعي البعـث التكليف احلقيقي :الثاين

 ّكـل ّ وحيـث إنق إال بالبعث والتحريك،ّوالتحريك، فاحلكم احلقيقي ال يتحق
ر أن ّال يتـصوف، ّكلفامل إىل ًكا، إال أن يصلّحمرًخطاب ال يعقل أن يكون باعثا و

ّيكون احلكم باعثا وحمر  .ًكا مع فرض عدم الوصولً
العاجز؛ لعجزه عن احلركـة ّحق وعىل هذا فالتكليف احلقيقي غري معقول ب

اجلاهـل، لعـدم ّحـق المتثال التكليف، وكذلك ال يعقـل تكليـف حقيقـي يف 
 خطـاب ال يعقـل أن ّضح أن كـلّر باعثيته يف صورة اجلهل، ومن هنـا يتـّتصو

، لعـدم وجـود باعثيـة يف صـورة عـدم ّكلـفامل إىل  إذا وصـلّ إالًيكون باعثـا
، وإذا مل يصل فال وجـود حقيقـي ً حقيقياًكان حكاماحلكم ذا وصل إالوصول، ف

قيقـي موجـود للحكم، وبذلك يقبح العقاب عليه، ليس ألجل أن التكليف احل
من بـاب  : أيًالتكليف احلقيقي غري موجود واقعا،ّ ألن ولكن ال بيان عليه، بل

تكليف الواقعي، فيقـبح الالسالبة بانتفاء املوضوع، فعدم الوصول يساوق عدم 
 .العقاب ألجل عدم وجود تكليف
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ضح أن هذا الوجه خيتلف عام سبقه من الوجوه بافرتاضه أن قـبح ّ وهبذا يت
ال بيان ليس ألجل أن التكليف ثابت لكنه غري واصل، بـل ألجـل أن العقاب ب

 بأن هذا احلكم صنّفيف حالة عدم وصوله، لذا عرب املً أصال التكليف غري ثابت
 هذا الوجه بـالعمق قبـال الوجـوه صنّفم بالوصول؛ وألجل هذا نعت املّمتقو

 عىل احلكم إن مدار اإلطاعة والعصيان> :+ ق األصفهاينّقال املحق؛ األخرى
م بنحو من أنحاء الوصول لعدم معقولية تأثري ّن احلكم احلقيقي متقوأاحلقيقي و

 وحينئـذ فـال تكليـف حقيقـي مـع عـدم ،اإلنشاء الواقعي يف انقـداح الـداعي
ه عـىل خمالفـة التكليـف ّ فال عقاب فإنـ، فال خمالفة للتكليف احلقيقي،الوصول
 .)١(<احلقيقي

 مناقشة الوجه الرابع
، ملـا ً أيضاضح عدم متامية هذا الوجهّق يف املباحث السابقة يتّقُعىل ما حبناء 

 : ييل
 إال بالوصـول، ً وباعثـاًكـاّيمكن أن يكـون حمر إن قوله أن اإلنشاء ال ً:الّأو

 راد من الوصول؟ القطعي أم االحتاميل؟امل يرد عليه بأنه ما
ق ّن املحقـالطاعـة، فـإن كـاّحـق سعة وضـيق  إىل ذلكن مردّ إ: واجلواب
للتكـاليف الواصـلة بالوصـول  شـامل الطاعـةّحـق يـرى أن  + األصفهاين
ّ فالتكليف يكون باعثا وحمراالحتاميل، واالحـتامل ّشك الـّ ألن ًثاله عقال؛تمًكا الً

 . مولوية املوىلّق ًثال وفاء حلتمق موضوع حكم العقل بلزوم االّحيق
 ًاّ خمتــصجعلــهوالطاعــة ّحــق ق ّضــي + ق األصــفهاينّوإن كــان املحقــ

أن ً أيـضا ًاملـوىل عرفـاّحـق بالتكاليف الواصلة بالوصول القطعي، فلـيس مـن 
ف عـىل ّومن الواضح أن ذلك ال يتوقـ .ّيعاقب عىل خمالفة التكليف بال بيان تام

 . إنشائي وحقيقي إىل تقسيم احلكم
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الطاعـة يف ّحـق  قف عىل دعـوى ضـيّضح أن هذا الوجه يتوقّوعىل هذا يت
ق ّ املحقـّنألالسابقة، فيكون البناء عـىل ذلـك مـصادرة عـىل املطلـوب؛ املرتبة 

 .  بالتكاليف املقطوعةّالطاعة خمتصّحق ًال أن ّمل يثبت أو + األصفهاين
 . الطاعةّحق حتديد  إىل ًالّ أن يتجه البحث أوّ البدنإذ

 قّعـى املحقــّدانتـساءل مــا هـو املقــصود مـن احلكــم احلقيقـي الــذي  :ًثانيـا
م بالوصول، فـإن كـان مـراده مـن احلكـم احلقيقـي اجلعـل ّه متقوّأن ايناألصفه

 إذ هـو ؛م بالوصـولّالرشعي الناشئ من إرادة ومصلحة للفعل، فهو غري متقـو
إذا >: صنّفم يف احللقة الثانيـة، كـام يقـول املـّموجود سواء وصل أم ال، كام تقد

مـوىل يف حياتنـا  ّ أي كـام يامرسـها-حللنا عملية احلكم التكليفـي كـالوجوب 
مرحلـة الثبـوت للحكـم، : إحدامها: مرحلتني إىل ا تنقسمّ نجد أهن-االعتيادية 
د مـا يـشتمل ّ فاملوىل يف مرحلة الثبوت حيد. مرحلة اإلثبات واإلبراز:واألخرى

حتى إذا أدرك وجود مصلحة  -ى باملالك ّ وهي ما يسم- عليه الفعل من مصلحة
 لـذلك الفعـل بدرجـة تتناسـب مـع املـصلحة  تولدت إرادة،نة فيهّبدرجة معي

 .)١( <...املدركة، وبعد ذلك يصوغ املوىل إرادته صياغة جعلية من نوع االعتبـار 
ث عـن مل يكـن هنـاك وصـول وبإم بالوصول، فهو موجود وّفاحلكم غري متقو

 ق من عدم ثبوت احلكم مع عدم الوصول غري صحيح،ّوحتريك، فام ذكره املحق
 .ًثابت وإن مل يكن واصالهذا احلكم ّألن 

ث والتحريـك وأنـه عـ مراده من احلكم احلقيقي ما كان بداعي البوإن كان
 .مع عدم الوصول ال وجود للحكم

غاية مـا يقتـضيه هـو عـدم وجـود حكـم ، لكن منا ذلكّلو سل: فاجلواب
حكم حقيقي، لكن هذا ال يثبـت قاعـدة قـبح العقـاب بـال  ّ أيباملعنى املذكور
 مـن املـصلحة واملفـسدة واإلرادة هوجود مالكات احلكم ومبادئـبيان، وذلك ل

                                                 
 .١٤٦ص: ة احللقة الثاني)١(
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ًهي أمور تكوينية حمفوظة يف حاالت العلم واجلهل معا، وبـاحتامل ، ووالكراهة
الطاعـة الـشامل للتكـاليف ّحـق  يكفي لوجـوب تنجيزهـا ئوجود هذه املباد

ً حكام اصـطالحا أم ال،ئاملحتملة، سواء أطلق عىل هذه املباد  احلكـمروح ّ ألن ً
هي يف اإلرادة واملصلحة، ونحن يكفينا هذا املقدار، لوجـوب امتثاهلـا بنـاء ّإنام 

 .الطاعةّحق عىل سعة 
ن مالك احلكم من املصلحة واملفسدة ال يطلـق عليـه بأنـه حكـم إ :إن قيل
 .حقيقي

 كالمنا يف واقـع احلـال، بلكالم يف االصطالح والتسمية، ليس ال: اجلواب
من مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة عـىل   مشكوكمالكد فام دمت تعرتف بوجو

ز بحكـم ّن هذا املـشكوك منجـإحسب أنواع الشبهات الوجوبية والتحريمية، ف
 .الطاعةّحق العقل بناء عىل سعة دائرة 

الطاعـة للمـوىل ّحـق  البحث عـىل بيـان حـدود ّأن ينصبّالبد وعىل هذا 
اب بـال بيـان، وعـدم ثبـوت ضح عدم متامية قاعدة قبح العقّوهبذا يت. احلقيقي

 يف مـوارد مالرباءة العقلية يف الشبهات احلكميـة، حتريميـة كانـت أم وجوبيـة أ
 . الطاعةّ بل العقل حيكم بلزوم االحتياط بمقتىض حق،الشبهات املوضوعية
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ّكلـف ّأن العقل يدرك أن من حق املوىل عىل املهو  ّحق الطاعة املقصود من
 .أن يطيعه يف التكاليف املقطوعة واملشكوكة واملحتملة ما مل يقطع بالعدم

 

ال ترفـع ، م يف مباحث القطع أن هذا األصل هـو أصـالة االشـتغالّقد تقد
 .اليد عنه إال يف احلاالت التالية

 التكليف حصول دليل قطعي عىل نفي :احلالة األوىل
دليل حمرز قطعي عىل نفي التكليف، فعند ذلك ترفـع اليـد عـن إذا حصل 

 .أصالة االشتغال، إذ ال يبقى هلا موضوع، كام هو واضح
 حصول دليل قطعي عىل ثبوت التكليف:احلالة الثانية

عىل حالـه، بقى ز يّإذا حصل دليل حمرز قطعي عىل إثبات التكليف، فالتنج
 . مّ كام تقدّوأشدولكنه يكون بدرجة أقوى 

 حصول القطع بالرتخيص الرشعي:احلالة الثالثة
ًأن ال حيصل للمكلف القطع بالتكليف ال نفيا ، ولكن حـصل لـه ً وال إثباتاّ
زيـة ّ، فحيـث إن منجّتحفظالقطع برتخـيص ظـاهري مـن الـشارع يف تـرك الـ

وتـرخيص مـن الـشارع يف تـرك قة عىل عـدم ثبـوت إذن ّاالحتامل والظن معل
 .رفع اليد عن أصالة االشتغالٍفعندئذ نم، ّكام تقدليف،التك

ّومن الواضح أن هذا اإلذن الرشعي، تـارة يثبـت بجعـل الـشارع احلجيـة 
م، وأخرى يثبت بجعل الشارع ألصل عميل من قبله، كأصـالة ّلألمارة، كام تقد

والـرباءة الـرشعية ) ه حـرامّنأ حالل حتى تعلم ء يشّكل( الرشعية القائلة ّاحلل
 .)رفع ما ال يعلمون(القائلة 
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 ّتحفظ ترك المحصول القطع الرشعي بعد: احلالة الرابعة
ًل للمكلف القطع بالتكليف ال نفياصإذا مل حي ، ولكن حـصل لـه ً وال إثباتاّ

زيـة االحـتامل ّ، فهـذا يعنـي أن منجّتحفظن الشارع ال يأذن يف ترك الـأالقطع ب
 .ّكد وأشدآا ّوالظن تظل ثابتة غري أهن

جعـل الـشارع ك، نفسهتارة يثبت من الشارع  ّتحفظيف ترك العدم اإلذن و
وال : ّاحلجية لألمارة، كام إذا أخرب الثقة املظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع

 .ق الثقةِّصد:  أو قال،ينبغي التشكيك فيام خيرب به الثقة
بجعـل الـشارع ألصـل عمـيل  ّتحفظيف ترك الـ وأخرى يثبت عدم اإلذن 

 .الة االحتياط الرشعية املجعولة يف بعض احلاالتكأص
ّم الكالم يف أن الشارع قد جعل احلجية لألمارة التي هبـا نرفـع هبـا ّوقد تقد

ه هـل ورد ّالبحـث يف أنـواليد عن قاعدة االشتغال، وعـىل هـذا يقـع الكـالم 
ترخيص من املوىل ألصل عميل لرفع اليد عن قاعدة االشـتغال أم ال، وهـو مـا 

 . سيأيت يف البحث الالحقوهو ما  بالرباءة الرشعية، ىّيسم
هـي ّإنام ّ أن أصل نظرية حق الطاعة غري مربهنة، و:ومما جيدر االلتفات إليه

 لية التي يدركها العقل العميل بال حاجة إىل الربهنة واالسـتداللّمن القضايا األو
التكـاليف عليها، فيدرك العقل لـزوم احـرتام املـوىل ورعايـة حرمتـه حتـى يف 

الذي ندركه بعقولنا أن موالنا سـبحانه وتعـاىل لـه >: املحتملة، وبتعبري املصنّف
ّحق الطاعة يف كل  ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو باالحتامل ما مل ّ

 .)١(<ّتحفظيرخص هو نفسه يف عدم ال
 

لية، هي ّاملراد من األو .<البدويّشك لية بحالة الّالوظيفة األو>: + قوله •
 .حكم العقل بذلك، قبال الوظيفة الثانية وهي التي حيكم الشارع هبا

                                                 
 .١٥٦ص:  احللقة الثانية)١(
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  ّبحث مستقل ٍعنوان ّأم لكلّشك  ملطلق اللية شاملّويف الوظيفة األالبحث 
  تبحث بنحـوليف التكليف هّشك عالم يف أن موارد الوقع اخلالف بني األ

 : يف املقام قوالن؟ّمستقل
الـشيخ  إليـه ما ذهبوهو : عنوان ّ لكل ّبحث مستقلوجود : ّولاأل القول

 عنـوان مـن ّ لكـلّبحث مـستقلعل ُحيث جعالم،  وتبعه بعض األينصاراأل
، م ثامنيـةاقـسأ إىل يف التكليفّشك ال +م ّ قسفقديف التكليف، ّشك عناوين ال
حتريميـة أو ا ّإمـفأفـاد أن الـشبهة ،  قـسم منهـا بنحـو مـستقلّض لكـلّثم تعر

 أو إمجالـه ّفقدان الـنصّشك أن يكون منشأ الا ّإمجوبية، وعىل كال التقديرين و
 وقـد بلغـت املباحـث واملـسائل يف ،اخلارجيـة األمـور أو تعارض النـصني أو

 .)١( مسألةةي عرشتاثن إىل البحث
هـو ّ إنـام ن جمرى الرباءةإ>:  حيث قال+ ق النائينيّوتبعه عىل ذلك املحق

قد يكون يف التكليـف النفـيس ّشك الّ ألن :و عىل أقساموه، يف التكليفّشك ال
وعـىل كـال التقـديرين قـد تكـون ، االستقاليل وقد يكون يف التكليف الغـريي

والشبهة احلكمية قد تكون وجوبية وقـد ، الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية
، ّ الـنصُدْيكـون فقـ: يف الـشبهة احلكميـة تـارةّشك ومنـشأ الـ، تكون حتريمية

ومناط البحـث يف ، يكون تعارض النصني: وثالثة، ّيكون إمجال النص :وأخرى
 األقـسام ه قـد يكـون لـبعض هـذهّإال أنـ، ًحـداّوإن كان مت األقسام مجيع هذه

 واحـد مـن ّإفراد البحث عن كل: فاألوىل، خصوصية تقتيض إفراد البحث عنه
  .)٢(<بخصوصه األقسام هذه

 يـه إلممـن ذهـبو :يف التكليـف ّشك الـتعميم البحث ملطلق :القول الثاين
يف الوجوب واحلرمة وعند فقد ّشك العند صاحب الكفاية، حيث مجع البحث 

                                                 
 .١٧ص ،٢ج :صول انظر فرائد األ)١(
 .٣٢٨ص ،٣ج:  األصول فوائد)٢(
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. لدخول هذه العناوين حتت مـالك واحـد، ّجةمجاله يف عنوان عدم احلإ وّالنص
وعـدم عقـد ، ال خيفى أن مجع الوجوب واحلرمة يف فصل> :وهذا ما ذكره بقوله

 ،ّجـة وإمجاله يف عنوان عدم احلّا مجع فقد النصوكذ،  منهام عىل حدةّفصل لكل
وما هـو العمـدة ، بعد االحتاد فيام هو املالك، ذلك إىل هو الجل عدم احلاجةّإنام 

ال ، واختـصاص بعـض شـقوق املـسألة بـدليل أو بقـول، من الدليل عىل املهم
ان فهو خارج عن ّما تعارض فيه النصّأما  و. يوجب ختصيصه بعنوان عىل حدة 

،  عىل التحقيق فيه من الرتجيح أو التخيريّرة للشاكّالعملية املقر األصول اردمو
ّأمـا   و-ّجيـة بناء عىل سـقوط النـصني عـن احل- فيه ّحجةه داخل فيام ال ّكام أن

فال وجـه لبيـان ، بل فقهية، الشبهة املوضوعية فال مساس هلا باملسائل األصولية
 .)١(<فل فال تغًإال استطرادا األصول حكمها يف

 مـن +ما صـنعه الـشيخ ّأما >: قال حيث، السيد اخلوئيوتبعه عىل ذلك 
ن مالك جريـان الـرباءة أففيه ، ً قسم مستقالّض للبحث عن كلّالتقسيم والتعر

 ةّأدلـوعمـدة . ّكلـفامل إىل وهو عدم وصول التكليف، واحد األقسام يف مجيع
هـو الوجـه لـذكر الـشبهة وهـذا .  األقـسام شاملة جلميـعً أيضا القول بالرباءة

 البحث عنها لـيس مـن مـسائل ّنإف، املوضوعية الوجوبية والتحريمية يف املقام
هـو ّ إنـام فـذكرها يف املقـام، بل من مسائل الفقه كـام هـو ظـاهر، علم األصول
  بالشبهة التحريمية ال يوجب تكثـريةّدلواختصاص بعض األ.  هلاةّدللعموم األ

 وشـمول عمـدة ًمع كون املالك يف اجلميـع واحـدا، فرادها بالبحثإواألقسام 
مـن تعمـيم  +فالصحيح ما صـنعه صـاحب الكفايـة . للجميع ً أيضا ةّدلاأل

 .)٢(<يف التكليف اجلامع جلميع األقسامّشك البحث ملطلق ال
ح بـذلك يف ّكـام رص - + د املسائل بنظرصاحب الكفايةّوالسبب يف تعد

                                                 
 .)١( ، هامش رقم٣٣٨ص:  األصول كفاية)١(
 .٢٥٢ص ،٢ج:  األصول مصباح)٢(
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ذا كانت جهة البحث إفد جهة البحث، ّدتع هو -)١(والنهي األمر امعتمبحث اج
د املوضـوع او املحمـول، وبـام أن ّولو مع تعـديف البحث حد املسألة ّتتواحدة، 

دليـل ّ ألن دة؛ّ ال ختتلف فيها املوضـوعات املتعـد،ةواحديف املقام جهة البحث 
 مـا فـرض مـن املوضـوعات ع مجيـّتياط عىل تقـدير واحـد يعـمالرباءة واالح
 .رى يف جهة البحثخوصية لبعض تلك املوضوعات عن األخصاملتنوعة، وال

منشأ تفصيل الـشيخ وتعـداده املـسائل > :أن +وقد ذكر السيد الروحاين
 ولـذا ذهـب ،جل اختالف املـوارد يف بعـض اخلـصوصياتيمكن أن يكون أل

ىل االحتياط يف الـشبهة احلكميـة إ و،الرباءة يف الشبهة الوجوبية إىل األخباريون
 مـسألة ّمن إفراز املباحث والبحث عـن كـلّالبد ف، الفرق بينهامبدعوى وجود 

 .)٢(<وهذا هو األوجه. الختالف جهة البحث ، عىل حدة
 عليه ّمسلك قبح العقاب بال بيان هو مسلك املشهور، وقد يستدل>: قوله •
 هبا عىل القاعدة، منبهات وليـست ّاحلقيقة إن هذه الوجوه التي يستدل .<بوجوه

ه إذا كانت قاعدة قبح العقاب بال بيـان قاعـدة عقليـة مدركـة للعقـل ؛ ألنةّأدل
 - مجيـع مـدركات العقـل العمـيلّ ألن  فال يمكن إقامة الربهان عليهـا،عميلال

ن وجـد دليـل إ ال يمكن االسـتدالل عليهـا، و-...كحسن العدل وقبح الظلم
 .الوجداين األمر ه لذلكّفهو منب
 .< أحكام العقـل العمـيلّمن أن كل +ينق األصفهاّما ذكر املحق>:  قوله•

 .له إدراك يستتبع العملّإنام من الواضح أن العقل ليس شأنه احلكم و
 .<العبد من املوىل الذم والعقابّحق وهو ظلم من العبد ملواله فيست>:  قوله•

 النظريات يف علم الكالم حول العقاب والثواب وهـو أن ىحدإ عىل ّهذا مبني
 للمبنى القائل بتجسم األعـامل بمعنـى ً يشء آخر، خالفاالعمل يشء والعقاب

 عمل قمنا به سوف يتجسم ّ اإلنسان، فكلا بأنفسها ويطلع عليهأَّيُأن األعامل هت
                                                 

 .١٥٠ص:  األصول انظر كفاية)١(
 .٣٧٢ص ،٤ج :صول منتقى األ)٢(
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د ذلـك النـصوص ّبصورة ما، ليحرض أمام أعيننا يف عرصة املحـرش، كـام تؤكـ
َِن ا ين يأ لون أ وال ا إ{: القرآنية كقوله تعاىل ْ َ َ ْ  َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ْتا  ظلمـا إ مـا يـأ لون    طـونهم   ُِ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ََ  ِ

ً ْ ُ َ

ًنارا ونحوها من النصوص القرآنية والروائية املتـضافرة التـي  )١٧٤: البقرة ( }َ
 . عىل املضمون ذاتهّتدل

 .<...والتحقيق إن إدعاء كون حكم العقل بقبح الظلم>:  قوله•
الظلم قبـيح (وهي قوله مة ّق يف املقدّهذه مناقشة الكربى التي ذكرها املحق

 ).والعدل حسن
 جـواب عـىل :<...بنفسه من مدركات العقـل العمـيلّق وهذا احل>:  قوله•

 .التطبيق الذي ذكره يف االستدالل
التكليف احلقيقي ال بيان عليه، بـل ّ ألن فيقبح العقاب بال بيان، ال>:  قوله •

وجود فرق بني  +ق األصفهاينّذكر املحق .<ألنه ال ثبوت له مع عدم الوصول
عدم العقاب لعدم التكليف وبني عدم العقاب لعدم وصـول التكليـف، ومـن 

عدم العقـاب لعـدم  : أيالواضح أن مفاد قاعدة قبح العقاب بال بيان هو الثاين
عـدم العقـاب لعـدم >: ، حيـث قـالًوصول التكليف ال لعدم وجـوده أصـال

 هـو مفـاد قاعـدة قـبح  وما،التكليف أمر وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر
أن قاعدة قبح العقاب بال بيان  إىل ًمضافا ،ّ األولالعقاب بال بيان هو الثاين دون

م التكليف بالوصول خمتلف فيـه بـل رصيـح شـيخنا ّ وتقو،ّمما اتفق عليه الكل
 يف تعليقته األنيقة انفكـاك مرتبـة الفعليـة البعثيـة والزجريـة عـن +األستاذ 

  .)١(< تقريب القاعدة بوجه عام مناسب للمقام فاألوىل،زّمرتبة التنج
 

 :ّ يوجد اجتاهان يف حتديد الوظيفة العلمية العقلية يف حالة الشك•
 . الرباءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بال بيان:ّاالجتاه األول

                                                 
 . ٤٦١ ص،٢ج : هناية الدراية)١(
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 .ّمسلك حق الطاعة :واالجتاه الثاين
 : ة وجوهّ عىل قاعدة قبح العقاب بعدّ استدل•

ًكا للعبد أو زاجرا له هو الوجود العلمـي ّ إن الذي يكون حمر:ّالوجه األول ً
 .للتكليف ال الوجود الواقعي

ك العبد المتثـال التكليـف متفـرع عـىل ّوأجاب املصنّف بأن املقتيض لتحر
ًخمتـصا كونـهّحق الطاعة للمـوىل و  للتكـاليف ًالتكـاليف املعلومـة أم شـامالب ّ

ّ أن حـق الطاعـة شـامل للتكـاليف املحتملـة، ّوتبـنيًاملعلومة واملحتملة أيضا، 
 . هذا االستدالل عىل قاعدة قبح العقاب ال بيانّبالتايل ال يتم

ًإن ما نلمسه واضحا يف املوايل والعبيد العرفيني، وكـذلك مـا  :الوجه الثاين
يؤاخـذون عبيـدهم عـىل خمالفـة م ال ّنجده يف الوجدان واالرتكاز العـريف أهنـ

 . يف موارد اجلهل وعدم العلمة والظاهريةالتكاليف الواقعي
وأجاب السيد الـشهيد بـالفرق بـني املولويـة العرفيـة املجعولـة كمولويـة 

ّلموىل احلقيقي؛ ألن حق الطاعة يف املوايل لالرئيس وبني املولوية الذاتية احلقيقية  ّ
صه ّخيصـف العقالئي الـذي رعه اجلاعل، كالعني حمدود بالقدر الذي يضّالعرفي

ن حتديده راجـع إىل إّحق الطاعة الثابت للواجب تعاىل، فّأما بالتكاليف املعلومة، 
 .ّحكم العقل، الذي حيكم بشمول حق الطاعة للتكاليف املحتملة

ّإذا مل تكن احلجة ّأما ّمعنى قيام احلجة هو وصوهلا إىل العبد،  :الوجه الثالث
ال يعتـرب تثـل من العبـد لـو مل يإً العبد وكان احلكم ثابتا يف الواقع، فـواصلة إىل
ًال يكـون ظاملـا للمـوىل، فـ ؛ العبوديةّ من زيً يف هذه احلالة خارجاَ العبدُالعقل

ّوعليه فال موجب للعقاب، ألن عقاب من مل تقم عنده احلجة قبيح ّ. 
عـىل س حكمه العقل بقبح الظلم عىل أساحكم وأجاب السيد الشهيد بأن 

ّمجيع مدركات العقل العميل غري صحيح؛ ألن معنـى الظلـم هـو سـلب احلـق ّ، 
ّوعليه البد من افرتاض حق يف املرتبة السابقة، وهذا احلق نفـسه مـن مـدركات  ّ ّ
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ًالعقل العميل، فلو مل يكن للموىل حق الطاعة، مل تكن خمالفته ظلام  له، وعىل هذا ّ
ّ البحـث عـن حـدود حـق الطاعـة للمـوىل ّن روح البحث البد أن تتجـه إىلإف
 . باملعلومةّيشمل التكاليف املحتملة أم خيتصمعرفة ما إذا كان و

إن التكليف ينقـسم إىل إنـشائي وحقيقـي، واإلنـشائي هـو  :الوجه الرابع
م ّاحلقيقي فهـو متقـوّأما ف عىل العلم والوصول، ّالذي يوجد باجلعل وال يتوق

ذا األسـاس يقـبح العقـاب مـع عـدم وصـول ّبالوصول إىل املكلف، وعىل هـ
التكليف، وعدم العقاب ليس ألجل عدم البيان، بل لعدم ثبوت التكليف؛ ألنه 

 .م بالوصولّمتقو
ه إىل سـعة ّوأجاب املصنّف بأن ذلك ال ربط له بالتقسيم املذكور، بـل مـرد

ًوضيق حق الطاعة، فإن كان حق الطاعة شامال للتكاليف الواصـلة بالوصـول  ّ ّ
ّ، فالتكليف يكون باعثا وحمرً أيضاحتاميلاال ّثالـه عقـال؛ وإن كـان حـق تًكـا ألمً ً

 . بالتكاليف الواصلة بالوصول القطعي، فيقبح العقاب بال بيانًاّالطاعة خمتص
ّمسلك حق الطاعة، بمعنـى أن العقـل يـدرك أن مـن حـق  : االجتاه الثاين• ّ

عة واملـشكوكة واملحتملـة مـا مل ّاملوىل عىل املكلف أن يطيعه يف التكاليف املقطو
 .يقطع بالعدم

ّ أن أصل نظرية حق الطاعة غري مربهنة، وإنام هـي :ومما جيدر االلتفات إليه ّ
ــضايا األو ــن الق ــة ّم ــل العمــيل بــال حاجــة إىل الربهن ــدركها العق ــي ي ــة الت لي

واالستدالل عليها، فيدرك العقل لزوم احرتام املـوىل ورعايـة حرمتـه حتـى يف 
 . املحتملةالتكاليف
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 تقريب االستدالل •
 اعرتاض الشيخ األنصاري  •
 اآلية املباركةتساؤالت حول  •

ü ؟ة عىل عدم الدليل عىل االحتياطّمعلقهل الرباءة  .١ 
ü ؟هل اآلية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية. ٢ 
ü ً؟ هل تشمل الشبهات احلكمية واملوضوعية معا.٣ 
ü ؟ هل الرباءة مقيدة بالفحص.٤ 
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يـشتمل الطاعـة ّحـق يف البحـث الـسابق مـن أن  + صنّفم خمتار املّتقد
 فقـد املوّة التـي حتـدليّالتكاليف املعلومة واملشكوكة، وعىل هذا فالقاعدة األو

يف الشبهات احلكمية واملوضـوعية هـي أصـالة ّشك  يف حالة الّمكلفالعميل لل
عـىل عـدم ورود  ّمعلـقاالشتغال، إال أن احلكم بأصالة االشـتغال هـو حكـم 

 . املوىلّق ًما حيتمل كونه خمالفا حلم عىل ِقدُز للعبد أن يِّوترخيص من الشارع جي
 وهـو ؟ هل ورد إذن وترخيص من الشارع، وهوأيت هذا البحثيومن هنا 

يـة يف حالـة و وهـو املقـصود مـن الوظيفـة الثان،ما يطلق عليه بالرباءة الرشعية
 .البدويّشك ال

تكون رافعة ملوضـوع القاعـدة فست ّومن الواضح أن الرباءة الرشعية لو مت
 الطاعـة وقاعـدة االشـتغالّحق بالعقل حكم ّ ألن  عليها،ةلية وواردّألواالعملية 
 مـن فـإذا ثبـت إذن، ّتحفظ عىل عدم الرتخيص مـن الـشارع يف تـرك الـّمعلق

 .، ارتفعت قاعدة االشتغالظّالشارع يف ترك التحف
إثبات الرباءة الرشعية، ثم بيان ما ورد عليها من  إىل جه البحثّوعىل هذا يت

 : ومن هنا يقع الكالم يف مبحثني؛  مع مناقشتهااعرتاضات
 ة عىل الرباءة الرشعيةّ الدالةّدليف األ :ّاألول املبحث

 . ةّدلة عىل تلك األّيف االعرتاضات العام :املبحث الثاين
ّ 

 :أقسام الثالثة إىل ة عىل الرباءةّ الدالةّدليمكن تقسيم األ
 .اآليات الكريمة: ّألولا القسم

 .الروايات الرشيفة: القسم الثاين
 .االستصحاب: القسم الثالث
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ّ 

 هبـا عـىل الـرباءة الـرشعية، وقـد اسـتعرض ّدلُسـتادة ّهنالك آيات متعد
 : أربعة منها + صنّفامل

 

ُِ نفق ذ{ :قوله تعاىل ْ ِ ُِ و سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق  ما ُ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ َُ ُ
ِ

ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ٍ
ُه اهللاَآتا ُ ال ي لف اهللاُ ُ  َ َ فسا إال ما آتاها ُ َ َ  ِ ً ْ َ{)٧: الطالق ( 

 

 لتكليـف،ا يـشمل بإطالقـه <ما آتاهـا> يف قوله تعاىل )ما(إن اسم املوصول
، ومعنـى  هبـذا التكليـفّكلفاملى تأكليف إال إذا أن اهللا تعاىل ال يكلف بت :أي

 أن اهللا تعـاىل ال يكلـف العبـد بمعنـىاإليتاء للتكليف هو اإلعالم والوصول، 
 .، وهو معنى الرباءةّكلفامل إىل صلاًتكليفا غري و
 : دةّإن اسم املوصول يف اآلية فيه احتامالت متعد :بيان ذلك
أن اهللا  : أيملوصـول هـو التكليـف،أن يكون املـراد مـن ا: ّاألول االحتامل

 إىل ًتعاىل ال يكلف تكليفا إال أن يكـون قـد آتـاه هـذا التكليـف، وهـو إيـصاله
 ّكلـفامل إىل  هـو اإليـصالًن معنى اإليتاء للتكليـف عرفـاإ، إذ ً خارجاّكلفامل

 . بهًوإعالمه إياه وجعله عاملا
ه ال يمكـن ّال أنـوهذا االحتامل وإن كان يف صالح ثبوت الرباءة الرشعية، إ

ْأسـكنوهن مـن {: اآلية جاء يف صدرهاّ ألن لعدم مناسبته ملورد اآلية؛ إليه املصري ِ ِ ُ ُ ْ َ

ُحيث سكنتم من وجد م وال تضاروهن ِ ضيقوا عليهن و ن  ن أوالت  ـل فـأنفقوا  ُِ
َ َ َ َ

ٍ
ْ ُ ْ َُ ِ

ُ    ُْ ُ
ِ َ َِ

ْ َْ َ َ ُُ ُ ُ ِ  َ َ

ُ  عليهن ح  يضعن  لهن َْ ََ َ ْ َْ َ َ َ ٍ فإن أرضعن ل م فآتوهن أجورهن وأتمـروا ب ـن م بمعـروف ِ ُ ُْ َْ ِ ُ َُ َ َْ ُ ُِ َ ْ َ   ْ َْ ُ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ِ
ُو ن  عا  م فس ضع   َ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ

ِ ِْ نفق ذو سعة من سعته ومن قـدر عليـه رزقـه فلينفـق  أخرى َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ َُ ُ ُ

ِ
ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ٍ ُ ُ

ِ ما آتاه اهللا ال ي لف اهللا  فسا إ ً َْ َ ُ ُُ َ ُ ُ َال ما آتاهـاِ  َ َ هنا أمـرت األزواج أن ينفقـوا إ حيث } 
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بمقدار وسعهم، فال يناسب ختصيص اسم املوصول بالتكليف مع أن موردهـا 
 . املال والرزق، إذن هذا االحتامل باطل

أن يكون املراد من املوصول هو املال، فيكون مرجـع اآليـة  :االحتامل الثاين
عطاها ذلك املـال، أًنفسا بامل إال أن يكون قد أن اهللا تعاىل ال يكلف  إىل الكريمة

 .فالتكليف باإلنفاق يكون يف حدود املال املعطى
 وهذا االحتامل هو الذي يتناسب مع مورد اآلية املباركة، باعتبار أن اآليـة واردة

ِ ِ ضيقوا عليهن{يف سياق أحكام النفقة؛ ألنه قد جاء يف صدرها 
ْ َ َ َُ َإال ما آتاهـ...  ُ  َ َ  }اِ 

 .نفاقة بمقدار وسعهم وقدرهتم عىل اإلّحيث أمرت األزواج أن ينفقوا يف العد
ص الوارد؛ ألنه عـىل ّن من اآلية، إال أن املورد ال خيصّوهذا هو القدر املتيق

 بمـورد املـال خالف إطالق اسم املوصول يف نفسه، فال موجب لالختـصاص
 .نّ، نعم املال هو القدر املتيقفقط

ن يف مقام التخاطب ال يمنـع انعقـاد ّه أن القدر املتيقّق يف حملّقُحه قد ّ إال أن
أن  إىل ًمات احلكمة، فـاإلطالق ال غبـار عليـه، مـضافاّاإلطالق بعد متامية مقد

 بمثابة التعليل لـصدر اآليـة وإعطـاء <ًال يكلف نفسا إال ما آتاها> اآلية املباركة
 املال أحـد مـصاديقها، كـام أن ، وهو يناسب إطالق اآلية ويكونّالقانون الكيل

 . التكليف أحد مصاديقها
 .وعليه فال موجب لتخصيص اسم املوصول باملال لتاممية قرينة احلكمة

 . ً أيضاّ هذا االحتامل غري تامنإذ
أن اهللا تعـاىل  : أي،أن يكون املراد من املوصول هو الفعل: االحتامل الثالث

ّ ألن ً يكون ذلك الفعل مقـدورا عليـه؛ًال يكلف نفسا بفعل من األفعال، إال أن
 كـام ،الستحالته أو لقبحـها ّإمالتكليف بغري املقدور ليس من شأن اهللا سبحانه، 

 .هّذكر يف حمل
ًلكن هذا االحتامل باطل أيضا، لعدم إمكان املصري إليه، بعد فـرض متاميـة 
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 . مّكام تقداسم املوصول يف نفسه يف قرينة احلكمة وثبوت اإلطالق 
أن يكون املراد من اسم املوصول هو اجلامع الـذي يـشمل : حتامل الرابعاال

ً عرفا لكن خيتلف بحـسب ًاالتكليف واملال والفعل ويكون مفهوم اإليتاء واحد
مصاديقه، فاإليتاء يف التكليـف يكـون بمعنـى اإلعـالم واإليـصال، ويف املـال 

 .قـدار عليـهى اإلك والرزق من قبل اهللا تعـاىل، ويف الفعـل بمعنـيبمعنى التمل
 إال إذا ًاً أن اهللا تعـاىل ال يكلـف نفـسا تكليفـ:وعىل هذا األساس يكـون املعنـى

، وهـو  عن تكليـف غـري واصـل إليـهًالؤو مسّكلفكون املأوصله إليها، وال ي
 . وهو املطلوب،معنى الرباءة الرشعية

 

: هـذا االسـتدالل بقولـه عىل ًيف الفرائد اعرتاضا + ذكر الشيخ األعظم
 إذ ال جـامع ؛ املورد يستلزم استعامل املوصول يف معنينيمن منه وّوإرادة األعم>

 .)١(< التكليف بنفس احلكم وبالفعل املحكوم عليه فافهم ّتعلقبني 
إطـالق ّ ألن  االحـتامل الرابـع، وذلـكّصحةعدم  إىل  ذهب+ هّنأ: بيانه

 املقام غري معقول، والسبب يف ذلـك هـو اسم املوصول وإرادة املعنى اجلامع يف
، <يكلـف> بـه للفعـل ًأن اسم املوصول بلحاظ شموله الفعـل يكـون مفعـوال

ال يكلـف اهللا >، فيكـون املعنـى ً مطلقاًوبلحاظ شموله للتكليف يكون مفعوال
 وعىل هذا تكون هيئة الربط بني الفعل واملفعـول <ًنفسا إال التكليف الذي آتاها

النسب متغـايرة وال جـامع بينهـا، ّ ألن بتني متباينتني متغايرتني؛مستعملة يف نس
 إىل الفعـل هـي نـسبة املغـاير إىل  نسبة املفعول بهّنإم يف املعنى احلريف، فّكام تقد
ن إ يغـاير الـرضب؛ ولـذا قيـل ً نجـد أن زيـدا<ًرضبت زيدا>  قولنافي ف،املغاير

 الفعـل بـه ّتعلـق الفعـل، وًأن يكون موجـودا يف اخلـارج قبـلّالبد املفعول به 
 كـان )زيـد( <ًرضبت زيـدا> وصف عىل ذات املفعول، ففي مجلة ّموجب لطرو

                                                 
 . ٢٢ص، ١٢ج: صول فرائد األ)١(
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 إىل ًموجودا قبل ورود الرضب عليه، وهـذا بخالفـه يف نـسبة املفعـول املطلـق
طـور مـن أطـواره  إىل الفعل نسبة احلـدث إىل نسبة املفعول املطلقّ ألن الفعل،

ًته، ويكون املفعول املطلـق موجـودا بوجـود وشأن من شؤونه وكيفية من كيفيا
يشء  إىل  فلـم ينـسب املفعـول املطلـق<ًأكلت أكال>الفعل ال قبله، كام يف قولك 

 .طور من أطوار األكل إىل أراد املتكلم أن يشريّإنام خيتلف عن الفعل، و
ّوعىل هذا األساس فلو أريد املعنـى اجلـامع بـني املعـاين الثالثـة، ألد  إىل ىُ

ا ّإمـبني هاتني النسبتني، وهو من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وهـو اجلمع 
؛ ألنه خالف الظهـور ًغري معقول، وعىل فرض معقوليته فهو غري صحيح إثباتا

الظهور العريف يقول إن اللفـظ ال يـستعمل إال يف معنـى ّ ألن قرينة؛ إىل فيحتاج
 . ّخاصةة من قرينّالبد ن استعمل يف أكثر من معنى، فإواحد، ف

ّ وحيـث إن حدى النسبتني يف اآلية هـي املـرادة،إأن تكون ّالبد وعىل هذا ف
االسـتدالل باآليـة ّ ألن ن؛ فيسقط االستدالل باآليـة،ّإرادة املال هو القدر املتيق

 .ف عىل إرادة اجلامع الذي يشمل التكليف، وهو باطلّيتوق
 :أجيب عن هذا االعرتاض بجوابنيوقد 
  العراقيقّلمحقل :ّاألول اجلواب

مبنـي عـىل أن اهليئـة  + أن إشـكال الـشيخ هـذا اجلـواب هـو وحاصل
ته ويف ّالواحدة والنسبة الواحدة اليمكن استعامهلا يف املفعول املطلق بخـصوصي

ا اللفظ يف نسبتني متباينتني، لكنَّاستعامل ؛ ألنه يلزم ًته أيضاّاملفعول به بخصوصي
 -ل به واملفعـول املطلـق نسبة املفعو-ني النسبتني  بًنا ننتزع معنى جامعاّنقول أن

خصوصية ّأما  أن هيئة الفعل واملفعول مستعملة يف هذا املعنى اجلامع، نفرضو
 مطلق، فتستفاد من دوال خارجية ال من نفس اهليئة، ً به أو مفعوالًكونه مفعوال

كمـة ك بقرينة احلّة عىل خصوصية بعينها سوف نتمسّومع عدم وجود قرينة دال
إلثبات اإلطالق وأن املـراد هـو جـامع النـسبة الـذي يـتالءم مـع املفعـول بـه 
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ن اجلامع املشرتك بينهام إواملفعول املطلق، من قبيل اجلامع بني اإلنسان والبقر، ف
نة، فنأخذ اجلامع وهو نـسبة ّ منهام بخصوصية معيّ كلّن اختصإهو احليوانية، و

، وعـىل ً مطلقـاً به أم مفعوالًه مفعوالاملفعول من دون خصوصية كون إىل الفعل
 . وال إشكال فيهًاّتامهذا فاالستدالل باآلية يكون 

 .وأنت خبري بام يف هذا اإلشكال>: ق العراقيّ عبارة املحقّواليك نص
 يـرد ذلـك يف فـرض إرادة اخلـصوصيات املزبـورة مـن نـه فألًالّأوّأما 
 ّ العـامّيف معنـاه الكـيل فبناء عىل استعامل املوصـول ّ وإال.املوصول شخص

يتوجـه حمـذور، ال ال وإرادة اخلصوصيات املزبورة من دوال أخر خارجية، 
  الفعل باملوصولّتعلقمن طرف املوصول، وال يف لفظ اإليتاء، وال من جهة 

 .ذلكو
ن إ وّ العـامّه مل يستعمل إال يف معنـاه الكـيلّمن جهة املوصول فظاهر فإنّأما 

يف لفـظ  األمـر  وكذلك.آخر خارجيّدال كان بتوسيط  ّ إنامإفادة اخلصوصيات
ه خيتلـف مـصاديقه مـن ّهو اإلعطاء غري أن ومستعمل يف معناهً أيضا هّاإليتاء فإن

قـدار عنـد احلكم، وأخرى امللكيـة أو اإل إىل كونه تارة هو اإلعالم عند إضافته
 .املال أو الفعل إىل إضافته

 ، واحد بهّتعلق يكون له إال نحو  الفعل باملوصول حيث الّتعلقوهكذا يف 
 بـاملفعول املطلـق ال ّتعلـق باملفعول به والّتعلقنحو ال إىل ده بالتحليلّ تعدّجمردو

  غايـة.اجلامع الذي هو مفاد املوصول كـام هـو ظـاهر إىل ده بالنسبةّيقتىض تعد
 .<...املدلول وّد الدالّتعد إىل ه حيتاجّنأاألمر 

  من احلكم والفعل واملال، ولـوّمكان إرادة األعموحينئذ بعد إ> :أن يقولإىل 
ك بإطالق اآلية عـىل مطلـوب القائـل ّ واملدلول، أمكن التمسّد الدالّبنحو تعد

 .)١(<، وعدم العلم بالتكليفّبالرباءة من عدم وجوب االحتياط عند الشك
                                                 

 .٢٠٢ص ،٣ج:  هناية األفكار)١(
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 ق العراقيّ للمحقّصنفمناقشة امل
 النسبتني افرتاض نسبة ثالثة د من اجلامع بنياإن أر +ق العراقي ّإن املحق
، ًم املفعول املطلـق واملفعـول بـه معـائ تاللكنها من هاتني النسبتني، ّمباينة لكل

يمكن إثباته باإلطالق وقرينـة احلكمـة يف اسـم  ، لكن الًفهذا وإن كان معقوال
 : لهامة، حاصّبيان مقد إىل ح ذلك حيتاجاملوصول، وتوضي

بحسب املفهـوم، لكـن يف الـصدق اخلـارجي لو كان لدينا كلمة هلا معنيان 
ة يف اللغة ّ الدابّنإ من اآلخر، من قبيل لفظ الدابة، فّعمأحدمها أن ان املفهوماهذ

، وهـو غـري ً هو احلامر مثالًة عرفاّ عىل األرض، لكن معنى الدابّ ما يدبّهو كل
نة فيام ألن املفاهيم متباي - ما يدب عىل األرضّ الذي هو كل-ة لغة ّمفهوم الداب
 وإن ، فال يوجد بني املفاهيم عموم وخصوص من وجه،هّق يف حملّبينها، كام حق

 .كان بحسب الصدق اخلارجي عموم وخصوص
 ّعمأّ األول ، وإن كان املفهومًة عرفاّ مباين ملفهوم الدابًة لغةّمفهوم الداب نذإ

 لّاملعنى األوة بـّمن مصاديق املفهوم الثاين، فلو شككنا أن املوىل هل يريد الدابـ
ك بـاإلطالق إلثبـات ّ فهنا ال نستطيع التمس)العريف ( أم املعنى الثاين)اللغوي(

  مـاّوهو كلاللغوي  :أي( ّاألعماملعنيني  إىل ةّنسبة كلمة الدابّ ألن املعنى األوسع،
ح ّيوجد مـرج  متساوية وال) وهو احلامرالعريف :أي( ّ واألخص) عىل األرضّدب

احلـامر معنـى ّ ألن  بـاحلامر؛ًة مقيداّة احلامر ليس معناه إرادة الدابإرادّ ألن بينهام،
 بني إرادة معنى واسع بذاته وبني إرادة معنـى األمر آخر غري مفهوم الدابة، فيدور
 مات احلكمة تعيـني إرادة املعنـىّه ليس من وظيفة مقدّضيق بذاته، ومن املعلوم أن

 إرادة ّتعـنيحلكمة موردها فيام لـو قرينة اّ ألن األوسع بذاته من حيث الصدق؛
معنى واحد من اللفظ ودار أمره بني اإلطالق والتقييد، حينئـذ يثبـت هبـا إرادة 

 أم ال، فـيمكنً مثال ه مقيد بالعدالةّفيام لو شككنا يف أنً مثال اإلطالق، كلفظ العامل
  تستطيعإذا كانت املفاهيم متباينة فالّأما مات احلكمة، وّك باإلطالق ومقدّالتمس
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 .هذا ليس من وظيفة قرينة احلكمةّ ألن قرينة احلكمة تعيني املعنى األوسع؛
ك باإلطالق إلثبات نـسبة ّيمكن التمس ال: مة نقولّت هذه املقدضحّتاإذا 
هذه النسبة الثالثة مفهوم مباين لنسبة املفعـول املطلـق واملفعـول بـه، ّ ألن ثالثة؛

 ال يوجـب عـدم ًم، وكوهنا أوسع مصداقاّ كام تقد فيام بينهاًواملفاهيم متباينة ذاتا
 .ك باإلطالق إلثبات املفهوم األوسعّالتباين الذايت، وعليه فال يمكن التمس

د املعنى املـستعمل فيـه ّ ال حتد)مات احلكمةّاإلطالق ومقد( : أخرىبعبارة
 .الوضعية املفاد بالداللة اللفظية ، املعنى املستعمل فيهنتنفي القيد الزائد عّإنام و

 غـري ًأن أصل وجود مثل هذه النـسبة الثالثـة ولـو مفهومـا إىل ًهذا مضافا
 .ا النسبتني األخريتني يف اللغة العربيةتممكن؛ لعدم وجود نسبة متالئمة مع كل

وإن أراد من اجلامع بني النسبتني اجلامع احلقيقي بني النسبتني، فيكون بـني 
وهـي هيئـة إضـافة  ، ما به االشرتاكشرتك، وجزء خمتصالنسبتني جزء حتلييل م

 .املفعول؛ ألهنا القدر املشرتك ما بينهام إىل الفعل
آخـر ّدال عليـه ّيـدل ّإنـام ما به االمتياز فال يمكن استفادته من اهليئة، وّأما 
 .يعرف هبا أن هذا مفعول مطلق وذاك مفعول به أخرى وقرينة

م مـن عـدم جريـان قرينـة ّ ال يرد عليه اإلشكال املتقـدّوهذا الكالم لو تم
املفـروض أن اهليئـة ّ ألن احلكمة إلثبات اإلطالق، بل يمكن إثبات اإلطـالق؛

املفعول، موضوعة للجـامع بـني النـسبتني، وحينئـذ  إىل التي هي إضافة الفعل
ن أريد من اهليئة أمر زائد عىل القدر املشرتك كخصوصية هـذه النـسبة إه ّيقال أن

 .رينة عىل ذلك، ومع عدم القرينة يثبت اإلطالق من نصب قّأو تلك، فالبد
 اجلـامعّ ألن ه يرد عليه عدم معقولية فرض جامع حقيقي بني النسب؛ّإال أن

احلقيقي هو الذي جيمـع ذاتيـات األفـراد املـشرتكة بعـد حـذف خـصوصيات 
وهو احليوان الناطق، الذي هـو ً مثال األفراد، من قبيل اجلامع بني أفراد اإلنسان

فـرد مـن  ّ أيني مجيع أفراده، بحيث إذا نزعنا احليوانية والناطقيـة مـنمشرتك ب
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 .ًأفراد اإلنسان، ال يبقى إنسانا
النـسب ّ ألن ؛ كـذلكويف املقام يستحيل أن يوجد جامع بني املعاين احلرفية

ن النـسبة بـني الفعـل إ فيام بينها وال يوجد جامع ماهوي فيام بينها، فًمتباينة ذاتا
ي هيئة قائمة بينهام، وكذلك النسبة بني الفعل واملفعـول املطلـق، واملفعول به ه

لغينـا املفعـول بـه واملفعـول أ هيئة فهي جزئية بلحاظ قيامها بطرفيها، فلو ّوكل
 .ًاملطلق لكي نأخذ بالقدر املشرتك، النعدمت النسبة أصال

 .ّغري تام +إذن هذا اجلواب عىل إشكال الشيخ األنصاري
 سيد الشهيدلل :اجلواب الثاين

تـصوير  إىل م أن اآلية املباركة توجد فيها نسبتان، ولذا احتجناّتقد :حاصله
 .+جامع بينهام لئال يلزم استعامل اللفظ يف معنيني، كام يقول الشيخ األنـصاري

 إىل نسبة واحدة وهي نسبة اسم املصدرّإنام لكن الصحيح عدم وجود نسبتني، و
ول بلحاظ شموله للتكليف هـو مفعـول بـه اسم املوصّ ألن املفعول به؛ وذلك
هي نسبة واحـدة يف ّإنام ، ومن ثم ال تكون هناك نسبتان، وً مطلقاًوليس مفعوال

 .مجيع االحتامالت
حـدمها بمعنـاه االصـطالحي أإن التكليف يطلق عىل معنيـني،  :بيان ذلك
ً مصدر يكلف، فعىل هذا املعنـى يـصري التكليـف مفعـوال : أيبمعنى املصدر،

طور من أطـوار الفعـل  إىل التكليف نسبة اليشء إىل فّ، وتكون نسبة يكلًقامطل
 الفعلنسبة ّ ألن  له، ومن ثم تكون النسبتان يف اآلية املباركة متغايرتني؛ًومصدرا

 .م من حمذورّاملفعول املطلق، فيأيت ما تقد إىل املفعول به تغاير نسبة الفعلإىل 
 : أيعنى اللغوي بمعنى الكلفـة واملـشقة،املعنى الثاين للتكليف وهو املّأما 

 بتـرشيع مل يوصـل ًأن اهللا تعاىل ال يوقع عباده يف الكلفة واملشقة وال يدين أحـدا
عىل هذا املعنى للتكليف وهو املعنى اللغـوي يكـون املـراد مـن اسـم ًبناء إليه، 

 اإليتاء له فهو موضوع لإلدانـة، فيكـون معنـىّأما  هو التكليف، <ما> املوصول
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ــا> ــد <ًتكليف ــذوف بع ــسا> املح ــوال<ًنف ــه،ً مفع ــا : أي ب ــف اهللا تكليف   ًال يكل
 ذلـك مـن سواء كـان ذلـك التكليـف إنفـاق مـال أو القيـام بفعـل أو غـري -

 املحذوفة <تكليفا>إال التكليف الذي آتاها، وعىل هذا يكون إطالق  -التكاليف
 .مستعملة يف املفعول به فقط

املعنــى  : أيركــة أرادت الثــاين مــن التكليــفوالقرينــة عــىل أن اآليــة املبا
 باسم املوصول قد فـرض إناطتـه - يكلف- الفعل ّتعلقاللغوي، هي أن نسبة 
 عـن الفعـل، ّا يف الرتبة السابقة، بمعنى له وجـود مـستقلبأن يكون اليشء مأتي

وهذا معناه أن اليشء الذي يؤتيه اهللا تعاىل لإلنسان، قد فـرض لـه نحـو ثبـوت 
 قبل أن يعرضه الفعل، وهذا هو ضابط املفعول بـه، ال املفعـول ّلووجود مستق

املطلق، وهذا ال يتأتى فيام لو فرض أن اسم املوصول شـأن مـن شـؤون نفـس 
 الفعـل، ّتعلـقالفعل، وال يكون له نحو من احلـصول يف الرتبـة الـسابقة عـىل 

وإيتائه، ف عىل إعطاء اهللا ّسم املوصول متوقإ ب<يكلف> الفعل ّتعلقّ ألن وذلك
وهذا يعني أن ذلك اليشء املعطى لإلنسان له نحو ثبوت يف الرتبة السابقة عـىل 

 بـه الفعـل، وإال ّتعلقن أعطي ذلك اليشء يكون اسم املوصول قد إاإلعطاء، ف
ن اسم املوصول يشء لوحظ مغايرته مع مادة الفعل وثبوتـه يف إفال، وعىل هذا ف

 بـه للفعـل يكلـف، وبـذلك يكـون ًعوال وقوعه مفّالرتبة السابقة عليه، فيصح
 . بهًاجلامع هو املراد من املوصول ويكون مفعوال

احلكـم  : أيلو أريد بالتكليف يف اآلية املعنى االصطالحي، : أخرىبعبارة
التكليـف الـواقعي املـشكوك ّ ألن ؛+ فقد يتجه اعـرتاض الـشيخ ،التكليفي
موجب له، بل معنى التكليف لفعل التكليف، لكن هذا املعنى ال ً مطلقا ًمفعوال

ً موضوعا لغة هو اإلدانة وحتميل املسؤولية، وهبذا املعنى يكون احلكم التكليفي
 به لفعل التكليف، فيـشمله إطـالق املوصـول ًله، فيكون كاملال ونحوه مفعوال

 . به يف اآلية املباركةًالواقع مفعوال
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فـال >:  باآليـةيف ذيـل اسـتدالله + ق العراقـيّاملحقـما أشار إليـه وهذا 
 واملوصـول عبـارة ،ةّحميص حينئذ من جعل التكليف يف اآلية عبارة عـن املـشق

 بـاملفعول ًضاّعن احلكم والتكليف املربز باإلنشاء، فيكون املوصول حينئذ ممحـ
 لعـدم كونـه مـن جـنس ؛ر فيه كونه املفعول املطلقّبه أو املفعول منه وال يتصو

 مـن احلكـم والفعـل ّ بعد إمكان إرادة األعـمالفعل املذكور يف الكالم، وحينئذ
ك بـإطالق اآليـة عـىل ّ واملـدلول، أمكـن التمـسّالدد الـّواملال ولو بنحو تعـد
 .)١(<ةءمطلوب القائل بالربا

 اسـم املوصـول ّرسُأن منشأ الشبهة التي بـسببها فـ إىل ومن اجلدير أن نشري
نتيجـة ول  األصـ وهـم وقـع يف علـمهـوالتكليف باملعنى االصـطالحي وهو 
ال >: عتياد عىل التعبري عن احلكم بـالتكليف، وحيـث ورد يف اآليـة املباركـةاال

م أن املراد من التكليف هو احلكم الرشعي، وحينئذ يكـون ّ فتوه<...يكلف اهللا
 من أطوار الفعل، فتكون النسبة هي املفعول املطلق، فيلزم مـا ًاملفعول هنا طورا

لكن الصحيح أن املعنى املراد مـن التكليـف هـو د النسبة، ّم من حمذور تعدّتقد
 .مةّالتكليف باملعنى اللغوي بالقرينة املتقد

، ًن كان يستعمل يف إيصال التكليف لإلنسان خارجـاإإن اإليتاء و :قد يقال
يكلـف اهللا املـال  اآليـة الكريمـة تقـول الّ ألن ه استعامل جمـازي، وذلـكّ أنّإال

ن اسـتعامل اإليتـاء يف مـورد املـال والفعـل أح والفعل إال ما آتاها، ومن الواض
 ملفهوم اإليتاء، وهذا بخالف استعامله يف التكليف الـذي ً حقيقياًيكون مصداقا

هـو فـرد ّإنام  لإليتاء وً حقيقياًيعد فردا ه الّنإ، فّكلفامل إىل هو عبارة عن إيصاله
 .يةعنائي، ومن الواضح أن اإلطالق ال يثبت األفراد العنائية املجاز

، اإليتاء يف املقام هـو بمعنـى اإلعطـاءّ ألن ؛ّغري تامإن هذا البيان  :اجلواب
املادية قابلة لإلعطاء  األمور مفهومه باملصداق املادي، بل كام أنوهو ال ينحرص 

                                                 
 .٢٠٣ص ،٣ج: ألفكار هناية ا)١(
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، فـنحن ًاملعنوية قابلة لإلعطاء واألخذ بال عنايـة أصـال األمور ، كذلكًخارجا
يتاء يف امللك والنبوة والعلم واهلدى والرمحـة  القرآن الكريم استعمل اإلأننجد 

 يف الروايات ّ وفرس، بنحو مبهم االعطاءوالرشيعة، بل يف بعض املوارد استعمل
ٍخذوا ما آت نا م بقـوة{ بالفرائض واألحكام، كام يف قوله تعاىل  ُ َ

ِ ُ َ ْ َ ْ ُ  )٦٣: البقـرة( }ُ
 . ألحكامواملناسب للسياق القرآين أن يكون املقصود منه الرشيعة وا

هو مـا جـاء يف سـؤال  األحكام والشاهد عىل أن كلمة اإلعطاء تستعمل يف
، فهـذا <يونس بن عبد الرمحن آخذ منه معـامل دينـي>:  بقوله×السائل لإلمام

 ًعناية، فال يكون فردا ّ أياستعامل لإليتاء يف معامل الدين والرشيعة، وال نجد فيه
 . له بل يكون من املصاديق احلقيقيةًعنائيا

ز التكـاليف ّ أن اهللا تعاىل ال ينج: عليه اآلية الرشيفةّن غاية ما تدلإ :قد يقال
 ّ أن اهللا تعاىل بنيّنا النشكّ الكالم، ألنّنها هلم، وهذا غري حملّعىل العباد إال إذا بي

شـكنا مـن ناحيـة ّإنـام بتاممها، و ^ واألئمة’عىل لسان الرسولاألحكام 
 . تكون اآلية مثمرة يف املقاماستتار البيان علينا، فال

 بـل تقـول <نه يف نفسهّ إال ما بيًف اهللا نفساّال يكل>ن اآلية ال تقول إ :اجلواب
 نفس بنحو القضية االنحاللية، فيكـون ّ الذي يفرض اإلتيان لكل<إال ما آتاها>

فاإلنـصاف أن  . الكالمّاملقصود من اإليتاء هو البيان باملعنى الذي يفيدنا يف حمل
 .)١( إلثبات الرباءة الرشعيةةّدلا اآلية املباركة قد تكون من أحسن األهذ

 

مـن ّالبـد ة عىل ثبوت الـرباءة الـرشعية، ّضح أن اآلية املباركة دالّبعد أن ات
هنالـك أربعـة أسـئلة جابة عىل مـايطرح عليهـا مـن تـساؤالت، ويف املقـام اإل

 : ية املباركة وهية باآلّتعلقواستفهامات م
                                                 

 .ّمع بعض املناقشات نذكرها يف التعليق عىل النص خر للمريزا والسيد اخلمينيآ هنالك جواب )١(



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ١٧٨  ١ ج-ُ

 ؟ة عىل عدم الدليل عىل االحتياطّمعلقهل الرباءة . ١
قـبح  (الـرباءة العقليـةأهـي  ؛ الرباءة الثابتة باآليـة املباركـةما مفاد: بمعنى

 هـيقة عىل عدم الدليل عىل وجـوب االحتيـاط، أم ّمعل : أي)العقاب بال بيان
 ؟معارضة لدليل وجوب االحتياطفتكون ، زةّبراءة منج

 )الفعـل( النسبة بني التكليـف ًالّص أوّ أن نشخّالبد اجلوابضح ّلكي يتو
  نسبة املوردية؟منسبة السببية أأ :هيما  )اسم املوصول(وبني املفعول به 

ة عـىل ّمعلقـ : أين كانت نسبة السببية، فاآلية تكون بمفاد الرباءة العقليةإف
إذا كانت ّأما موضوعها، ذا ورد االحتياط فسوف يرفع إعدم ورود االحتياط، ف

النسبة بني التكليف واملفعول به هي نسبة املوردية، فتكون بمستوى أرقى وأعىل 
يقـع ّإنـام  االحتيـاط، ويءال يرتفع موضوعها عنـد جمـ : أيمن الرباءة العقلية،

 . التعارض بينها وبني دليل وجوب االحتياط
ق عىل فقري، فيكون العبـد نا لو فرضنا أن املوىل أمر عبده باإلنفاإ :بيان ذلك

أن هذه  : أياملوىل وهي نسبة السببية، إىل  باالمتثال، وهذه الكلفة هلا نسبةًاّمكلف
الفقـري الـذي ّأما  هلا، ً ومنشأًالكلفة التي جاءت يف عهدة العبد يكون املوىل سببا

ا ذهلـلتلك النسبة، بمعنى أن الفقري مـورد ً موردا  بأمر املوىل، يكونًيعطى درمها
 .التكليف

املوردية هو أن اآلية املباركـة تـارة معناهـا أن اهللا  ووالفرق بني نسبة السببية
تعاىل جيعل اإلنسان يف كلفة بسبب حكم رشعي غـري واصـل، فتكـون النـسبة 

إذ يف هـذه ، ة يف مورد عدم وصول احلكم الـرشعي اآلية عىل الرباءّسببية، فتدل
، كام أن وجوب االحتياط غـري معلـوم، ًاحلالة يكون التكليف الواقعي مشكوكا

، ً باإلتيان بالفعل احتياطا-املولويةّحق  بمقتىض - ّكلفلكن لو ألزم الشارع امل
، إذ ال فرق بني التكليف الواصل يف كونه ّكلفامل إىل ًلكان هذا التكليف واصال

ل عىل  دليّه لو دلّضح أنّ وهو وجوب االحتياط، وهبذا يتً أم ظاهرياً واقعياًحكام
ه يرفع موضوع اآلية، وهبذا تكون داللة اآلية عىل الـرباءة ّنإ فوجوب االحتياط
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 .بمستوى قبح العقاب بال بيان
أن املـوىل يقـول يف املـورد الـذي مل  : أين النسبة نسبة املورديـةإإذا قلنا ّأما 

 اآليـة عـىل نفـي ّيصل فيه احلكم الرشعي فحكمي هـو الـرباءة، فحينئـذ تـدل
بمعنـى االحتياط ينجز الواقع بنحـو االحـتامل، ّ ألن تياط، وذلكوجوب االح

 حيتاط بناء عىل احتامل التكليف الـواقعي، ّكلف احتط، فامل: يقول الشارعحينام
كلفة يف مورد التكليـف غـري ه يوجب ّنإ، فجوب االحتياط لو تموهبذا يكون و

حتيـاط يف املـورد  باالّ لآلية التي تقول ال هتـتمًالواصل، وحينئذ يكون معارضا
 . الذي مل يصلك احلكم

والظاهر من املعنيني هو املوردية ال السببية؛ وذلك ألنه بناء عـىل االحـتامل 
يـشمل املـال والفعـل ّإنام الرابع وهو أن اسم املوصول ال ينحرص يف التكليف و

 ً سـببانالفعـل واملـال ال يكونـاّ ألن ، نفهم أن املعنى املـراد هـو املورديـة،ًأيضا
 الـصحيح بـل ) إال بسبب مال آتيهًف تكليفاّال أكل( :للتكليف، فال يقول تعاىل

 إال ًكلف فعـالي وال ، إال يف املورد الذي يوجد عنده مالًف تكليفاّأن اهللا ال يكل
 عليـه، إذن بقرينـة املـال والفعـل نثبـت أن ًاقـادر ّكلف الذي يكون امليف املورد

 .ون اآلية معارضة لدليل االحتياطالنسبة هي نسبة املوردية، وهبذا تك
 ؟ هل اآلية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية.٢

هل شاملة بإطالقها للشبهات الوجوبيـة والتحريميـة املباركة  أن اآلية :أي
 مها دون األخرى؟احدإ بّا ختتصهنإ أم ًمعا

؛ إذ ال  شـمول اآليـة للـشبهات الوجوبيـة والتحريميـة :الظـاهر: اجلواب
تخصيص اآلية باألحكام الوجوبية أو التحريمية، بل مقتـىض إطـالق موجب ل

ً موضـوعا  ال يقـعّمكلـف حكم غـري مـأيت للّاسم املوصول يلزم أن يكون كل
 وللكلفة من قبل املوىل، إذ ال فرق بني التكليف املشكوك يف الـشبهة الوجوبيـة أ

 .التحريمية
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 ؟ أم الً هل تشمل الشبهات احلكمية واملوضوعية معا.٣
هل شاملة بإطالقها للشبهات احلكميـة واملوضـوعية املباركة  أن اآلية :أي

 احلكمية فقط؟ب ّا ختتصّ أم أهنًمعا
وظيفـة ّ ألن  بالشبهات احلكمية؛ وذلكّخمتصةن اآلية إ :قد يقال :اجلوابو

ن هو بيان احلكم ال بيان املوضوع؛ إذ ليس من وظيفة ع ومقنّّالشارع بام هو مرش
ة ّإذن هبذه القرينـة تكـون اآليـة دالـ...  أن هذا مخر وهذا نجس ّيبنيالشارع أن 

ضح ّبيان الشارع، وهبـذا يتـ إىل عىل االختصاص بالشبهات احلكمية التي حتتاج
أن املراد من اإليتاء يف اآلية املباركة هـو اإليتـاء التـرشيعي؛ ألنـه هـو املناسـب 

 .لوظيفة الشارع التي هي بيان األحكام
 عـىل شـمول اآليـة ّ؛ لوجود قرينة يف اآليـة تـدلّ الكالم غري تامإال أن هذا

هـو اإليتـاء ا ّإمـ ، أن املـراد مـن اإليتـاء:ا هـي وحاصله،للشبهات املوضوعية
 - يشءّبام هو خالق الكون وباسط الرزق وله القـدرة عـىل كـل : أي-التكويني

وىل، كـذلك بيـد املـ األحكـام فتكون اآلية شاملة للشبهتني؛ إذ كام يكـون بيـان
 سواء علم باحلكم أم علم ّكلفعلم يعلمه امل ّ أيّ ألنيكون بيان املوضوع بيده؛

 بقرينـة أن مـورد ؛ه إيتـاءّباملوضوع، فهو من فيوضات املوىل، ويصدق عليه أنـ
اآلية هـو إيتـاء املـال الـذي يناسـب اإليتـاء التكـويني، فتكـون اآليـة شـاملة 

 وعىل هذا تكـون اآليـة شـاملة -لترشيعي من التكويني واّ أو األعم-للشبهتني
 .للشبهات احلكمية واملوضوعية

 ؟دة بالفحصّ هل الرباءة مقي.٤
بعد الفحص أم شـاملة ملا  ّخمتصة أن الرباءة املستفادة من اآلية هل هي :أي

 بإطالقها ملا قبل الفحص؟
ّ ألن  عـدم شـموهلا ملـا قبـل الفحـص؛ وذلـك:الظاهر من اآليـة: اجلواب
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، ال أن ّكلـفامل إىل ن اإليتاء هو جعـل احلكـم يف معـرض الوصـولاملقصود م
ق إذا كانت مدارك ّني، وعىل هذا فاإليتاء متحقّكلف فرد فرد من املّكل إىل يوصل

ن املناط يف صـدق عنـوان إيتـاء احلكـم إف؛ ةالسنّوالتكليف موجودة يف القرآن 
يكفي أن يكـون ّإنام ل، و به بالفعً عاملاّكلفف أن يكون املّ ال يتوقًالرشعي عرفا

 ّحجـةلو كانت هناك  عند الفحص، من قبيل ما إليه احلكم يف معرض الوصول
ة يف كتاب الوسائل وكان هذا الكتاب بني يدي الفقيه، ففي مثل هذه احلالـة ّتام

ه قد أويت احلكم ولو مل يفحص عنه، وعىل هذا فليس يف اآليـة ّيصدق يف حقه أن
 هالفحص، فال يمكن أن جيري الرباءة املـستفادة مـن هـذاملباركة إطالق ملا قبل 

 .اآلية قبل الفحص عن احلكم الرشعي
نا إذا قلنا أن اآلية مطلقـة حلالـة مـا قبـل ّهي أنف ة عىل ذلكّرتتبالثمرة املّأما 

بالنـسبة للـشبهات احلكميـة ً أيـضا ا مطلقـةّأهنـ أخـرى ومـن جهـةالفحص، 
 فعىل هذا يكون دليل وجـوب -مّام تقدك - واملوضوعية والوجوبية والتحريمية

من اآلية؛ الختصاص االحتياط يف الـشبهات احلكميـة ً مطلقا ّخصأاالحتياط 
 . م االحتياط عىل الرباءةّ فيقد-كام سيأيت بيانه - التحريمية

 بحالة ما بعد الفحص وال إطالق هلـا ملـا ّخمتصةن اآلية املباركة إإذا قلنا ّأما 
هـي ون النسبة بني اآلية وبني دليل وجوب االحتيـاط قبل الفحص، فحينئذ تك

العموم من وجه، ومادة االفرتاق يف اآلية هـو شـموهلا للـامل والفعـل، ومـادة 
االفرتاق يف دليل وجوب االحتياط هو شموله ملا قبل الفحص، ومادة االجتامع 

مـن  و. فيتعارضـان،هو احلكم املشكوك بعـد الفحـص يف الـشبهات احلكميـة
 ّم القرآن؛ ألنه قطعيّالقرآن الكريم يقدمع إذا تعارض خرب الواحد ه ّنأالواضح 
 .السند

ة عىل الرباءة الرشعية، بل يمكـن أن يقـال ّضح أن اآلية املباركة دالّوهبذا يت
 .ة عىل الرباءة الرشعيةّ الدالةّدلفضل األأهنا من إ
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 بـاإلطالق كـام بدعوى أن اسم املوصـول يـشمل التكليـف>: + قوله •
  أن اإلطالق يستلزم اسـتعامل اهليئـة القائمـة بالفعـل:أي .<يشمل املال والفعل

مـنهام هـو نـسبة ّ األول  يف معنيني، واملعنـى<اسم املوصول> واملفعول <فّيكل>
 .املفعول املطلق إىل  واملعنى الثاين نسبة الفعل،املفعول به إىل الفعل
ألن هذا مفهوم ثالث يف قبال  ؛<نة للنسبتنيافرتاض نسبة ثالثة مباي>:  قوله•

 .ًاالنسبتني، فال يكون اجلامع بينهام حقيقي
إشكال   إىلهذا التعبري إشارة .<ر نسبة من هذا القبيل ّعىل تقدير تصو>:  قوله•

 .ًر نسبة جامعة حقيقية بني النسبتني ولو مفهوماي تصونانا ال يمكنّآخر مفاده أن
ق ّمـا ذكـره املحقـّ األول :ىل هـذا االعـرتاضوهنـاك جوابـان عـ>: قوله •

  : والثاني ما يلي. <العراقي

 للمريزا النائيني: ينصارعىل اعرتاض األاجلواب الثاين 
 عـدم ي مننصارق العراقي عىل اعرتاض الشيخ األّ اجلواب من املحقمّتقد
 . وإرادة املعنى اجلامع يف املقام إطالق اسم املوصولّصحة

 املـراد أن: ق النائيني عىل هذا االعرتاض، حاصلهّمحقوهناك جواب آخر لل
للتكليـف وموضـوعه، ً شـامال من املوصول خصوص املفعول به، ويكون ذلك

 جعلـه ّنـوعي والعـددي يـصحالسبه، وأن املفعول املطلـق ح يشء بّفإن إيتاء كل
 .ًمفعوال به بنحو من العناية، فال يلزم استعامل اللفظ يف أكثر من معنى واحد

ه يمكـن أن يـراد مـن ّأنـ: ولكـن اإلنـصاف>: بقولـه أشـار إليـه ذا مـاوه
، يكـون بحـسبهّ إنـام ء يشّوايتاء كل،  من التكليف وموضوعهّ األعم:املوصول

عطـاء إيكون بّ إنام يتاء املالإو، يكون بالوصول واإلعالمّ إنام ن إيتاء التكليفإف
، قـدار اهللا تعـاىل عليـهإيكـون بام ّ إنً أو تركاً فعالءوايتاء اليش، اهللا تعاىل ومتليكه

وال يلزم أن يكون املراد من ، يتاء معنى ينطبق عىل اإلعطاء وعىل اإلقدارن لإلإف
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بـل يـراد منـه خـصوص ،  من املفعول بـه واملفعـول املطلـقّ األعم)املوصول(
  .)١(< بهاملفعول

 للمريزا ّصنفمناقشة امل
مع عناية، لكن هـذه  صدرقد يراد من املصدر اسم امل :حاصل هذه املناقشة

حـدمها أالعناية يف كيفية حلاظ املصدر، واليوجـد شـيئان حقيقيـان يف اخلـارج 
مات ّطـالق ومقـد، ومـن الواضـح أن اإلمصدر احلدث واآلخر اسم املـصدر

 احلكمة يف اسم املوصول التثبت إال عموم اسم املصدر ملا هو ثابت يف اخلـارج،
 .)٢( لذلك بحسب الفرضًح صاحلايف كحدث يف اخلارلوليس واقع التك

  لالستدالل باآلية+ اخلمينيسيدمناقشة ال
 مـا رمحه والعراقـي قان النـائينيّيف كثري مما أفاده املحق ناقش السيد اخلميني

ك ّأن التمــس: ثــم أورد عــىل االســتدالل باآليــة عــىل الــرباءة بــام حاصــله. اهللا
ك ّال جمـال للتمـسثـل املقـام ته، ويف ملهو بعد ظهور اللفظ ودالّ إنام باإلطالق

اللته عىل معنـى دلعدم ظهور اللفظ و، بإطالق اآلية واالستدالل به عىل الرباءة
 .ىحيتمل إرادة املعنى اجلامع االنتزاعي أو إرادة املعاين األخر؛ إذ ّمعني

االحتجـاج ّ ألن ك بـاإلطالقّعدم جواز التمـس>: بقوله أشار إليه وهذا ما
ة عـىل ّوحينئذ لو جعل طبيعـة دالـ، د ظهور اللفظ وداللتههو بعّ إنام باإلطالق

، ّواحتملنا دخالة قيـد يف احلكـم بحـسب اللـب واجلـد، حلكمً موضوعا معنى
  لدفع االحتامل بأصالة اإلطالق، ويف مثل املقام الـذي ال يثبـت ظهـور اللفظـة

 تكلـف،  إىلر إرادتهّ وأنه هل أراد املعنى اجلامع االنتزاعي الذي نحتاج يف تصو-
 .)٣(<ك باإلطالق، كام ال خيفىّ ال جمال للتمس-خر؟ ُأو أراد أحد املعاين األ

                                                 
 .٣٣٢ص ،٣ج :صول فوائد األ)١(
 .٣٢ص ،٥ج: )تقرير السيد اهلاشمي(  األصول انظر بحوث يف علم)٢(
 .٢٩ص ،٢ج :نوار اهلدايةأ )٣(
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}ًََِّ{ 

 
 تقريب االستدالل •
  عىل االستدالل باآليةةاالعرتاضات املتوجه •

ü  عىل نفي فعلية العذاب ال استحقاقهّتدلاآلية  
ü األمم السابقة إىل اآلية ناظرة 

  لالستدالل باآلية عىل الرباءةّصنفمناقشة امل •
 ّتعليق عىل النص •

ü لّوجواب صاحب الكفاية عىل االعرتاض األ 
ü لّوالسيد اخلوئي عىل االعرتاض األ جواب 
ü والثاينلّوجواب السيد اخلميني عىل االعرتاض األ  
ü  عىل االعرتاض الثاينق العراقيّاملحقجواب  
ü صفهاين عىل االعرتاض الثاينق األّجواب املحق 
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ًوما كنا معذ   ح  نبعث رسوال{ َ َ ِ
 {)١٥: اإلرساء( 

 

  يف حالـة إرسـالّإن املوىل تعاىل نفى التعذيب والعقاب عىل خمالفة التكليف، إال
الرسل، بعد محل الرسول عىل املثـال ملطلـق البيـان، ألنـه مـن أوضـح مـصاديق 

 ّجةالرسول يف اآلية بحسب االرتكاز والفهم العريف كناية عن إيصال احلفالبيان، 
 لـه ّ حتى يبنيً تعاىل ليس من شأنه أن يعاقب أحدا أن اهللا:والبيان، فيكون املعنى

 . احلكم، وهو عبارة عن قبح العقاب بال بيان، لكن بالدليل الرشعي
للعباد وإيـصاهلا  األحكام إن بعث الرسول كناية عن بيان :)١( أخرىبعبارة

، كـام  ليس ألجل خـصوصيةرادة الالزم، فالتعبري بالبعثإليهم بذكر امللزوم وإ
 كناية عن دخول الوقت، وعىل هذا <ن املؤذنّصيل حتى يؤذأال >: لقائليف قول ا

للعبـاد ببعـث  األحكـام ّما كنا معـذبني حتـى نبـني>األساس يكون مفاد اآلية 
 اآليـة عـىل نفـي العـذاب بمخالفـة ّ فتـدل<يـصاهلاإلـيهم لتبليغهـا وإالرسول 

 .)٢(ليهمإالتكليف غري الواصل 
 

يف الرسائل اعرتاضني عـىل االسـتدالل باآليـة  + ذكر الشيخ األنصاري
 : ، مها عىل الرباءةاملباركة

                                                 
 .٢٢ص ،٢ج: صولرائد األف يف +نصاريكام أفاده الشيخ األ )١(
 .تالك وجه آخر للتقريب ذكره السيد اخلميني، يأيت يف التعليق عىل العباران ه)٢(
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  عىل نفي فعلية العذاب ال استحقاقهّاآلية تدل: ّاألول االعرتاض
 عليـه اآليـة املباركـة هـو نفـي فعليـة العـذاب ال ّ غايـة مـا تـدلّنإ: بيانه

يعني  يعذب ال لكن كون اهللا الال يعذب، تعاىل  ن اهللاإ: تاستحقاقه، حيث قال
من باب عفـوه تعـاىل عـن  بل لعل عدم العذاب، عدم استحقاق العبد للعذاب

 ّخـارج عـن حمـل ألنـه ؛وعدم العذاب ألجل العفو اليدل عىل الـرباءةعباده، 
خباري ليس  النزاع بني األصويل واألّن حملإ، إذ ثبات الرباءة وعدمهاإ يف النزاع

يف مـورد  : أييف االسـتحقاق وعدمـه،ّإنـام  فعلية العذاب وعـدم فعليتـه، ويف
 الفعــل املحــرم، ّكلــفيف الــشبهة احلكميــة التحريميــة لــو ارتكــب املّشك الــ

العقـاب، وهـذا ّحق خباري يقول يستالعقاب، واألّحق فاألصويل يقول ال يست
 استحقاقه، إذ قـد  تنفيالواآلية تنفي فعلية العذاب، ّ ألن ليس هو مورد اآلية؛

 للعذاب، ولكن املوىل ال يعذبه لعفوه عنه، ومن الواضح ًا مستحقّكلفيكون امل
 االستدالل ّأن ال مالزمة بني نفي الفعلية ونفي االستحقاق؛ وعىل هذا ال يصح

 .باآلية عىل الرباءة
إنـه ربـام يـورد >:  بقولـهيف الفرائد +الشيخ األنصاري  أشار إليه هذا ما

 هبا؛ لعـدم ّ من استدلّك باآلية يف املقام وبني ردّعىل من مجع بني التمسالتناقض 
 مـن نفـي ّبأن نفي فعلية التعذيب أعـم: املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع

، فـال ً عىل عدم التكليف رشعـاّاالستحقاق، فإن اإلخبار بنفي التعذيب إن دل
 .)١(<لّوجه للثاين، وإن مل يدل، فال وجه لألو

إن اآلية املباركة فيها قرينة عـىل أن نفـي العـذاب  :اب عىل االعرتاضاجلو
ألجل عدم االستحقاق وليس لعدم الفعليـة، والقرينـة هـي أن اآليـة املباركـة 

أن العذاب غري الئق بنا، وهو ال  : أيم نفي الشأنية،ئ الذي يال<ما كنا>ـعربت ب
العـذاب ّحق تيكون يف مورد عدم االستحقاق، إذ لو كـان هنـاك شـخص يـس

                                                 
 . ٢٣ص:  فرائد األصول)١(
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ّ ألن وأراد املوىل أن يعذب، فمن الواضح أن هذا العذاب ال ينايف شأنيته تعـاىل؛
 الـذي <ما كنا>بـللعذاب، إذن هناك فرق بني تعبري اآلية ّحق ذلك الشخص مست

 <ال نعـذب>بــ يعني أن العذاب غري الئق بنا لعـدم االسـتحقاق، وبـني التعبـري 
ون ّقأنكم تـستح : أيسجم كذلك مع العفو،الذي ينسجم مع عدم الفعلية، وين

 . العذاب لكني ال أعذب من باب رمحتي
 ببعث الرسل ّجةمتام احلإوفيه أن نفي التعذيب قبل >: قال صاحب الكفاية

 .)١(<ة منه تعاىل عىل عباده مع استحقاقهم لذلكه كان منّّلعل
ما ( أو )ما كان(ن مجلة إ>: بقوله + السيد اخلوئي أشار ىل هذا اجلوابإو

 وأمثاهلام من هذه املادة مستعملة يف أن الفعل غري الئق به تعاىل، وال يناسـبه )اكنّ
: ويظهر ذلك من استقراء موارد استعامهلا، كقولـه تعـاىل.  شأنهّصدوره منه جل

ــداهم{ ــد إذ ه ــا  ع ــضل قوم ــا  ن اهللا ِ  ْوم ُْ َ َ ََ ْ ً
ِ

ْ َ  ِ ُ ُ َ َ َ ــاىل. }َ ــه تع ــذ{: وقول ــا  ن اهللا ِ  َم َ ُ َ َ َر َ
َا مؤمن  ِ ِ ْ ْوما  ن اهللا ِ عذ هم وأنـت  ـيهم{ :وقوله تعاىل. }ُ ِْ ِ َ َْ َ َ َُ َ  َ ُ ُ َ َومـا {:  وقولـه تعـاىل}َ َ

ًكنت متخذ ا مضل  عضدا ُ َ َ  ِ ُ َ ِ  ُ ُ  فجملة الفعل املايض مـن هـذه املـادة .غري ذلك إىل }ُ
 ال يليـق منسلخة عن الزمان يف هذه املوارد فيكون املراد أن التعذيب قبل البيـان

، فاآلية بصدد بيان أن اهللا تعاىل سنخ وجود ال يمكن أن يـصدر منـه )٢(<به تعاىل
 .عذاب من دون بيان
 األمم السابقة إىل اآلية ناظرة: االعرتاض الثاين

عىل امليض، فاآلية املباركة ّ يدل  فعل مايض)وما كنا معذبني(: ن قوله تعاىلإ
اهللا تعاىل يف األمم الـسابقة، وأنـه تعـاىل مل ىل سرية إالعقاب الدنيوي و إىل ناظرة

، ويقـيم علـيهم ً من األمم إال بعد أن يرسـل إلـيهم رسـوالأمةينزل عقابه عىل 
 اذا مل ّكلـفاملقـام يف أن املّ ألن  كالمنا يف رشيعتنا،ّ، وهذا أجنبي عن حملّجةاحل

                                                 
 .٣٢٩ص:  األصول كفاية)١(
 .٢٥٦ج، ص : مصباح األصول)٢(
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 .، هل يعاقب أم الًحرمة أكل حلم االرنب مثال عىل ًجيد دليال
 . ، اليف العذاب الدنيويإننا نتكلم يف العذاب األخروي: ًوثانيا ً.الّهذا أو
إن ظاهره اإلخبار بوقـوع التعـذيب >:  بقوله+ الشيخ أشار إليه وهذا ما

 .)١(< بالعذاب الدنيوي الواقع يف األمم السابقةّ بعد البعث، فيختصًسابقا
 اجلواب عىل االعرتاض الثاين

  حكم عقيل غري قابل للتخصيصقبح العقاب بال بيان: ًالّأو
 عـن أن اآلية بصدد بيان نفـي الـشأنيةّ األول ضح من جواب االعرتاضّات

نفي شأنيته تعاىل عن العذاب لتكليـف مـن دون ال نفي الفعلية، وأن  العذاب ،
نفي عـن ال بـّتـصةة اإلهلية ليـست خمة إهلية، ومن الواضح أن هذه السنّسنّ بيان،

لعذاب الدنيوي فقط، بل عامة وشاملة للدنيا واآلخـرة، األمم السابقة أو نفي ا
ه تعاىل ليس من شأنه أن يعذب يف الـدنيا مـن دون بيـان؛ ّإذ ال معنى أن نقول أن
، إذ ال فـرق بـني قـبح  من دون بيـاننه أن يعذب يف اآلخرةأألنه قبيح، ومن ش

اب عدم شأنيته تعاىل وقـبح العـذاب والعقـّ ألن العذاب الدنيوي واألخروي؛
 .  واحلكم العقيل غري قابل للتخصيص،بال بيان، حكم عقيل

ب االستدالل باآليـة بنحـو قـانون َّقر + لشهيد الصدرضح أن اّوهبذا يت
 .ه تعاىل ال يعاقب بال بيانّعقيل غري قابل للتخصيص، وهو أن

ينسجم مـع  هذا التقريب لالستدالل باآلية عىل الرباءة بنحو عقيل: إن قيل
 القائـل صنّفم مـن مبنـى املـّ يتناىف مع ما تقد وهو،لعقاب بال بيانقاعدة قبح ا

 الطاعة؟ّحق بقاعدة 
الطاعة يف حالـة فـرض ّحق م أن السيد الشهيد يقول بقاعدة ّتقد: اجلوابف

إذا مل يصدر الترشيع مـن الـشارع، فالـسيد الـشهيد يقـول ّأما صدور الترشيع، 
                                                 

 .٢٣ص:  فرائد األصول)١(
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 يف ًالّم ذلـك مفـصّبيان، كـام تقـدبمقولة املشهور وهي قاعدة قبح العقاب بال 
يف أن الشارع صدر منه تـرشيع ّشك من احللقة الثالثة، إذ إننا تارة نّ األول قسمال

بيـان بـال العقاب بال يف أصل الصدور، فهنا جتري قاعدة قبح ّشك  فهذا ،أم ال
واقعـة إىل  نـأيترة نعلم بوجود ترشيع لكـن عنـدما وتا .خالف بني األصوليني

حتمل أن الشارع صدر منه ترشيع حول هذه الواقعـة، نعلم حكمها، فن نة والّمعي
ّحـق  قاعـدة جريـان إىل ، فهنا وقع اخلالف، فذهب السيد الشهيداولكنه مل يصلن

جريان قاعدة قبح العقاب بـال بيـان، ومـن هنـا  إىل املشهور فذهبّأما الطاعة، 
قاعدة قبح العقـاب ة وهي أن ّيضيف نكتة إضافية مهم +نجد املريزا النائيني

 إذا مل يكن هناك بيـانّأما ، ًدة بقيد وهو أن يكون ذلك البيان واصالّبال بيان مقي
 ،بمعنى عدم الصدور، فعدم العقاب من بـاب الـسالبة بانتفـاء املوضـوعًأصال 

الكـالم بأنـه ّ ألن ؟ ال حيـسنمحيسن من املوىل العقاب أأه ّوال معنى أن نسأل أن
 .سن يف حالة الصدور وعدم الوصولحيسن العقاب أو ال حي

ه عىل من قال بأن حكم العقل ّذلك يف معرض ردإىل  + املريزا أشار وقد
لو فـرض صـدور البيـان ّأما  هو يف فرض عدم البيان من الشارع، وّ إنام بالقبح

كـام لـو  العقل بقبح العقاب، ّاخلارجية، فال يستقل األمور منه واختفاؤه لبعض
 فـال واحتمل صدور بياهنا مـن الـشارعً مثال مة رشب التتن حرّكلفاحتمل امل
 وصـدور بياهنـا مـن ً العقل بقبح العقاب عىل تقدير وجود احلرمة واقعاّيستقل

 لفـظ ّ فـإن،م من الوضوح بمكـانّولكن فساد هذا التوه>: الشارع، حيث قال
 ّكلـفملالبيان ليس املراد منه ما هو ظاهره، بل املراد منه هو وصول احلكم عىل ا

 ، كحرمـة رشب التـتن،ّمن حيث الكربى والصغرى، فإن إحراز احلكم الكـيل
مع عدم إحراز املوضوع اخلارجي كإحراز املوضوع اخلارجي، مـع عـدم  ،ًمثال

 ّك بـاإلرادة البـدّ، فـاحلكم املحـرًكاّ، يستحيل أن يكون حمرّإحراز احلكم الكيل
 ذلـك يـستحيل  مـن حيـث نفـسه وموضـوعه، ومـن دونًوأن يكون واصـال
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م يف الغلـط هـو ظهـور ّكيته، فيقبح العقاب عىل خمالفته، والذي أوقع املتوهّحمر
لفظ البيان يف ذلك، مع غفلته عـن مـالك حكـم العقـل بـالقبح، بـل إن عـدم 

م خـارج عـن ّالعقاب يف فرض عدم البيان من الشارع باملعنى الذي ذكره املتوه
ه ما مل يصدر احلكم ّنأتفاء املوضوع رضورة ه من باب السالبة بانّ الكالم، فإنّحمل

 ومعه ال حكم حقيقة حتـى ،يف عموم ما سكت اهللا عنهً داخال من الشارع لكان
 .)١(<ق املخالفة فيحكم العقل بقبح العقاب عليهاّيتحق
 عدم الدليل عىل االختصاص بالعذاب الدنيوي: ًثانيا

ال مـم الـسابقة، لألنيوي  بالعذاب الدّخمتصةإن القول بكون اآلية املباركة 
 يف أرشنـا، وقـد )مـا كنـا(دليل عليه، إال جميء العبـارة بـصيغة الفعـل املـايض

أن سياقها هو نفي الشأنية ولـيس اإلخبـار عـن ّ األول اجلواب عىل االعرتاض
األمم اهلالكة، فاآلية منسلخة عن الزمـان، بـل سـياقها يناسـب إرادة العـذاب 

َوال تـزر وازرة وزر{: يـة قولـه تعـاىلاألخروي؛ ألنه قد سـبق هـذه اآل َْ
ِ ِ ِ

ٌ َ َُ َ  } أخـرىَ
 ّسنن اهللا تعاىل يف العذاب األخـروي وأنـه خيـتص إىل  التي تشري)٦٤: األنعام(

 ّ فقط، بخالف العذاب الدنيوي، كعذاب االستئصال الذي ال خيـتصّباملستحق
والروايـات ، كام نطق بذلك القرآن الكريم ًيشمل غريه أيضاّإنام بامليسء فقط، و

ًوا قوا فتنة ال تـصي  ا يـن ظلمـوا مـن م خآصـة{: املتضافرة، كام يف قوله تعاىل َ ً َ ْ  ُ ِ ُ َ َ َِ  ِ ُ  َ ْ ِ ْ ُ  َ{ 
 .ني يف بعض احلاالتّالعذاب الدنيوي قد يشمل غري املستحقف )٢٥: األنفال(

َوال تزر وازرة وزر{:  قوله تعاىلفمجيء َْ
ِ ِ ِ

ٌ َ َُ َ ُ ومـا كنـا {: قبل قوله تعـاىل } أخرىَ َ َ

َ معذ   ح  َ ِ
 َ ة  لبيـان سـنّّخمتـصة }..ومـا كنـا{يكشف عن أن هـذه اآليـة  } ..ُ

 . )٢(العذاب األخروي
                                                 

 . ١٨٩ص ،٢ج: قريراتت أجود ال)١(
 . ّصفهاين واخلميني، كام سيأيت يف التعليق عىل النصقي واألا هذا االعرتاض العرعن أجاب )٢(
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 +مني، يقول السيد الشهيدّ من اإلجابة عىل االعرتاضني املتقدءنتهااالبعد 
 ال تفيد الرباءة ال بمستوى قبح العقـاب  البحث؛ ألهناّأن اآلية خارجة عن حمل
يف ّشك  الرباءة الرشعية، وهي الرباءة يف حالة ال:أي ،بال بيان وال بمستوى أعىل

يف الـصدور، ّشك اآلية املباركة تنفي العذاب يف حالـة الـّ ألن الوصول، وذلك
 اآليـةّ ألن ،فيـهخباريني يف جريان الرباءة الذي ال خالف بني األصوليني واألو

 بعـد - الرسـول هنـاّ ألن املباركة تنفي شأنيه العذاب يف فرض عدم الـصدور؛
 بحسب االرتكاز العريف هو تعبري عن مطلق وسائل البيـان، -إلغاء اخلصوصية

 إىل وعىل هذا يكون املراد من الرسول هو صدور البيان من الشارع سواء وصل
صدور ال خالف يف قبح العقاب ه يف حالة عدم الّ أنًم آنفاّ أم ال، وقد تقدّكلفامل

 .الطاعةّحق  القائل بقاعدة صنّفحتى عند امل
رض أن اهللا تعاىل مل يرسـل األنبيـاء هلدايـة البـرش لبيـان ُلو ف : أخرىبعبارة

 كة يف مقـام حفظهـا؛ّأحكامه، فهذا يكشف عن عدم وجود أغراض لزومية حمر
 ّأغراضه التي هيتم إىل بالنسبةالطاعة واملولوية للموىل ّحق حيكم بّ إنام العقلّألن 

 ك حلفظها بـالطرق املناسـبة هلـا، وّ، فيتحرّهبا وال يرىض بفواهتا حتى من الشاك
 بأغراضه الواقعية، فال إشكال يف عـدم وجـود ّال هيتمّق لو كان صاحب احلّأما 

الطاعة له بمقتىض حكم العقل، وعند ذلك يقبح العقاب عىل تكليف غـري ّحق 
 .ً مطلقاصادر
تثبت نفي شأنيه العقاب يف موارد عدم صدور البيـان ّ إنام  اآلية املباركةنإذ

يف الوصـول التـي ّشك من قبل الشارع، وهو ال يفيد يف إثبات الرباءة يف حالة ال
 . الكالمّهي مورد البحث والنزاع، فاآلية أجنبية عن حمل

ا تكـون ّرشعية، فإهنـة عىل الـرباءة الـّلنا وقلنا أن اآلية املباركة دالّثم لو تنز
 الـدليل عـىل وجـوب ّه إذا تـمّبمستوى قاعدة قبح العقاب بال بيان، بمعنى أنـ



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ١٩٤  ١ ج-ُ

هـو ّإنام خذ يف موضوعها ُأالرسول الذي ّ ألن  ملوضوعها،ًاالحتياط يكون رافعا
 ًبمنزلة البيان، ومن الواضح أن االحتياط بيان بمنزلـة الرسـول، فيكـون رافعـا

، وعىل هذا فتكون الرباءة املـستفادة ً أم ظاهرياًواقعيا ًملوضوعها سواء كان حكام
 .من اآلية منوطة بعدم قيام الدليل عىل وجوب االحتياط

ه عـىل ّيتوجـ) نعـم( >:  بقولـه+ ق العراقـيّليـه املحقـ إوهذا مـا أشـار
 األخبـاريني لكوهنـا ةّأدلـا ال تصلح للمقاومة مـع ّهنأة ءاالستدالل باآلية للربا

  .)١(<مفادها مساوق كربى قبح العقاب بال بيان) ّنأل( إليها  بالنسبةًمورودا
 .هذا متام الكالم يف هذه اآلية

 

وتقريب االستدالل واضح بعد محل كلمة الرسول عىل املثال >: +قوله  •
أن >:  حاصـله+ هنالك وجه آخر للتقريب وهـو للـسيد اخلمينـيو .<للبيان

  أن بعـث الرسـل طريـق-بمناسبة احلكم واملوضوع -املتفاهم العريف من اآلية 
  األحكـاماب هو وصولاملالك كله يف نفي العذفالعباد،  إىل  األحكاملاصإيإىل 
 .العبادإىل 

 إىل  األحكـاملكنـه مل يبلـغ، ً تعـاىل بعـث رسـوال اهللاأنوعىل هذا لو فرضنا 
  املصالحمصلحة منلوجود  من اجلهات أوأو جلهة  سبابلسبب من األ -العباد 

 .العذاب عنهم يفهم من اآلية الرشيفة نفيهذه احلالة فإن العرف يف   -
العباد، فإن هذا  إىل صلت لكنها مل ،غوا األحكامَّوكذا لو فرضنا أن الرسل بل
عـىل حكـم ّ يـدل  ومل يظفر بـامّكلففإذا فحص امل. التبليغ يف حكم عدم التبليغ

َوم{ًموضوع، يكون مشموال لقوله تعاىل  ًا كنا معذ   ح   بعث رسوالَ ُ َ َ َ َْ َ  َ َ ِ
 ُ  ّ، فتـدل}ُ 

 . اآلية عىل الرباءة
                                                 

 .٢٠٥ص ،٣ج: فكار هناية األ)١(
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 وتقريب االستدالل هبا عىل وجه يدفع اإلشكاالت>: ليه بقوله إوهذا ما أشار
 ولـو -إنه ال إشكال يف أن املتفـاهم العـريف مـن اآليـة الـرشيفة : عنها أن يقال

 [إيصال التكاليف إىل ً طريقا كون أن بعث الرسل ي-بمناسبة احلكم واملوضوع 
 مـع انتخـاب لفـظ الرسـول ً خـصوصا-ال أن له جهة موضوعية ، العباد] إىل 

 غّلكنـه مل يبلـ، ًه تعـاىل بعـث رسـوالّ فلو فرضنا أنـ-املناسب للرسالة والتبليغ
، العباد يف شطر من الزمان جلهة من اجلهات ومصلحة من املصالح إىل األحكام

رضورة أن املتفاهم مـن  ؛هبم ألنه بعث الرسولّإنه تعاىل يعذ :ال يمكن أن يقال
وهـذا ،  يكون غاية لعـدم التعـذيبّجة وإمتام احل،اآلية أن البعث ألجل التبليغ

 .واضح 
 إىل دون بعض، كان التعذيب بالنسبة األحكام غ بعضّه بلّوكذا لو فرضنا أن

أهـل بلـد  إىل غّه بلـّ فرض أنوكذا لو،  للوعد يف اآلية الرشيفةًما ال يبلغه خمالفا
 غ مجيـعّأو بلـ، وانقطع بالنسبة إليها ألجـل حـوادث،  دون سائر البلدانّخاص

وانقطع وصول التبليغ ، ثم عرض االشتباه، مجيع البلدان يف عرصه إىل األحكام
 ًفهم عرفـاُفإن يف مجيع تلك الصور ي، سائر األعصار إىل عىل ما هو عليه بالنسبة

 ّجـةالعباد وإمتام احل إىل  األحكام التي هي إيصال-أن الغاية : فةمن اآلية الرشي
ال  األحكام  وجود الرسول بني األمة قبل تبليغهّجمرد فكام أن .حتصل  مل-عليهم

العباد يف حكم عدم التبليغ يف  إىل  التبليغ الغري الواصليصحح العقاب، كذلك
 .)١(<ذلك عند العقل والعرف

 .<..ةّه هو الطريقة العامّإن ظاهر النفي يف اآلية أنل ّاألو واجلواب>: قوله •
 كام يظهر مـن ،بجوابني ّ األولعىل االعرتاض صاحب الكفايةأجاب وقد 

 ّولو سلم اعرتاف اخلصم باملالزمة بني االسـتحقاق والفعليـة، ملـا صـح>: قوله
يف وجوبـه أو ّشـك رضورة أن مـا ، مع وضوح منعـه، ًاالستدالل هبا إال جدال

                                                 
 .٢١ص ،٢ج: نوار اهلدايةأ )١(
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وليس حال الوعيد بالعـذاب فيـه إال ، مته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمهحر
  .)١(<كالوعيد به فيه

 عـرتاف باملالزمـةاالم ّلو سـل خباري األنإ :ّاألول اجلواب :توضيح ذلك
ّ ألن ؛االسـتدالل باآليـة عنـده  ّصحفـال يـ بني فعلية العذاب وبني استحقاقه،

 فال ينفعنا ، وعليهزمةالملنقول با ّ ألنا ال،ً يصري جدليا- حينئذ – االستدالل هبا
 .االستدالل هبا إلثبات الرباءة

بني فعلية العـذاب باملالزمة  يقول األخباريبأن م ّ ال نسلانإ :اجلواب الثاين
األخباري القائل باستحقاق العذاب يف املعـصية املعلومـة ّ ألن ؛وبني استحقاقه

بهــا التوبــة ّليــة فيهــا، إلمكــان تعق املالزمــة بــني االســتحقاق والفعيعّال يــد
 ! املالزمة بينهام يف شبهة املعصية؟يعّوالشفاعة، فكيف يد

 لّوجواب السيد اخلميني عىل االعرتاض األ
 :ما حاصلهّ األول عىل االعرتاض +مام اخلميني وقد أورد اإل

بـل ،  يف فعليتهاوليسالنزاع يف خصوص استحقاق العقوبة م أن ّا ال نسلنإ
. هو يف لزوم االحتياط يف الشبهات وعدمـهّ إنام بني األصويل واألخباريالنزاع 

 . ب الشبهة يف ارتكافال حمذورهللا تعاىل ن من قبل اِّوبعد ثبوت املؤم
ن من عـذاب ِّوحصول املؤمرفع العقوبة الفعلية  يكون ساسوعىل هذا األ

 .اهللا يكفي يف إثبات الرباءة
 وكـون -ف االستدالل هبا عىل مـا ذكـر ّق توّنإ>: بقوله أشار إليه وهذا ما

فـإن نـزاع ، مَّ غري مسل-هو يف استحقاق العقوبة ال فعليتها ّ إنام النزاع يف الرباءة
وبعـد ، هـو يف لـزوم االحتيـاط يف الـشبهات وعدمـهّ إنام األصويل واألخباري

ه فرشب التتن املـشتبه حرمتـ، ن من قبل اهللا ال نرى بأسا يف ارتكاهباّثبوت املؤم
 ليس يف -ن رشعي وترخيص إهلي ِّ ولو بمؤم-إذا كان ارتكابه مما العقاب فيه 

                                                 
 .٣٢٩ص: الكفاية) ١(
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 .ارتكابه حمذور عند العقل
ن من عذاب اهللا يكفي القائل ّرفع العقوبة الفعلية وحصول املؤم: وباجلملة

ون ّولذا ترى يستدل، بالرباءة يف جتويز ارتكاب الشبهات وإن مل يثبت هبا اإلباحة
 .)١(<أمثاله للرباءة ولو مع تسليم كون مفاده رفع املؤاخذةبحديث الرفع و

وقـد أجـاب عـىل  .<ومنه يظهر اجلواب عىل االعرتاض الثاين>: +  قوله•
 :فمن ذلك قني،ّاالعرتاض الثاين عدد من املحق

  عىل االعرتاض الثاينق العراقيّجواب املحق
الزمـان ظـاهر يف ) ان كما( قوله عىل أن ّي يف االعرتاض الثاين مبنما ذكرإن 

إن : بـل نقـول، ّلكن هذا الظهور غـري تـام.  وقت اخلطاب والتكلمداملايض عن
، ّجـةيف كون املايض بلحاظ زمان بعثـة الرسـول وإمتـام احلظاهرة  املباركة آليةا
 .بالعذاب الدنيوي ًاّذا كان كذلك فاليكون العذاب خمتصإو

ة اهللا يف باب العذاب من رعايـة ية ظاهرة يف بيان ما هو سنّأن اآل إىل ًمضافا
 بقـوم ّ، وهذا ال خيـتصم بإيصال األحكاّجةالعدل وعدم العذاب قبل إمتام احل
 . دون قوم وال بعذاب دون عذاب

 )وما كنا معـذبني( عىل جعل امليض يف يه مبنّنأ <وفيه>: وهذا ما ذكره بقوله
ونه بلحـاظ  بداهة ظهورها يف ك؛ وهو خالف ظاهر اآلية،بلحاظ حال اخلطاب

 ال بلحاظ زمان احلال واخلطاب كـام كـان االسـتقبال ّجةمتام احلإزمان البعث و
 ومثله ال .بلحاظ العذاب املنفي ال بلحاظ زمان اخلطابً أيضا يف بعث الرسول

 بل الظاهر منها هو كوهنا بصدد اظهار العـدل ببيـان ، بالعذاب الدنيويّخيتص
متـام إ بعـد البيـان وّالإن يعـذب قومـا أه سبحانه مل يكن من شأنه عـز وجـل ّنأ

َوما كنا ظا ِم { نظري قوله ،ّجةاحل ِ َ  ُ َ عدم اختصاص ذلك بقوم ) ومن الواضح (}َ
                                                 

 .٢٥ص ،٢ج :اهلداية نوارأ )١(
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 . )١(<دون قوم وال بعذاب دون عذاب
ا التصلح ملقاومـة ّية عىل الرباءة من أهنورد عىل أصل االستدالل باآلألكنه 

 .ايا البحثذلك يف ثن إىل  االحتياط، كام أرشناّأدلة
 صفهاين عىل االعرتاض الثاينق اإلّجواب املحق

 اّاق اآليـة ظـاهر يف أهنـيسـن أهو  +صفهاين ق اإلّحاصل ما أفاده املحق
 ما قيل ّتم السابقة، وعليه فال يّمم باألّخمتصةوأهنا غري ة اهللا يف عباده أمجعني، سنّ

ًالدنيوي منفيا قبـل ه إذا كان العذاب ّبالعذاب الدنيوي؛ ألن اآلية اختصاصمن 
ف ّاألخروي منفي باألولويـة، ألنـه أعظـم وأدوم، وتوقـ فالعذاب ّجةإمتام احل
 .  عليه باألولويةّف األشدّ توق يقتيضّجة عىل إمتام احلّاألخف
ن أريد أصل العذاب الـدنيوي فالعـذاب إ: وفيه>: بقوله أشار إليه هذا ماو

 ّجـةف األخف عـىل امتـام احلّوتوقه أعظم وأدوم ّ باألولوية فإنّياألخروي منف
 . باألولوية ّف األشدّيقتىض توق

 ،ن أريد املعاجلة بالعقوبات الدنيوية فال جمرى هلا يف العقوبـة األخرويـةإ و
ن اآلية بنـاء عـىل ّإال أ ذاهتا مؤجلة ّلكوهنا يف حد، لةجر فيها املعاّحيث ال يتصو

 .رّفتدب، املعاجلة بهإىل  أصله ال إىل تسليم إرادة العذاب الدنيوي ناظرة
 ظاهرها عدم وقـوع التعـذيب منـه ّنأعىل االستدالل هبا ب ه ربام يوردّكام أن

 .  بالعذاب الدنيوي الواقع يف األمم السالفةّ قبل البعث فيختصًسابقا
ة املرحومـة ّوهذه األم، تعاىل يف عباده ة اهللاه سنّّن مساقها ظاهر يف أنأ: وفيه

ومن حيث العقوبـة الدنيويـة قـد عرفـت مـا فيهـا مـن ، ايةأوىل بالعناية والرع
 .)٢(<األولوية

                                                 
 .٢٠٥ص ،٣ج:فكار هناية األ)١(
 .٤٢١ص ،٢ج:  هناية الدراية)٢(
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  عىل االعرتاض الثاينجواب السيد اخلميني
ال وجه ال ختصاص اآلية بـاألمم : هو + اخلمينيالسيد حاصل جواب 

 بلحـاظ يـوم احلـساب، ال يكـون) اما كنّ( :ايض يف قولهاملفعل الّ ألن ؛السابقة
ُو  إ ـسان أ زمنـاه طـائره{ : تعـاىللم، ولـذا قـالبلحاظ زمان اخلطاب والـتك َُ َِ َ َ ْ َ ْ َ ٍ

َ ِ
 ُ{ 

 .)١٣: اإلرساء(
 -لكن يفهم من ذلـك األمم السابقة،  اآلية هو عذاب أن موردنا مَّولو سل

 أن التعـذيب -ولو بمناسبة احلكم واملوضوع وكيفية التعبري وإلقاء اخلصوصية
 .ًقبل البيان مل يقع وال يقع أبدا

بـل ، بمنع كوهنا مربوطـة بـاألمم الـسالفة: ًالّأو>: بقولهأشار إليه  وهذا ما
لـزم ٌه عند احلـساب يقـال لإلنـسان الـذي اّمة عليها أنّالظاهر من اآليات املتقد

ًاقرأ كتابك ك  بنفسك ا وم عليـك حـس با{: طائره يف عنقه ِ َِ َ َ َ َْ ََ ََ َ َ َْ َ ْ ْ
ِ ِ

ْ َ وتـرى أن اجلـزاء ، }ْ
، ومـن غـري أن يكـون  أخـرىأن تـزر وازرة وزرعىل ميزان العـدل، مـن غـري 

فـال داللـة فيهـا ، التعذيب بال متامية التبليغ وإرسال الرسول وإيصال التكليف
بـصيغة املـايض عـىل ) امـا كنّـو: (وال داللة لقوله. األمم  إىل عىل كوهنا راجعة

ُ و {: ولـذا قـال، ويعترب امليض بالنسبة إليـه، يوم احلساب إىل فإن النظر، ذلك َ 
ُإ سان أ زمناه طائره َُ ِ َ َ ْ َ ْ َ ٍ

َ    .)١(<مع أن زمان صدور اآلية مل يكن كذلك إال بتأويل }ِ

ن هذه اآليـة فهـي منوطـة بعـدم من الرباءة اذا استفيدت إثم >: +قوله  •
ه اذا ثبت دليل عىل وجوب االحتيـاط ّ أن:أي .<قيام دليل عىل وجوب االحتياط

 .ري الرباءة وعليه فال جت،البيانيكون بمثابة 

                                                 
 .٢٥ص ،٢ج: نوار اهلدايةأ )١(
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}ًَََُّّ 

ٍُ{ 

 تقريب االستدالل  •
 اإلشكاالت املتوجهة عىل االستدالل باآلية •

ü عىل الرباءةًعدم وجدان النبي ليس دليال  
ü ي يساوق عدم الصدورعدم وجدان النب 
ü عىل الرباءة بالدليل االجتهاديّ يدل عدم وجدان النبي 
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}


{
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ْقل ال أجد   ما أو  إ   رما   طاعم  طعمه إال أن ي ون ميتة أو دما مسفوحا أو { ْ َْ َ َ ًَ َ َُ ْ  ً َ ً ََ ًَ َ َ َ َْ ُ ُ  
ِ ُِ ُْ ٍ ِِ َ  َ ُ  َ َ ِ

ُ
ِ

ُ

َ م خ  ر ف
ٍ ِ ِ َ ْ َإنه رجس أو فسقا أهل لغ  اهللا به  من اضطر    باغ وال  د فإن ر ك َ َ َ  ِْ ِ

َ
ٍ َ َ ََ ٍ َ َ ْ َْ  ُ ْ

ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ
َ   ِ

ُ ً ْ ْ َ ٌ ُ

ٌ فور رحيم ٌِ  ُ )١٤٥: األنعام( }َ 

 

 عىل اليهـود الـذين ّ كيفية املحاججة وطريقة الرد’هّن نبيّإن اهللا تعاىل لق
َقل ال أجـد   مـا أو {: زقهم اهللا تعاىل بقوله تعاىلموا عىل أنفسهم ما رّحر ِ ْ ُ َ ِ ُ ِ

َ  ُ...{ ،
 سـوى هـذه  يشء حمرم، مل أجد فيام أوحي إيلّ أينب ’وقد حاججهم الرسول

املحرمات املذكورة يف اآلية، فدلت اآليـة عـىل أن عـدم الوجـدان لـدليل عـىل 
 القـول ّة يـتم وإذا كان كـذلك، فبمقتـىض اآليـ.احلرمة دليل عىل عدم الوجود

بالرباءة يف الشبهات التحريمية، فيام إذا فحصنا ومل نجد الدليل عـىل التكليـف، 
لكن أشـكل . فام مل يوجد دليل عىل حتريمه ال حيكم عليه باحلرمة، وهو املطلوب

 : ؛ منهادةّعىل االستدالل باآلية بإشكاالت متعد
 

  عىل الرباءةًعدم وجدان النبي ليس دليال: ّولاأل اإلشكال
 -غري ما ذكر باآليـة إليه ا أوحيليشء حمرم مم -’إن عدم وجدان النبي

ّ يـدل عدم الوجدان بالنسبة إلينـا، فـالّأما ، ًدليل قطعي عىل عدم التحريم واقعا
  لكـن مل يـصل إلينـا،،مه الـشارعّ قد حرءذ قد يكون اليشإ، ًالتحريم واقعاعىل 
عىل هذا فال يمكن قياس عدم وجدان النبي عىل عدم وجداننا، إذ قـد يكـون و

صل إلينا لضياعه أو غـريه مـن األسـباب، ي لكن مل ،ً واقعاًدليل احلرمة موجودا
: الـشيخ األنـصاري؛ قـال وعىل هذا األساس فاآلية ال داللة فيها عـىل الـرباءة
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 إىل عبـري بعـدم الوجـود عـن التأن يكون يف العدول األمر أن غاية: اإلنصاف>
ويف : الداللة فـال، ولـذا قـال يف الوافيـةّأما  املطلب، و إىل عدم الوجدان إشارة

 .)١(<اآلية إشعار بأن إباحة األشياء مركوزة يف العقل قبل الرشع 
 ’آلية وإن كان موردها الرسـولاص الوارد، فّإن املورد ال خيص: إن قلت

 .’ ية بهغ ختصيص اآلّلكن هذا املورد ال يسو
ص الـوارد، ّ وال ننكر أن املورد ال خيص، باملوردّإننا ال نريد أن نستدل :اجلواب
 فننفيهـا ،’ختصاص اآلية بالنبي ننا تارة نحتمل وجود قرينة عىل اإ: لكن نقول

يوجـد يشء  : أينحتمـل قرينيـة املوجـود،أخرى بأصالة عدم االختصاص، و
قام نحتمل أن يكون مـا نـسب عـدم ه قرينة عىل االختصاص، ويف املّنحتمل أن
عـىل ّ يـدل ’مـن قبلـه  فيدل أن عدم الوجدان’وهو النبي إليه الوجدان

، ً واقعااحلرمة وعدم ’، للمالزمة بني عدم وجدان النبي ًعدم الوجود واقعا
ر ّوهذه اخلصوصية يف املقام يمكن أن تكون قرينة عىل أن عـدم الوجـدان معـذ

، ومع وضوح هذه القرينة التي تكتنف شخص ًعاباعتبار عدم وجود احلكم واق
رية عـدم ّهذا املورد، يمكن أن يكون املوىل قد اعتمد عليها يف مقام بيان أن معذ

العلم  إىل ، لكي يفيد الرباءة، بل بلحاظ أدائهّالشك إىل الوجدان ال بلحاظ أدائه
تامل نا نبحث عـن احلكـم الظـاهري الناشـئ مـن احـّ، مع أنًواقعارمة بعدم احل

صدور البيان واختفائه عنا، ومع اكتناف الكالم بـام يـصلح للقرينيـة ال يمكـن 
 .ك به إلثبات املطلوب وهو الرباءة الرشعية يف حالة عدم الوجدانّالتمس

 عدم وجدان النبي يساوق عدم الصدور: اإلشكال الثاين
 مـا عىل الرباءة، إال أن غايةّ يدل ’ عدم الوجدان عند النبيمنا أنّلو سل

ّ ألن يساوق عدم صدور البيـان مـن الـشارع؛ يبيستفاد منه أن عدم وجدان الن
دائرة الوحي، وعىل هذا فال يعقل أن يكـون  إىل ’ اآلية تنسب عدم وجدانه

                                                 
 . ٢٦ص ،٢ج: صولاأل فرئد )١(
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، إذن غاية ما يستفاد من ’ من الشارع، ولكنه اختفى عىل النبيًالبيان صادرا
ّ ألن  كالمنـا؛ّارج عن حملاآلية هو الرباءة يف فرض عدم صدور البيان، وهو خ

الرباءة عن التكـاليف املـشكوكة التـي مل تـصل إلينـا لـسبب مـن يف كالمنا هو 
 .األسباب كظلم الظاملني وغريه

 عىل الرباءة بالدليل االجتهاديّ يدل عدم وجدان النبي: اإلشكال الثالث
 عـىل اإلباحـة والتـأمني لـيس مـن بـابّدال  ’عدم وجدان النبي ّلعل
أن اآليـة حكمـت باإلباحـة  : أيباب الدليل االجتهادي،ّإنام عميل، والاألصل 

ِهـو ا ي {: من جهة االعتامد عىل بعض العمومـات االجتهاديـة، كقولـه تعـاىل  َ ُ

ًخلق ل م ما   األرض ِ يعا َ َِ ْ َ
ِ  ُ َ  خملوق ّه تعاىل أباح كلّعىل أنّدال ، ال)٢٩: البقرة (}ََ

 ًصاّ الذي قام عىل حتريم بعض األشياء خمصمن الطعومات، وهبذا يكون الدليل
: لتلك العمومات التي دلت عىل احلل، وهـذا مـا أكـده الـسيد الـشهيد بقولـه

ًحيتمل أن يكون قد لوحظ عدم وجدان احلرمـة منـضام>  االجتهاديـة ةّدلـاأل إىل ّ
َهـو ا ي خلـق{: ية يف باب الطعومات مثـل قولـه تعـاىلّة عىل احللّاللفظية الدال َ َ ِ  َ ُ 

ًل م ما   األرض ِ يعا َ ِ ْ َ
ِ  ُ إناطـة الرتخـيص  إىل  يف أن يكون النظرّفال معني ،ً مثال}َ

 .)١(<العميل بعدم الوجدان
 .ّضح أن االستدالل هبذه اآلية عىل املطلوب غري تامّوهبذا يت

                                                 
 .٣٤، ص٥ج: يف علم األصول ثو بح)١(
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}ًََُّْ{ 

 تقريب االستدالل •
 ة لالستدالل باآلية املباركةهّاإلشكاالت املتوج •

ü ة اهللا يف األمم السابقةّاآلية يف مقام اإلخبار عن سن 
ü العقاب ّ عىل الرباءة لعدم نفيها طبيعي ّاآلية ال تدل  
ü عليه اآلية هونفي العقاب قبل البيان ّغاية ما تدل  

 ؤالت حول اآليةتسا •
ü ؟ًهل تشمل الشبهات احلكمية واملوضوعية معا 
ü ؟هل تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية 
ü  ؟ّ أم خمتصة فيام بعدهتشمل ما قبل الفحصهل 
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}
{ 
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}ُوما  ن اهللا َ َ َ َ ِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي  َ  َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ ْ
ِ

ْ ً َ  ِ ِ هم ما  تقون إن َ  ُ َ ُ  َ  ُ

ٌ ب ل  ء عليمَاهللا ِ َ ٍ ْ َ  ُ )١١٥: التوبة( }ِ 

 

 إليـه حاصل االستدالل باآلية املباركة هو أن اإلضالل يف اآليـة املنـسوب
 : حد املعنيني التالينيأبتعاىل حيتمل أن يكون 

حرفني، فعـىل أن يكون اإلضالل بمعنى جعلهم ضالني من :ّاألول االحتامل
وف ؤهذا االحتامل يكون معنى اآلية أن اهللا تعاىل ليس من شأنه بام هـو مـوىل ر

بعباده، أن يؤاخذهم وجيعلهم يف قائمة الضالني مع عدم البيان، كـام يظهـر مـن 
 يف عدد مـن النـصوص القرآنيـة كقولـه <ما كنا>و <ما كان>موارد استعامل مجلة 

َما  ن اهللا ِ ذ{: تعاىل َ ُ َ َ ِر ا مؤمن    مآ أنتم عليه ح  يم  ا بيث من الطيب     َ َ َِ َِ ِ َ ِ َِ ََ َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ُ آل  (}َ
ْوما  ن اهللا ِ عذ هم وأنـت  ـيهم{  وقوله)١٧٨: عمران ِْ ِ َ ََ َ َُ َ  َ ُ ُ َ  وقولـه )٣٣:األنفـال( }َ

ًوما كنت متخذ ا ضل  عضدا{ ُ َ َ  ِْ َ ِ  ُ ُ ُ َ  يف هـذه  فجملة الفعل املـايض.)٥١: الكهف( }َ
املادة منسلخة عن الزمان يف هذه املوارد، فيكون املعنى يف اآلية املباركة التي هي 

 . البحث أن التعذيب قبل البيان ال يليق به تعاىل وال يناسب حكمته وعدلهّحمل
إجياد الضالل، لكن ال بمعنى اإليقاع يف الضاللة؛ ألنه غري  :االحتامل الثاين

مل عىل املعنى الظاهر منه يف املقام وهو ُأن حيّالبد جلرب، ف الستلزامه ا؛ًمراد قطعا
 بمعنى سلب التوفيق عنهم، والطرد من رمحة اهللا تعاىل، فأطلق الـسبب ناخلذال

 مـن رمحتـه إذا م ويطـردهالنـاسوأراد املسبب، واملعنى أن اهللا تعـاىل ال خيـذل 
 . هلمّضلوا وانحرفوا ما مل يبني

 -منيّ بكال املعنيني املتقـد -قت اإلضالل ّركة عل حال فاآلية املباّوعىل كل
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أن اهللا  : أي}  ـمّح  ي  {:  يف قوله تعاىل} م{ :بالبيان هلم، بقرينة قوله تعاىل
البيـان أضـيف هلـم، ّ وحيـث إن  هلم ما يتقـون،ّ إال إذا بنيًتعاىل ال يعاقب قوما

 العقـاب  ال يـستحقون- الوصـول –  يف الوصول، ومـع عدمـهًفيكون ظاهرا
 .والضالل، وهذا هو معنى الرباءة الرشعية

 

 ة اهللا يف األمم السابقةّاآلية يف مقام اإلخبار عن سن: ّاألول اإلشكال
م نظري هذا اإلشكال يف االعرتاض الثاين عىل االستدالل باآليـة الثانيـة ّتقد

مل  تعـاىل نـهأة اهللا تعاىل يف األمم الـسابقة، وار عن سنّمن أن اآلية يف مقام اإلخب
يكن ينزل عليهم العقاب والعذاب إال بعد البيـان، ومثـل هـذا اللـسان يكـون 

 بالعذاب الدنيوي، وال يشمل العذاب اإلهلي يف يوم القيامة، والنكتـة يف ًاّخمتص
الزمـان ب ّوهـو خمـتص <وما كـان>: يف قولهً أيضا ذلك هو استعامل فعل املايض

هـو يف نفـي  البحث ّحملمع أن كام بيناه فيام سبق،  يف االمم السابقة، : أياملايض
 . البحثّالعذاب األخروي ال الدنيوي، فاآلية أجنبية عن حمل

 أن الظـاهر ّمة وتبنيّابه يف اآلية املتقدجوو هو مّتقدهذا اإلشكال  :اجلواب
ذه املادة منـسلخة عـن الزمـان، من استقراء موارد استعامل الفعل املايض، أن ه

َما  ن اهللا ِ ذر ا مؤمن    مآ أنتم عليه ح  يم  ا بيـث مـن {: كام يف قوله تعاىل َ َ ُِ َِ ِ َ َِ َِ ََ   َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ

ِالطيب ُومـا  ن اهللا {:  وقولـه تعـاىل}وما  ن اهللا  ذر ا ـؤمن {: وقوله تعاىل }   َ َ َ َ

َِ عذ هم وأنت  َ َ ْ ُ َ  َ ْ يهمُ ِ ًوما كنت متخذ ا مضل  عضدا{:  وقوله تعاىل}ِ ُ َ َ  ِ ُ َ ِ  ُ ُ ُ َ غري ذلـك  إىل }َ
 وعىل هذا فاآلية بصدد بيان أن اهللا تعاىل سـنخ وجـود ال يمكـن أن ،من املوارد

 .يصدر منه عذاب من دون بيان
  عىل الرباءة لعدم نفيها طبيعي العقاب ّاآلية ال تدل: اإلشكال الثاين
ن املنفـي يف إ يرد عىل املعنى الثاين من اإلضالل، حيـث قيـل هذا اإلشكال
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 بمعنى سـلب ن من العقاب اإلهلي قبل البيان، وهو اخلذالّاآلية هو نوع خاص
التوفيق عنهم، والطرد من رمحة اهللا تعاىل، مع أن املطلوب إثباته إلفـادة الـرباءة 

ذا يـشبه كـالم  هـّالرشعية هو انتفاء طبيعي العقاب والعـذاب اإلهلـي، ولعـل
ف اخلذالن عـىل البيـان غـري ظـاهر ّإن توق>: حيث قال’الشيخ األنصاري

انتفاء نوع مـن العـذاب قبـل ّ ألن ؛)١(<االستلزام للمطلب، اللهم إال بالفحوى 
 :، إال بالفحوى، بمعنى من العذابنوع آخرانتفاء  إىل البيان ال يستلزم اإلرساء
 .ىل انتفاء العذاب األخرويفمن األو، إذا انتفى العذاب الدنيوي

منا أن املنفي ّنا وإن سلّإن هذا اإلشكال ال يمكن قبوله، وذلك ألن :اجلواب
 وهو اخلذالن والطرد مـن رمحـة اهللا  من العذاب اإلهلي،ّيف اآلية هو نوع خاص

ّ ألن يشء آخر؛ وذلـك ّ أي أوًه ال خصوصية لكون العذاب خذالناّإال أن تعاىل،
العريف يلغي خصوصية املورد، كام فعلنا يف اآلية الثانية، فكـأن الفهم واالرتكاز 

 عـىل ّجـةهي منوطة بإقامة احلّ إنام اآلية بصدد بيان أن مسؤولية العبد جتاه املوىل
ّأمـا  و ، والبيان عىل التكليـف فـال مـسؤولية للعبـدّجة فلو مل تقم احلالتكليف،

، وهبـذا ال ً أثـر هلـا عرفـافـال، ًا خاصًاوهو كون العذاب نوعخصوصية املورد 
 .إليها الشيخ األعظم أشار الفحوى التي إىل نحتاج

  عليه اآلية هونفي العقاب قبل البيانّغاية ما تدل: اإلشكال الثالث
 عليه اآليـة ّن غاية ما تدلإ : اإلشكاالت يف املقام وهو أن يقالّ من أهمذاه
وع النفي عدم بيان ما يتقون، خذ يف موضأا تنفي العقاب قبل البيان؛ ألنه ّهو أهن

 ملوضـوع ًولو بعنوان ثانوي ظاهري، وعليـه يكـون وجـوب االحتيـاط رافعـا
 ضـوء يفالقاعدة العقلية، وهي قبح العقاب بال بيـان، والـذي يفيـد األصـويل 

هو إثبات الرباءة الرشعية بنحو تكون معارضة مع دليـل ّ إنام قاعدة قبح العقاب
رتبة الرباءة يف رتبة قاعدة قـبح العقـاب بـال ا كانت إذا ّمأ وجوب االحتياط، و

                                                 
 .٢٥ص ،٢ج : فرائد األصول)١(
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، ومـن ثـم ً الدليل عىل وجوب االحتياط، يكون بياناّفال تنفع؛ ألنه إذا تمبيان، 
 . ملوضوعهاً ورافعا الرباءة عىلًيكون حاكام
َحـ  ي ـ   هـم مـا { ف عىل ما يستفاد من قوله تعاىلّإن ذلك يتوق :اجلواب ْ ُ َُ َ  َ َ 

َ تقون ُ َمـا  تقـون{  فهل يراد من اسم املوصول يف قولـه}َ  ُ  َ  : أي العنـوان األويل}َ
 مـن التكليـف الـواقعي أو ّاألعـم : أيالتكليف الواقعي أم العنـوان الثـانوي،
 الظاهري، كعنوان املجهول واملشتبه؟

 < هلـم حـال احلكـم الـواقعيّحتى يبني>: يكون معنى اآليةّ األول ن كانإف
ّ ألن  لوجوب االحتيـاط؛ًوب االحتياط، ويكون معارضاوهذا بنفسه ينفي وج

 . للحكم الواقعيًاالحتياط ال يكون مبينا
يكون دليل  -الواقعية والظاهرية  األحكام  منّاألعم :أي - إن كان الثاينو

 .ً ظاهرياًاالحتياط يكون بياناّ ألن  ملوضوع الرباءةًوجوب االحتياط رافعا
أن اهللا  : أي- الـواقعييلّالعنـوان األو -لّاألووالظاهر أن املراد هو املعنـى 

 هلـم ّلهم ضـالني، وإذا مل يبـنيّ هلم الواقع ومل يتقـوا، فـسوف يـسجّتعاىل إذا بني
الظاهر مـن اآليـة إناطـة ّ ألن براءة؛ : أي،لهم ضالنيّالواقع ومل يتقوا، فال يسج

لـذي حيـذر اّ ألن  الظـاهر؛ خمالفـةالعقاب واإلضالل بلحاظ خمالفة الواقع، ال
هو احلرام الواقعي وترك الواجـب الـواقعي، وحينئـذ ّ إنام العبد من الوقوع فيه

 .تكون داللة اآلية معارضة لوجوب االحتياط
ار عن أيب عبد ّد ذلك ما ورد يف احلديث الوارد عن محزة بن حممد الطيّويؤي

ِوما  ن اهللا ِ ضل قوما  عد إ{  يف قول عز وجل×اهللا َ َْ ً ْ َ  ِ ُ ُ َ َ َ َذ هداهم حـ  ي ـ   هـم مـا َ ْ ُْ ُ َُ َ  َ َ َ َ ْ

َ تقون ُ  الـذي يرضـيه ّنإفـ )١(<فهم مـا يرضـيه ومـا يـسخطهّحتـى يعـر>:  قال}َ 
 اتّتعلقـ ملبـادئ اإلرادة والكراهـة وهـي مًويسخطه هـو الـذي يكـون مركـزا

تـرك االحتيـاط بـام هـو، ا ّمأالظاهرية،  األحكام اتّتعلقالواقعية ال ماألحكام 
                                                 

 .٣، حّجةباب البيان والتعريف ولزوم احل، ١٦٣، ص١ج: ، الكليني الكايف)١(
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 الواقعيـة يكـون األحكـام تـرك إىل  يتقـى منـه، نعـم بلحـاظ أدائـهًافليس شيئ
 .رّللتحذًموضوعا 

ضح داللة اآلية املباركة عىل الرباءة، وهـو أن اهللا تعـاىل ال يعاقـب ّوهبذا تت
 إال بعد بيان احلكم الواقعي له، ومن املعلوم أن وجـوب االحتيـاط لـيس ًأحدا
ــا ــة ناًبيان ــاط،  للواقــع، وعــىل هــذا تكــون اآلي ــة بنفــسها لوجــوب االحتي في

 .ّفاالستدالل باآلية عىل الرباءة الرشعية تام
 

 :ة تساؤالتّاإلجابة عىل عد ينبغيبعد بيان متامية داللة اآلية عىل الرباءة، 
 ؟ًهل تشمل الشبهات احلكمية واملوضوعية معا: ّاألول السؤال
كميـة وعـدم شـموهلا للــشبهة  بالـشبهات احلّا ختـتصّالظـاهر أهنـ :اجلـواب

ْحـ  ي ـ   هـم{: املوضوعية، والنكتة يف ذلك هو التعبري بالبيان، حيـث قالـت ُ َُ َ  َ َ ..{ 
 من البيان هو اخلطاب، ومن الواضح أن بيان اخلطاب هو مـن شـأن ًوالظاهر عرفا

يء ب جمـّ بالشبهة احلكمية التي يرتقـّخمتصةع، وحينئذ تكون اآلية ّاملوىل بام هو مرش
 .الشبهة املوضوعية فال يرتقب جميء اخلطاب والبيان فيهاّ أما اخلطاب فيها، و

 هل تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية؟: السؤال الثاين
 .ّإهنا ختتص بالشبهة التحريمية :اجلواب
:  بالشبهات التحريمية بقرينـة قولـه تعـاىلّن اآلية املباركة ختتصإ :قد يقال

َح  ي    { َ  َ َُ َهم ما  تقون  ُ  َ َ ْ  واالتقاء هو االجتناب عام يتحذر منه اإلنـسان، ومـن }ُ
 إضافتهّأما  الفعل، و إىل يضافّ إنام الواضح بمقتىض الفهم العريف أن االجتناب

عنايــة لتــصحيح  إىل ه بحاجــةّ، إال أنــً معقــوالًالــرتك، فهــو وإن كــان أمــراإىل 
ايـة، فمقتـىض القاعـدة هـو اإلضافة، وحيـث ال قرينـة عـىل إعـامل تلـك العن

 .االختصاص بالشبهة التحريمية
، فـال ًنه حتى لو قلنا أن اآلية فيها إطالق يشمل الشبهة الوجوبية أيـضاإثم 
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قـرب مـن شـموهلا للـشبهات أإشكال يف أن شمول اآلية للشبهات التحريمية 
الوجوبية بحسب حاق اللفظ والفهم العريف، وتظهر ثمرة ذلك عند التعـارض 

ة التـي ّ وبني األدلـ- لو متت - هبا عىل وجوب االحتياطّ التي استدلةّدلاألبني 
 .استفيد منها إثبات الرباءة الرشعية

 ؟ّ أم خمتصة بام بعدههل تشمل ما قبل الفحص: السؤال الثالث
 أن اآليـة تثبـت الـرباءة ّبعـدما تبـني . بام بعد الفحصّخمتصةّإهنا  :اجلواب

م من الشارع وعدم وصوله، وهذا بخالفه يف آيـة الرشعية يف مورد صدور احلك
الرباءة يف مورد عـدم الـصدور ىل ع ةّ الدالً<بني حتى نبعث رسوالّوما كنا معذ>

 يف قولـه <هلـم>ـ البحث هو التعبـري بـّال يف عدم الوصول، والنكتة يف اآلية حمل
عـريف ة عىل اعتبار الوصول، لكن ليس بحسب املتفـاهم الّ الدال< هلمّحتى يبني>

أن يكـون يف ّالبـد ، بـل املـراد منـه أن البيـان ّمكلـف ّمن الوصول الفعيل لكل
ق ّ يف حتقـٍكـافو ه، وهـّانـظ عنـه يف مّكلـف لو فحص املمعرض الوصول فيام

 .ف عىل أكثر من هذا املقدارّاإليصال املتعارف، وال يتوق
قبـل  بام بعد الفحـص، وغـري شـاملة ملـا ّخمتصةوبناء عىل هذا تكون اآلية 

 بالـشبهة احلكميـة ّخمتـصةل أن الرباءة املستفادة من هذه اآلية ّالفحص، فتحص
ن منهـا هـي الـشبهة التحريميـة إن مل نـدع اختـصاصها ّدون املوضوعية واملتيق

 . بام بعدهّخمتصةهي ّإنام ا ال تشمل ما قبل الفحص، وّبذلك، كام أهن
ا ّ أهنـّاآليـة املباركـة وتبـني الكالم يف االستدالل عىل الرباءة هبذه ّوهبذا يتم

 .ة إلثبات املطلوبّتام
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 :  هبا عىل الرباءة هيّستدلااآليات التي 
َال ي لف اهللا  فسا إال ما آتاها{:  قوله تعاىل:ُاآلية األوىل • َ َُ  

ِ ً َْ َ ُ  .)٧: الطالق( }ُ 
 إطالقه للتكليف واملـال والفعـل، وهـو أن اسم املوصول يشمل ب:بتقريب

 هـو ًف بتكليف إال إذا آتـاه، ومعنـى اإليتـاء عرفـاِّعىل أن اهللا تعاىل ال يكلّيدل 
 . اآلية عىل نفي االحتياط جتاه التكليف غري الواصلّ، فتدلّكلفامل إىل الوصول

بأن إطالق اسم املوصـول وإرادة املعنـى  +  اعرتض الشيخ األنصاري•
اسم املوصول بلحـاظ شـموله الفعـل يكـون ّ ألن ؛املقام غري معقولاجلامع يف 
، ً مطلقـاً، وبلحاظ شموله للتكليـف يكـون مفعـوال<يكلف> به للفعل ًمفعوال

وعىل هذا تكون هيئة الربط بني الفعل واملفعول مـستعملة يف نـسبتني متبـاينتني 
ري معقـول، غـا ّإمـمتغايرتني؛ وهو من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وهـو 

 إىل ؛ ألنه خـالف الظهـور فيحتـاجًوعىل فرض معقوليته فهو غري صحيح إثباتا
 .قرينة
   باإلمكـان انتـزاع معنـى جـامع بـني النـسبتني:ق العراقـيّأجاب املحقـ •

 ًاّستدالل باآليـة يكـون تامـ وعىل هذا فاال-نسبة املفعول به واملفعول املطلق -
 .وال إشكال فيه

إن أراد مــن اجلــامع بــني  +ق العراقــي ّ املحقــ بــأنصنّف وأجــاب املــ•
يمكـن إثباتـه   من هاتني النسبتني، الّالنسبتني هو افرتاض نسبة ثالثة مباينة لكل
هذه النسبة الثالثة مفهوم مباين ّ ألن باإلطالق وقرينة احلكمة يف اسم املوصول؛

ينها، وكوهنا أوسـع  فيام بًلنسبة املفعول املطلق واملفعول به، واملفاهيم متباينة ذاتا
ك بـاإلطالق ّ ال يوجب عدم التباين الذايت، وعليه فـال يمكـن التمـسًمصداقا
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 .إلثبات املفهوم األوسع
 غـري ًأن أصل وجود مثل هذه النـسبة الثالثـة ولـو مفهومـا إىل ًهذا مضافا

 .ممكن؛ لعدم وجود نسبة متالئمة مع كال النسبتني االخريتني يف اللغة العربية
 من اجلامع بني النسبتني اجلامع احلقيقي بني النسبتني، فـريد عليـه وإن أراد

 .عدم معقولية فرض جامع حقيقي بني النسب
ّإنـام وهو اجلواب الصحيح، وهو عدم وجـود نـسبتني، و:  اجلواب الثاين•

اسـم املوصـول ّ ألن املفعول به؛ وذلـك إىل نسبة واحدة وهي نسبة اسم املصدر
، ومن ثم ال تكـون ً مطلقاً مفعول به وليس مفعوالبلحاظ شموله للتكليف هو

 .هي نسبة واحدة يف مجيع االحتامالتّإنام هناك نسبتان، و
أن ّالبـد ة، ّمعلقة عىل عدم االحتياط أو غري ّمعلق ملعرفة أن اآلية هل هي •
 النسبة بني التكليـف وهـو الفعـل وبـني املفعـول بـه وهـو اسـم ًالّص أوّنشخ

  نسبة املوردية؟م السببية أاملوصول هل هي نسبة
ذا ورد إ كانت نسبة الـسببية، فاآليـة تكـون بمفـاد الـرباءة العقليـة، فـنإف

إذا كانت النسبة نسبة املوردية، فال يرتفع ّأما االحتياط فسوف يرفع موضوعها، 
يقع التعارض بينها وبـني دليـل وجـوب ّإنام  االحتياط، ويءموضوعها عند جم

 .املعنيني هو املوردية ال السببيةاالحتياط، والظاهر من 
الظاهر شمول اآليـة للـشبهات الوجوبيـة والتحريميـة؛ إلطـالق اسـم  •

 .املوصول
 الظاهر شمول اآلية للشبهات املوضوعية واحلكميـة،كام أن الظـاهر مـن •

املقصود مـن اإليتـاء هـو جعـل ّ ألن اآلية عدم شموهلا ملا قبل الفحص؛ وذلك
 فـرد فـرد مـن ّكـل إىل ، ال أن يوصـلّكلـفاملىل  إاحلكم يف معرض الوصـول

ق إذا كانـت مـدارك التكليـف موجـودة يف ّني، وعىل هذا فاإليتـاء متحقـّكلفامل
 .ةالسنّوالقرآن 
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ًوما كنا معذ   ح   بعث رسوال{: تعاىل  قوله:اآلية الثانية • ُ َ َ َ َْ َ  َ َ ِ
 ُ  ُ َ  .)١٥: اإلرساء( }َ

وكناية عن إيصال املثال ملطلق البيان، بعد محل كلمة الرسول عىل : بتقريب
يكون املعنى أن اهللا تعاىل ليس من شأنه أن يعاقـب أحـدا حتـى  والبيان، ّجةاحل
 .  له احلكمّيبني

 : م بعدد من اإلشكاالت وهيّ اعرتض عىل االستدالل املتقد•
 عليه اآلية املباركة هو نفي فعلية العذاب ّأن غاية ما تدل :ّاألول  االعرتاض

 ّ استحقاقه، ولعل ذلك من باب عفوه تعاىل عن عباده، وهذا خارج عن حمـلال
 .النزاع

إن نفي العذاب ألجل عدم االستحقاق ولـيس لعـدم الفعليـة،  :واجلواب
أن  : أي،م نفي الـشأنيةئ الذي يال<ما كنا>بـوالقرينة عليه هو تعبري اآلية املباركة 

 .دم االستحقاقعل فيكون نفي العذابالعذاب غري الئق بنا، 
العقاب الدنيوي واىل سرية اهللا  إىل أن اآلية املباركة ناظرة :االعرتاض الثاين

مـة مـن األمـم إال بعـد أن أتعاىل يف األمم السابقة، وأنه تعاىل مل ينزل عقابه عىل 
 كالمنـا يف ّ، وهـذا أجنبـي عـن حمـلّجـة، ويقيم عليهم احلًيرسل إليهم رسوال

 .رشيعتنا
 . حكم عقيل غري قابل للتخصيص)قبح العقاب بال بيان( ً:الّأو: واجلواب

 . سياق اآلية هو نفي الشأنية وليس اإلخبار عن األمم اهلالكةّأن : ًوثانيا
 لالستدالل باآلية عىل الـرباءة هـو أن تنفـي العـذاب يف صنّف مناقشة امل•
ىل الـرباءة ة عـّ اآليـة املباركـة دالـّنإلنـا وقلنـا ّولو تنز. يف الصدورّشك حالة ال

 ّه إذا تـمّا تكون بمستوى قاعدة قبح العقاب بال بيـان، بمعنـى أنـّالرشعية، فإهن
 . ملوضوعهاًالدليل عىل وجوب االحتياط يكون رافعا

َقل ال أجد   ما أو  إ   رما   طـاعم  طعمـه إال أن ي ـون { :اآلية الثالثة • ُ َُ َ ََ َ  
ِ ُِ ُْ ٍ ِِ َ ََ ً َ َ ُ  َ َ ِ ْ ُ

ِ
ُ

ميتة أ
َ ً َ ْ ٍو دما مسفوحا أو  م خ  رَ ِ ِ َ ْ َ ْ َْ ً ُ ْ  ً َ{. 
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بتقريب أن اآلية دلت عىل أن عدم وجدان دليـل عـىل احلرمـة، دليـل عـىل 
 القـول بـالرباءة يف الـشبهات ّعدم الوجود، وإذا كان كذلك فبمقتىض اآلية يتم

 .التحريمية، فيام إذا فحصنا ومل نجد الدليل عىل التكليف
 : دةّباآلية بإشكاالت متعدلكن أشكل عىل االستدالل 

عـدم ّ ألن  عـىل الـرباءة؛ًعدم وجدان النبـي لـيس دلـيال :ّاألول اإلشكال
عـدم الوجـدان ّأمـا ، ًدليل قطعي عىل عدم التحـريم واقعـا ’وجدان النبي

 .ًحلرمة واقعاعىل عدم اّ يدل بالنسبة إلينا، فال
 - الـرباءةم داللتـه عـىل ّلو سـل -’عدم وجدان النبي  :اإلشكال الثاين

 .ه يساوق عدم الصدورّنإف
عــىل اإلباحــة ّدال  لعلــه ’إن عــدم وجــدان النبــي :اإلشــكال الثالــث
باب الدليل االجتهادي، مـن جهـة ّإنام العميل، و األصل والتأمني ليس من باب

ُ هو ا ي خلق ل م مـا {: االعتامد عىل بعض العمومات االجتهادية، كقوله تعاىل َ ََ َ ِ  َ ُ

ِ  األرض ْ َ
ً ِ يعاِ َ{. 

َوما  ن اهللا ِ ضل قوما  عد إذ هداهم حـ  ي ـ  {: قوله تعاىل> :اآلية الرابعة • ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ ْ
ِ

ْ ً ََ  ِ ُ َ َ َ

ٌ هم ما  تقون إن اهللا ب ل  ء عليم ِ َ ٍَ ْ َ  ُ ِ َ  ُِ َ ُ  .)١١٥: التوبة( }َ  
حـد أوفق تعاىل حيتمل أن يكون  إليه بتقريب أن اإلضالل يف اآلية املنسوب

 : املعنيني التاليني
أن يكون اإلضالل بمعنى جعلهم ضالني منحرفني، فعـىل  :ّاألول االحتامل

وف ؤهذا االحتامل يكون معنى اآلية أن اهللا تعاىل ليس من شأنه بام هـو مـوىل ر
بعباده أن يؤاخذهم وجيعلهم يف قائمة الضالني مع عدم البيان، فيكون املعنى أن 

 . يليق به تعاىل وال يناسب حكمته وعدلهالتعذيب قبل البيان ال
 بمعنى سلب التوفيق عـنهم، نإجياد الضالل، وهو اخلذال: االحتامل الثاين
 ويطرده من رمحته إذا ً تعاىل، واملعنى أن اهللا تعاىل ال خيذل أحداتهوالطرد من رمح
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  . لهّ وانحرف ما مل يبنيّضل
 :ا منه؛بإشكاالتستدالل باآلية شكل عىل االُلكن أ

 ة اهللا يف األمم السابقةاآلية يف مقام اإلخبار عن سنّ :ّاألول اإلشكال
 أن الظـاهر مـن ّمـة وتبـنيّوجوابه يف اآليـة املتقدهو م ّتقد هذا اإلشكالو

 .استقراء موارد استعامل الفعل املايض، أن هذه املادة منسلخة عن الزمان
 .يها طبيعي العقاب عىل الرباءة لعدم نفّاآلية ال تدل :اإلشكال الثاين

 يرد عىل املعنى الثاين من اإلضالل، حيـث قيـل أن املنفـي يف شكالهذا اإل
 بمعنى سـلب ن من العقاب اإلهلي قبل البيان، وهو اخلذالّاآلية هو نوع خاص

التوفيق عنهم، مع أن املطلوب إثباته إلفادة الرباءة الرشعية هـو انتفـاء طبيعـي 
 .العقاب

 من العـذاب اإلهلـي، ّن املنفي يف اآلية هو نوع خاصمنا أّلو سل :واجلواب
الفهـم ّ ألن يشء آخر؛ وذلك ّ أي أوًه ال خصوصية لكون العذاب خذالناّإال أن

 .واالرتكاز العريف يلغي خصوصية املورد
ا تنفي العقاب قبل البيـان؛ ّ أهن، عليه اآليةّن غاية ما تدلإ :اإلشكال الثالث

م بيان ما يتقـون، ولـو بعنـوان ثـانوي ظـاهري، خذ يف موضوع النفي عدأألنه 
 . ملوضوع القاعدة العقليةًوعليه يكون وجوب االحتياط رافعا

َحـ  ي ـ   هـم مـا { ف عىل ما يستفاد من قوله تعاىلّإن ذلك يتوق: اجلواب ْ ُ َُ َ  َ َ 

َ تقون ُ َمـا  تقـون{ فهل يراد من اسم املوصول يف قولـه }َ  ُ  َ  : أييلّالعنـوان األو }َ
 مـن التكليـف الـواقعي أو ّاألعـم : أيالتكليف الواقعي أم العنـوان الثـانوي،
 الظاهري، كعنوان املجهول واملشتبه؟

 < هلـم حـال احلكـم الـواقعيّحتى يبني>: يكون معنى اآليةّ األول  كاننإف
ّ ألن  لوجوب االحتيـاط؛ًوهذا بنفسه ينفي وجوب االحتياط، ويكون معارضا

 .نا للحكم الواقعياالحتياط ال يكون مبي



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٢٠  ١ ج-ُ

الواقعيـة والظاهريـة يكـون دليـل  األحكـام  منّاألعم : أيإن كان الثاينو
 .ً ظاهرياًاالحتياط يكون بياناّ ألن  ملوضوع الرباءةًوجوب االحتياط رافعا

 ل، فيكون املراد من اسم املوصول يف قولـهّوالظاهر أن املراد هو املعنى األو
َما  تقـون{ ُ  َ لواقعي، وحينئذ تكون داللة اآلية معارضة لوجوب  هو التكليف ا}َ

 .االحتياط
 بالــشبهات احلكميــة وعــدم شــموهلا ّمــة ختــتصّالظــاهر أن اآليــة املتقد •

َ حـ  {: للشبهات املوضوعية، والنكتة يف ذلك هو التعبري بالبيان، حيث قالـت

ْي    هم ُ َُ َ  َ. ..{. 
، وغـري شـاملة ملـا قبـل  بـام بعـد الفحـصّخمتـصةكام أن الظاهر أن اآليـة 

 .الفحص
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 ّ وجوه األدلة- بمعنى الوصول أن يكون الورود: املرحلة األوىل •
 ما ذكره السيد اخلوئي. ١
 الورود يستبطن الوصول ال الصدور. ٢

 هي الواقعي املراد من النهي يف الرواية هو الن: املرحلة الثانية •
 عالم يف داللة احلديث عىل الرباءة وعدمهاأقوال األ •

ü الداللة عىل الرباءةّاحلديث تام: ينصارالشيخ األ  
ü عىل الرباءةّاحلديث اليدل: صاحب الكفاية  
ü عدم داللة احلديث عىل الرباءة: ق النائينيّاملحق 
ü عدم داللة احلديث عىل الرباءة:ق العراقيّاملحق 
ü لرباءة يف خصوص الشبهات التحريميةا: السيد اخلوئي 
ü مطلقاداللة احلديث عىل الرباءة: السيد اخلميني ً 
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، حديث اإلطالق : منها؛ة رواياتّ األصوليون عىل الرباءة الرشعية بعدّاستدل
 .)١(< مطلق ح  يرد فيه ن ء  ّ >: قال أنه ×وهو ما روي عن اإلمام الصادق 

اإلطـالق هـو ن مفاد الروايـة إ :وتقريب االستدالل بنحو ساذج بأن يقال
ق الـورود، فيكـون ّ هني، فمع عدم وصول النهي ال يتحقهمل يرد في والتوسعة ما

 .، وهو معنى الرباءة الرشعيةً مطلقااليشء
 : ف عىل البحث يف مرحلتنيّتوقوحتقيق الكالم يف االستدالل هبذه الرواية ي

 .بمعنى الوصول أن يكون الورود :املرحلة األوىل
 . الواقعي النهي املراد من النهي يف الرواية هو:املرحلة الثانية

حتـى (عل غايـة يف الروايـة ُالورود الذي جثبات أن وىل إلفي املرحلة األف
ود هو الصدور فهو  هو الوصول ال الصدور، إذ لو كان معنى الور)يرد فيه هني

ّأمـا وصول احلكم الرشعي، يف ّشك كالمنا فيام إذا ّ ألن  كالمنا،ّخارج عن حمل
 احلكم من الشارع أم ال، فهذا خارج عـن صدرلو شككنا يف الصدور ومل نعلم أ

ــا؛ّحمــل ــ : أيهــذا الفــرضّ ألن  كالمن ــني ّشك ال يف الــصدور مــورد اتفــاق ب
يف ً أيـضا اءة الـرشعية، كـام ال إشـكالني يف جريـان الـربخبارياألصوليني واأل

م ّالطاعة، كـام تقـدّحق جريان الرباءة العقلية يف هذا املورد حتى بناء عىل قاعدة 
يف ّشك يف حالـة الـّأمـا يف الوصـول، ّشك الطاعة جتري يف الّحق من أن أصالة 

ّحـق الصدور فهو جمرى ألصالة الرباءة عند اجلميع حتى عند من يقول بأصالة 
عة، فاخلالف بني األصوليني بني من يقول بقاعدة قـبح العقـاب بـال بيـان الطا

 .يف الوصولّشك فيام لو ينحرص الطاعة ّحق وبني من يقول ب
                                                 

 .٣ بغري العربية، حت، باب جواز القنوتأبواب جواز القنو ،١٧٤، ص٢٧ج: وسائل الشيعةانظر  )١(
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وكذلك اخلالف بني األصوليني القائلني بقاعدة قبح العقاب بال بيان وبني 
يف الوصـول مـع وجـود احـتامل الـصدور، ّشك هو يف حالة الـّ إنام نيخبارياأل
ون خبـارياألّأمـا ن بقاعدة قـبح العقـاب بـال بيـان يقولـون بـالرباءة، ولقائلفا

  .فيقولون باالحتياط
أن  إىل ني أنفـسهم، حيـث ذهـب الـبعضخبـارينعم يوجد خالف بني األ

 ّ، والبعض اآلخر خـصًيف الشبهات التحريمية والوجوبية معاجيري االحتياط 
 .ن شاء اهللا تعاىلإ ًالّ بيانه مفصجريان االحتياط يف التحريمية فقط، كام سيأيت

 . أن نثبت أن الورود بمعنى الوصول ال الصدورّالبد يف املرحلة األوىل  ًإذا
ّالبـد  -بعد التسليم بأن املراد من الورود هو الوصـول -املرحلة الثانيةويف 

أن يقـع البحـث يف أن الـرباءة الثابتـة هبـذا احلـديث هـل هـي نافيـة لوجــوب 
  دليل عىل االحتياط؟ّ موضوعها يرتفع لو دلاالحتياط أو أن

 هو النهي بعنوانـه )حتى يرد فيه هني(ن املراد من النهي يف الرواية إ قلنا نإف
الواقعي، فال إشكال يف أن مفاد الرواية يكون نفي االحتياط ويكون  : أياألويل

جد فيه  ال يو اليشءن هذاإ مع مفاد الرواية؛ ألهنا تقول ًدليل االحتياط معارضا
هنـي ظـاهري، ّإنـام  وً واقعيـاًالنهي يف االحتياط فهو ليس هنيـاّأما هني واقعي، 

 .فيكون بمستوى أعىل من قاعدة قبح العقاب بال بيان
 : أين املراد من النهي يف الرواية هـو النهـي بعنوانـه الثـانوي،إإذا قلنا ّأما 
 دليـل االحتيـاط  من النهي الواقعي والظاهري، ففي هـذه احلالـة يكـونّاألعم
خذ يف موضوع الـرباءة عـدم وصـول النهـي، وإن أ ملوضوع الرباءة؛ ألنه ًرافعا

 .، واالحتياط يقول جعلت النهيً ظاهرياًكان هنيا
 

وهــي أن يكــون املــراد مــن الــورود يف الروايــة هــو  - املرحلــة األوىلّأمــا 
 إىل  بـني الـصدور والوصـول، كـام ذهـبّمرددن الورود إ فقد يقال -الوصول
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ف عىل عدم صدق الورود ّتوقتوداللته >: حيث قال + ذلك صاحب الكفاية
غـري  إىل إال بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الـشارع ووصـل

إمجـال  إىل  فالرتدد يف كون الـورود بـني الـصدور والوصـول يـؤدي)١(<واحد 
قـني ّ االسـتدالل، ومـن هنـا تـصدى بعـض املحقّيتم ع اإلمجال الالرواية، وم

 .إلثبات أن املراد منه هو الوصول، بأحد الوجهني التاليني
 ما ذكره السيد اخلوئي: ّاألول الوجه

  بتقريب،أن املراد بالورود هو الوصول األصول يف مصباح +حيث ذكر 
  :ةاحتامالت ثالث فيه ) يشء مطلقّكل(ن اإلطالق الوارد يف الرواية أ

مـن أن مفـاد الروايـة هـو  + مـا ذكـره املـريزا النـائيني :ّاألول االحتامل
الالحرجية األصلية قبـل ورود الـرشيعة، وعـىل هـذا يكـون مفـاد الروايـة أن 

أن  : أيلية مطلقة ومرسلة حتـى يـرد هنـي مـن الـشارع،ّاألشياء بعناوينها األو
حكـم العقـل  إىل يف مقام اإلرشادواية الراإلطالق فيها بمعناه اللغوي؛ فتكون 

ح العقاب بال بيان، وعىل هذا األساس تكون الرواية أجنبية عن االسـتدالل ببق
بعد ثبوت الـرشيعة وحكمهـا بحرمـة أشـياء ّشك عىل إثبات الرباءة يف حالة ال

 .)٢( أخرىية أشياءّوحل
 عن هذا االحتامل، بأنه خالف الظاهر مـن خطـاب وأجاب السيد اخلوئي

إن >: يف كالم الشارع هو املولوية ال اإلرشادية، حيث قـالّ ألن األصل الشارع؛
اإلطالق وإن كان بمعنى اإلرسال، إال أن محله عىل الالحرجية األصلية خالف 

 ظاهر احلكم الصادر يف كالم الشارع أو من هو بمنزلته كونه حكـام ّنإفالظاهر، 
                                                 

 .٣٤٢ص:  الكفاية)١(
 عـالم يف األلقـواأاسـتعراض  ، سوف نذكر عبارتـه عنـد٣١٧ص ،٣ج: قريراتت أجود ال)٢(

 .ّاحلديث، يف التعليق عىل النص
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 .)١(<ً إرشادياًاّ رشعيً أو حكامًاّ عقليً ال حكامًرشعيا
 : أيأن يراد مـن اإلطـالق اإلطـالق الـرشعي ال العقـيل، :االحتامل الثاين

 مـا مل يـرد فيـه ً يشء مباح واقعـاّيعني كل...  يشء مطلقّاإلباحة الواقعية، فكل
 .هني، سواء محلنا الورود عىل الصدور أم عىل الوصول

 .ثض لالحتامل الثالّضح بعد التعرّوجواب هذا االحتامل يت
يكون أن : -منيّ بعد بطالن االحتاملني املتقدَّ وهو املتعني- االحتامل الثالث

 ّاإلباحـة الظاهريـة، وبـذلك يـتم : أي،راد من اإلطالق اإلطـالق الـرشعيامل
 .االستدالل هبذه الرواية

َوملنـة، ّل أن اإلباحة الظاهريـة هـي املتعييملاذا ق :إن قيل املـراد  ال يقـال إن ِ
 اة هي اإلباحة الواقعية؟ّغيباإلباحة امل

 ذلـكون احتامل اإلباحة الواقعية غري معقول أو غـري عقالئـي؛ إ :اجلواب
الصدور، وعىل ا ّإم يراد به الوصول وا ّإمالورود الذي جعل غاية لإلباحة، ّألن 

 .كال الوجهني ال يعقل أن يكون املراد منه اإلباحة الواقعية
خـذ حكـم أ فلعدم معقوليـة ؛عنى الوصولوهو أن الورود بمّ األول عىلا ّمأ

هـذا معنـاه تقييـد احلرمـة ّ ألن  بعدم العلم باحلرمة،ًواقعي وهو اإلباحة مرشوطا
 .خذ العلم باحلكم يف موضوع نفسه، وهو حمالأالواقعية بالعلم هبا، وهو من 

 ؛هـو غـري ممكـن، وبالعـاملني هبـا األحكـام يلزم اختصاص : أخرىبعبارة
مـستلزم للتـصويب املجمـع عـىل > :ب، وبعبارة السيد اخلوئيالستلزامه التصوي

 .)٢(<بطالنه
 ّكـل> : فتكون العبـارة حينئـذ-وهو أن يراد بالورود الصدور -الثاين ا ّمأو

 ومن الواضح أن هذا ال معنى لـه؛ ،<ًا ما مل يصدر عنه هني واقعًيشء مباح واقعا
                                                 

 .٢٥٦، ص٣ج:  األصول دراسات يف علم)١(
 .املصدر نفسه )٢(



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٢٨  ١ ج-ُ

هي الواقعي، فهو حمال؛ ألنـه ألنه إن أريد بذلك تقييد اإلباحة الواقعية بعدم الن
م يف ّيف موضوع الـضد اآلخـر، وهـو حمـال، كـام تقـدً قيدا ّخذ عدم الضدأمن 
 .انّاإلباحة الواقعية والنهي الواقعي متضادّ ألن ل؛ّ األوقسمال

 ّجمـرد <ً ما مل يصدر عنه هني واقعـاً يشء مباح واقعاّكل>وإن أريد من عبارة 
 وهو النهي، فالضد اآلخـر ًكن هذا الضد موجوداه متى مل يّبيان واقعي، وهو أن

، لكن هذا غري معقـول؛ ألنـه لغـو وحتـصيل حاصـل، ًوهو اإلباحة يكون ثابتا
 ّنإفـك، ّأن يتحـر إىل  يشء ساكنّ كل:نظري أن يقال>: +وبتعبري السيد اخلوئي

حدمها يرتفع اآلخر، كام أق ّية واحلرمة الواقعيتني ضدان ال جيتمعان، فبتحقّاحلل
ضح أن املراد من الورود هو الصدور، ومـن ثـم ّوهبذا يت. )١(<يف مجيع األضداد 

 . االستدالل بالرواية عىل الرباءةّيتم
 مناقشة ما ذكره السيد اخلوئي

 من بيان الفرق بني احلكم الـرشعي واخلطـابّالبد ضح هذه املناقشة، ّلكي تت
احلكـم >:  بيـنهام، بقولـهزّ ميـصنّفم يف احللقة األوىل أن املـّالرشعي، حيث تقد

 من اهللا تعاىل لتنظيم حياة اإلنسان، واخلطابات الـرشعية درارشيع الصتالرشعي هو ال
 )٢(<ة مربزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي احلكم الرشعي نفـسهيف الكتاب والسنّ

يف مقام الثبوت من اإلرادة والكراهة هو فاحلكم الرشعي هو ذلك اليشء الذي 
 .اخلطاب الرشعي فهو املربز للحكم الرشعيا ّمأصلحة واملفسدة، واملالك وامل

ال حمـذور أن :  الفرق بني احلكم الرشعي واخلطاب الرشعي نقولّإذا تبنيف
نحمل اإلباحة عىل اإلباحة الواقعية، والورود عىل الصدور، وال يلـزم مـا ذكـر 

لـيس هـو اخلطاب ّ ألن خذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم؛أمن حمذور، وهو 
خـذ العلـم أكاشف عن احلكـم، فـال يلـزم حمـذور التـصويب إذا ّإنام احلكم و

                                                 
 .٢٥٧ص:  املصدر السابق)١(
 .١٦ص:  احللقة األوىل)٢(
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 .باخلطاب يف موضوع احلكم
يف موضوع الضد اآلخر؛ ملا ذكرنا ً قيدا خذ عدم الضدأوكذلك ال يلزم حمذور 

 . للخطاب الرشعيًاّ ليس ضد-وهو اإلباحة الواقعية -من أن احلكم الرشعي 
تقييـد احلرمـة الواقعيـة بـالعلم بخطاهبـا، وهـذا ال هو  غاية ما يلزم ، نعم
حد أإذن فرق بني تعليق . خفات بالعلم نظري تقييد مسألة اجلهر واإل؛حمذور فيه

حد الضدين عىل عـدم أالضدين عىل عدم اآلخر وبني أن يكون التعليق لوجود 
 .الكاشف عن الضد اآلخر

ة وهي ّ بيان نكتة مهموكذلك ال يلزم حمذور اللغوية؛ إذ لعل الرواية بصدد
أن املالكات الواقعية للحرمة ال تأثري هلا، إال إذا تصدى الشارع جلعـل خطـاب 
عىل أساسها، بمعنى أن صدور اخلطاب من الـشارع لـه دخـل يف متاميـة مـالك 

 لتوجيـه كـالم )١(يف الرسائل +احلرمة، وهذا نظري ما ذكره الشيخ األنصاري 
، ّحجـةالـدليل العقـيل لـيس  إىل  القطع املـستندأن إىل ني الذين ذهبواخبارياأل

 ذلـك ّنيُ، إال إذ بًيمكن أن يكون مرادهم أن املالك ال يكون ثابتا نهأ بأفادحيث 
بخطاب رشعي، ومن الواضح أن هذا املطلـب لـيس بيانـه مـن بـاب اللغويـة 

 . ًعليه دليل إثباتاّ يدل ، وإن ملًوالفضول، ألنه معقول ثبوتا
 االسـتدالل عـىل ّ اإلباحة هي إباحة واقعية ومن ثم ال يـتمضح أنّوهبذا يت

 .الرباءة الظاهرية
 الورود يستبطن الوصول ال الصدور: الوجه الثاين

 عـىل ئكـّن الورود يستبطن الوصـول ال الـصدور، وهـذا الوجـه يتإقيل 
وجود قرينة يف احلديث تثبت أن املراد بالورود هو الوصول ال الصدور، وهـذه 

حرف  إىل ي أن الورود يستبطن الوفود عىل اليشء، وهلذا حيتاج تعديتهالقرينة ه
 بنفـسه بالفاعـل دون ً فـالورود لـيس معنـى قـائام<...وردت عـىل>:  فيقالٍّجر

                                                 
 .٣٧٠ص ،١ج: صول انظر فرائد األ)١(
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 .مفعول به وهو املورود عليه
وهذا بخالف الصدور الذي هو سنخ معنى يتقوم بالفاعل فقط، مـن دون 

ود عىل الصدور، وهلذا يقال يف كتـب افرتاض مفعول، فال يطلق الور إىل حاجة
يـردون املحـرش ويـصدرون منـه >: كـام يقـالاللغة أن الصدور يقابله الورود، 

 .<النار إىل اجلنة وقوم إىل  فقوم،قنيّمتفر
فالصدور يلحظ فيه جهة خيرج منها، والورود يلحظ فيه جهة ينتهي إليهـا، 

، وهبـذا ّكلـفامل  إىلوعىل هذا األساس يكون معنى ورود النهـي هـو وصـوله
 . ًاّيكون االستدالل تام
املـراد مـن الـورود >: صفهاين، حيث قالق األّاملحق إليه وهذا الوجه ذهب

طالق هـو الرتخـيص واملراد باإل ، إليه املساوق لوصولهّكلفهو الورود عىل امل
 بطـرف الـرتك أو بطـرف الفعـل ً ظـاهراّكلفالرشعي الظاهري وعدم تقيد امل

 والتعبري عن الوصول بالورود تعبـري شـائع ال ينـسبق، عىل املسألة ًفيكون دليال
ن أع موارد االسـتعامالت ّبل الظاهر كام يساعده تتب، أذهان أهل العرف وغريهإىل 

فهنـاك ،  بنفـسهٍّبـل هـو معنـى متعـد، الورود ليس بمعنى الصدور أو ما يساوقه
 )وردين كتاب من فـالن( و)ورد البلد( و)ورد املاء(بلحاظه وارد ومورود فيقال 

، نعـم. ى بحرف االستعالء ّرشاف الوارد عىل املورود وبام يتعدإن كان بلحاظ إو
فاملوضـوع  ً. مثالي يف نفسه كاحلكم فيقال ورد فيه هنّ له حملًربام يكون الوارد أمرا

 ولـذا ،ّ الوارد ال مضايف الوارد، بل مضايفه من ورده هذا التكليف اخلـاص ّحمل
 بخـالف )ورد فيـه( بـل )يورده هنـ(املوضـوع  إىل يقـال باإلضـافةن أ  ّال يصح

 .رشافه عليهإه الذي ورده التكليف أو ورد عليه بلحاظ ّ فإنّكلفامل
 وملكان التـضايف ال ،املورود إىل  بنفسهٍّنفس معنى الورود متعد :وباجلملة
،  الواردّل دون حمّكلف املّالإ وليس املورود هنا ، بلحاظ املورودّالإيعقل الوارد 

بنفسه أو بحرف االستعالء ّإال  ال يتعدى ّاملحل إىل ًولذا لو مل يكن الوارد حمتاجا
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 .بلحاظ االرشاف
 حتى ال حيتاج ًن الورود ليس بمعنى الصدور وما يساوقه مفهوماأ :قّفتحق
لتـضايف الـوارد  إليـه  بل بمعنى يساوق الوصـول، بهّتعلق يّمكلف إىل يف ذاته

  .)١(<ًر جيداّبفتد، واملورود
م أن الورود يستبطن وجود مـورود عليـه، إال ّإنا نسل :مناقشة الوجه الثاين

 :  ال دليل عليه؛ إذ يمكن أن يكون املورود عليهّكلفأن كون املورود عليه هو امل
وعليـه فـال يكـون الـورود بمعنـى ...  ً كرشب التتن مثالّتعلقهو املا ّإم •

 .ستدالل االّالوصول، وعىل هذا ال يتم
، لكـن ال عـىل نحـو ّكلـفأن يكون الورود بمعنـى الـورود عـىل املا ّ إمو •

 بـه، بـل ورود عـىل جـنس ّف له ورود خـاصّ مكلّاالنحالل، بحيث يكون كل
 ’ذا صدر من الرسولإعىل األمة عىل نحو العموم املجموعي، ف : أينيّكلفامل

فيكـون معنـى إن هـذا اخلطـاب ورد لألمـة : خطاب وأوضحه للصحابة فيقـال
 هـذا يعنـي كـون املـراد <األمـة إىل  يشء مطلق حتى يصل حتريمـهّكل>احلديث 

 .  إلثبات الرباءةًبالورود هو الصدور ال الوصول، ومعه ال يكون احلديث مفيدا
 

 .)٢( الواقعي النهياملراد من النهي يف الرواية هو: املرحلة الثانية
 .< يشء مطلقّ من قوله كل×لصادقروي عن ا ما منها>: قوله •

ض ّ يف احللقة الثالثة وإن تعـرصنّفض له املّمل يتعر :سند الروايةالبحث يف 
 .ض بصورة جممل لسند هذه الروايةّله يف البحث اخلارج، لكن ألجل الفائدة نتعر

، ×والرواية كام هو واضح يرسلها الشيخ الصدوق عن اإلمـام الـصادق
                                                 

 .ّنصصفهاين نذكره يف التعليق عىل ال، وهنالك وجه آخر لأل٤٥٧ص، ٢ج :ةهناية الدراي )١(
 ذلك بعدم الثمرة فيها بعد بيـان ًالّال خيفى أن املصنف مل يلج يف البحث يف هذه املرحلة، معل )٢(

 .هنا للفائدة نذكرها ًمتاماإعدم متامية االستدالل بالرواية يف املرحلة األوىل، لكن 
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 : ق توجد ثالثة اجتاهاتل الشيخ الصدويويف مراس
يرى أن ما ورد يف الكتب األربعة بـام فيهـا مراسـيل الـشيخ  :ّاألول االجتاه

 .)١(الصدوق، فهو معترب وموثوق
أن مراسـيل الـشيخ الـصدوق ليـست  إىل وهو الذي يذهب :االجتاه الثاين

 .×الصادقعن  سواء كانت بعنوان قال الصادق أم بعنوان روي ّحجة
 .)٢() اهللامارحمه (الشهيد الصدر ولك السيد اخلوئيذ إىل وممن ذهب

أن مراسـيل الـصدوق  إىل وهو االجتاه الوسط الذي يذهب :االجتاه الثالث
قـال : كقولـه، املعصوم بنحـو اجلـزم إىل ما أرسله ونسبه: أحدمها :عىل قسمني

مـن ّ األول والقـسم. ً مـثال×روي عنـه : وثانيهام مـا قـال. أمري املؤمنني كذا
 ألن ذلك شهادة من الصدوق عىل صـدور الروايـة؛اسيل هي املعتمدة املقبولةاملر

 .)٣(عىل وجود ما يثبت الصدور عند الشيخّ يدل ، مما×من اإلمام
 .ّحجة فهو ليس ب<×روي عن الصادق>إذا كانت بعنوان ّأما 

، ً مطلقـاعـىل عـدم قبولـه املراسـيل + وبناء عىل مبنى الـشهيد الـصدر
سـنده فهـو سـاقط ّأمـا و>:  قال السيد الـشهيد؛ باإلرسالًندافالرواية ساقطة س

بعنوان قـال الـصادق، واملختـار عنـدنا سـقوط  باإلرسال؛ ألنه نقله الصدوق
الظـاهر يف تعهـد الناقـل بـصدوره أم  املراسيل سواء كان بعنوان قال املعـصوم

 .)٤(<بعنوان روي عنه
 .اإلباحة الظاهرية:  أي<ما ذكره السيد األستاذ من أن املغيى>:  قوله•
 تعليـق اإلباحـة :أي .< أريـد تعليـق األوىل عـىل عـدم الثـايننإفـ>: قوله •

 .الواقعية، واملراد من عدم الثاين هو النهي الواقعي
                                                 

 .٣٠٠، ص٣ج: ليةاالفوائد الرج )١(
 .٣٩، ص٥ج: بحوث في علم األصول) ٢(
 .٤٧٢، ص٢ج: انظر الرسائل الرجالية )٣(
 . ٣٩ص ،٥ج : بحوث يف علم األصول )٤(
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مثل رشب التتن أو أكل حلم  .< عليهً موروداّتعلقمالحظة نفس امل>:  قوله•
 .األرنب ونحوها

الذي ّ األول هذه الوجه .<ية الوصولالثاين أن الورود يستبطن حيث>: قوله •
، وله وجـه ثبات داللة احلديث عىل الرباءةإل + ق األصفهاينّاملحق  بهّاستدل

 :آخر وهو
 ق االصفهاين لداللة الرواية عىل الرباءةّللمحقالوجه الثاين 

أن ّالبد لكن  ظاهر يف الصدور،حتى لو قلنا بأنه  الورود إن : الوجهحاصل
 احلمـل، وهـذه اتستدعي هذقرينة لوجود  وذلك ؛يف املقام عىل الوصول حيمل

مـع صدور ال يـتالءم الـ ذ من الواضـح أنإ < يشء مطلقّكل> :قولهالقرينة هي 
طالق، سواء كان املراد من اإلطالق هو اإلباحـة الـرشعية الواقعيـة أو كـان اإل

 بمعنـى - املراد منه اإلباحة الـرشعية الظاهريـة أو املـراد منـه اإلباحـة املالكيـة
ً يشء مبـاح واقعـا مـا مل ّكـل أن>: الالحرج من قبل املوىل يف قبال املنع احلـديث

وهـذا بيان أن غري احلـرام مبـاح، إىل ا ّإم ومرجعه -<يصدر النهي عنه من املوىل
 .بيان إىل  كام هو واضح، ألنه الحيتاج،لغو

م أحـد يلزم جعـل عـدلكنه عدم أخذ احلرمة يف موضوع اإلباحة؛ إىل ا ّإمو
 . متالزمانالضدين ّ ألن باطل،لضد اآلخر، وهو ًالضدين رشطا ل

ًفألن جعلها مغياة بعدم صدور النهـي واقعـا غـري : اإلباحة الظاهريةّأما  و
 :ملا ييلصحيح 

احلكم الظاهري الرشعي هو اجلهل باحلكم الواقعي يف  وعأن املوض :ّاألول
  بوصـولحلكـم الظـاهري إالوعىل هـذا اليرتفـع ا، ّكلفامل إىل وعدم وصوله
  صدوره من الـشارع مـن دون الوصـولّجمردّأما  ، وّكلفامل إىل احلكم الواقعي

 جعـل ّال يـصحوعـىل هـذا االسـاس ، فال يرتفع احلكم الظاهري، ّكلفاملإىل 
إال لـزم ختلـف احلكـم عـن وصدور النهي من الشارع غاية لإلباحة الظاهرية، 
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  . لثبوت احلكمّعلة بمثابة الاملوضوعّ ألن ؛، وهو حمالموضوعه
لإلباحـة الظاهريـة وكـان ً موضـوعا  إذا كـان عـدم صـدور النهـي:الثاين

ك ّمـن إثبـات اإلباحـة الظاهريـة مـن التمـسّالبـد ف، ًمشكوك احلصول أيـضا َ
 لكـونا ّإمغري صحيح ؛ والسبب يف ذلك هو باستصحاب عدم الصدور، وهو 

هري وإن مل يكـن هـذا اخلـرب  يف إثبـات احلكـم الظـاٍ كـافاالستصحاب غـري
 . ك بهّ التمسّصحةلعدم ا ّإم ًموجودا، و
 -بناء عىل أن يكون املراد من الورود هو الـصدور - أن ظاهر اخلرب :الثالث

ًجعل صدور النهي غاية رافعة لإلباحة الظاهرية؛ وهو يرجـع فـرض عـدم  إىل ً
 . يف احلرمةّشك ًاحلرمة حدوثا؛ ومقتضاه عدم ال

 ّ التي حيكم هبـا عقـل كـل- قبل الرشع هتافألن إراد: احة املالكيةاإلبّأما  و
 .  املعد لتبليغ األحكام×  ملنصب اإلمامة غري مناسبة بعيد-عاقل

وإذا ظهر عدم تـالؤم اإلطـالق بجميـع أقـسامه مـع إرادة الـصدور مـن 
 ّكلـفامل إىل من محل الورود عىل الورود املساوق لوصول احلكـمّالبد الورود ف

 . )١(اإلطالق دة اإلباحة الرشعية الظاهرية منوإرا
عـن ر للحـديث ثـ فـال أيـهوعل، ّفاالستدالل بالرواية اذن غري تام> :قوله •

 .<النقطة الثانية
 ذلـك بعـدم ً مل يلج يف البحث يف هذه املرحلـة، معلـالصنّفال خيفى أن امل

لكـن ،  األوىلالثمرة فيها بعد بيان عدم متاميـة االسـتدالل بالروايـة يف املرحلـة
 : نقولإمتاما للفائدة

  الواقعي  النهياملراد من النهي يف الرواية هو: املرحلة الثانية
 هو النهـي )حتى يرد فيه هني(إننا لو بنينا عىل أن املراد من النهي يف الرواية 

النهي الواقعي، فال إشكال يف أن يكون مفاد الرواية هو نفي  : أييلّبعنوانه األو
                                                 

 .٤٥٢ص ،٢ج:  انظر هناية الدراية يف رشح الكفاية)١(
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 مع مفاد الرواية، وعـىل هـذا تكـون ً ويكون دليل االحتياط معارضااالحتياط،
ن هذا ال يوجد فيه هني واقعي، ومن إالرواية حاكمة عىل االحتياط، ألهنا تقول 

 .الواضح أن االحتياط جيعل النهي الظاهري ال الواقعي
 : أين املراد من النهي يف الروايـة هـو النهـي بعنوانـه الثـانويإإذا قلنا ّأما 
 من النهي الواقعي والظاهري، ففي هـذه احلالـة يكـون دليـل االحتيـاط ّاألعم
خذ يف موضوع الرباءة عدم وصول النهـي، ولـو ُأ عىل مفاد الرواية؛ ألنه ًحاكام

 . جعلت النهي:، واالحتياط يقولً ظاهرياًكان هنيا
الظاهر أن النهي ّ ألن والصحيح هو إرادة خصوص النهي الواقعي؛ وذلك

حتى يرد فيه > يف ذاته، فقيل <اليشء>موضوع القضية وهو  إىل واية أضيفيف الر
 وهو ظاهر يف ورود النهي فيه بام هو عىل اليشء بذاته ال بـام هـو مـشكوك <هني

احلرمة، وهذا يعني أن النهي واقعي، وعىل هذا فاملرحلة الثانية مـن االسـتدالل 
 .ةّة، إال أن املرحلة األوىل غري تامّتام

 

أن داللة احلديث عىل الرباءة أوضـح مـن  إىل +ي نصارذهب الشيخ األ
 وظـاهره عـدم ّالكـل،وداللتـه عـىل املطلـب أوضـح مـن >: ، حيث قالّالكل

 مـن حيـث هـو، ال ءالظاهر إرادة ورود النهي يف اليشّ ألن وجوب االحتياط،
 .)١(<من حيث كونه جمهول احلكم

مبنـي عـىل أن يكـون أن داللة احلديث عىل الـرباءة  إىل اآلخوندب هذفيام 
 وعلمه بـه، ولـيس ّكلفامل إىل وصول النهي : أياملراد من الورود هو الوصول
 هـو أن املـراد مـن الـورودبـنجـزم نـا مل إحيـث وبمعنى صدوره من الشارع، 

وعىل هذا فاليمكـن ألحتامل أن يكون املراد من الورود هو الصدور؛  الوصول
                                                 

 . ٤٣، ص٢ج: صول فرائد األ)١(
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 . عىل الرباءةل باحلديث االستدال
ف عىل عدم صدق الورود إال بعـد ّتوقتوداللته >: بقوله أشار إليه وهذا ما

، غـري واحـد إىل بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل، العلم أو ما بحكمه
، غـري واحـد إىل ه ممنوع لوضوح صدقه عىل صدوره عنه سيام بعد بلوغـهّمع أن
 .)١(<خفي عىل من مل يعلم بصدورهوقد 

ّ ألن طالق عىل الرباءة؛عدم داللة حديث اإلإىل  ذهبفق النائيني ّاملحقأما 
 ّكـل( :ف عىل أن يكون املراد من الـيشء يف قولـهّ يتوق عىل الرباءةستدالل بهاال
 هو اليشء بعنوانه <يشء>الظاهر من لفظ ّ وحيث إن هو اليشء املجهول،) يشء
يف األشـياء يف الـرشيعة هـو  األصـل ًدلـيال عـىل كـوناحلديث كون ىل، فيّاألو

ًظـاهرا  يشء جمهول احلكـم مبـاح ّعىل أن كلّ يدل وال ،اإلباحة حتى يثبت املنع
 .حتى يصل النهي عنه إلينا
 ء،ف عىل كون املراد من لفظ اليشّاالستدالل به يتوق>: وهذا ما ذكره بقوله

 يف ً ولفـظ الـورود وإن كـان ظـاهرا، املجهـول ومـن الـورود الوصـولءاليش
يل، ّ بعنوانـه األوءهـو الـيشء الوصول، إال أن الظاهر أن املراد مـن لفـظ الـيش

احلظر، يف األشياء يف الرشيعة اإلباحة حتى يثبت  األصل  عىل كونًفيكون دليال
 .)٢(<يةّ الكالم بالكلّ عن حملًوعليه يكون مفاد الرواية أجنبيا

عـىل طـالق عـدم داللـة حـديث اإل إىل ً أيضا+ ق العراقيّحقذهب املو
 صـدور النهـي ّجمـرد  هـوالورودمن  اذ ليس من البعيد أن يكون ؛إثبات الرباءة

 .ّكلفامل إىل عن الشارع، ال وصوله
 ورود ّجمـردكون املراد مـن الـورود هـو   احتاملّوأما>: وهذا ما ذكره بقوله

يف ّالبـد  وعليـه ،عن ظاهر الرواية فغري بعيد ّكلفامل إىل  ال وصولهًالنهى واقعا
                                                 

 .٣٤٢ص:  األصول كفاية)١(
 .٣١٧ص ،٣ج: قريراتت أجود ال)٢(
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 .)١(< هذا االحتامل ّ االستدالل هبا للمطلوب من سدّصحة
داللـة احلـديث عـىل الـرباءة يف خـصوص  إىل + ذهب السيد اخلـوئيو

 ّجمـردكون املراد من الـورود هـو  ا احتاملّمأو>: الشبهات التحريمية، حيث قال
 وعليـه .ري بعيد عن ظـاهر الروايـة فغ،ّكلفامل إىل  ال وصولهًورود النهى واقعا

 .)٢(< االستدالل هبا للمطلوب من سد هذا االحتاملّصحةيف ّالبد 
، ًطـالق عـىل الـرباءة مطقـاداللة حديث اإلإىل ذهب  +السيد اخلميني 

ورود  إىل ٍبـاق) حتـى يـرد هنـي( :×  قولـهرسـال يفطالق واإلاإلبدليل أن 
 عن الـشارع، ال نقطـاع الـوحي يف النهي؛ وليس املراد من الورود هو الصدور

 .زمان صدور الرواية
املختار يف معنى الرواية هذا كلـه حمـتمالت الروايـة >: وهذا ما ذكره بقوله

 ×ن معنـى قولـه أّشـك ثبـات فـال  مفادها حـسب اإلّوأما، حسب الثبوت
ولـيس ، ورود النهـى إىل ٍرسـال بـاقطالق واإلن هذا اإلأ )حتى يرد فيه هنى(

الورود هو الورود من جانب الشارع النقطاع الوحي يف زمان صدور املراد من 
ه عـىل ّفإنـ، ً العـرص بعيـد جـداواحلمل عىل النواهي املخزونة عند ويل، الرواية

 أن يكون املراد من الورود هو الوصـول ّتعنيفرض وجود تلك النواهي عنده ف
أن  إىل ّالـشاكّحـق  عني احلكم الظـاهري املجعـول يف ً وهذا عرفا،ّكلفعىل امل

 .)٣(<يظفر عىل الدليل

                                                 
 .٢٣٠ص ،٢ج :فكاراية األهن )١(
 .٢٧٩ص ،٢ج :صولمصباح األ )٢(
 .٢٤٨ص ،٢ ج:صولهتذيب األ )٣(
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 املذكورة يف احلديث األمور  إىليف تصوير الرفع: وىلاجلهة األ •
ü ر كاملؤاخذة ّالرفع حقيقي وهو مقد: ّاألول االحتامل 
ü الترشيعيف عامل لكن  الرفع حقيقي: االحتامل الثاين 
ü ال حقيقي ... الرفع تنزييل : االحتامل الثالث 

 الثمرات الفقهية؛ اجلهة الثانية حديث الرفع مسوق لالمتنان •
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 : يقع يف مراحل ثالثالرفع البحث يف حديث 
 .يف فقه احلديث بنحو اإلمجال: املرحلة األوىل
 .<ما ال يعلمون>يف فقرة االستدالل وهو : املرحلة الثانية
  .شمول فقرة االستدالل للشبهات املوضوعية واحلكمية: املرحلة الثالثة
 .يف فقه احلديث بنحو اإلمجال :املرحلة األوىل

 : هذه املرحلة يف جهتنيويقع البحث يف
 .املذكورة يف احلديث األمور  إىليف تصوير الرفع: وىلاجلهة األ

 . حديث الرفع مسوق لالمتنانأن: اجلهة الثانية
 

 حقيقي أم جمازي ظاهري؟ أ احلديث الرشيف يفالرفع نوع  :أي
التسعة املذكورة يف هذا احلديث ال  األمور ن مجلة منإ: واجلواب عىل ذلك

موجودة بالفعل يف عامل  ها الرفع هبا عىل حقيقتها؛ لكون كثري منّتعلقيمكن أن ي
، وال ًوأمثاهلا التـي حتـصل لألمـة كثـرياكاخلطأ والنسيان واالضطرار التكوين 

ن للشارع رفعها؛ لعدم قابليتها للرفع والوضع الرشعيني، كام هو واضـح، يمك
من بذل عنايـة لتـصحيح ّالبد وعىل هذا األساس ومع ذلك نسب إليها الرفع، 

 : رة يف املقام عىل ثالثة احتامالتّ، والعناية املتصوهذا الرفع
 الرفع حقيقي وهو مقدر كاملؤاخذة والعقاب: ّاألول االحتامل

 لكـن ال ّيف الرسائل من أن الرفع هو رفع حقيقـي +  ذكره الشيخماهذا 
رفـع يشء مقـدر مل ّإنـام و...  بمعنى رفع العناوين اخلارجية من النسيان واخلطأ

يذكر يف الروايـة كالعقـاب واملؤاخـذة ونحومهـا، فـاملرفوع عنـد رشب اخلمـر 
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ارد، فـالرفع هو حكم رشب اخلمر وهو احلد، وهكذا يف بقية املوً مثال ّللمضطر
ر غـري مـذكور يف ّ الرفـع أمـر مقـدّتعلـق، لكن مًحقيقي واملرفوع حقيقي أيضا

احلديث، واألمر املقدر يعـرف بربكـة داللـة االقتـضاء وهـي أن صـدق كـالم 
فة عـىل تقـدير يشء، وعـىل ّ متوقً أو عرفاً أو رشعاً كالمه عقالّصحةاملتكلم أو 

ّ ألن يشء يكون هـو املرفـوع حقيقـة،ف عىل تقدير ّ صدق الرواية متوقّنإفهذا 
ال شــبهة يف ... األشـياء املــذكورة يف الروايـة كالنــسيان واالضـطرار واإلكــراه

قـة يف ّاملتحق األمـور  برفـع هـذه’وقوعها لألمة، فال يمكن أن خيربنا النبي
فيكون هذا احلديث عـىل وزان  .من تقدير يشء مرفوعّالبد اخلارج، وعىل هذا ف

 يف اإلسـالم، ّال حكـم رضري : أي)١(< يف اإلسـالم رضار والرضر ال>حديث 
ً مـثال ذا لزم مـن الوضـوءإ، فً رضرياًفالشارع يقول إين مل أجعل يف حقكم حكام

 . لكن للحكم املقدر، الرفع حقيقيًاإذ. رضر، فالوضوء غري واجب
 وأشـباهه ممـا ال )مـا ال يعلمـون(إن املرتفـع يف >: قال الشيخ يف الرسـائل

 عـىل وجـه ال يقـع يف خمالفـة احلـرام ّتحفظ التكليف، هو إجياب الـةّدلأيشمله 
 وبالذات أمر جمعـول ًالّالواقعي، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه، فاملرتفع أو

 .)٢(< عليه ارتفاع أمر غري جمعولّرتتبي
 الرفع حقيقي وهو رفع وجود األشياء يف عامل الترشيع: االحتامل الثاين

بل  ، لكن ال من حيث وجودات األشياء التكوينية،ًي أيضا الرفع حقيق:أي
 .من حيث وجوداهتا يف عامل الترشيع

أن يعتـرب وجـود ّالبـد  ملوضوع ما، ًإن الشارع حينام يضع حكام: بيان ذلك
 املوضوع نسبة املعلول إىل نسبة احلكمّ ألن زاءه،إ ثم يضع احلكم بًالّاملوضوع أو

 .ًع فال يمكن أن يضع الشارع حكامذا مل يوجد موضوإعلته، فإىل 
                                                 

 .٢٩٣، ص٥ج: الكايف، الشيخ الكليني )١(
 . ٣٤، ص٢ج:  فرائد األصول)٢(



 ٢٤٥ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة يف الوظيفة

 ذلك نقول إن الشارع رفع األشياء املذكورة يف حـديث الرفـع مـن ّإذا تبني
برفـع وجودهـا يف ّإنـام هتا اخلارجية والكن ليس برفع وجود ... اخلطأ والنسيان

ً موضـوعا  مل يقـعًكراهاإ أو خطأ أو ًعامل الترشيع، بمعنى أن رشب اخلمر نسيانا
 هـي التـي(رفـع الرهبانيـة  : أي<ال رهبانية يف اإلسالم> ’ قولهللحرمة، نظري

 فـالرفع )خيل للعبادة وترك املحلـالت مـن الـدنيا والتًاالعتزال عن الناس كليا
التـرشيع ال حقيقي، لكن املرفوع هو الوجود املناسب للرافع وهو الرفع يف عامل 

 يف حكــم االســتحبايبللً موضــوعا  أن الرهبانيــة مل تقــعأييف الواقــع اخلــارجي، 
اإلسالم، وهكذا الكالم يف حديث الرفع بمعنى أن الفقرات التسع مـن اخلطـأ 

 .فينتفي حكمها، للحكم يف عامل الترشيعً موضوعا مل تقع وغريه
ألنه حينام يرفع رفع احلكم،  إىل رجع يف احلقيقةن احلديث يإ : أخرىبعبارة

 إىل املوضوع نسبة املعلـول إىل كمنسبة احلّ ألن ؛ًيضاأاملوضوع فهو يرفع احلكم 
در خطأ فهـو لـيس ه صّنإإن رشب اخلمر حيث : علته، فاحلديث يريد أن يقول

 .ولكن نفى احلكم بنفي موضوعه،  احلكم مبارشةِحرام، إال أن الشارع مل ينفب
 ي لألشياء التسعة املذكورة ال حقيقيّتعبدالرفع تنزييل : االحتامل الثالث

ً تنزيليـا ًشياء التسعة املذكورة يف احلـديث مرفوعـة رفعـابمعنى أن هذه األ
 أو املكـره أو ّ، بمعنـى أن رشب اخلمـر مـن املـضطرً حقيقياً، وليس رفعاًياّتعبد

ف ّالنايس ينزل منزلة العدم، يف عامل الترشيع ال يف عامل التكـوين، فيكـون تـرص
 حيـث < ا وا  وا ـو ال ر ا ب >الشارع يف الرفع، ال يف املرفوع، عىل وزان حديث 

 .ًل الربا اخلارجي منزلة العدم ترشيعاَّنز
 ليةّاألو األحكام ّةحكومة حديث الرفع عىل أدل

 ؛ ألنـه نـاظرليـةّ األوةّدلـعـىل األحـاكم من الواضح أن دليل حديث الرفع 
 احلكومـة، ضح هذا املطلب بشكل واضح ينبغي أن نستذكر معنىّإليها، ولكي يت
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الدليل اآلخـر نظـر تفـسري  إىل لقة الثانية أن نظر أحد الدليلنيم يف احلّتقدحيث 
 : له، يكون عىل نحوين

ف يف ّيتـرص : أيموضوع الـدليل املحكـوم، إىل نظر الدليل احلاكم :ّاألول
ف يف ّ الـذي يتـرص<ال ر ـا بـ  ا ـوا  وو ه>: موضوع الدليل املحكوم من قبيـل

 .منزلة العدم الربا ينزل : أيده، بني الوالد وولموضوع الربا ويقول ال ربا
احلكـم  إىل نظـري : أيحممول الدليل املحكـوم، إىل نظر دليل احلاكم :الثاين
ه ينفــي احلكــم ّنــإف <يف اإلســالمرضر وال رضار ال > مــن قبيــل ف بــهّويتــرص

 يرفـع وجـوب )ال رضر( للرضر، فـدليل ًاذا كان الوضوء مستلزمإالرضري، ف
 . كماملحمول وهو احل : أيالوضوء

ليـة؛ ّاألو األحكـام ةّأدلـ حديث الرفع حاكم عىل ّنإ : ذلك نقولّوإذا تبني
  : عىل مجيع االحتامالتألنه ناظر إليها

ال حكم يف  : أياملحمول، : أياحلكم إىل ًون ناظرايكّ األول فعىل االحتامل
حالة عدم العلم أو االضـطرار والنـسيان، فيكـون عـىل وزان حـديث ال رضر 

 .الذي ينفي احلكم الرضري
 ّنإفـ -وهو أن الرفع لألشياء بوجودها الترشيعي - عىل االحتامل الثاينّأما 

 لكن ال بصورة مبـارشة ،ً أيضا)احلكم :أي( ف يف املحمولّالدليل احلاكم يترص
، فيكـون عـىل املوضوعيرفع احلكم من خالل رفع ّإنام  ول،ّاألوكام يف االحتامل 

وزان حديث ال رهبانية يف اإلسالم الذي ينفي وقوع الرهبانية يف عـامل التـرشيع 
 . وينفي استحباهبا

موضـوع  إىل  فحديث الرفع نـاظر)الرفع التنزييل(عىل االحتامل الثالث ّأما 
 إىل  فهـو نـاظر<بني الوالـد وولـده ال ربا>لية، من قبيل قولنا ّاألو األحكام ةّأدل

 . ل الربا بني الوالد والولد منزلة العدم بمعنى نفي حرمتهّموضوع الربا، وينز
 : ضحت االحتامالت الثالثة يف احلديث يقع الكالم يف أمرينّبعد أن ات
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 .يف بيان ما هو األظهر من االحتامالت الثالثة: ّاألول األمر
 .ة عليهاّرتتب الثمرات امليف بيان: األمر الثاين

 يف بيان ما هو األظهر من االحتامالت الثالثة: ّاألول األمر
 : يف مسألتني األمر ويقع البحث يف هذا

 لّل االحتامل األوايف تعيني االحتاملني األخريين قب: املسألة األوىل
رض فيها عنايـة فتتعـاً مجيعا مةّن االحتامالت الثالثة املتقدإ :لقائل أن يقول

ّفيام بينهام وتتساقط ويكون احلديث جممال، ألنـه عـىل االحـتامل األو  وهـو - لً
 . فينفى بأصالة عدم التقدير- كاملؤاخذة والعقابتقدير يشء

 فينفـى بأصـالة - رفع األشياء بوجـود هـا التـرشيعي- االحتامل الثاينّأما 
 .وينيالوجود التكّإنام املرفوع ليس الوجود الترشيعي و أنالظهور يف 

ينفى بأصالة الظهور يف كون ف - وهو أن الرفع تنزييل- االحتامل الثالثّأما 
الرفع هو الرفع احلقيقي ال الرفع التنزييل، وعىل هذا فتتعارض هذه االحتامالت 

 . وتتساقط
 بأصـالة عـدم ّ منفـيهألن ؛عد االحتامالتأبّ األول إن االحتامل :اجلوابو

 شارع؛لـيس بـًهور سواء كان املـتكلم شـارعا أم التقدير خالف الظ إذ التقدير،
  ً.متكلم ولو كان شارعا ّ أيحذف جزء من الكالم ثم تقديره ال ينبغي أن يرتكبهف

 .فتتساقطمتساوية مجيع االحتامالت يف خالف الظهور  :إن قيل
  األصـلخـالفل ّويف االحـتامل األكـام أن التقـدير : لقائل أن يقـول: أي

ن الثاين  االحتامال، فكذلكعدم التقديرّ ألن األصل ؛الكالميل يف ّووالظهور األ
الوجـود  إىل توجيـه الرفـع ّنإفـ ؛ًيـضاأوالثالث فيهام ارتكاب خالف الظهـور 

 )كام يف االحتامل الثالث(  أو كون الرفع تنزييل)كام يف االحتامل الثاين (الترشيعي
 ض واحـد يف عـدمًخالف الظهور أيضا، وعىل هذا فاالحتامالت الثالثة يف عر
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عـامل العنايـة إيل للكالم يف احلـديث؛ إذ ال فـرق يف ّإمكان األخذ بالظهور األو
 .وارتكاب خالف الظهور عىل مجيع االحتامالت

 .خذ به يف املقاماليمكن األّ األول االحتامل: اجلواب
 وحاصل هـذا ،واالحتاملني اآلخرينّ األول يوجد فرق بني االحتامل: بيانه
ع، ّأن ظاهر حال الشارع حينام يتكلم بكالم فهو يتكلم بام هـو مـرش هو :الفرق

ّأن يكون كالمه منسجام بام هو مرشّالبد و  االحـتامل ّنإفـع، وعىل هذا األساس ً
الرفـع فيـه يناسـب  يكـون - وهو الرفع لألشـياء بوجودهـا التـرشيعي-الثاين

 .عّالشارع بام هو مرش
شارع لـ فال يناسب ا-رفوع يشء مقدر الذي يكون امل- ّ األولاالحتاملّأما 

تقـدير كلمـة حمذوفـة خـالف ّ ألن ال توجد قرينة تساعد عليه؛بام هو شارع، و
ّ ألن ع،ّع بـام هـو مـرشّرشيل يف الظهور حتى من املّاألو األصل خالف والظاهر

أصالة الظهور تقتيض أن املتكلم يف أية حالة فرض، أن يـذكر يف مقـام اإلثبـات 
ًدا يف مقام الثبوت وال حيذف منه شيئا ألصالة التطابق بينهام ما يريده جّكل ً. 

ن كـان إ فهو و-رفع األشياء بوجودها الترشيعي -عىل االحتامل الثاين ّأما 
ه مع األخذ بعني االعتبار حال الـشارع بـام ّنأ ّيل للمتكلم، إالّخالف الطبع األو

ًناسـبا مـع حـال ًيكـون منـسجام ومّإنـام هو شارع ال يكون خـالف الظهـور و
فكالمـه بلحـاظ شـارعيته وبلحـاظ لـوح  ،الشارع حيـنام يـتكلمّ ألن الشارع،

خبار، ولذا إذا جاءت مجلـة خربيـة يف الترشيع واإلنشاء ال بلحاظ التكوين واإل
 .كالم الشارع نحملها عىل وظيفة الشارع وهي اإلنشاء

لـشارع بـام هـو اناسـب  يهّ فإن- وهو أن الرفع تنزييل-االحتامل الثالثّأما 
ّإنـام شارع، بخالف الرفع التكويني الذي ال يـستطيع الـشارع رفعـه حقيقـة، و

ًا وتنزيالّتعبديستطيع رفعه  ً . 
 الصحيح أن التقـدير وإن كـان خـالف الظهـور يف االحتاملـني الثـاين نذإ
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وبني اآلخرين، ألنـه ّ األول والثالث، لكن فرق بني خالف الظهور يف االحتامل
يف ّأمـا ًخالف الظهور مطلـق سـواء كـان شـارعا أم غـريه، ّ األول ليف االحتام

الشارع بام  إىل بالنسبةا ّمأن خالف الظهور لغري الشارع، إاالحتاملني األخريين ف
 . هو شارع فال يوجد خالف للظهور

 تعيني االحتامل الثاين يف قبال الثالث: املسألة الثانية
ل، يقـع ّين عـىل االحـتامل األوضح تـرجيح االحتاملـني األخـريّبعد أن ات

  عىل اآلخر؟ّمرجحمن االحتاملني األخريين  ّ أيالكالم يف
االحـتامل الثالـث  وذلـك ألنـه عـىل هو االحتامل الثاين، ّرجحن املإفنقول 

، يقتيض أن يكون لألمور املذكورة يف حديث الرفع ًاّالذي يكون فيه الرفع تنزيلي
نا نجـد أن ّنأً رفعها تنزيال، مع ّ حتى يصحوجود خارجي... من اخلطأ والنسيان

من مجلة فقرات احلـديث هـي ّ ألن بعض فقرات احلديث ال وجود حقيقي هلا،
 ال ّكلـفما يعجزون عن الفعل، وما يعجز عنه امل : أي<رفع ما ال يطيقون>فقرة 

ًيصدر عنه خارجا وتكوينا  أن ظـاهر بـامً، لكي يرفع وجوده اخلارجي تنزيال، وً
مجيـع  الرفـع يفأن ينـسجم ّالبد ، فًا الرفع يف مجيع الفقرات واحدكوناحلديث 

 لـيس هلـا <مـا ال يطيقـون>  كفقـرةبعض فقراتـهّ وحيث إن ،العناوين املذكورة
وجود خارجي حتى يتعقـل بـشأهنا الرفـع، كـام لـو تـرك احلـج بـسبب عـدم 

ًاستطاعته، فال يوجد يشء خارجا لكي يرفع تنـزيال  داللـة ّتـتم ، فعـىل هـذا الً
 .احلديث عىل االحتامل الثالث

ن أبناء عىل االحتامل الثاين، فالرفع للوجود الترشيعي، ومـن الواضـح ّأما 
ُ باألمور الوجودية، بـل شـامل لألمـور العدميـة ّالوجود الترشيعي غري خمتص

للحرمـة يف عـامل التـرشيع لوجـوب ًا  موضـوعن ترك الـصوم يكـونإًأيضا، ف
 . للكفارةًا بالنذر موضوعالكفارة، وعدم اإلتيان

ن حديث الرفـع شـامل لألمـور الوجوديـة إإذن بناء عىل االحتامل الثاين ف
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 وشـامل كـذلك لألمـور العدميـة ،ًضـطرارااً أو نـسيانا أو ًكفعل احلرام إكراها
فحـديث الرفـع ينفـي ، ًفمن ترك الـصوم اضـطرارا .ضطرار لرتك واجبكاال

 .حرمة يف عامل الترشيعللً موضوعا -ترك الصوم -وقوع الرتك 
ن العرف يفهم من رفع اليشء بحسب عامل الترشيع بنحو ينطبق أوال خيفى 

 سواء، وإن فـرض بالتـدقيق األصـويل ّعىل ترك الواجب وفعل احلرام عىل حد
للحكم الـرشعي ً موضوعا ّ األولالفرق بني فعل احلرام وترك الواجب، بوقوع

 . للثاينًخالفا
 . ّتعنيتامل الثاين هو املل أن االحّوهبذا يتحص

 مةّة عىل االحتامالت املتقدّرتتبيف بيان الثمرات امل: األمر الثاين
 : وفيه مسألتان

 مقابل االحتاملني اآلخرينّ األول بيان الثمرة عىل االحتامل: املسألة األوىل
ً، خالفـا  يف احلـديث اإلطـالقّال يتمّ األول ه عىل االحتاملّنأ صنّفذكر امل
 .لني اآلخرينلالحتام
 هـل :رّوهو التقدير، ال يعلـم مـا هـو املقـدّ األول بناء عىل االحتامل: هبيان

 أم يشء آخـر غريمهـا، كـذلك ال يعلـم حـدوده ، أم احلكم،املؤاخذة والعقاب
ن مـن اآلثـار وهـو ّ مجيع اآلثار أم بعضها، فيقترص عىل القدر املتيقّأنهودائرته و

 .رتفع بارتفاع احلكمرفع املؤاخذة والعقاب؛ ألهنا ت
حـذف ّ ألن الت املقـدرة،مك باإلطالق جلميع املحتّ ملاذا ال نتمس:إن قيل

ك بـاإلطالق ّ الرفع حمذوف فيتمـسّتعلقمّ وحيث إن عىل العموم،ّ يدل ّتعلقامل
 جلميع احتامالت املقدر؟

 املحـذوف ّتعلـقعىل العموم فيام لو كـان املّ يدل ّتعلقإن حذف امل :اجلواب
ــّ ومعيًامعلومــ  ّتعلــقإذا كــان املّأمــا  وال نعلــم أن دائرتــه وســيعة أم ضــيقة، ًان

 املحـذوف ّتعلقعىل العموم، وفيام نحن فيه أن املّ يدل  فال،ّتعنياملحذوف غري م
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 .عىل العمومّ يدل ، فالّتعنيغري م
وال يمكن رفع اإلمجال ال عىل أساس >: السيد الشهيد بقوله أشار وإىل هذا

ْحرمـت علـي م ا{عرفيـة كـام يف بعـض املقـدرات مثـل قرينة مناسـبة  ُ ْ َ َ ْ َ َ ميتـُ   }ُةِ
ْحرمت علي م أ هـات م{و ُْ ُُ َ َ ُْ ْ َ َ  ّكال التقـديرين يكـون هنـاك مفهـوم معـنييف  إذ }ُ 
ن إ أو األخص، فـّيف املفهوم املقدر وأنه األعمّشك ذا إيف املراد منه، ال ما ّشك ُي

 مـن ّدب فال هذاتثبت عدم القيد فيه، وعىلّإنام  املفهوم وّمات احلكمة ال تعنيّمقد
  .)١(< وهو رفع املؤاخذة ّاالقتصار عىل القدر املعني

عىل االحتاملني اآلخرين فال يوجد يشء حمذوف، إذ عىل االحتامل الثاين ّأما 
أن الرفـع ّشك  وهو الوجـود التـرشيعي لألشـياء، ولكـن نـّأن املوضوع معني

ة ّرتتبـيعها، فمقتىض اإلطالق هو رفع مجيع اآلثار امللبعض آثار املوضوع أم جلم
ّعىل املوضوع، فمثال الفعل املضطر  األحكـام له وجـودات تـرشيعية بعـدد إليه ً

ة به، إال ما يكـون يف رفعهـا ّتعلقامل األحكام ة عليه، وباإلطالق نرفع مجيعّرتتبامل
 .خالف االمتنان كام سيأيت بيانه

لرفـع مجيـع اآلثـار ً أيـضا ك بـاإلطالقّفنتمـسعىل االحتامل الثالـث ّأما و
ك ّالعـرف يف التمـسّشك ة عىل املوضوع وتنزيلها منزلة العدم؛ وهلذا ال يـّرتتبامل

 . التنزيل إلثبات مجيع اآلثار ما مل تكن هناك قرينة عىل االختصاصةّأدلبإطالق 
 الث ة عىل االحتامل الثاين والثّرتتبيف بيان الثمرة امل: املسألة الثانية

 ال يكـون - وهـو الرفـع التنـزييل-ه عىل االحتامل الثالثّم أنّضح مما تقدّات
 عـن نـسيان أو ّكلففالفعل الصادر من امل .ًحديث الرفع رافعا لألمور العدمية

كـأن مل بمنزلـة العـدم و يمكن ورود الرفع عليـه وجعلـه ، كرشب اخلمر،إكراه
،  له عن نسيان وإكراهًوكان تاركا ّكلفالفعل الذي مل يصدر من املّأما  يصدر، و

                                                 
 .٤٨ص، ٥ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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رفع املعدوم ال يمكن إال ّ ألن ، للرفع فيهّفال حملمثل ترك الصوم أو ترك احلج، 
فيكون مفاد حديث الرفع الوضـع ، سلب السلب إجيابّ ألن بالوضع واجلعل،

 .، وهو خالف مفاد حديث الرفعال الرفع
نه فرق بـني الوضـع إ>: قالحيث  قدس رسهّاملحقق النائيني  إليه ارشأما وهذا 

 ويلزمـه ترتيـب آثـار ًه عىل املعدوم فيجعله موجـوداّ الوضع يتوجّنإفوالرفع، 
 ويلزمـه ًه عـىل املوجـود فيجعلـه معـدوماّالوجود عىل املوضوع، والرفع يتوج

 عن نـسيان أو إكـراه ّكلفترتيب آثار العدم عىل املرفوع، فالفعل الصادر من امل
 عليه آثـار الوجـود إن ّرتتب وجعله كأن مل يصدر، فال ييمكن ورود الرفع عليه

 وكـان ّكلـفالفعل الذي مل يصدر مـن املّأما   للتوسعة واالمتنان، وًكان موافقا
رفـع املعـدوم ال يمكـن إال ّ ألن  للرفـع فيـهّ له عن نسيان وإكراه فال حملًتاركا

 .)١(< ل الوضع، بل مفاده الرفعّبالوضع واجلعل، وحديث الرفع ال يتكف
 -لتـرشيعيشـياء بوجودهـا ااأل رفـع وهـو - بناء عىل االحتامل الثـاينّأما 

 ّغـري خمـتصشياء بوجودها الترشيعي رفع األّ ألن ؛فيمكن تطبيق حديث الرفع
ًباألمور الوجودية، بل شامل لألمور العدمية أيـضا، حـديث الرفـع عـىل  ّنإفـ ُ

 .حرمة يف عامل الترشيعللً موضوعا ينفي وقوع ترك الصوماالحتامل الثاين 
 األمـور ة عـىلّرتتبـضح رفع مجيع اآلثـار املّ بناء عىل االحتامل الثاين يتنإذ 

 وعىل هـذا األسـاس إذا ...التسعة املذكور يف حديث الرفع من اخلطأ والنسيان
 ّاحلدكذلك يرفع احلرمة وأثر  فريفع عنه -ً مثال - عىل رشب اخلمرّكلفأكره امل

 ّكلـفكره املُوع هو مجيع اآلثار ملا يقتضيه اإلطالق، وكذلك لو أاملرفّ ألن ؛ًيضاأ
 األمـر  مضموهنا من النقل واالنتقال وهكذاّرتتب فال ي،ًعىل معاملة كالبيع مثال

 . يف بقية املوارد
 .ضح أن أرجح االحتامالت هو االحتامل الثاينّوهبذا يت

                                                 
 .٣٥٣، ص٣ج:  األصول فوائد)١(
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 : قام قرينتانوتساق يف امل
 الظـاهر يف وجـود ثقـل <عن>ـ وهي تعدية الرفع ب فظيةالقرينة الل: القرينة األوىل

 .)٢ :االنرشاح( }ورفعنا عنك وزرك{: أزيح، ورفع الثقل فيه امتنان، كام يف قوله تعاىل
بمعنـى أن احلـديث وردت يف سـياق  ،وهـي قرينـة سـياقية: القرينة الثانية

أمته، ومثـل  إىل  أضاف الرفع’رسول اهللاّ حيث إن د،ّب والتودّإظهار التحب
 .فّهذا اللسان يشعر بأنه يف مقام االمتنان والتلط

متنـان  اوهاتان القرينتان وإن اشرتكتا يف عدم انطباق احلـديث يف مـورد ال
 تقييـد الرفـع -اللفظية - ه عىل القرينة األوىلّفيه، لكن يوجد فرق بينهام وهو أن

 .ن رفع عنه سواء خالف االمتنان لآلخرين أم ال ملًبكونه امتنانا
 فهي متنـع إطـالق الرفـع إذا خـالف االمتنـان )السياقية( الثانية القرينةّأما 

 .لنفس الشخص املرفوع عنه التكليف أو كون الرفع خالف االمتنان لآلخرين
ة عـىل نقدح بذلك أن رفع التكليـف كـان منّـاوقد >: قال صاحب الكفاية

 .)١(<جياب االحتياط فرفعهإكان له تعاىل وضعه بام هو قضيته من مة، حيث األ
 ،خـرآداللة احلديث عىل االمتنـان بوجـه  +صفهاين ق األّ املحقّوقد بني
 ن اجلهات املوجبة للمنة برفعأ إن ورود اخلرب مورد االمتنان يقتيض>: حيث قال
 أ واخلطـواآلثـار هـي هـذه العنـاوين املـأخوذة يف اخلـرب مـن اجلهـلاألحكام 

 كراه واالضطرار، فإذا كانت هـذه اجلهـات مقتـضية لرفـع تلـكوالنسيان واإل
ن يكـون العنـوان أ إذ ال يعقل ؛فال حمالة ليست بام هي مقتضية لثبوهتااألحكام 

املستدعية هلـا ذات  األحكام  لطريف النقيض، فموضوعات تلكًالواحد مقتضيا
 أثـار اخلطـ آلً يكون اخلرب رافعـااملجهول وذات ما أكره عليه وهكذا، وعليه فال

 .)٢(<والنسيان بام مها حتى يلزم ورود التخصيص الكثري عليه
                                                 

 .٣٨٧ص:  األصول كفاية)١(
 .٤٤٢ص، ٢ج: لكفاية هناية الدراية يف رشح ا)٢(
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 لالمتنانً مسوقاة عىل كون احلديث ّرتتبالثمرات الفقهية امل
 :  الفقهاء عىل هذه النكتة ثمراتعّفر

 ً عىل املكـره، مـضافاًايف رفعها امتنانّ ألن كراهيةاملعامالت اإلبطالن : منها
خـالف املعـامالت بغرضـه بـاإلكراه، وهـذا  إىل لّتعجيز املكره عن التوصىل إ

 ّنإبيع داره لتحصيل مال ينفعه يف عالج ولـده، فـ إىل ّاالضطرارية كمن اضطر
إيقاعه يف املحـذور، وعـىل  إىل ، بل يؤديّكلف عىل املًرفع ذلك ال يكون امتنانا

وا بـالبطالن، وبـني البيـع محكل الفقهاء بني بيع املكره عليه فّهذا األساس فص
 .ّصحةفقالوا بال إليه ّاملضطر

يشمل اإلكراه عىل إيذاء شـخص أو قتلـه؛ ألنـه إن حديث الرفع ال: ومنها
ًخالف االمتنان لـذلك الـشخص وإن كـان ختفيفـا للمكـره، فلـو قـال الظـامل 
لشخص لو مل تقتل فالن لرضبتك، فال جيوز للمكره قتل ذلك الشخص؛ ألنـه 

 .ةّمتنان عىل األمخالف اال
 

 تـصوير :أي .<ة يف هذه املرحلة تـصوير الرفـعّوالنقطة املهم> :+ قوله •
 .دةّ متعدمباحث جهة يف هذه املرحلة التي فيها ّاملرفوع وهي أهم

 ّتعلـقيرفع وجوده التـرشيعي بـام هـو م إليه ّفرشب اخلمر املضطر> : قوله•
 لكن للوجود التـرشيعي، ، الرفع هنا حقيقي.<للحرمة، وروح ذلك رفع احلكم

 . ترشيعرشب للخمر يف لوح اليوجد ال  : أيرفع احلكم إىل قيقةاحلويرجع يف 
 .<ه يف هذا العـاملّتعلقبالنحو املناسب من الوجود ملوضوع احلكم وم>:  قوله•
ً موضـوعا  أن يكونًا يف عامل الترشيع ال عامل التكوين، فام كان وجوده مناسب:أي

ًا للحكـم، فحـديث ّتعلقللحكم فريفع موضوعيته للحكم، وما كان أن يكون م
 .يتهّتعلقالرفع يرفع م

ال  .<ًّل منزلة العدم خارجا فال حرمـة وال حـدّفالرشب املذكور نز> : قوله•
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إذا مل يكـن لـه آثـار ّأما  ل عليه آثار رشعية،ّلمنزل إذا كان ّخيفى أن التنزيل يصح
 ضح الفرق بني التنزيل واالعتبار، فالتنزيـلّ ومن هنا يت،يلرشعية فال معنى للتنز

 .االعتبار فال يشرتط وجود اآلثارّأما يشرتط وجود آثار رشعية للمنزل عليه، 
 إذا دخلـت عـىل الفعـل <قد>كلمة  .<…عىل الثالث قد يستشكل> : قوله•

ام هـو من التعبري هبا يف املقـ +املضارع تفيد التقليل، ومقصود السيد الشهيد 
ن رفع العـدم أه عىل هذا االحتامل، وهو ّمكانية دفع اإلشكال املتوجإ إىل لإلشارة

ّمساوق لوضع الوجود، فال يكون مشموال بحديث الرفع، كام تقد  .م بيانهً
ّ ألن طـالق عـىل اإلّوحاصل اإلجابة عن اإلشكال هو أن اإلشكال ال يتم

 …وا إليهّضطرابذات ما  : أييلّوه بالعنوان األّتعلقالرفع الترشيعي تارة نختار 
. بذاتـه إليـه واّبعنوان ما اضطر : أي،ه بالعنوان الثانويّتعلقنختار  أخرى وتارة
 ّذات املضطرّ ألن يأيت األشكال؛ إليه ّ الرفع بذات املضطرّتعلقوهو ّ األول فعىل
ًالعدمي مساوق لوضـعه، فـال يكـون مـشموال  األمر أمر عدمي ورفع هذاإليه 

وا ال ّ الرفـع بعنـوان مـا اضـطرّتعلـقإذا اخرتنا الثاين وهـو ّأما  الرفع، بحديث
وا أمـر ثبـويت، وإن ّعنوان مـا اضـطرّ ألن وا، فال يرد اإلشكال؛ّبذات ما اضطر

ًكان منتزعا من أمر عدمي، كام لو مل يقم شخص ألبيـه، فعـدم القيـام وإن كـان 
) عنـوان االهانـة (هوهانة و اإل، لكن ينتزع منه عنوان ثبويت، كعنوانًا عدميًاأمر
، كـأن ه إسناد الرفـع التـرشيعي إليـّ يصح لكن، عىل أمر عدميًاإن كان منطبقو

 .)١( من دون أية عناية)هانةرفعت عنك اإل(: يقال

                                                 
 .١٨٧ ص، من القسم الثاين٣ج: )تقرير السيد احلائري (نظر مباحث األصولا )١(
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 ً ولو كان جممالداللة احلديث عىل التأمني •
   القائلني بأن الرفع واقعي ال ظاهريّةأدل •
   عىل القائلني بأن الرفع واقعيّردال •

ü اقعو رفع الإىلعدم احلاجة يف مقام االمتنان : ّاألول الوجه 

ü ًالعناية يف الرفع متحققة ولو كان واقعيا: الوجه الثاين ّ 
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، ًمجـاالإست للبحث يف فقه احلديث ِّالتي كروىل  يف املرحلة األكالمم الّتقد
 ًاضطرارا -ً مثال-عىل أن االنسان إذا رشب املسكر ّ يدل الرفع أن حديث ّوتبني

ه إذا اكره عىل معاملة فـال ّكام أن،  فال حرمة وال وجوب للحد،كره عىل ذلكُأأو 
 بام إذا كان يف الرفـع امتنـان ّأن الرفع خيتصً أيضا ّوتبني ، عليها مضموهناّرتتبي

 .احلديث مسوق مساق االمتنان ّ ألن ؛عىل العباد
 <ما اليعلمون>بفقرة املرحلة يدور البحث حول كيفية االستدالل  يف هذهو

  هو الرفع الظاهري أم الواقعي؟أالبحث يف املراد من الرفع يف هذه الفقرة،  :أي
مـن احلـديث والسبب يف الدخول يف بيان املراد من الرفع يف هـذه الفقـرة، 

ستدالل عـىل الـرباءة االّ ألن  هو<رفع ما ال يعلمون>: ’الرشيف وهي قوله
 .ضحّف عىل أن يكون الرفع هو الظاهري ال الواقعي، كام سيتّيتوقهبذا احلديث 

ّواملراد من الرفع الواقعي هو رفع التكليف واقعا عند الشك ّشـك ، كام لـو ً
ه ال وجوب للـدعاء ّيف وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل، فيكون مفاد احلديث أن

 .مجع عىل بطالنهأ بالعامل، وهو ما ّخمتصةم  األحكاًواقعا، وبذلك تكون
 عىل مـا هـو عليـه، لكـن ٍالرفع الظاهري فهو أن الوجوب الواقعي باقّأما 

 . معذور، وال جيب عليه االحتياطّكلفامل
ن إ :، أيً أم ظاهريـاًيـاواقع سـواء كـان الرفـع ّن االستدالل تامإ: قد يقال

، وهـذا ّن يف حالـة الـشكّؤمغرض األصويل من إثبات الرباءة هو حتـصيل املـ
حـاكم عـىل الرفـع  ث حديّنإفحاصل ولو يف ضمن اإلباحة الواقعية، الغرض 

 يف ًواقعـا األحكـام  فريفع تلـك-مّ كام تقد- لية بمالك النظرّاألو األحكام ةّأدل
 . يف التأمني سواء قلنا أن الرفع واقعي أم ظاهريٍ وهذا كاف،صورة عدم العلم
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   إن النتيجـة: ، أيًالـو كـان الرفـع واقعيـ االسـتدالل عدم متامية: اجلواب
عـىل الرفـع  وإن كانـت حتـصل بحمـل احلـديثيف اجلملـة  -وهي الـرباءة  -

يقوم دليل وذلك ألنه يف كثري من املوارد  حيصل متام املطلوب، الواقعي، لكن ال
فلـو بنـي ،  سواءّللعامل واجلاهل عىل حدشامل الواقعي قطعي عىل أن التكليف 

ص حديث الرفع يف غري يصخت يلزمفىل أن حديث الرفع مفاده الرفع الواقعي، ع
 .ً وهي موارد نادرة جدا،اشرتاك العامل واجلاهل يف احلكمموارد 
ّشـك ذا قطعنا أن احلكم مشرتك بني العامل واجلاهل، فمثل هذا احلكم لو إف
للقطـع بـأن   وذلكثبات الرباءة،ك بحديث الرفع إلّ به، اليمكن التمسّكلفامل

حـديث  جراءإنا بّ، ألناحلكم مشرتك بني العامل واجلاهل وعدم اختصاصه بالعامل
عـىل ّدال نعلم بمخالفته للواقع للدليل القطعـي الـ هذا املورد يفالرفع الواقعي 

  .أن هذا احلكم مشرتك بني العامل واجلاهل
نقطـع باشـرتاك  فتثبت الرباءة حتى يف املوارد التي ًالو كان الرفع ظاهريّأما 

، وهـو  عدم وجـوب االحتيـاطهومعنى الرباءة ّ ألن العامل واجلاهل يف احلكم،
 .ًللعامل واجلاهل معاً شامال  أمًا بالعاملّسواء كان احلكم خمتص ثابت

عـىل ّدال يل القطعـي الـل، فاليكون الدًلو كان الرفع ظاهريا : أخرىبعبارة
 لعـدم وجـود ؛ حلديث الرفـعًصاّصأن هذا احلكم مشرتك بني العامل واجلاهل خم

 -بحـسب الفـرض - فاده احلكم الظاهريمحديث الرفع ّ ألن معارضة بينهام،
 .ه احلكم الواقعي، فال يقع التعارضّعىل االشرتاك مصبّدال والدليل القطعي ال

 هـو محـل الرفـع يف احلـديث ّضح أن الذي يثبت الرباءة بشكل تامّوهبذا يت
من البحث يف أن الرفـع ظـاهري ّالبد  هذا األساس وعىل .عىل الرفع الظاهري

 :  التالينيينمراألمن بيان ّالبد هلذا و؟ أم واقعي
ً 

ك بحـديث ّوز التمـسجيـ ، الًاه عىل تقدير كون الرفع واقعيّبعد أن علمنا أن
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عىل تقـدير أن الرفـع يف احلـديث ّأما ، الرفع يف موارد قيام الدليل عىل االشرتاك
ه لو فرضـنا ّإال أن .ثبات الرباءةك باحلديث إلّ فيجوز التمس،هو الرفع الظاهري

النتيجة لصالح هل ف والظاهري، ًا بني الرفع الواقعيّمردد -ًجممال -احلديث  أن
 ؟ً أيضا أم الثبات الرباءةإ

ن؛ ّرباءة وحصول املـؤمالنتيجة تكون يف صالح االستدالل عىل ال: اجلواب
يكون املرجـع يف حالـة فيف ختصيص الرفع وعدمه، ّشك ال إىل وذلك ألنه يرجع

 . هو العمومّشك ال
ص الرفـع يف غـري مـوارد ّأن خيصّالبد ًم أن الرفع لو كان واقعيا فّتقد :بيانه

ذا كان املراد من الرفع هو الرفـع الظـاهري، فـال إّأما االشرتاك للعامل واجلاهل، 
 وعىل هذا األساس، لو شككنا أن الرفـع واقعـي أم .ص الرفع بالعامل فقطّصخي

ص يف غـري مـوارد ّالرفع هل هـو خمـصحديث يف أن ّشك ال إىل  يرجع،ظاهري
ك بأصالة ّختصيص عموم احلديث يتمسيف ّشك  ومن الواضح أن ال؟االشرتاك

 .فتثبت الرباءة، عموم احلديث، وعدم ختصيصه
 ،مشرتك بني العامل واجلاهل عىل تقدير ثبوتـه املشكوك احلكم لو قطعنا أنف

يف ثبوت أصل وجوب الصيام، فهنـا  ّكلفاملّشك  و- ًمثال -كوجوب الصيام 
مجـال إألنـه مـع فـرض ك بحديث الرفع لنفي وجوب الصوم، ّجيوز له التمس

ص ّخـصامليف ّشك أم الواقعي، يعني ال احلديث بكون املراد منه الرفع الظاهري
فحـديث الرفـع  ،ًا ألنه اذا كان الرفع واقعيـ الرفع يف العامل باحلكم فقط،حلديث
 ،ًاذا كـان الرفـع ظاهريـإص يف غـري حالـة االشـرتاك للعـامل واجلاهـل، وّخمص

 يعني ًا ظاهريو أًافع واقعيريف كون الّشك وعند ال ص،ّفاحلديث عام وغري خمص
العمـوم،  إىل يرجـع ص،ّحراز املخصإوعدم ّشك عند ال، وصّخصيف املّشك ال

وهبـذا تكـون النتيجـة يف حالـة  .وعدم ختصيصهك بعموم حديث الرفع ّفيتمس
 .، وهي نتيجة الرفع الظاهري هي الرباءةًكون الرفع جممال
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 بعمـوم احلـديث،ك ّتمـسُي، ص للرفـعّما مل نحـرز املخـص : أخرىبعبارة
 العـامل واجلاهـل مشرتكة بني األحكام نإقول يلية ّ األوةّدلاأل قطالإّوحيث إن 

 . ظاهريهّ أنًا كون الرفع واقعيوالزم عدم، ًالرفع ليس واقعياهذا يعني أن ف
 وهو الرفع الـواقعي يثبـت املحتمـل نيحد املحتملأ من خالل إسقاط نإذ

قامة دليل عـىل كـون  من دون حاجة إلًااآلخر باملالزمة وهو كون الرفع ظاهري
 .ًاالرفع ظاهري

إن >: السيد اهلاشمي يف تعليقته عىل احللقة الثالثة بقوله أشار هذه النكتةإىل 
، بـل يكفـي ًف عىل إثبات كون الرفع فيـه ظاهريـاّاالستدالل باحلديث ال يتوق

، حيـث يمكـن ً أو واقعيـاً وتردده بني أن يكون ظاهريـاًعدم ثبوت كونه واقعيا
لعلـم هبـا الواقعية ملـورد اجلهـل وعـدم ا األحكام ةّأدلك حينئذ بإطالق ّالتمس

 ظهور ّكلّ ألن  ال حمالة باملالزمة،ًثبات كون الرفع املذكور يف احلديث ظاهرياإو
أصل الرفع وجامعه الذي هو مدلول هذا ّ وحيث إن  ما مل يعلم باخلالف،ّحجة

 فيه، ويثبت كونه ضمن ّحجةاحلديث مما حيتمل مطابقته للواقع، فيكون الدليل 
رة، وهـذا بخـالف مـا إذا اسـتظهر منـه الرفـع الرفع الظاهري باملالزمة املذكو

طالقـات، فلـو فـرض إمكـان  مع تلـك اإلًه حينئذ يكون معارضاّنإفالواقعي، 
تقييدها به يف بعض املوارد، فال يمكن ذلـك يف املـورد الـذي يعلـم فيـه بعـدم 
 االختصاص أو قام دليل باخلصوص عىل االشرتاك بـني العـاملني واجلـاهلني يف

 .)١(< مع احلديث عندئذًية حيث يكون معارضاالواقعاألحكام 
 

 أن الرفع يف احلديث هو رفع واقعي ال ظاهري بدعوى أن محل  عىلّلِدُاست
العنايـة خـالف ّ وحيـث إن ،عناية زائدة إىل احلديث عىل الرفع الظاهري حيتاج
                                                 

 .)١٣( ، تعليقة رقم٤١٧ص:  تعليقة عىل احللقة الثالثة، السيد اهلاشمي)١(
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 .أن حيمل احلديث عىل الرفع الواقعيّالبد لعناية، فعدم اّ ألن األصل األصل؛
 : ر عىل نحوينّوالعناية يف الرفع الظاهري تتصو

مـا ال >من تقـدير، فنقـول رفـع ّالبد ، فًالو كان الرفع ظاهري :ّاألول النحو
 يف حالـة عـدم - وهـو إجيـاب االحتيـاط-رفع احلكم الظاهري : أي<يعلمون

لعلم بالواقع جعلت يف الظـاهر عـدم وجـوب العلم بالواقع، ففي مورد عدم ا
مـا ال > ّ الرفع وهو احلكم الظاهري عن مـصبّاالحتياط، وهنا اختلف مصب

تقـدير، وهـو رفـع وجـوب  إىل  وهو احلكم الواقعي، لذلك احتجنـا<يعلمون
أن ّالبـد  ف،التقدير خالف األصلّ وحيث إن االحتياط جتاه التكليف املشكوك،

 . األصل خمالفة يلزم ّ لئال،الواقعيحيمل الرفع عىل الرفع 
 ويف قبـال هـذين الوضـعني ،إن احلكم الواقعي لـه وضـعان :النحو الثانی

 : يوجد رفعان، والوضعان مها
 ّكلـفوضع واقعي، بمعنى أن املوىل جعل وجوب الصالة عـىل امل :ّاألول

سواء علم بوجوب الصالة أم ال، ويف قبال هذا الوضـع الـواقعي يوجـد رفـع 
 .ًيرفع احلكم الواقعي، فال وجوب للصالة واقعاّشك  يف حالة الأيعي، واق

وضـع  : أي ووضـعه عـىل عاتقـه،ّكلـفجعل ثقل التكليف عىل امل :الثاين
االحتياط للتكليف الواقعي املـشكوك، فاالحتيـاط حكـم ظـاهري للتكليـف 
الواقعي، ويف مقابل هذا الوضع الظاهري يوجد رفع ظـاهري وهـو رفـع ثقـل 

 هوورفع وجوب االحتياط،  : أي، وعدم إلزامه بالعمل بهّكلفليف عن املالتك
 .رفع ظاهري للحكم الواقعي، وهذا هو معنى تطعيم الظاهرية يف نفس الرفع

 بتقديرا ّإمعناية  إىل ن محل الرفع عىل الرفع الظاهري حيتاجإ : ذلك نقولّإذا تبني
محل الرفع يف قبال الوضـع ا ّإم كام يف العناية األوىل، و) رفع وجوب االحتياط(

 كـام يف العنايـة الثانيـة، وكـال ،تطعيم الظـاهري يف نفـس الرفـع أي الظاهري،
 احلمل عـىل الرفـع الـواقعي، وبـذلك يـسقط ّتعني في،العنايتني خالف الظاهر
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 أجيب عىل هذا االستدالل بوجهني و.  عىل الرباءةاالستدالل باحلديث
 مقام االمتنان إىل رفع الواقعيف احلاجة عدم : ّاألول الوجه

 وهو أن حديث الرفـع يف مقـام االمتنـان ّهذا الوجه هو للمحقق العراقي،
ّ ألن ق برفـع وجـوب االحتيـاط،ّعىل األمة ورفع الضيق عنها، واالمتنان يتحق

ّة فيكون رفعه امتنانا، وال نحتاج يف حتقـّاالحتياط فيه كلفة عىل األم  ق االمتنـانً
ر عـىل ّوجـود التكليـف الـواقعي وعـدم وجـوده ال يـؤثن إ  إذرفع الواقع،إىل 
 بعد رفع وجوب االحتياط عنه، فال توجد توسعه وامتنان عىل العباد يف ّكلفامل

انحـصار املرفـوع >: +لقـا؛ املهم هو رفع وجوب االحتياطّ ألن رفع الواقع،
و وهـيكون أمر رفعـه ووضـعه بيـد الـشارع ) ألنه الذي(جياب االحتياط إفيه ب

هـو   من قبل وضعه يف الضيق ويقتيض االمتنان رفعه فيكـونّكلفالذي يكون امل
املرفوع حقيقة من بني اآلثار، دون املؤاخـذة واسـتحقاق العقوبـة، ودون احلكـم 

هـي مـن املـدركات ّ إنـام املؤاخذة واالستحقاق) إذ(الواقعي ولو بمرتبته الفعلية 
 إجيـاب بـال توسـيط منـشئها الـذي هـو العقلية التي ال تناهلا يد اجلعل الترشيعي

ن كان بيد الشارع حيث كان له العفـو إالفعلية فرفعها و) العقوبةّ أما و(االحتياط 
 ّنإفـ، ّكلفة عىل املن رفعها ليس من متام املنّأ) َّإال( مع ثبوت االستحقاق ًتفضال
وجب  نفسه غـري مـستّكلفهو رفع أصل االستحقاق بحيث يرى املّ إنام ةمتام املنّ
 فيام هو املهم يف املقام من نفـي اسـتحقاق العقوبـة يه ال جيدّأن إىل )ًمضافا(ء ليش

ه ّنـأَّإال ، ً رشعيـاًن كان جمعوالإفهو و) احلكم الواقعيّ أما و(عىل ارتكاب املشتبه 
الرابـع مـن  األمر ما عرفت يف) منها( به الرفع احلقيقي لوجوه ّتعلقن يأال يمكن 

رفع اآلثار التي وضعها خالف االمتنـان بحيـث لـوال  إىل أن حديث الرفع ناظر
ن ذلـك ال أ مـن الواضـح ّنإفـ من قبـل وضـعها يف الـضيق، ّكلفالرفع كان امل

 إذن بقرينـة )١(<فعليتـه، إذ ال يكـونر يف التكليـف الـواقعي ولـو بمرتبـة ّيتصو
                                                 

 .٢١٣القسم الثاين من اجلزء الثالث، ص:  هناية األفكار)١(
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 .ًا ال واقعيًااالمتنان يقتيض أن يكون الرفع ظاهري
 الرفـع ظـاهري،إن االمتنان ال يكون قرينة عىل أن  ب الشهيد الصدرهناقشو

ق االمتنـان برفـع ّ برفع إجياب االحتياط، كـذلك يتحقـقّتحقاالمتنان كام يّألن 
ن رفـع إ : أخـرىاالحتياط بواسطة رفـع الواقـع، وبعبـارة، فريفع ًالواقع رأسا

ق رفـع وجـوب ّ وجود التكليف الواقعي، كذلك يتحقق معّاالحتياط كام يتحق
 .ارتفاع احلكم الواقعيبالحتياط ا

ة عىل أن املرفـوع هـو احلكـم الظـاهري، ّوإذا كانت قرينة االمتنان غري دال
ة عىل أن املرفوع هو احلكم الواقعي لتناسب االمتنان مع الرفـع ّوكذلك غري دال

ًيكون احلديث جممـال، وهـو يكفـي يف االسـتدالل عـىل فالواقعي والظاهري، 
 .مّالرباءة كام تقد
ًالعناية يف الرفع متحققة ولو كان الرفع واقعيا: الوجه الثاين ّ 

أن العنايـة يف الرفـع ّالوجه الثاين يف مناقشة القائلني بأن الرفع واقعـي هـو 
ّقة حتى لو كان الرفع واقعيا، وبيان ذلك يعتمد عىل مقدّموجودة ومتحق  : متنيً

لـيشء والنقيـضان  يشء هو نقيض وجود ذلك اّإن رفع كل :مة األوىلّاملقد
يف مرتبـة واحـدة وال يعقـل أن يكـون ً دائـام يف مرتبة واحدة، فالرفع واملرفـوع

 .أحدمها يف طول اآلخر
، ومـن ّخـذ يف موضـوعه الـشكُأإن الرفع يف احلـديث قـد  :مة الثانيةّاملقد

 . ر عن نفس احلكم الواقعيّباحلكم الواقعي متأخّشك الواضح أن ال
مـا > هو <رفع ما ال يعلمون> إن نقيض: ن نقولامتّن املقداضحت هاتّإذا ات
  عليكم، فـإذا علمـتمةالواقعية التي تعلموهنا موضوع األحكام أن : أي<يعلمون

 تقييدجبة عليكم بالوجوب الفعيل، وهذا يعني اًبوجوب الصالة ترشيعا فهي و
ألنـه  نيـة؛م يف احللقـة الثاّ كام تقـد،الواقعية بالعاملني هبا فقط، وهو حمالاألحكام 

ّالبـد  ،يستلزم الدور املحال، وللخروج من هذا املحذور الثبويت وهو لزوم الدور
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 .عامل عناية وهي محل احلديث عىل خالف ظهوره يف الرفع الواقعيإمن 
عناية، كـذلك محلـه  إىل كام أن محل احلديث عىل الرفع الظاهري حيتاج نذإ

بالعـاملني هبـا  األحكـام ستلزم تقييدعناية، وإال ال إىل عىل الرفع الواقعي حيتاج
 . وهو مستحيل للزوم الدور

أو لستم قلتم بإمكان أخذ العلـم باجلعـل يف موضـوع املجعـول، : إن قلت
فتكون الصالة واجبة بالوجوب الفعيل إذا علمت بجعلها وتـرشيعها، فـاحلكم 

ن ف عىل العلم باجلعل فال يلزم الدور، وعىل هذا األسـاس يمكـّاملجعول متوق
تـي ّرفع عن أم> معناه) رفع ما ال يعلمون(محل الرفع عىل الواقعي، فيكون قوله 

 . وهذا مما ال حمذور فيه<احلكم الفعيل املجعول الذي ال يعلمون بجعله
إن هذا وإن مل يكن فيه املحذور الثبويت وهو لـزوم الـدور، لكـن : اجلوابف

ظـاهر احلـديث وحـدة  ّ ألنه خـالف ظـاهر احلـديث،ّثبايت وهو أنإفيه حمذور 
  أن املرفـوع هـو املجعـول<رفع مـا> قولكمّ ألن املرفوع والتكليف غري املعلوم؛

مـا ال >الوجوب الظـاهري وهـو وجـوب االحتيـاط، وهـو خمتلـف مـع  :أي
 .  الذي هو اجلعل والترشيع<يعلمون

املحذور الثبـويت وهـو ّما إًضح أن الرفع إذا كان واقعيا فهو يستلزم ّوهبذا يت
 . ثبايت وهو ارتكاب خالف ظاهر احلديثاملحذور اإلا ّإم و،وم الدورلز

 واحـد، ّتبادالن عىل مـصبي ظاهر احلديث أن املرفوع واملعلوم نإوحيث 
ًأن يكون ظاهريا وال يمكـن أن يكـون واقعيـاّالبد  قرينة عىل أن الرفع فيكون ً. 

 .مّالرباءة كام تقد وهو يف صالح االستدالل عىل ً يكون احلديث جممالّ األقليفو
 

ثبـات إاملقصود من املطلوب هو  .<ّإن االستدالل عىل املطلوب تام>:  قوله•
 .التأمني الرشعي قبال وجوب االحتياط يف حالة الشك
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ّإذ كثريا ما يت>:  قوله• القـول هـذا  .<فق العلم أو قيام دليل عىل اختـصاصً
 عـىل ّاصـة اخلةّدلـ األّ وعىل األقل،الرفعصات كثرية حلديث ّوجود خمص إىل إشارة

 .لية واإلمجاعّ األوةّدلطالقات األإً فضال عن ،عدم اختصاص احلكم بالعامل
 عـىل تقـدير ثبـوت التكليـف يف الواقـع :أي .<عىل تقـدير ثبوتـه> : قوله•

ا ثابتـة يف الواقـع وعـدم ّالتي نعلم بأهنـ األحكام كوجوب الصالة ونحوها من
 . ملني فقطاختصاصها بالعا

 .<ص حلــديث الرفــعّلعــدم إحــراز وجــود املعــارض أو املخــص>:  قولــه•
 األحكـام  عىل اشرتاك بني العاملني واجلاهلني يفّاصة اخلةّدلاملعارض من قبيل األ

 طالقاتإص هو من قبيل ّ واملراد من املخص،الواقعية التي تعارض حديث الرفع
 . ص حديث الرفعّتي ختصة عىل االشرتاك الّلية الدالّاألواألحكام 

ص حلـديث الرفـع ّنا ما مل نحرز املعـارض واملخـصّفاملقصود من العبارة أن
 مـا مل يعلـم ّحجة ظهور ّكلّ ألن  يف الرفع الظاهري،ًاث الرفع ظاهريكون حدي
 . صّإذا محل عىل الرفع الواقعي فيوجد معارض وخمصّأما باخلالف، 

املقـصود مـن  .<عـي وظـاهريالتكليف له وضـعان ورفعـان واق>: قوله •
 سـواء علـم بـه أم ّكلفالوضع الواقعي هو وضع احلكم الواقعي عىل عهدة امل

 ويقابـل هـذا ، علمـت هبـا أم ال)الـصالة واجبـة عليـك(ال املوىل  ق، كام لوال
 . الوضع، الرفع الواقعي وهو رفع وجوب الصالة يف حالة عدم العلم هبا

و وضع وجـوب االحتيـاط يف حالـة املقصود من الوضع الظاهري وهّأما 
 ويقابله الرفع الظاهري وهو رفع وجوب االحتيـاط حالـة ،وعدم العلمّشك ال

 . عدم العلم
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  للشبهات املوضوعية واحلكميةتصويرات اجلامع) ١(
 اسم املوصول اليشء الشامل للحكم واملوضوع: ّاألول التصوير •

ü للجامعّ األول اعرتاض اآلخوند عىل التصوير 
ü ق األصفهاين لآلخوند ّمناقشة املحق 
ü ق األصفهاين ّمناقشة السيد الشهيد للمحق 
ü  لآلخوندمناقشة السيد الشهيد 

 ق العراقيّوهو للمحق التصوير الثاين للجامع •
 شبهات املوضوعيةختصاص بالاالقرينة عىل ال عدم) ٢(

 فائدة يف قرينة وحدة السياق  •
 عىل اختصاص احلديث بالشبهات احلكمية ق العراقيّاستدالل املحق •
 ق العراقيّمناقشة املحق •
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ة ّمهمـ )شمول فقـرة االسـتدالل للـشبهات املوضـوعية واحلكميـة(هذه املرحلة 
 الرفع عىل تقدير اختصاصه بالشبهة حديثّ ألن  يف االستدالل عىل الرباءة،ًاّجد

الـشبهات املوضـوعية جتـري فيهـا الـرباءة ّ ألن املوضوعية ال ينفـع األصـويل؛
 واألصـويل يـرى أن الـشبهة املوضـوعية جمـرى خبـاري من األّباالتفاق، فكل

  النزاع يف الشبهات احلكمية، فلو مل يكن هذا احلـديثّحملّإنام ألصالة الرباءة، و
 .خباري مدعى األصويل يف قبال األّ احلكمية فال يتمللشبهةًشامال 

 كأصـالة ، كثرية إلثبات الرباءة يف الشبهات املوضوعيةةّأدلوجود  إىل ًمضافا
 .الطهارة وأصالة اإلباحة ونحوها، فال مشكلة يف جانب الشبهات املوضوعية

مـن ّالبد وقبل الولوج يف االستدالل بشمول حديث الرفع لكلتا الشبهتني 
 : يان املراد من الشبهة املوضوعية والشبهة احلكميةب

ً مـثال يف حرمة حلم األرنبّشك يف احلكم، كالّشك هي ال: الشبهة احلكمية
يف جـواز أكـل حلمـه، ّشك مع العلم بأن هذا املوجود اخلارجي هو أرنـب، فالـ

 .يف حكمهّشك فاملوضوع واضح ومعلوم، لكن ال
  إذ:ً مـثال.احلكمبـملوضوع مـع العلـم يف اّشك وهو ال :الشبهة املوضوعية

أن هـذا ّشك  لكـن يـ، جيوز رشبـهّ يعلم أن اخلمر حيرم رشبه، وأن اخللّكلفامل
  ؟ّالسائل مخر أم خل

 :من إثبات أمرينّالبد  ،ًلشبهتني معالولكي نثبت أن حديث الرفع شامل 
أن نثبـت وجـود جـامع للمرفـوع يـشمل  :)البحث الثبـويت (ّاألول األمر
، لئال يلـزم اسـتعامل اللفـظ يف أكثـر مـن يف مقام الثبوتً واملوضوع معا احلكم

ا ّمـأاملشكوك يف الشبهة املوضوعية هـو املوضـوع اخلـارجي، ّ ألن معنى واحد،
املوضوع واحلكم متغايران، ّ وحيث إن هو احلكم،فوك يف الشبهة احلكمية املشك
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 .ًمن إثبات إمكان تصوير جامع بينهام ثبوتاّالبد ف
ًذا أمكـن تـصوير جـامع ثبوتـا، إّأنـه  ، هيمرة إثبات إمكان هذا اجلامعوث

القرائن يف مقام اإلثبات لنرى هل توجد قرينة عـىل الـشمول،  إىل حينئذ نذهب
، ففي هـذه احلالـة  يف مقام الثبوتإذا ثبت امتناع تصوير جامع بني الشبهتنيّأما 

ذ حتى لو وجـدت قـرائن ، إثباتيف مقام اإلال يمكن االستدالل عىل الشمول 
 .ً المتناع الشمول ثبوتا؛يمكن األخذ هبا ة عىل الشمول الّدال

عدم وجود قرينة عىل اختـصاص احلـديث  :)البحث اإلثبايت (األمر الثاين
 : وإليك بيان  األمرين.ً الشبهتني إثباتاىحدإب

ّ 

ة ّبعـدللـشبهات احلكميـة واملوضـوعية ر اجلامع ّفقد صو: ّولاألمر األّأما 
 : ض له وجهانّ وما ينبغي التعر،وجوه

 اسم املوصول اليشء الشامل للحكم واملوضوع: لّاألو التصوير
املراد من اسم املوصول هو عنوان الـيشء الـشامل للحكـم واملوضـوع إن 

) مـا( لول اسـم املوصـول، ومـد)ما ال يعلمون(احلديث ورد بعنوان ّ ألن ؛ًمعا
معنى اليشء شـامل للتكليـف ويعلم،  رفع اليشء الذي ال : أي،ءيساوق اليش

 .)١( واحلكم اجلزئيّواملوضوع، كذلك شامل للحكم الكيل
 للجامعّ األول تصويراعرتاض اآلخوند عىل ال

بأن عىل هذا الوجه يف تعليقته عىل الرسائل،  +اعرتض صاحب الكفاية 
اليشء الذي بمعنى احلكـم والتكليـف ّ ألن ،ّوير اجلامع غري تامم من تصّما تقد

 أو هاحلكـم بيـد الـشارع، فيمكنـه أن يرفعـّ ألن ما هو لـه؛ إىل هو إسناد اليشء
غـري مـا هـو  إىل املوضوع اخلارجي فهو إسناد اليشء إىل إسناد الرفعّأما يضعه، 

                                                 
 .٢٠٥ ص،٢ج: نظر هناية الدرايةا )١(
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ع الشارع، وعىل هذا املوضوع اخلارجي ال يرتفع برفّ ألن إسناد جمازي؛ : أيله،
، ومن هنا ال يمكن إسناد ًاّ جمازيًااملوضوع اخلارجي إسناد إىل يكون إسناد الرفع

اجلامع بني التكليف واملوضوع اخلارجي، ألنه يلزم استعامل اللفـظ يف  إىل الرفع
أكثر من معنى وهو غري معقول؛ إذ ال يمكـن إرادة معنيـني خمتلفـني مـن لفـظ 

 .ًه غري معقول عرفاّنأل عقيل أو حماا ّإمواحد، ألنه 
 وإىل املوضـوع ،ما هـو لـه إىل احلكم إسناد إىل إسناد الرفع>: قال اآلخوند

 .)١(<غري ما هو له، وال جامع بينهام إىل إسناد
 ق األصفهاين لآلخوندّمناقشة املحق

إسناد ما هـو لـه  : أي-  ال مانع من اجتامع الوصفنيّأنه :)٢ (ناقشةاملحاصل 
 -غري ما هو له وهو اإلسـناد املجـازي إىل  واإلسناد،سناد احلقيقيو اإلالذي ه

ً لـيس تقـابال حقيقيـا )احلقيقـي واملجـازي(التقابل بـني هـذين الوصـف ّألن  ً
ن يـستحيل اجتامعـيهام يف موجـود واحـد، يكالتقابل بني السواد والبياض اللذ

ريـة التـي ال مـانع  من األوصاف االعتبا- وصفا احلقيقي واملجازي -مها ّإنام و
 باعتبار <ما>اسم املوصول فإن من اجتامعهام يف إسناد واحد باعتبارين خمتلفني، 

ومن حيـث انطباقـه عـىل املوضـوع ، ً التكليف يكون انطباقا حقيقياانطباقه عىل
زيد باعتبـارين، فيكـون  إىل  كام لو اسندنا العلم واجلهل؛ًاخلارجي يكون جمازيا

 . فال إشكال يف ذلك، بالفلكً بالفقه وجاهالًاعامل
 ق األصفهاين ّمناقشة السيد الشهيد للمحق

سـناد يف ليس هو أن هـذا اإل  بأن مقصود صاحب الكفاية:حاصل املناقشة
عامل التطبيق واالنحالل بلحاظ املصاديق واحلصص، ليكون مـصداق وحـصة 

                                                 
 .١١٤ ص: اخلراساين عىل الرسائلّحققتعليقة املنظر ا )١(
 .٢٠٧، ص٥ج:  انظر هناية الدراية)٢(
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سناد بلحـاظ التكليـف وحـصة منـه بلحـاظ املوضـوع اخلـارجي، بـل من اإل
يف مرحلة االستعامل التي هي مرتبة سابقة عـىل مرحلـة انحـالل  + هودمقص

سنادية مرتبة االستعامل تكون اهليئة املستعملة يف النسبة اإلّ وحيث إن املصاديق،
أن تكـون ا ّإم يف التكليف، و : أيً حقيقياً ليكون إسنادا،لههو مستعملة فيام ا ّإم

ّ ألن املوضـوع اخلـارجي، : أيًجمازيا، ًيكون إسنادا، فمستعملة يف غري ما هو له
ما هـو لـه، وعـىل هـذا فـال  إىل  عن النسبةًما هو له ختتلف سنخاغري  إىل النسبة

ًيمكن االستعامل فيهام معا؛ ألنه استعامل لنـسبة اإلسـناد يف معنيـني متغـايرين، 
 أو ًحمال عقالا ّإموهو مستحيل؛ ألنه من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وهو 

النسب كلها متباينة ّ ألن ًغري مقبول عرفا، وال يوجد جامع حقيقي بني النسب؛
احلرفيـة ال جـامع حقيقـي م أن املعاين ّالنسب من املعاين احلرفية، وتقدّ ألن ًذاتا،

 عـىل ذلـك ّرتتـبوي مـستعملة يف النـسبة احلقيقيـةا ّإمـبينها، وعليه تكون اهليئـة 
 يف النسبة املجازية تكون مستعملةا ّ إم، واختصاص حديث الرفع بالشبهة احلكمية

 . عليه اختصاص حديث الرفع بالشبهة املوضوعيةّرتتبوي
 مناقشة السيد الشهيد لآلخوند

ن إسـناد إ السيد الشهيد أن املناقشة الصحيحة لآلخوند هـو أن يقـال رىي
 الرفـع يفّ ألن املوضـوع اخلـارجي؛ إىل كإسنادهً أيضا التكليف جمازي إىل الرفع

احلديث هو رفع ظاهري وهو رفع وجوب االحتياط جتـاه احلكـم املـشكوك ال 
لـزم مـا ل - لـنفس احلكـم املـشكوكًا لو كان رفع:أي -احلكم نفسه، وإال رفع 
 .بالعاملني هبا ونحوها األحكام م من املحاذير من اختصاصّتقد

 أم ضح أن اهليئة مستعملة يف إسناد جمازي سواء كان الرفع للحكـمّوهبذا يت
للموضوع اخلارجي، وال يلزم اجلمع بني نسبتني متغايرين يف اسـتعامل واحـد، 

هي نسبة واحدة جمازية، طرفها واحد وهو اليشء، نعم مـصاديقه خمتلفـة، ّإنام و
يكون مصداقه املوضـوع، وعـىل هـذا  أخرى فتارة يكون مصداقه احلكم وتارة
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ما ال يعلمون، عىل  ال يطيقونه أو ة عىل ماّرتتب أن الكلفة واملشقة امل:يكون املعنى
ًمرفوعة سواء كان حكام أو فعال ًموضوعا خارجيا وً ً. 

أن اجلـامع هـو التكليـف  :ق العراقـيّ للمحقوهو : للجامعالتصوير الثاين
، ّالشامل للتكليف املشكوك يف الشبهة احلكمية الذي يطلق عليـه احلكـم الكـيل

وضـوعية الـذي يطلـق عليـه وكذلك شامل للتكليـف املـشكوك يف الـشبهة امل
ً إسنادا حقيقيا<اجلامع>التكليف  إىل سنادالتكليف اجلزئي، وبذلك يكون اإل ً.  

املراد من املوصول فيام ال يعلـم هـو مطلـق احلكـم >: ق العراقيّ املحققال
الرشعي املجهول اجلامع بني الشبهات احلكميـة واملوضـوعية، حيـث ال فـرق 

 وىف ، أو إمجالــهّ الــشبهات احلكميــة فقــد الــنصيفّشك بيــنهام إال أن منــشأ الــ
 بيـنهام يف إضـافة ً وال يوجب ذلك فرقـا،األمور اخلارجية الشبهات املوضوعية

 .)١(<املوصول كام هو ظاهر إىل الرفع وإسناده
ر إال عىل القول بأن للحكم ّه ال يتصوّ إال أن،وهذا اجلامع وإن كان ال بأس به
 ّمجـردجعول، فوجوده اجلعيل هـو احلاصـل بوجودين، وجود اجلعل ووجود امل

، كإجيـاب احلـج عـىل املـستطيع، فينتـزع ّلرشيعة عىل عنوان كيل اجعل احلكم يف
ذلك العنوان، ووجوده املجعـويل الـذي  إىل العرف منه اإللزام والتكليف بالنسبة

يوجد بفعلية موضوع احلكـم يف اخلـارج وهـو انطبـاق ذلـك العنـوان بحـسب 
اإللـزام ً أيـضا  العـرف ينتـزع هنـاّنإفـ ،ص ومتاميـة املوضـوعاخلارج عىل شـخ
 .عناية ّ أيلك الشخص بخصوصه من دونذ إىل والتكليف بالنسبة

 ًاّ كذلك يكون شـاك، يف التكليفًاّ يف الشبهة احلكمية شاكّكلفكام يكون املف
 جعول باملً باجلعل لكنه ليس عاملاً، ألنه وإن كان عاملاًيف الشبهة املوضوعية أيضا

ذا كان املقصود من الوصول مطلـق إنحو من وجود التكليف، فً أيضا الذي هو
 يف ًفيـه يكـون ثابتـاّشك وجود التكليف سواء وجوده اجلعيل أو املجعويل، فالـ

                                                 
 . ٢١٧ص ،٣ج:  هناية األفكار)١(
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 .هذا اجلامع ال إشكال فيهضح أن ّوهبذا يت. الشبهة احلكمية واملوضوعية
 أن احلكـم لـيس لـه إال د منّاملقيونعم هناك حتقيق ذكرناه يف بحث املطلق 

يف ّشـك وجود واحد وهو وجود اجلعل، ويف الشبهة املوضـوعية لـيس هنـاك 
يكـون ّ إنـام يف املوضوع اخلارجي، إال أن ذلـك التحقيـقّشك الّإنام التكليف، و
الفهـم ّ ألن  وال ارتبـاط لـه بـام نحـن فيـه؛ً يف بيان حقيقة احلكم عقلياًصحيحا

التكليـف يف مقـامني ومهـا مقـام اجلعـل ومقـام العريف ينتزع عنـوان اإللـزام و
 أي يف اجلعـلّشك  اجلامع هو التكليف وهـو يـشمل الـنإذ .مّاملجعول كام تقد
 . يف الشبهة املوضوعية أي يف املجعولّشك  وال،الشبهة احلكمية

  من التصويرين للجامع هو الراجح؟ ّأي
مـن التـصويريني  ّ أيبناء عىل متامية التصوير الثاين للجـامع، نتـساءل عـن

 للجامع هو الراجح؟ 
؛ لعـدم وجـود ّ األول  للجامع هـو التـصويرحن التصوير الراجإ :اجلواب

   املوصولة عىل التكليـف، بـل محلهـا عـىل معناهـا اللغـوي<ما>قرينة عىل محل 
محل اليشء عىل التكليف خـالف الظـاهر، وإن كـان ّ ألن  أوىل،-وهو اليشء -

 . شكال فيهإ  والًاّالتصوير الثاين تام
وثبت إمكـان شـمول احلـديث للـشبهات ّ األمر األول هذا متام الكالم يف

، وفـيام يـيل يقـع الكـالم يف إثبـات عـدم وجـود قرينـة عـىل ًاملوضوعية ثبوتـا
 . الشبهتنيىحدإاالختصاص ب

 

 ىحـدإم االسـتدالل عـىل عـدم االختـصاص بّدوقد تقهذا بحث إثبايت، 
  :مّحاصل ما تقدفيام ييل  و)١(الشبهتني يف احللقة الثانية

 اختصاص احلديث بالشبهات املوضـوعية بوحـدة الـسياق يف  عىلّدلُاست
                                                 

 .٣٢٧ص:  انظر احللقة الثانية)١(
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ن مجيع هذه الفقرات الثامين يراد إ إذ <ما ال يعلمون>الفقرات الثامين ما عدا فقرة 
 وعـىل هـذا فيكـون املـراد يف املوضـوع اخلـارجي، هـو <ما>سم املوصول امن 

 .اجلميع هو الشبهات املوضوعية
ر ّأن وحدة السياق تقتيض أن يكون مدلول اللفظ املتكـر:  ذلكنوأجيب ع

 اسم ّنإفًواحدا يف السياق الواحد، ال كون املصاديق من سنخ واحد، وعىل هذا 
ء املــبهم، لكــن املوصــول يف احلــديث يف معنــى واحــد يف اجلميــع وهــو الــيش

 ،كرهـوا عليـهُأرفـع الـيشء الـذي  : أي، إىل أخـرىاملصاديق خمتلفة من مجلـة
 .  وهكذا،اليشء الذي ال يطيقونه و،واليشء الذي ال يعلمون

  يف قرينة وحدة السياق :فائدة
: ن قرينة وحدة السياق فيها خالف بني اإلعالم، ولتوضـيح ذلـك نقـولإ

 االستعامل ومرحلة اإلرادة اجلدية ومرحلـة مرحلة :توجد ثالث مراحل للحكم
ن هـذه املراحـل الـثالث إذا أاالنطباق عىل املصاديق اخلارجية، ومن الواضـح 

بمعنى أن املوىل يف مرحلة االستعامل ويف مرحلـة اإلرادة  - ًمجيعا كانت متطابقة
ًاجلدية ويف مرحلة االنطباق عىل املصاديق اخلارجية يريد شيئا واحدا ل ففي مث -ً

ة  خمالفـية وحدة السياق وعـدم جـوازهذه احلالة ال خالف بني اإلعالم يف قرين
 . خمالفة السياق يف هذه احلالة هو خمالفة لظاهر الكالمّ ألن ،السياق

يف  تارة ينـشأ، واالختالف لكن قد يوجد اختالف بني هذه املراحل الثالث
، فيكـون املـراد )مـام خلف اإلّصل( و)زر اإلمام(املدلول االستعاميل من قبيل 

االستعاميل من اإلمام يف اجلملة األوىل هـو املعـصوم، ويف اجلملـة الثانيـة إمـام 
يف هـذه احلالـة مـن مـوارد واالستعاميل خمتلف بني اجلملتني،  فاملدلول ،اجلامعة

 .االختالف يف وحدة السياق، ال إشكال يف خمالفته
 )أكـرم العلـامء( من قبيـل وتارة يكون االختالف يف اإلرادة اجلدية للكالم

، فاملراد من العامل يف اجلملتني واحد، لكن اإلرادة اجلدية خمتلفـة، )د العلامءّقل(و
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إذ اإلرادة اجلدية يف اجلملة األوىل هي شمول العلـامء للعـامل العـادل والفاسـق 
مـراده ّألن  هي خصوص العامل العادل؛فاإلرادة اجلدية يف اجلملة الثانية ا ّمأًمعا، 
 ويف هـذه غري شامل للفاسـقني،فهو  خصوص العدول منهم )د العلامءّقل(من 

 ك بوحدة السياق؟ ّاحلالة هل يمكن التمس
 نـستطيع أن : يقـولهمهي منشأ اخلالف بـني الفقهـاء، فبعـضنقطة هذه ال

 ال يمكن :ثبات معنى واحد، وبعض آخر يقولك بقرينة وحدة السياق إلّنتمس
 .ختالف اإلرادة اجلدية يف الكالمك بوحدة السياق الّالتمس

وتـارة ثالثــة ال يوجــد اخـتالف ال يف املــدلول االســتعاميل وال يف املــدلول 
ال تغصب ما تأكلـه (االختالف يف املصاديق اخلارجية، كام لو قال ّإنام اجلدي، و

 فاملصداق فيام يؤكل هو األكل ويف اللـبس هـو ،)عليه ماتنما وال ما تلبسه، وال 
ن إ :ام تنام عليه هو الـرسير، ويف هـذه احلالـة يقـول الـسيد الـشهيدالثوب وفي

وفيام نحن فيه من >. ن اختلفت املصاديقإالسياق يف اجلميع واحد وهو اليشء و
 مفهـوم واحـد وهـو الـيشء، أو مـا ًاملراد باملوصـول اسـتعامالّ ألن هذا القبيل

 .)١(<ه كام ال خيفىاالختالف يف مصداقّإنام ، وً أيضاًيساوقه وهو املراد جدا
ن املوصول يف مجيع الفقرات مستعمل يف معنـى إ>: + قال السيد اخلوئي

ن املوصـول مـن إ، ولـذا يقـال ءواحد، وهو معناه احلقيقي املبهم املرادف لليش
الـذي ال يعلـم، ء  رفع اليش: قال’هو بالصلة، فكأنه ّ إنام املبهامت، وتعريفه

 إليه، وهكذا، فلم يستعمل املوصـول ّضطر املء الذي ال يطيقون، واليشءواليش
ال ينطبـق  إليه ّ املضطرءن اليشأ األمر  غاية؛يف مجيع الفقرات إال يف معنى واحد

ء  بخـالف الـيش، املكـره عليـهءفعال اخلارجية وكـذا الـيش إال عىل األًخارجا
واالختالف يف االنطباق من باب االتفاق . ًه ينطبق عىل احلكم أيضاّاملجهول فإن

من جهة اختالف الصلة ال يوجب اختالف املعنى الذي استعمل فيه املوصول، 
                                                 

 .٤٥، ص٥ج: )تقرير السيد اهلاشمي(  األصول بحوث يف علم)١(
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، هما ترك زيـد فهـو لوارثـ( املستعمل فيه يف قولنا ّنإف بوحدة السياق، ّكي يرض
 فوحـدة ، واحـدء يش)هوما ترك عمرو فهو لوارثه، وما ترك خالد فهـو لوارثـ

 .)١(<السياق حمفوظة
 . جلميعضح أن السياق واحد يف اّوهبذا يت

 .هذا متام الكالم يف إثبات عدم االختصاص بالشبهات املوضوعية
 ق العراقي عىل اختصاص احلديث بالشبهات احلكميةّاستدالل املحق

، يف احللقـة الثانيـةً أيـضا مّالشبهات احلكمية، فتقـدبعدم االختصاص ا ّمأ
 . عدم وجود قرينة عىل اختصاص احلديث هبا وثبت

 بالـشبهات ّعـىل أن احلـديث خمـتص + العراقـي قّ املحقـّاسـتدلنعم، 
 هـو الـذي ال يعلـم، والـيشء <ما>احلكمية بقرينة أن الظاهر من اسم املوصول 

ّشك الّإنام املوضوع اخلارجي معلوم، وّ ألن الذي ال يعلم هو احلكم والتكليف،
 هـو مـا كـان )ما ال يعلمـون (الظاهر من املوصول يف>: حيث قال؛ يف حكمه
خـر وض الوصف وهو عدم العلم كـام يف غـريه مـن العنـاوين اآلبنفسه معر

 حيث كان املوصول فيها معروضا لألوصاف ،كراه ونحومهاكاالضطرار واإل
 إذ ال ؛ فتخصيص املوصول بالشبهات املوضوعية ينايف هـذا الظهـور.املزبورة

املعـروض لـه هـو عنوانـه، ّإنـام  للجهـل وًيكون الفعل فيها بنفسه معروضـا
بني حفظ السياق من هذه اجلهة بحمـل املوصـول فـيام ال  األمر  يدوروحينئذ

بحمله عـىل إرادة الفعـل  أخرى يعلم عىل احلكم املشتبه وبني حفظه من جهة
 عىل إرادة )ما ال يعلمون ( احلمل يفّفيتعنيّ األول حّ أن العرف يرجوال ريب يف

 .)٢(<احلكم
                                                 

 .٢٦٠ص ،٢ج: صول مصباح األ)١(
 .٢١٦ص ،٣ج: فكار هناية األ)٢(
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 ق العراقيّمناقشة املحق
ــي اجلهــل  : ًالّأو ــق يكف ــالعنوان لتطبي  عــىل املوضــوع <مــا ال يعلمــون>ب

ّن كان معلوما أنإأن املائع اخلارجي و : أياخلارجي، ه مخر ّنأّشك ه سائل، لكن يً
 .يرفع عنوان اخلمر املشكوكّشك ، فعند اليس بخمرأم ل

 هـو التكليـف فقـط، <يعلمـون ما ال> من فقرة دمنا أن املقصوّلو سل :ثانيا
تـارة بمعنـى اجلعـل وأخـرى بمعنـى املجعـول، ومـن ن التكليف إلكن نقول 

 يف ّكلـفاملّشـك ذا إفة عىل فعلية املوضـوع، فـّالواضح أن فعلية املجعول متوق
يف ّشك ، وعـىل هـذا يكـون الـًق فعليـة املجعـول أيـضاّيف حتقـّشـك املوضوع 
 .يف التكليف ًاّشكاملوضوع 
، كـام إذا ً أيـضاًاكيف مجلة من املوارد يكون املوضوع اخلارجي مـشكو :ًثالثا

 . يف نزولهّك ُشحلكم رشعي وً موضوعا كان نزول املطر
 ىحـدإضح عدم وجـود قرينـة عـىل اختـصاص حـديث الرفـع بّوهبذا يت

الشبهتني املوضوعية أو احلكمية، وعىل هذا نجـري اإلطـالق وقرينـة احلكمـة 
 .ًإلثبات شمول احلديث للشبهتني معا

 

 اجـتامع هـذين الوصـفني يف إسـناد ّجمردس املحذور يف إذ لي> :+  قوله•
 .التكليف واملوضوع إىل سناد الواحد هو إسناد الرفع اإل،<واحد
 .<ق الوجـودّ للفـرد املحقـًاويشتمل املجعول بوصفه تكليفـ>: +  قوله•

ق فيـه رشائـط التكليـف وأصـبح ّ الـذي حتقـّكلفق الوجود هو املّالفرد املحق
 . االستطاعة بالنسبة لوجوب احلجقّ، كتحق بحقهًاالتكليف فعلي

عىل نحـو ّشك  أن ال:أي .<بالتكليفّك َشُويف الشبهة املوضوعية ي>:  قوله•
 . بالتكليف وإن كان يعلم باجلعلّشك ال إىل الشبهة املوضوعية يرجع
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 هبـا للـرباءة مـن قبيـل حـديث ّدلُمن الروايات اسـت أخرى هناك طوائف
ما حجـب اهللا علمـه >: ×يب عبد اهللاأ ما رواه حييى بن زكريا عن احلجب، وهو

ية وهو ما رواه عبد اهللا بن سنان عـن ّحديث احلل و)١(<عن العباد فهو  رفوع عنهم
  ء فيه حالل وحرام فهو  ك حالل ح  تعرف ا رام منه بعينه ّ >: ×يب عبد اهللاأ

 قصور داللتهـا أو عـدم ّانية وتبنيم الكالم عنها يف احللقة الثّ وقد تقد)٢(<فتدعـه
 .)٣(شموهلا للشبهات احلكمية

 

ّ 

استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، بأن  :من االستصحاباملراد 
جـوب اجلمعـة عليـه، وبعـد ه قبل البلوغ يعلم بعدم وّنإفيلحظ عامل املجعول، 

ستـصحاب عـدم ّعلة اف .يف وجوهبا، يستصحب عدم الوجوبّك ُشالبلوغ إذا 
 نيكـوّ إنـام احلكم الرشعيّ أن :-صحاب عدم املجعولاست أي - احلكم الفعيل

يف ّشك ، ويـً أن احلكـم مل يكـن فعليـاّكلـففقبل البلوغ يقطع امل بالبلوغ، ًافعلي
 .تصحب عدم فعلية احلكم الثابت قبل البلوغثبوت الفعلية بعد البلوغ، فيس

 

 ن يلحظ عـامل اجلعـل،أ ب،ل الرشيعةّوهو أن يستصحب العدم الثابت يف أو
 ’حـدث بعـد بعثـة النبـيّإنـام ، وًالرشعية مل يكن قـديام األحكام جعلّألن 

                                                 
 .٩ح ،٤١٣ص: لتوحيد ا)١(
 .٣١٧، ص١ ج: من ال حيرضه الفقيه)٢(
 .ّحاديث عىل الرباءة يف التعليق عىل النصض لبيان االستدالل هبذه األّسنتعر )٣(
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ليـة يف بدايـة الـرشيعة مل يكـن ّنية أونقطة زم إىل ّبصورة تدرجيية، فيلتفت الشاك
 يف تلـك الفـرتة ًن احلكم املشكوك مل يكـن جمعـوالإ، فيقول ًهذا اجلعل موجودا

 استـصحاب عـدم :أي، يف جعله، فيستصحب عدم جعلـهّشك ي، واآلن ًجزما
، ًل الـشهر مـثالّيف وجـوب الـدعاء أوّشـك  فـاذا .سالماجلعل الثابت قبل اإل

، اذ قبـل ل الـشهر قبـل االسـالمّ الـدعاء أويستصحب عـدم تـرشيع وجـوب
  .ل الشهرّاالسالم جيزم بعدم ترشيع وجوب الدعاء أو

 

ق موضوع التكليف املـشكوك إذا كـان لـه ّوهو أن يلحظ زمان ما قبل حتق
 ق الرشط، كام لو شـككناّ قبل حتقق املوضوعّ حتقموضوع وقيود، فيستصحب عدم

ذا بـذلت  إّ يف وجوب احلجّكلفاملّشك فياالستطاعة عند بذل النفقة، ّحتقق  يف
 .ق رشط االستطاعةّحتق قبل ًستصحب عدم الوجوب الذي كان ثابتا فيّله نفقة احلج

 .)١(ومن الواضح أن هذا العدم هو عدم املجعول، الثابت يف حالة بعد البلوغ
 

مـن الروايـات  .< هبا عـىل الـرباءة ّاستدل أخرى وهناك روايات>: ولهق •
 : هبا عىل الرباءة ّالتي استدل

 حديث احلجب: ًالّأو
ما حجب اهللا علمه عـن العبـاد فهـو  وضـوع  >:× عن أيب عبد اهللافقد روي

 :الواردة فيهفردات املف عىل بيان ّ يتوقاحلديثاالستدالل بو .)٢(<عنهم
                                                 

  ّض هلا يف التعليق عىل النصّثبات الرباءة باالستصحاب بعدة اعرتاضات، نتعرإ اعرتض عىل )١(
 .٢٨ أبـواب صـفات القـايض، احلـديث  مـن١٢، الباب ١١٩، ص١٨ ج: وسائل الشيعة )٢(

  ويف. ١٦٤، ص١ج : الكـايف<ما حجب اهللا عن العباد فهو موضوع منهم> :ورواه الكايف هكذا
 .< يعرفوهما حجب اهللا علمه عن العباد فهو موضوع عنهم حتى> :)٢٦٥ص ( العقولفحت
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 :هواملراد منه أحد وجو <ما حجب >: يف قوله<ما> اسم املوصول. ١
 .  لعموم املوصول؛ حكم أو موضوع ذي حكمّكل :ّاألول الوجه

  .)٢() اهللامارمحه( والسيد اخلوئي)١(الكفايةهذا الوجه صاحب  إىل وقد ذهب
 هو احلكم الـرشعي فقـط، والـدليل عـىل همن أن يكون املراد :الثاينالوجه 
 ّتصاهللا تعـاىل خمـ إىل اسـتناد احلجـبّ ألن ؛اهللا تعاىل  إىل إسناد احلجبذلك هو

 . باألحكام التي كان رفع اجلهل عنا من مقتضيات تكليفه تعاىل
 هـذا اخلـرب ّولعـل> :قـال  حيـثق العراقيّ املحقهذا الوجه إىل وقد ذهب

ه عليـه إشـكال ّأظهر يف الداللة عىل املطلوب مـن حـديث الرفـع، إذ ال يتوجـ
 ّنإفــ ؛بــل يمكــن فيــه دعــوى العكــس، ات املوضــوعيةاالختــصاص بالــشبه

 ّسـبحانه خيـتص إليـه  لكـن بقرينـة اسـتناد احلجـبً وإن كـان عامـااملوصول
العباد  إىل باألحكام التي كان رفع اجلهل عنها من وظائفه سبحانه بإيصال البيان

ّ ألن  دون اجلزئيـةّكليةالاألحكام ّإال ، وهي ال تكون ’ولو بتوسيط رسوله 
  .)٣(< عن الشارعًاجلهل عنها ال يكون من وظائف الفقيه فضالرفع 

 بعـض املوضـوعات اخلارجيـة التـي  هـو املراد باملوصـول:الثالثالوجه 
 وقيام ×تقتيض املصلحة عدم علم العباد هبا، كوقت ظهور اإلمام الثاين عرش 

عـىل الـرشعية  األحكـام ًشيئا من سبحانه مل حيجب هّ أنبقرينة، الساعة والقيامة
 .النعمة ّكمل الدين وأتمأ؛ ألنه ًنها مجيعاّالعباد، بل بي

ًمـن كـان حمجوبـا عـن هو املوصول  من اسمأن يكون املراد  :الوجه الرابع
 أن احلكـم املجهـول املجعـول <موضـوع عـنهم>: من قولهالظاهر ّ ألن احلكم،

 . بحسب الواقع موضوع عن اجلاهل
                                                 

 .٣٤ص:  األصولانظر كفاية )١(
 .٢٧١، ص٢ج:  مصباح األصول)٢(
 .٢٢٦ص ،٣ج: فكارنهاية األ )٣(
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 .)١( هو السرت أو املنعلغةب احلج املراد من . <حجب اهللا علمه> .٢
 : يف احلديث أحد الوجهني احلجب واملراد من

 أو ’  احلكم أو املوضوع للعباد، ومل يـأمر الرسـولّأن اهللا مل يبني :ّاألول
 وهذا ما استظهره الشيخ األنـصاري.  بتبليغه إليهم، لبعض املصالح^األئمة

الظاهر مما حجـب اهللا علمـه ن إ>: حيث قال؛ اهللا تعاىل إىل بقرينة إسناد احلجب
ّق نه واختفى عليهم بمعصية من عىص اهللا يف كتامن احلـّال ما بي، نه للعبادّما مل يبي
ً  حـدوداّإن اهللا تعا  حـد: ×فالرواية مساوقة ملا ورد عن أمري املؤمنني، أو سرته

  فـالًوسكت عن أشياء  م  ـسكت عنهـا  ـسيانا، وفرض فرائض فال تعصوها، فال تعتدوها
  .)٢(< من اهللا ل مًر ة، فوهاّتت 

 إىل أن اهللا بلـغ احلكـم أو املوضـوعمن احلجـب هـو   أن يكون املراد:الثاين
ظلـم بـسبب ومل يـصل إلـيهم اختفـت  األحكام  بعض هلم، ولكنّنيالناس وب

قـني ّبعـض املحق إليـه كـام ذهـب ،ونحـو ذلـكة ّالظاملني ووقوع املهالك العام
 .)٣(+ السيد اخلوئيك

خذنا بنظـر االعتبـار أذا إ ّداللة احلديث عىل الرباءة تتم:  ذلك نقولّذا تبنيإ
وأن يكـون . ّ كل حكم أو موضوع ذي حكم<ما حجب> أن املراد باملوصول يف

ّاملراد باحلجب أن اهللا بلغ ّ ْ نهـا للنـاس، لكنّهـا خفيـت عـىل العبـاد ّوبي األحكام َ
التـي  األحكـام نإ :كل التـايلداللة بالـشالفتكون . ّلبعض األسباب اخلارجية

نها اهللا تعاىل للعباد وخفيـت علـيهم إلخفـاء الظـاملني وغـريه مـن األسـباب ّبي
 . وهو مفاد الرباءة ،الرشعية مرفوعة عنهم يف ظرف اجلهل هبا

وممـا >: ، حيـث قـاليف مصباح األصـول + يّوهذا ما أفاده السيد اخلوئ
                                                 

 .٤٤٥، ص١ج:  انظر جممع البحرين)١(
 .٤١ص ،٢ج:  األصول فرائد)٢(
 .٢٧١ص ،٢ج: صولمصباح األ )٣(
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 < علمه عن العباد فهو  وضوع عنهمما حجب اهللا>: ×قوله   به عىل الرباءةّاستدل
م بيانـه عنـد ّ بقرينة السياق عىل ما تقـد-م اختصاصه بالشبهة املوضوعية ّوتوه

موصول واحد كـام ّإال إذ مل يذكر فيه ،  هناٍ غري جار-االستدالل بحديث الرفع 
ن شموله للشبهة احلكمية واملوضوعية مستلزم السـتعامل لفـظ أم ّوتوه. ترى 

 إىل م يف االستدالل بحديث الرفع وال حاجـةّمندفع بام تقد،  معنينياملوصول يف
 .)١(<اإلعادة

  الرباءةعىل احلديث شكالية عدم داللةإ
نهـا ّالتي مل يبي األحكام اهللا هي إىل سناد احلجبإقد يستشكل هنا بأن ظاهر 

 أو ملـانع مـن البيـان مـع وجـود، ةّاهللا تعاىل ألجل التسهيل والتوسعة عـىل األمـ
 خفاه عن عباده فهو حمجـوبأ ونه اهللاّفيكون معنى احلديث أن مامل يبي، املقتىض هلا

 .)١(جنبي عن الرباءة التي نبحث عنهاأعنهم، وليسوا مسؤولني عنه، وهو 
ام هو خالق باهللا تعاىل  إىل ضيفأجب حتى لو َحلإن ا :جواب السيد الشهيد

ّ ألن ؛ّكلـفامل إىل م الوصـولعىل عـدً أيضا  فهو يصدق،عّال بام هو موىل ومرش
بـل يـشمل >  يشءّتعاىل بام هو خالق كـل إليه مضافً أيضا ّكلفاحلجب عن امل

تعاىل  إليه مضافً أيضا حجب املوضوعّ ألن عىل هذا حتى الشبهات املوضوعية
هو ذلك تارة بـدعوى ظهـور اسـم  إليه  ويمكن تعيني أن املضاف،قبام هو خال

 يف ٌ بعيـد،رادة حجـب الـشارع بـام هـو شـارعإر أن اجلاللة فيه، وأخرى باعتبا
 إذ ما يكون املوىل بنفسه يف مقـام إخفائـه ؛ غري مناسب مع سياق احلديث،نفسه

ً ويكـون عرفـا ،م مـسؤولية العبـاد عنهـاّمن تكاليفه ال يكون يف معـرض تـوه
دانـة، فيكـون مفـاد احلـديث عـىل هـذا كأنـه ًمناقضا مع فرض املـسؤولية واإل

ًعرفـا، وهـذا   وهـو مـستهجن،ن ثبوت أحد الضدين بانتفاء اآلخـراإلخبار ع
                                                 

 وتبعـه ،٤١، ص٢ج:  األصـولهذا اإلشكال الشيخ األعظم األنصاري يف فرائد إىل ذهب )١(
 . ١٨١، ص٢ج: ق النائيني يف أجود التقريراتّعىل ذلك املحق
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ّبنفسه يبعد هذا االحتامل ويعني أن تكون اإلضافة وعـىل . تعاىل بام هو خـالق إليه ِّ
هذا فال يكون هناك حجب واحد عن جمموع العباد، كام هو عىل االحتامل اآلخـر 

  .)١(<عباد والوضع عنهم بعدد العباد بمقتىض ال تقابل بني احلجب عن الّبل ينحل
 رىبل يـ،  االستدالل هبذا احلديث عىل الرباءة يف الشبهات احلكميةّصحفي

ة عـىل الـرباءة يف الـشبهة السيد الشهيد أن هذا احلـديث خـري دليـل مـن الـسنّ
 .)٢(ً وسنداً لتامميته داللة؛احلكمية
 ّل حديث احلً:ثانيا

قـال أبـو :  بن سنان قالورد عن عبد اهللا  صياغات هذا احلديث ماّهمأمن 
 ح  تعـرف ا ـرام ً ي ون فيه حالل وحرام فهو  ك حالل أبداء  ّ >: ×عبد اهللا 

  .)٢(<منه بعينه فتدعه
؟  عن اجلبن×سألت أبا جعفر >:  وكذلك مارواه عبد اهللا بن سليامن قال

ع  ـا يا غـالم ابتـ:  فقالً ثم أعطى الغالم درمها،لقد سأ   عن طعام يعجب : فقال
 فلام فرغنا من الغـداء ،ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأيت باجلبن فأكل وأكلنا، ًجبنا
 أن ّبـىل ولكنـي أحـب: قلـت؟ أو  ـم تـر  آ لـه: قال؟ يف اجلبن ما تقول: قلت

 ما  ن فيـه حـالل وحـرام فهـو  ـك ّ ، سأخ ك عن ا   وغ ه:  فقال.أسمعه منك
 .)٣(<دعهحالل ح  تعرف ا رام بعينه فت

ليـك ملحـة إوقد اختلف األعالم يف داللة احلديث عىل الـرباءة وعدمـه، و
 :ة عن البحث يف هذا احلديثإمجالي

                                                 
 .٦٤ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(صول بحوث في علم األ )١(
يكتـسب  بـواب مـاأ من  الرابعباب ال: وسائل الشيعة،٣٤١، ص٣ج:  الفقيههحيرض  من ال)٢(

 .١به، احلديث
املباحـة،  طعمةبواب األأ من ٦١الباب : ةع وسائل الشي،١١٨، ص٢٥ج: حكام هتذيب األ)٣(

 .١احلديث
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 اختصاص احلديث بالشبهة املوضوعية: ّاألول القول
 بالـشبهة ةّ الـرباءة خمتـصّ أنداللـة احلـديث عـىل إىل عالمذهب بعض األ

 النائيني والسيد اخلـوئي والـسيد قّاملحق هذا القول إىل وضوعية، وممن ذهبامل
  .) اهللامرمحه( الشهيد

 : بالشبهة املوضوعية بقرينتنيهعىل اختصاص  النائينيّاستدل
فيـه : (يف قولـه) فيه(كام يف كلمة  روظهور احلديث يف الصد :وىلالقرينة األ
 إىل يـة هـو الـيشء الـذي ينقـسمّمـورد احللّأن ا ظـاهرة يف ّ، فإهن)حالل وحرام
ًيكون قسم منه حـالال وقـسم منـه حرامـا ل وحرام، بأنصنفني حال  واشـتبه ،ً

، احلـرام احلالل منه باحلرام ومل يعلم أن املشكوك فيه من القسم احلـالل أو مـن
وك كونه من امليتـة أو املـذكى، فمـن الواضـح أن اللحـم كشاللحم املمن قبيل 

ر إال ّال يتصو حدمها حالل واآلخر حرام، ومثل هذاأقسمني  إىل بالفعل منقسم
 ال تنقـسم ا، ألهنـوهذا اليصدق يف الشبهات احلكمية، يف الشبهات املوضوعية

بمعنـى احـتامل  حالل وحرام، نعم تكون القسمة فيها فرضـية، إىل قسمة فعلية
قـسم : يته وحرمته ليس له قـسامنّ رشب التتن املشكوك حلّية، فإنّاحلرمة واحلل

ّأن يكون حالال، فال يصحا ّإم ًن حراما وأن يكوا ّإمبل هو  حالل وقسم حرام، ً 
ظـاهرة يف اختـصاص ) فيه( فكلمة ،إن رشب التتن فيه حالل وحرام: أن يقال

 . احلديث بالشبهات املوضوعية
  و)منه(  و)فيه(ظهور كلمة  وال خيفى>: قولهباملريزا  أشار ىل هذه القرينةإو

 إىل ًبالفعـل منقـسامء يشكـون الـ : أي- يف االنقسام والتبعيض الفعـيل )بعينه(
 واشـتبه ً وقـسم منـه حرامـاً بمعنى أن يكون قسم منه حالال-احلالل واحلرام 

كـاللحم ، احلالل منه باحلرام ومل يعلم أن املشكوك من القسم احلالل أو احلـرام
أو املايع املشكوك كونه من اخلـل أو ، املطروح املشكوك كونه من امليتة أو املذكى

 وإىل مـا يكـون ًمـا يكـون حـالال إىل حم أو املايع بالفعل منقسم اللّنإف، اخلمر
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 الـشبهات احلكميـةّأمـا و. ر إال يف الشبهات املوضوعيةّوذلك ال يتصو، ًحراما
لـيس فيهـا إال  : أي- تكون القسمة فيها فرضـيةّإنام فليس القسمة فيها فعلية و

 أو ً كونـه حـالاليفّشك رض الُ رشب التتن الذي فّنإف - واحلرمة ّاحتامل احلل
ا ّإم  وًأن يكون حراماا ّإمبل هو ، قسم حالل وقسم حرام:  ليس له قسامنًحراما

إال ، إن رشب التـتن فيـه حـالل وحـرام:  أن يقـالّفال يـصح، ًأن يكون حالال
 )فيـه(فكلمـة . برضب من التأويل والعناية التي ال يساعد عليها ظاهر اللفـظ 

  .)١(<شبهات املوضوعيةظاهرة يف اختصاص احلديث يف ال
يف الروايـة أن يكـون ) هبعينـ( إن مقتـىض تأسيـسية كلمـة : القرينة الثانيـة

ــا ــداًاحرتازي ــة احلــرام،ً ال تأكي ــهّ ألن  ملعرف ــيشء بعني ــة ال ــام معرف يكــون يف ّ إن
 ذإر العلم باحلرام بعينه يف الشبهات احلكمية، ّاملوضوعات اخلارجية، وال يتصو

 .)تى تعرف احلكم بعينهح (:ن يقالألال معنى 
 ظــاهرة يف اختــصاص احلــديث يف )فيــه(كلمــة >: قولــهبوهــذا مــا ذكــره 
يكـون يف ّ إنـام بعينـه اليشء  معرفةّنإف )بعينه(وكذا كلمة ، الشبهات املوضوعية

ومـن . حتـى تعـرف احلكـم بعينـه : يقالّ ألن املوضوعات اخلارجية وال معنى
 )حـالل حـ  تعـرف ا ـرام بعينـه ـك   ء ّ ( :×اختصاص قوله  ذلك يظهر

 كان اخلرب عاما للشبهات احلكمية )بعينه(ه لوال كلمة ّفإن، بالشبهات املوضوعية
 ولكـن لفظـة )ه قـذرّ ك طاهر حـ  تعلـم أنـ  ء ّ ( :×كقوله ، واملوضوعية

 .)٢(< توجب ظهور اخلرب يف الشبهات املوضوعية)بعينه(
احلديث بالشبهات املوضوعية عىل اختصاص  السيد اخلوئيّكذلك استدل 

ه ّفإنـ) بعينـه (×القرينة املشرتكة فهي قوله >: ، حيث قال)بعينه( رينة كلمةقب
محـل هـذه الكلمـة عـىل ّ ألن وذلك، ظاهر يف االختصاص بالشبهة املوضوعية

                                                 
 .٣٦٣ص ،٣ج:  األصول فوائد)١(
 .لسابق املصدر ا)٢(
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 خـالف -ن يكون املراد منها تأكيد النسبة واالهتامم بالعلم باحلرمـة أ ب-التأكيد 
وال ينطبق ذلك ،  عن العلم باحلرام ال بعينهًر أن يكون احرتازاإذ الظاه، الظاهر

يف الـشبهة ، ر العلـم بـاحلرام ال بعينـهّإال عىل الشبهة املوضـوعية، إذ ال يتـصو
 .)١(<وحليته ال علم لنا باحلرام ال بعينه يشء يف حرمةّشك ه مع الّفإن، احلكمية

عـىل الـرباءة بالـصيغة بعدما استشكل يف داللة احلديث  صفهاينق األّاملحق
ه يمكن االستدالل باحلـديث عـىل الـرباءة يف خـصوص الـشبهة ّذكر أنمة، ّاملتقد

 × يب عبـد اهللاأخرى وهي موثقة مسعدة بن صدقة عن بالصيغة األاملوضوعية 
ه حرام بعينه فتدعـه مـن ّهو  ك حالل ح  تعلم أن  ء ّ >: سمعته يقول: قال

ن عليك قد اش  ته وهو  قة وا ملوك عندك وذ ك مثل ا وب ي و، قبل نفسك
، أو ا رأة  تك و  أختك أو رضيعتك، ًأو خدع فبيع قهرا، لعله حر قد باع نفسه

 .)٢(<ّ نةأو تقوم به ا ، ها   هذا ح   س ب   ك غ  ذ كّواألشياء  
الـشبهة املوضـوعية خـصوص  يفالـرباءة ىل عـ ّ يـدل ذكر أن احلديثوقد
عـىل ) ... يشء هـو لـك حـاللّكـل(ق القضية الكليه ّطب × إلمامبقرينة أن ا

 :أي[ ظهورهـا>: حيـث قـال؛ ..)وذلك مثل الثوب( :الشبهة املوضوعية بقوله
 يف الشبهة املوضوعية يف غاية الوضـوح ولـيس مـن بـاب ً وذيالًصدرا] قةّاملوث

 ×ولـه قها عىل الشبهة املوضوعية بقّ طب×بل اإلمام ،  باملوردّكليةختصيص ال
أو  × بالشبهة املوضوعية بقولـه ّ بام خيتصًدها أخرياّ ثم أك، الخ)وذلك مثل(

 .)٣(<ّبينةتقوم به ال
حيـث ، ملوضـوعيةعىل اختصاص احلديث بالشبهة ا + الصدر ّاستدلو
صـنفني حـالل  إىل ية اليشء الذي ينقـسمّظهور صدرها يف أن مورد احلل>: قال

                                                 
 .٢٧٣ص ،٢ج:  األصولاحب مص)١(
 .٤ بواب مايكتسب به، احلديثأ من ٤الباب   وسائل الشيعة،)٢(
 .٤٤٩ص ،٢ج: ة يف رشح الكفايةي هناية الدرا)٣(



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٩٤  ١ ج-ُ

فيـه املتخـذ مـن ً مـثال  هذا االنقسام كاجلبنوحرام، ومنشأ االشتباه والرتدد هو
ًامليتة فيكون حراما وفيه املتخذ من املذكى فيكون حالال  وهذا ال يصدق إال يف ،ً

  .)١(< إذ الشبهة احلكمية فيها ترديد ال تصنيف؛الشبهات املوضوعية
 داللته عىل الرباءة يف الشبهة احلكمية واملوضوعية: القول الثاين

 عـىل الـرباءةّ يدل صاحب الكفاية، وذكر أن احلديثإليه  هذا القول ذهب
 كام هو احلـال يف الـشبهة احلكميـة، أم كـان ّسواء كان منشأ اجلهل فقدان النص

ه ّلك حالل حتى تعرف أن يشء ّكل( × قوله> :الشبهة املوضوعية، حيث قال
ان من ولو ك، ً مطلقاية ما مل يعلم حرمتهّ عىل حلّحيث دل، احلديث) حرام بعينه

 بني إباحتـه وعـدم وجـوب ًوبعدم الفصل قطعا، جهة عدم الدليل عىل حرمته
 .)٢(< املطلوبّيتم، االحتياط فيه وبني عدم وجوب االحتياط يف الشبهة الوجوبية

 عىل ذلك بعدم ّوقد استدل ،االمام اخلمينيً أيضا هذا القول إىل ممن ذهبو
: املوضـوعية، حيـث قـالعـىل االختـصاص بالـشبهة ) بعينه( ×قرينية قوله

لعـدم ) بعينـه: ( بالشبهات املوضوعية بقرينة قولهّوداللته واضحة وال خيتص>
 .)٣(<القرينية

  عىل الـرباءة يف الـشبهات التحريميـة البدويـة،ّيدل نعم ذكر أن احلديث ال
 : أيمجال حتى يعـرف بعينـهيف مقابل املعلوم باإل) بعينه( × ظهور قولهّألن 

يف مقابـل املعلـوم ) بعينـه: (عم ال يبعـد دعـوى ظهـور قولـهن ،ًيعرف تفصيال
فيكون احلديث بصدد الرتخيص يف ارتكاب أطراف املعلوم باإلمجال ، باإلمجال

فيـه  يشء ّكـل: (كام أن الظاهر من قوله> ًتفصيال : أي،حتى يعرف احلرام بعينه
 : أي،هـو ذلـك) حتـى تعـرف احلـرام بعينـه، حالل وحرام فهـو لـك حـالل

                                                 
 .٦٥ص ،٥ج :)تقرير السيد اهلاشمي(صول  بحوث يف علم األ)١(
 .٣٤١ص:  األصول كفاية)٢(
 .٧٢ص ،٢ ج: أنوار اهلداية)٣(
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فهذان احلـديثان يمكـن أن يكونـا . ف باملال املختلط باحلرام ّيص يف الترصترخ
 . )١(<باحلرام منسلكني يف سلك األحاديث الواردة يف املال املختلط

 .حاديث يف االستدالل عىل الرباءةونكتفي هبذه األ
ّ 

عـن محـزة بـن الطيـار عـن ، ما ذكره الكليني يف الكايف: لّاحلديث األو
 ّجتأن اهللا  ـ: اكتب أن من قو ـا:  قال× ن أبا عبد اهللاإ>: قال: × الصادق

 وأنـزل علـيهم ا كتـاب فـأ ر فيـه ً، ثم أرسل إ هم رسوال  العباد بما آتاهم وعرفهم
 .)٢(<...ون 

 ّ ولـو احـتج،والتعريفأن ميزان االحتجاج هو اإليتاء : تقريب االستدالل
 ً كان احتجاجـا،وال إيصال إجياب االحتياط ،وعاقب من دون إيصال التكليف

من دون اإليتاء ولو احـتج بإيـصال إجيـاب االحتيـاط فهـو احتجـاج بميـزان 
 .قاب بال بيانعالرباءة بمستوى قاعدة قبح العىل احلديث ّ يدل وهبذا، اإليتاء

 حدثنا سعد بن :حدثنا أيب قال>: ق قالما يف توحيد الصدو :احلديث الثاين
عن سليامن بـن داود املنقـري عـن  +عبد اهللا عن القاسم بن حممد األصفهاين
من عمل بمـا علـم > :×قال أبو عبد اهللا: حفص بن غياث النخعي القايض قال

  )٣(< ما  م يعلم ُك
  الظاهر من هـذا احلـديث أن اهللاّنإفوهذه الرواية أحسن الروايات داللة، 

 . ال يعلم ه ال تبعة عليه من ناحية ماّتعاىل يكتفي بالعمل بام علم العبد وإن
يـه قاسـم بـن فمن حيـث الـسند فّأما و .هذا متام الكالم من حيث الداللة

ف يف ّعُ ومل يثبت وثاقته بـل ضـ-)كاسوال(ـ املعروف ب– + حممد األصفهاين
                                                 

 .سابق املصدر ال)١(
 .١٦٤، ص١ج:  الكايف)٢(
 .٢١٤ص:  التوحيد)٣(
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 .)١(<ّريضمل يكن بامل، يعرف بكاسوال>: قال النجايش ؛بعض الكتب
ما رواه الكايف عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن  :احلديث الثالث

سـألت >: ّعيسى عن احلجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد األعىل بن أعني قـال
 .)٢(<ال: قال؟ ً عمن مل يعرف شيئا هل عليه يشء×أبا عبد اهللا 

مـل أن تكـون حيت  املعرفـةأن :وتقريب االستدالل باحلـديث عـىل الـرباءة
ة عـىل نفـس املعرفـة، ّرتتبـبلحاظ اآلثـار امل : أيملحوظة بنحو املعنى االسمي

فيكون املقصود من املعرفة باألشياء التي يطلب يف الرشيعة نفس املعرفة هبا مـن 
 .قبيل املعرفة باهللا وبالرسول وباجلنة وبالنار

ة عـىل ّرتتبـآلثـار املابلحـاظ  : أيوحيتمل أن تكون ملحوظة باملعنى احلريف
 .ترتيب تلك اآلثار إىل ً طريقا الواقع الذي ينكشف باملعرفة، واملعرفة تكون

 ّاملقـرصّ ألن مـن محـل احلـديث عـىل القـارص؛ّالبد ّ األول وعىل االحتامل
ً يف مثل وجود اهللا ورسوله ليس معذورا يف ترك املعرفـة قطعـا، ّوامللتفت الشاك ً

 الكالم لـيس هـو ّحملّ ألن ث عام نحن فيه؛وعىل هذا االحتامل خيرج هذا احلدي
 .ًتكليفياً عمليا ًبل الكالم فيام إذا مل يعرف حكام هذه املعرفة،

 حينام تستعمل )املعرفة(مثل كلمة ّ ألن  هذا االحتامل خالف الظاهر؛ّنأ َّإال
 ً، خـصوصا إنات هبـّتعلقـما  إىل  يف إرادة املعاين العرفية الطريقيةةكون ظاهرت

التكليفيـة التـي  األحكام ًاملطلوب معرفتها نفسيا حمدودة قليلة، بخالفاألمور 
هنـا ال  )يشء(ترتيـب آثارهـا، وإطـالق كلمـة إىل ً طريقـا تكون املعرفـة إليهـا

وهذا اليكون إال مع عـدم التعـرف عـىل > يتناسب مع ضيق دائرة تلك األشياء
 ّرتتـبوإال مل ي ،ً معـا-حيـاب االختيـاطإعني  أ- احلكمني الواقعي والظاهري

                                                 
 .٣١٥ص:  رجال النجايش)١(
 .١٦٠ص ،١ج : الكايف)٢(
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 .)١(<عدم العمل
  يف كتب الشيخ النجايشمقون مشهود بوثاقتهّسنده فجميع رواته موثّأما و

جاللتـه وعظـم مقامـه يف كـالم به مـشهود ّما عدا عبد األعىل بن أعني، إال أنـ
للشيخ املفيد، وما قد خيدش يف توثيق الشيخ املفيد وغريه من الفقهاء إذا كان يف 

عن احلس، ال يأيت هنـا، ًه ال حيتمل عقالئيا كونه شهادة ّل من أنغري كتاب الرجا
ّلة جدا وذكر يف حقّقد شهد بشهادة مفص +إذ املفيد ه لـيس ّه ضمن مجاعة أنـً

 ال يـستبعد أن كهـذاوشخص فقههم وعلمهم، رتاب يف ُهم مهز وال ملز وال ييف
هـو مـن >: دديةيف رسالته الع  قال الشيخ املفيد؛ّتكون شهادته بوثاقته عن حس
واألعــالم والرؤســاء املــأخوذ عــنهم احلــالل  ‘فقهــاء أصــحاب الــصادقني
 واحـد ّذم إىل وال طريـق، والذين ال يطعن علـيهم، واحلرام، والفتيا واألحكام

 .)٢(<ات املشهورةصنّفوامل، نةّاملدو األصول وهم أصحاب، منهم
عجمي الذي ن لقضية األّخرب عبد الصمد بن بشري املتضم: احلديث الرابع

 وأحرم يف ثيابه الذي أفتى أصحاب ابن حنيفة عليـه بفـساد احلـج ولـزوم ّحج
 . )٣(<عليه  ء   هالة فالً رجل ر ب أ راّأي> :×أبو عبد اهللا فقال البدنة

 يىل عـدم العقوبـة ونفـأن الظاهر منـه داللتـه عـ: وتقريب االستدالل به
 . م عن جهلَّس عىل ارتكاب املحرأالب

 الظاهر مـن الروايـة هـو اعتقـاد الـصواب ّنأب يه الشيخ األعظموأورد عل
ولعـل ، ًأ أو خطـً صورة الرتدد يف كون فعله صواباّ فال يعم،والغفلة عن الواقع
،  ظــاهر يف الــسببية لالرتكــاب<بجهالـة>أن البــاء يف قولــه  إىل نظـره الــرشيف

 بـصورة الـرتدد  تعمـيم اجلهالـةّنأده بّثم أي،  والغافلّركب باجلاهل املّفيختص
                                                 

 .٧٦ص ،٥ج): تقرير السيد اهلاشمي(صول علم األ  بحوث يف)١(
 .٢٧٦، ص١٠ج:  الرسالة العددية للشيخ املفيد)٢(
 .٣احلديث ، حرام من أبواب تروك اإل٤٥الشيعة باب   وسائل)٣(
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 عـن التخـصيص ٍ وسياقه آب، غري املقرصّالتخصيص بالشاك إىل وج الكالمُحي
فالن عمـل بكـذا (: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: فيه>: حيث قال
 صـورة الـرتدد يف ّفـال يعـم،  هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع)بجهالة

 تعمـيم اجلهالـة لـصورة الـرتدد حيـوج أن: دهّويؤيـ. ً أو خطـأًكون فعله صوابا
 .)١(<وسياقه يأبى عن التخصيص،  الغري املقرصّالتخصيص بالشاك إىل الكالم

ن الـسبب يف االرتكـاب يف مـورد اجلهـل أبـ ق العراقـيّوأورد عليه املحق
فاملـستند بـاآلخرة ، بتوسيط قاعدة قبح العقاب بال بيانً أيضا البسيط هو اجلهل

 .ّركب باجلاهل املّباء يف السببية ال يقتيض ختصيص النصفظهور ال، هو اجلهل
لكونــه هــو الــسبب يف ً أيــضا ه كــذلك يف اجلهــل البــسيطّنــإ>: + قــال

ن البـاء ظـاهر أ :ودعوى .االرتكاب بمقتىض حكم عقله بقبح العقاب بال بيان
هـو ّ إنام ته لالرتكابّسببي :ّنأل ؛يف السببية بال واسطة فال يشمل اجلهل البسيط

 .)٢(<توسيط حكم العقل بقبح العقاب بال بيان كام ترىب
ق صدالة يصدق عىل عدم العلم التصديقي كام يه اجلنعنوا> :وقال السيد الشهيد

  .)٣(< يشمل العقاب واملؤاخذةّطالق اليشء املنفيإرية وّعىل الغفلة واجلهالة التصو
اجلهالـة،  العمـل مـن رتكاباوظاهر احلديث هو رفع املؤاخذة فيام لو نشأ 

 .جياب االحتياطإتى باحلكم الظاهري بحوهذا اليكون إال مع فرض عدم العلم 
 

أدنـاه نـذكر  .<كام يمكن التعويض عن الرباءة باالستصحاب>: + قوله •
 ثبات الرباءة باالستصحابإبعض االعرتاضات الواردة عىل 

                                                 
 .٤٢ص ،٢ج:  األصولائد فر)١(
 .٢٢٩ص ،٣ج :فكار هناية األ)٢(
 .٧٦ص ،٥ج: )تقرير السيد اهلاشمي(  األصول بحوث يف علم)٣(
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 احلكماستصحاب عدم ال يمكن . ١
حلكـم ً موضـوعا وأً  جمعـوالً رشعيـاًأن يكـون حكـامّالبد ب َإن املستصح

العدم ليس ّ ألن جراء استصحاب عدم التكليف؛إ ّرشعي، وعىل هذا فال يصح
 . من قبل املوىلًجمعوال

وكـذا >: قالف  ي،نصارالشيخ األ إىل شكالهذا اإل وقد نسب صاحب الكفاية
أو نفيـه   بني أن يكون ثبوت األثر ووجودهبّرتتال تفاوت يف املستصحب أو امل

رضورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وعدم إطالق احلكم عىل عدمه ، وعدمه
ّشك  عىل اعتباره بعـد صـدق نقـض اليقـني بالـّإذ ليس هناك ما دل، غري ضائر

شكال فال وجه لإل، برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كام هو واضح
وعـدم املنـع عـن ، ل عىل الرباءة باستصحاب الرباءة من التكليـفيف االستدال

من أن عدم استحقاق العقاب يف اآلخرة ليس من اللـوازم ، الفعل بام يف الرسالة
ه ال ّإال أنـ، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غري جمعـول، املجعولة الرشعية

 عدم االسـتحقاق ّترتبو، ترتيب أثر جمعول يف استصحاب عدم املنع إىل حاجة
هو لكونـه الزم مطلـق عـدم املنـع ولـو يف ّ إنام ، عىل استصحابهًمع كونه عقليا

 .)١(<الظاهر
  بجريـانهقول لنصاري،الشيخ األ إىل شكالمن نسبة اإل السيد اخلوئي استغرب

 . الكـالمّ عن العدم املتعارف، كام هو يف حملًزيل فضالاالستصحاب يف العدم األ
يخ يف شإشـكال الـالظـاهر أن ذلـك لـيس منـشأ >: بقولـهيـه  أشـار إلوهذا ما

 .)٢(<ةزلياأل عدامريان االستصحاب يف األج كيف وهو يرى .االستصحاب يف املقام
 ّصـحةمنا ّنا حتى لو سلّستغراب ال وجه له؛ ألناالالسيد الشهيد بأن  وناقشه
  يقبل جريـان االستـصحاب يف+ نصاري، لكنهالشيخ األ إىل شكالنسبة اإل

                                                 
 . ٥٩ص ،٢ج:  األصولوانظر فرائد. ٤١٧ص : األصول كفاية)١(
 .٢٦٤ص ،٣ج :صول دراسات يف علم األ)٢(
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زيل احلكم واملجعول ويف موضوع احلكم املجعول، ومن الواضـح أن العـدم األ
كـام يف استـصحاب عـدم ًيـضا  أر يف موضوع احلكـم الـرشعيّيمكن أن يتصو

زيل اليلزم منه  القول بجريان االستصحاب يف العدم األّنإفالقرشية، وعىل هذا 
 .جريان االستصحاب يف عدم اجلعل

أن يكـون   امليزان يف جريان االستصحاب هـوشكال بأناإل وقد جياب عن
 وعدم احلكـم يكـون حتـت ،ً ووضعاًمورد االستصحاب حتت قدرة املوىل رفعا

 .قدرة املوىل كاحلكم املجعول وال موجب الشرتاط أكثر من ذلك
: عـىل االعــرتاض ومـا أجيــب عنـه بقولــه جــاب الـسيد الــشهيدأوقـد 

غته األوىل وال الثانيـة، فـإن نه ال موجـب هلـذا الـرشط ال بـصيإ: والتحقيق>
 كـام يف ،االستصحاب قد جيـري فـيام لـيس حتـت قـدرة املـوىل بـام هـو مـوىل

ًامليــزان أن يكــون مــورد االستــصحاب قــابال ّإنــام املوضــوعات اخلارجيــة و
 : أي،ًف املولوي الظاهري وذلك بـأن يكـون قـابال للتنجيـز والتـأمنيّللترص
ّزا أو معـذّ به منجّتعبديكون ال  وهـذا كـام جيـري يف املجعـول الـرشعي أو ،ًراً

 .)١(< بعدمهامّتعبدموضوعه كذلك جيري يف ال
 نيئيانال اعرتاض. ٢
 ، بــأنمّاملتقــدعــىل إجــراء االستــصحاب  + ق النــائينيّاملحقــ عــرتضا

جيري إذا كان األثر املطلـوب ّ إنام ،يف حدوثهّشك ُاستصحاب عدم حدوث ما ي
 ًاّتعبـدفنثبـت عـدم احلـدوث ، عـدم احلـدوث عىل ًاّرتتبمثباته باالستصحاب إ

 ّرتتـباملواألثـر ، يف حدوث النجاسة يف املاءّشك ن نمن قبيل أ ؛باالستصحاب
فنجري استـصحاب عـدم ، املاءالوضوء ب ّصحةعىل عدم حدوث النجاسة هو 

 .ن الوضوء به صحيحأ االستصحايب ّتعبدحدوث النجاسة ونثبت بال
 ّجمـردقـه ّيكفـي يف حتق إثباته باالستصحاب الذي يرادإذا كان األثر ّأما و

                                                 
 .٦٨ص ،٥ج :)تقرير السيد اهلاشمي(صول  بحوث يف علم األ)١(
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 يف حالـة ً وجـداناًقـاّفيكون ذلك األثـر حمق، ءعدم العلم بحدوث ذلك اليش
 ؛إجراء استـصحاب عـدم احلـدوث إىل وال نحتاج حينئذ، يف احلدوثّشك ال

األثر املطلوب هنا هو التـأمني  ّنإف، ًيف حرمة رشب التتن مثالّشك من قبيل ال
وعـدم ،  عـدم البيـانّجمـرد عـىل ّرتتبوهذا األثر م، العقابونفي استحقاق 

 فهـو حاصـل ) لقاعدة قبح العقـاب بـال بيـانًوفقا(العلم بحدوث التكليف 
 مـن حتـصيل ن هـذاإاذ ،  باالستصحابًاّتعبد ثباته، وعليه فال جمال إلًوجدانا
 .)١(لاحلاص

 :هيد عىل هذا االعرتض بام ييللشأجاب السيد اوقد 
األثـر  ّرتتـب وعليـه ف،مّ، كـام تقـداعدة قبح العقاب بـال بيـانق بطالن .١

 .  عدم العلمّجمرد املطلوب ال يكفي فيه
أن قـبح العقـاب  فمن الواضـح منا بقاعدة قبح العقاب بال بيان،ّلو سل. ٢

 بدرجـة ًاثابتـ ، يكون القـبحعىل خمالفة تكليف مشكوك مل يصل إذن الشارع فيه
عـىل و. يف مشكوك قد بني إذن الشارع يف خمالفتـهأقل من قبحه عىل خمالفة تكل

فـال  الدرجة األعـىل مـن قـبح العقـاب، قّنحقاالستصحاب جراء إنا بّنإفهذا 
  .)٢(حلاصلاحتصيل جراء االستصحاب من إيكون 

 

 : ة أحاديث منهاّ عىل الرباءة بعدّلِدُاست
  حديث اإلطالق)١(

 .)٣(< مطلق ح  يرد فيه ن ء  ّ >: ×و ما روي عن اإلمام الصادق وه
                                                 

 .١٨٩ص ،٢ج: جود التقريراتأ: ظران )١(
 .٣٤٨ص :صول، الحلقة الثانيةانظر دروس في علم األ )٢(
 .٣ح : وسائل الشيعة، أبواب القنوت، باب جواز القنوت بغري العربية)٣(
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 : ف عىل البحث يف مرحلتنيّ يتوقاحلديثوحتقيق الكالم يف االستدالل ب
أن يكون الـورود الـذي جعـل غايـة يف الروايـة هـو الوصـول ال : األوىل
 .  كالمناّ إذ لو كان معنى الورود هو الصدور، فهو خارج عن حمل؛الصدور

أن يقع البحـث ّالبد بعد التسليم بأن املراد من الورود هو الوصول  :الثانية
 أن موضـوعها ملوجوب االحتياط أهي نافية أيف أن الرباءة الثابتة هبذا احلديث 

  دليل عىل االحتياط؟ّيرتفع لو دل
قـني إلثبـات أن املـراد منـه هـو ّ، فقد تصدى بعض املحقاملرحلة األوىلّأما 

 .د الوجهني التالينيالوصول، بأح
مـن أن املـراد بـالورود هـو الوصـول   ما ذكره السيد اخلـوئيّ األولالوجه

 : ة فيه احتامالت ثالث<... يشء مطلقّكل>ن اإلطالق الوارد يف الرواية أبتقريب 
 أن مفاد الرواية هو الالحرجية األصلية قبل ورود الـرشيعة :ّاألول االحتامل

ح العقاب بـال بيـان، وعـىل بحكم العقل بق إىل رشادفتكون الرواية يف مقام اإل
 .هذا األساس تكون الرواية أجنبية عن االستدالل عىل إثبات الرباءة 

عن هذا االحـتامل، بأنـه خـالف الظـاهر مـن  + وأجاب السيد اخلوئي
 .يف كالم الشارع هو املولوية ال اإلرشاديةّ ألن األصل خطاب الشارع؛

 : أيد مـن اإلطـالق اإلطـالق الـرشعي ال العقـيل،أن يرا :االحتامل الثاين
 ما مل يـرد فيـه ،ً يشء مباح واقعاّ كل: يعني< يشء مطلقّكل>ـاإلباحة الواقعية، ف

 .هني، سواء محلنا الورود عىل الصدور أم عىل الوصول
 .ض لالحتامل الثالثّضح بعد التعرّوجواب هذا االحتامل يت

 أن يـراد :-منيّ بطالن االحتاملني املتقـد بعدّتعني وهو امل- االحتامل الثالث
 االسـتدالل ّاإلباحة الظاهرية، وبذلك يتم : أيمن اإلطالق اإلطالق الرشعي

 .هبذه الرواية
ن املـراد إ ال تقولـون وملنة، ّملاذا قلتم أن اإلباحة الظاهرية هي املتعي :إن قيل
 اة هي اإلباحة الواقعية؟ّباإلباحة املغي
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 ذلـكواإلباحة الواقعية غري معقول أو غـري عقالئـي؛ ن احتامل إ :اجلواب
الصدور، وعىل ا ّإم يراد به الوصول وا ّإمالورود الذي جعل غاية لإلباحة، ّألن 

 .كال الوجهني ال يعقل أن يكون املراد منه اإلباحة الواقعية
خـذ حكـم أوهو أن الورود بمعنى الوصول فلعدم معقولية ّ األول عىلا ّإم

هذا معناه تقييـد احلرمـة ّ ألن  بعدم العلم باحلرمة،ًباحة مرشوطاواقعي وهو اإل
 .خذ العلم باحلكم يف موضوع نفسه، وهو حمالأالواقعية بالعلم هبا، وهو من 

 ّكـل> : فتكون العبـارة حينئـذ-وهو أن يراد بالورود الصدور -الثاين ا ّمأو
ن هذا ال معنـى لـه؛  ومن الواضح أ<ً ما مل يصدر عنه هني واقعاًيشء مباح واقعا

ألنه إن أريد بذلك تقييد اإلباحة الواقعية بعدم النهي الواقعي، فهو حمال؛ ألنـه 
 .يف موضوع الضد اآلخر، وهو حمالً قيدا خذ عدم الضدأمن 

 ّجمـرد <ً ما مل يصدر عنه هني واقعـاً يشء مباح واقعاّكل>وإن أريد من عبارة 
 وهو النهي، فالضد اآلخـر ًلضد موجوداه متى مل يكن هذا اّبيان واقعي، وهو أن

 .غري معقول؛ ألنه لغو، وحتصيل حاصلفهذا ، ًوهو اإلباحة يكون ثابتا
بالفرق بـني احلكـم الـرشعي واخلطـاب   اخلوئيَالسيد ُصنّفوقد ناقش امل

من اهللا تعاىل لتنظـيم حيـاة  درارشيع الصتالرشعي، من أن احلكم الرشعي هو ال
ة فهي مربزة للحكم وكاشـفة  الرشعية يف الكتاب والسنّاخلطاباتّأما اإلنسان، 

 الفـرق بـني احلكـم الـرشعي ّعنه، وليست هي احلكم الرشعي نفسه، وإذا تبني
ال حمذور أن نحمل اإلباحـة عـىل اإلباحـة الواقعيـة،  :واخلطاب الرشعي نقول

خذ العلم بـاحلكم يف أوالورود عىل الصدور، وال يلزم ما ذكر من حمذور، وهو 
كاشف عن احلكم، فـال هو ّإنام اخلطاب ليس هو احلكم وّ ألن وضوع احلكم؛م

 .خذ العلم باخلطاب يف موضوع احلكمأيلزم حمذور التصويب إذا 
يف موضوع الـضد اآلخـر؛ ملـا ً قيدا خذ عدم الضدأوكذلك ال يلزم حمذور 

 . للخطاب الرشعيًذكرنا أن احلكم الرشعي وهو اإلباحة الواقعية ليست ضدا
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نعم غاية ما يلزم تقييد احلرمة الواقعية بالعلم بخطاهبا، وهذا ال حمذور فيه  
 . خفات بالعلمنظري تقييد مسألة اجلهر واإل

ة وهي ّوكذلك ال يلزم حمذور اللغوية؛ إذ لعل الرواية بصدد بيان نكتة مهم
أن املالكات الواقعية للحرمة ال تأثري هلا، إال إذا تصدى الشارع جلعـل خطـاب 

ىل أساسها، بمعنى أن صدور اخلطاب من الـشارع لـه دخـل يف متاميـة مـالك ع
 االسـتدالل ّضح أن اإلباحة هي إباحة واقعية ومـن ثـم ال يـتمّوهبذا يت ،احلرمة

 .عىل الرباءة الظاهرية
 بقرينـة أن الـورود ؛الـورود يـستبطن الوصـول ال الـصدور :الوجه الثاين

 .حرف جر إىل ج تعديتهيستبطن الوفود عىل اليشء، وهلذا حيتا
وهذا بخالف الصدور الذي هو سنخ معنى يتقوم بالفاعل فقط، مـن دون 

افرتاض مفعول، وعىل هذا األساس يكـون معنـى ورود النهـي هـو  إىل حاجة
 .ًاّ، وهبذا يكون االستدالل تامّكلفامل إىل وصوله

، إال م أن الورود يستبطن وجود مـورود عليـهّإنا نسل :مناقشة الوجه الثاين
  : ال دليل عليه؛ إذ يمكن أن يكون املورود عليهّكلفأن كون املورود عليه هو امل

وعليـه فـال يكـون الـورود بمعنـى ...  ً كرشب التـتن مـثالّتعلقهو املا ّإم
 . االستداللّالوصول، وعىل هذا ال يتم

، لكـن ال عـىل نحـو ّكلـفأن يكون الـورود بمعنـى الـورود عـىل املا ّإمو
 به، بـل ورود عـىل جـنس ّ له ورود خاصّمكلف ّبحيث يكون كلاالنحالل، 

عىل األمة عىل نحو العموم املجمـوعي، وهـذا يعنـي كـون املـراد  : أينيّكلفامل
 .  إلثبات الرباءةًبالورود هو الصدور ال الوصول، ومعه ال يكون احلديث مفيدا

ل بالروايـة  عـدم متاميـة االسـتدالّهذا متام الكالم يف املرحلة األوىل، وتبني
 .عىل الرباءة

وهي أن املراد من النهي يف الرواية هـل هـو الـواقعي أم  :املرحلة الثانيةّأما 
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 ذلـك بعـدم الثمـرة ًالّ يف البحث يف هذه املرحلة، معلصنّففلم يلج امل؟ ّاألعم
 .فيها بعد بيان عدم متامية االستدالل بالرواية يف املرحلة األوىل

إننا لو بنينـا عـىل أن املـراد مـن النهـي يف الروايـة : ول للفائدة نقًلكن إمتاما
النهي الواقعي، فال إشـكال يف  : أييلّ هو النهي بعنوانه األو)حتى يرد فيه هني(

 مـع ًأن يكون مفاد الرواية هو نفي االحتياط، ويكون دليل االحتيـاط معارضـا
 .مفاد الرواية

 : أي النهـي بعنوانـه الثـانويإذا قلنا أن املراد من النهي يف الروايـة هـوّأما 
 من النهي الواقعي والظاهري، ففي هـذه احلالـة يكـون دليـل االحتيـاط ّاألعم
 . عىل مفاد الروايةًحاكام

الظاهر أن النهي ّ ألن والصحيح هو إرادة خصوص النهي الواقعي؛ وذلك
 يف ذاتـه، وهـو ظـاهر يف <الـيشء>موضوع القضية وهـو  إىل يف الرواية أضيف

نهي فيه بام هو عىل اليشء بذاته ال بام هو مشكوك احلرمة، وهذا يعني أن ورود ال
 .النهي واقعي

 .ةّغري تامف املرحلة األوىل ّماة، أّوعىل هذا فاملرحلة الثانية من االستدالل تام
 حديث الرفع )٢(

 :  وقع البحث يف حديث الرفع يف مراحل ثالث•
 اليف فقه احلديث بنحو اإلمج :املرحلة األوىل

 األمـور  إىليف تـصوير الرفـع: اجلهـة األوىل: تـنيوقع البحث فيها من جه
التسعة املذكورة يف احلـديث ال  األمور ن مجلة منإاملذكورة يف احلديث، فحيث 

التسعة موجـودة  األمور  الرفع هبا عىل حقيقتها؛ لكون كثري منّتعلقيمكن أن ي
مـن بـذل عنايـة ّالبـد فـع، فبالفعل يف عامل التكوين ومع ذلك نـسب إليهـا الر

 : رة يف املقام عىل ثالثة احتامالتّلتصحيح هذا الرفع، والعناية املتصو
 .مقدر كالعقاب واملؤاخذةلكنه أن الرفع حقيقي،  :ّاألول االحتامل
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الرفع حقيقي لتلك العناوين، لكن ال من حيث وجـودات  :االحتامل الثاين
 . يف عامل الترشيعاألشياء اخلارجية، بل من حيث وجوداهتا 

 أن هـذه األشـياء : بمعنىي،ي ال حقيقّتعبدالرفع تنزييل  :االحتامل الثالث
  .ًياّتعبدً تنزيليا ًالتسعة املذكورة يف احلديث مرفوعة رفعا

 .ليةّ األوةّدل دليل حديث الرفع حاكم عىل األ•
 .أبعد االحتامالت؛ ألنه منفي بأصالة عدم التقديرّ األول  االحتامل•

 االحـتامل الثالـث و)رفع األشياء بوجود ها الترشيعي (االحتامل الثاينّأما 
كام هو احلال يف االحـتامل ً أيضا  وإن كانا خالف الظهور)وهو أن الرفع تنزييل(

واالحتاملـني اآلخـرين وهـو أن ّ األول  لكن يوجد فرق بـني االحـتامل،لّاألو
ه ليس ّنأ ّيل للمتكلم، إالّبع األوالتقدير عىل االحتامل الثاين وإن كان خالف الط

لـشارع ل فإن الرفع املناسب ، وهكذا يف االحتامل الثالث،خالف ظهور الشارع
 .هو الرفع التنزييل ال الرفع التكويني

عىل االحتامل الثالث الذي يكـون ّ ألن  هو الثاين، وذلكّرجح االحتامل امل•
ورة يف حديث الرفع مـن اخلطـأ ، يقتيض أن يكون لألمور املذكًافيه الرفع تنزيلي

نـا نجـد أن بعـض ّنأً رفعها تنزيال، مع ّوجود خارجي حتى يصح.... والنسيان
 .<رفع ما ال يطيقون>فقرات احلديث ال وجود حقيقي هلا، كفقرة 

ن أبناء عىل االحتامل الثاين فالرفع للوجود التـرشيعي، ومـن الواضـح ّأما 
 .الوجودية، بل شامل لألمور العدميةُ باألمور ّالوجود الترشيعي غري خمتص

مقابل االحتاملني اآلخرين هـي عـدم إمكـان ّ األول  الثمرة عىل االحتامل•
 . ًل، خالفا لالحتاملني اآلخرينّك باإلطالق عىل االحتامل األوّالتمس
وهـو  (ة عىل االحتامل الثاين والثالـث، أن االحـتامل الثالـثّرتتب الثمرة امل•

 فال يكون حـديث )ًل ما هو موجود خارجا منزلة العدمّتنز :ي أ،الرفع التنزييل
بنـاء عـىل ّأمـا ًتـرك واجـب مـثال؛  إىل ًالرفع رافعا لألمور العدمية كاالضطرار
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 .العدمية األمور ن كانت منإة وّرتتبريفع مجيع اآلثار امل فاالحتامل الثاين
لفظيـة، :  األوىل؛حديث الرفـع مـسوق لالمتنـان لقـرينتني : اجلهة الثانية•

 الظاهرة يف وجود ثقل أزيح، ورفع الثقل فيه امتنـان، <عن>ـوهي تعدية الرفع ب
سياقية بمعنى أن احلديث ورد يف سياق إظهار التحبب والتودد، ومثـل : والثانية

 .هذا اللسان يشعر بأنه يف مقام االمتنان والتلطف
متنـان  ارد الوهاتان القرينتان وإن اشرتكتا يف عدم انطباق احلـديث يف مـو

 تقيـد الرفـع )اللفظيـة (ه عـىل القرينـة األوىلّفيه، لكن يوجد فرق بينهام وهو أن
القرينـة ّأمـا  ملن رفع عنه سـواء خـالف االمتنـان لآلخـرين أم ال، ًبكونه امتنانا

فهي متنع إطالق الرفع إذا خـالف االمتنـان لـنفس الـشخص  )السياقية( الثانية
 . الرفع خالف االمتنان لآلخريناملرفوع عنه التكليف أو كون

 عـىل الـرباءة، والبحـث <ما ال يعلمون>االستدالل بفقرة  : املرحلة الثانية•
ًا بـني الرفـع ّمـردد ًوإذا كان احلديث جممـال. ؟الرفع واقعي أم ظاهريهل فيها 

 .الواقعي والظاهري، فالنتيجة يف صالح االستدالل عىل الرباءة
ي بدعوى أن محل احلديث عىل الرفع الظاهري  عىل أن الرفع واقعّ استدل•
 :ر عىل نحوينّعناية زائدة، والعناية تتصو إىل حيتاج

كـم رفـع احل : أي<مـا ال يعلمـون> رفـع :العناية يف املرفوع فيقـال :ّاألول
 الرفـع وهـو احلكـم ّوهنا اختلـف مـصب - وهو إجياب االحتياط- الظاهري

 .كم الواقعي وهو احل<ما ال يعلمون>الظاهري عن مصب 
رفـع وجـوب االحتيـاط، الـذي هـو رفـع  : أيالعناية فی الرفـع: والثاين

وهو معنى تطعـيم الظاهريـة يف نفـس الرفـع، وكـال  ظاهري للحكم الواقعي،
 . احلمل عىل الرفع الواقعيّتعنيفي. العنايتني خالف الظاهر

ق ّقـوهـو للمحّ األول الوجـه ؛م بـوجهنيّ االسـتدالل املتقـدن أجيب ع•
ة، ورفـع الـضيق عنهـا، ّالرفـع يف مقـام االمتنـان عـىل األمـ بأن :+ لعراقيا
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ة، ّاالحتياط فيه كلفـة عـىل األمـّ ألن ق برفع وجوب االحتياط،ّواالمتنان يتحق
 .رفع الواقع إىل ق االمتنانّ حتقًفيكون رفعه امتنانا وال نحتاج يف

صل برفع إجيـاب أن االمتنان كام حي بق العراقيّملحقا ناقش السيد الشهيد •
، فريفـع االحتيـاط بواسـطة رفـع ًق برفع الواقـع رأسـاّاالحتياط، كذلك يتحق

 . الواقع
 أن العنايـة يف الرفـع :يف مناقشة القائلني بـأن الرفـع واقعـي الوجه الثاين •

الرفـع لـو كـان هـو ّ ألن ذلـك وًقة حتى لو كان الرفع واقعيـا،ّموجودة ومتحق
الواقعية بالعاملني هبا فقط، وهو حمال، ألنه يـستلزم   األحكامالواقعي للزم تقييد
عامل عناية وهي محل احلديث عىل خـالف ظهـوره يف إمن ّالبد الدور املحال، ف
 .الرفع الواقعي

ــة• ــة الثالث ــشبهات املوضــوعية  : املرحل ــتدالل لل ــرة االس ــمول فق يف ش
الثـة ر اجلـامع بثّوُف ذلـك عـىل تـصوير جـامع بيـنهام، وصـّويتوق ،واحلكمية

 :تصويرات هي
أن املراد من اسـم املوصـول هـو عنـوان الـيشء الـشامل  :ل ّالتصوير األو

احلكـم  إىل بـأن إسـناد الرفـع + اآلخونـد؛ واعرتض ًللحكم واملوضوع معا
 .غري ما هو له، وال جامع بينهام إىل  وإىل املوضوع إسناد،ما هو له إىل إسناد
ّ ألن مانع من اجـتامع الوصـفني،عىل اآلخوند بأنه ال  والحظ األصفهاين •

ًالتقابل بني هذين الوصفني احلقيقي واملجازي ليس تقابال حقيقيا ً. 
بـأن مقـصود صـاحب  +ق األصـفهاينّوناقش الـسيد الـشهيد املحقـ •
ليس هو أن هذا األسناد يف عامل التطبيق واالنحـالل بلحـاظ املـصاديق  الكفاية

مرتبة استعامل هيئـة اإلسـناد سبق وهي أيف مرتبة  + هواحلصص، بل مقصود
 .يف املعنى النسبي القائمة بني املسند واملسند إليه

ًالتكليف جمازي أيـضا،  إىل ناقش السيد الشهيد اآلخوند بأن إسناد الرفع •
الرفع يف احلديث هـو رفـع ظـاهري وهـو ّ ألن املوضوع اخلارجي؛ إىل كإسناده
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كم الواقعي نفسه، وإال يلـزم رفع وجوب االحتياط جتاه احلكم املشكوك ال احل
 .بالعاملني هبا ونحوها األحكام م من املحاذير من اختصاصّما تقد
 املشكوك يف الـشبهة ّتكليف وهو شامل للتكليف الكيلال: التصوير الثاين •

 . املشكوك يف الشبهة املوضوعيةّلتكليف اجلزئيااحلكمية و
م وجـوب قرينـة عـىل لعـد ؛ّ األولالتصوير الراجع للجامع هو التصوير •
 املوصولة عىل التكليف، بل محلها عـىل معناهـا اللغـوي وهـو الـيشء <ما>محل 
 .محل اليشء عىل التكليف خالف الظاهرّ ألن أوىل،
 اختـصاص  عـىلّاستدل :عدم وجود قرينة عىل االختصاص: الثاين األمر •

عـدا فقـرة احلديث بالشبهات املوضوعية، بوحدة السياق يف الفقرات الثامين ما 
 .<ما ال يعلمون >

 بأن وحدة الـسياق تقتـيض أن يكـون مـدلول اللفـظ : ذلكنوأجيب ع •
ًر واحدا يف السياق الواحد، ال كون املصاديق من سنخ واحد، وعـىل هـذا ّاملتكر

 اسم املوصول يف احلديث يف معنى واحد يف اجلميع وهو اليشء املبهم، لكن ّنإف
 .أخرى إىل املصاديق خمتلفة من مجلة

 .الشبهات احلكمية، فال توجد قرينة عىل اختصاص احلديث هباّأما 
 بالـشبهات ّعـىل أن احلـديث خمـتص +ق العراقـي ّ املحقـّ استدلنعم •

 ال يعلـم، الـيشء الـذي :<مـا>احلكمية بقرينة أن الظـاهر مـن اسـم املوصـول 
م، املوضـوع اخلـارجي معلـوّ ألن واليشء الذي ال يعلم هو احلكم والتكليف؛

 .يف حكمهّشك الّإنام و
 عـىل املوضـوع <ما ال يعلمون> يكفي اجلهل بالعنوان لتطبيق ً:الّأو: وفيه •

ّن كان معلوما أنإأن املائع اخلارجي و : أياخلارجي، ه مخر ّنأّشك ه سائل، لكن يً
 .يرفع عنوان اخلمر املشكوكّشك أم ال، فعند ال

لـرباءة مـن قبيـل اعـىل ا  هبّمن الروايات استدل أخرى  هناك طوائف.١٤
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 .يةّحديث احلل وحديث احلجب،
 :  عىل الرباءة الرشعية باالستصحاب بثالثة وجوهّاستدل •

 .االستصحاب بلحاظ حال الصغر: ّاألول الوجه
 .االستصحاب بلحاظ بداية الرشيعة: الوجه الثاين
 .ّاصةق الرشائط اخلّحاظ ما قبل حتقاالستصحاب بل: الوجه الثالث
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 ألسنة دليل الرباءة •
 ً مطلقا التي جتعل الرباءة يف حالة عدم ثبوت البيانةّدلاأل .١
 حالة عدم ثبوت البيان الواقعي يف عل الرباءة جت التي ةّدلاأل .٢
 لّاالعرتاض األو جواب •
 عدم متامية روايات االحتياط .١
  الرباءةةّأدلروايات االحتياط ليست حاكمة عىل  .٢
  الرباءة لكوهنا قرآنية أو موافقة لهّأدلةّتقدم  .٣

 عالج التعارض بني روايات االحتياط وآيات الرباءة: ّاألول املقام
 ععالج التعارض بني روايات االحتياط وحديث الرف: املقام الثاين

  هبا عىل االحتياطّآيات أخرى استدل •
 ومناقشتها هبا عىل االحتياط ّاستدل أخرى روايات •
  ومناقشتهاالستدالل العقيل عىل االحتياط •
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ة عـىل ّ الدالـةّدلوهو البحث يف األّ األول  من املبحثصنّفبعد أن انتهى امل
ة ّرشع يف بحـث االعرتاضـات العامـ، ةإثبات الرباءة الرشعية يف الكتاب والسنّ

 الـرباءة، ةّأدلـ مـن ّ بدليل معـنيّ ختتصهذه االعرتاضات الو الرباءة، ةّأدلعىل 
 هبـا عـىل الـرباءة؛ ولـذا ّ التي اسـتدلةّدلهي اعرتاضات شاملة جلميع األّإنام و

 .ةّأطلق عليها اسم االعرتاضات العام
 هـذه االعرتاضـات، ومـن ثـم ّصحة عدم -بعد املناقشة -ضح ّوسوف يت

 .يكون القول بالرباءة الرشعية مما ال إشكال فيه
 :  منها اعرتاضانّاملهمومت هذه االعرتاضات يف احللقة الثانية، ّدوقد تق

 

 عىل وجوب االحتياط، ّ رشعية وروايات تدلةّأدل الرباءة معارضة بةّأدلإن 
ا، وذلك أن هذه مكافئة هلا ّإم  الرباءة، وةّأدلرافعة ملوضوع ّما إوهذه الروايات، 

 للتكليـف ً بيانـايستلوالروايات املعارضة للرباءة هي بيان لوجوب االحتياط 
 ّمـن مل يـتمّحـق فدليل الرباءة إن كانت الرباءة فيه جمعولة يف . الواقعي املشكوك

عنده البيان ال عىل التكليف الواقعي، وال عىل وجوب االحتياط، كانـت تلـك 
ــرب ــا؛اءة املجعولــة فيــهالروايــات رافعــة ملوضــوع ال  لوجــوب ً باعتبارهــا بيان

 عنده البيان عـىل ّمن مل يتمّحق االحتياط، وإن كانت الرباءة يف دليلها جمعولة يف 
التكليف الواقعي، فروايات االحتياط ال ترفع موضـوعها، ولكنهـا تعارضـها، 

 إىل وعمن الرجّالبد  الرباءة، بل ةّأدلاالعتامد عىل ً أيضا ومع التعارض ال يمكن
لية وهي االشتغال عىل مبنى السيد الـشهيد والـرباءة العقليـة عـىل ّالقاعدة األو

 .املشهور
  :ل الرباءة عىل قسمنيْعَإن لسان دليل ج: بيان ذلك
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، سـواء ً مطلقـاالبيانملن يثبت عنده ة التي جتعل الرباءة ّاألدل: ّاألول اللسان
 تعني أن ةّدل كاالحتياط، وهذه األ للحكم الواقعي أو الظاهريًكان البيان، بيانا

 ً أم ظاهريـاًة عىل عدم البيان من الشارع سـواء كـان البيـان واقعيـاّمعلقالرباءة 
 للحكـم ًا الدليل عىل وجوب االحتياط يكون بيانـّذا دلإكوجوب االحتياط، ف

 .الرشعي، وبذلك يرتفع موضوع الرباءة بالورود
َ ومـا كنـا معـذ   حـ  { : قوله تعـاىل الرباءةةّأدلومن أمثلة هذا اللسان من  َ ِ

 َ ُ  ُ َ َ

ً بعث رسـوال ُ َ َ َ ْ الرسول مثال ملطلق البيان، وعىل هذا يكـون االحتيـاط ّ حيث إن }َ
ة عـىل ّ عىل احلكم الرشعي، وعـىل هـذا األسـاس تكـون الروايـات الدالـًابيان

 يثبـت االحتياط رافعة ملوضوع الرباءة التي يكون لـساهنا ثبـوت الـرباءة ملـن مل
 . من البيان الواقعي أو الظاهريّ البيان األعمهعند

، ملن مل يثبت عنده البيان الواقعي فقط عل الرباءةجتة التي ّاألدل: اللسان الثاين
 بـاحلكم الـواقعي، فهـو يف سـعة منـه، ومـن الواضـح أن ّكلـفذا مل يعلم املإف

 ًجتعلـه عاملـاّإنـام  بـاحلكم الـواقعي، وً عاملـاّكلفروايات االحتياط ال جتعل امل
 ةّأدلـ الـرباءة وةّأدلـباحلكم الظاهري، وعىل هـذا سـوف يقـع التعـارض بـني 

 الـرباءة تنفـي ةّأدلـ بيـنام . احـتطّمكلف االحتياط تقول للةّأدلّ ألن االحتياط،
 .وجوب االحتياط، فيقع التعارض بينهام

مفاده  ّنإف حديث الرفع أو احلجب، : الرباءةةّأدلومن أمثلة هذا اللسان من 
 عـدم  ومعنى الرفع الظاهري،مّ كام تقدالرفع الظاهري للتكليف الواقعي املشكوك

ه ّنـإفوجوب االحتياط جتاه التكليف املشكوك، وكذا احلال يف حديث احلجب، 
، فالرباءة املستفادة من هذا احلديث تنفي االحتيـاط ًبمعنى الرفع الظاهري أيضا

 . فيقع التعارض، تثبتهحتياط االةّأدل و،جتاه التكليف املشكوك
 عـىل وجـوب ّضح أن هذا االعرتاض يدعي وجود روايـات تـدلّوهبذا يت

تكون رافعة ملوضوع الرباءة، فيام لو كـان لـساهنا ا ّإماالحتياط، وهذه الروايات 
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 مـن الـواقعي والظـاهري، أو ّ البيان األعـمهلسان جعل الرباءة ملن مل يثبت عند
 فيام لو كان لسان جعل الرباءة يف رباءة الةّدلعارضة ألروايات االحتياط متكون 

 .)١( الرباءةةّأدل ّوهبذا فال تتم.  البيان الواقعي فقطهمن مل يثبت عندّحق 
 ّ األولاالعرتاض  عىلواباجل

 : يمكن اجلواب عىل هذا االعرتاض بثالثة وجوه
 عدم متامية روايات االحتياط: ّاألول الوجه
 هبـا َّدلَانية استعراض مجلة من هذه الروايـات التـي اسـتم يف احللقة الثّتقد

ّ ألن ا ال تنهض إلثبات ذلك؛ وذلكّ أهنّ عىل وجوب االحتياط وتبنيخبارياأل
 ّصـحة عـىل تقـدير ،ًة داللـةّا غـري تامـّأهنا ّإم  وًضعيفة سنداا ّإمهذه الروايات 
ا ّإمـلزام، ودون اإل عىل الرتغيب يف االتقاء يف الشبهات، ّتدلا ّإمسندها، إذ هي 

 خبــاري عــىل اإلرشـاد حلــسن االحتيــاط، الـذي ال خــالف فيـه بــني األّتـدل
 ونحو ذلك من الدالالت التـي ،مّا يف مقام احلث عىل التعلّا أهنّ، وإمصويلواأل
 .وجوب االحتياطبربط هلا  ال

طوائف ة الرشيفة فهناك السنّّأما و>: بقوله +وهذا ما ذكره السيد الشهيد 
ونحن  خباريون عىل وجوب االحتياط يف الشبهات التحريمية هبا األّ استدلعديدة

 .)٢(< السند يمكن أن يستفاد منه وجوب االحتياطّ تامًمل نجد فيها حديثا
 ة الرباءةّروايات االحتياط ليست حاكمة عىل أدل: الوجه الثاين

هذه  ال تكونذلك  معلنا وفرضنا متامية روايات وجوب االحتياط، فّلو تنز
م يف االستدالل عىل الرباءة من أن مجلة ّ ملا تقد؛ الرباءةةّأدلروايات حاكمة عىل ال

                                                 
 .نصبحكم العقل، كام سيتضح يف التعليق عىل الً أيضا  عىل وجوب االحتياطّدلُ است)١(
 هبا عىل ّ التي استدلنصوصض جلملة من الّسنتعر. ٨٧ص ،٥ج:  األصول بحوث يف علم)٢(

 . ّ عىل النصقيف التعلي، االحتياط ومناقشتها
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من مل يثبت عنده البيان الواقعي فقـط، وعـىل ّحق  تثبت الرباءة بةّدلمن تلك األ
  وجوب االحتياط، من قبيـل قولـه تعـاىلةّدل الرباءة معارضة ألةّأدلهذا تكون 

ُال ي لف اهللا{ ُ  َ ً  فساُ ْ َ إال ما آتاهاَ َ َ  
، فدليل الرباءة يف هذه اآلية يثبت الرباءة بنحـو }ِ

 . االحتياطةّدلمعارض أل
 ة قرآنية أو ملوافقتها للكتاب ّة الرباءة لكوهنا أدلّم أدلّتقد: الوجه الثالث
ا ليـست ّ أهنـلكن أثبتنا يف الوجه الثـاين متامية روايات االحتياط، مع فرض

 : معارضة هلا، فيقع الكالم يف مقامنيّإنام ءة و الرباةّأدلحاكمة عىل 
 .عالج التعارض بني روايات االحتياط وبني آيات الرباءة: ّاألول املقام

ة ّالروايـات الدالـعالج التعارض بني روايات االحتياط وبني : املقام الثاين
 .الداللة عىل الرباءةثبتت متاميته يف الذي حديث الرفع ك عىل الرباءة،

 عالج التعارض بني روايات االحتياط وبني آيات الرباءة: ّاألول املقام
َال ي لف اهللا  فسا إال ما {: دة لقوله تعاىلِّن روايات االحتياط مقيإقد يقال   

ِ
ً  ْ َ ُ ُ َ ُ

َآتاها مورد ّأما  -مّكام تقد–مورد اآلية عام شامل للامل والفعل والتكليف ّ ألن }َ
أن تكـون ّالبد وعىل هذا فتكليف فقط، روايات االحتياط، فهو يف خصوص ال

م عـىل ّ االحتياط تتقـدةّأدل أن ّ الرباءة، وهبذا يتبنيةّدلصة ألّ االحتياط خمصةّأدل
 .  الرباءة بالتخصيصةّأدل

 مّمناقشة عالج التعارض املتقد
 النسبة بني اآليات وروايات االحتياط العموم من وجه: ّاألول الوجه

مة وبني روايات االحتياط هي العموم من ّاركة املتقدإن النسبة بني اآلية املب
قبـل الفحـص، بيـنام ّشك عموم أخبار االحتياط؛ فلشموهلا ملوارد الـّأما وجه، 

 .مّ بام بعد الفحص كام تقدّخمتصةالرباءة املستفادة من هذه اآلية، فهي 
أعمية اآلية عـىل روايـات االحتيـاط؛ فألهنـا شـاملة للتكليـف واملـال ّأما 
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 .فعل، فيقع التعارض يف مورد االجتامع وهو بعد الفحصوال
 قـرآين ّ الـرباءة عـىل وجـوب االحتيـاط؛ ألهنـا نـصةّأدلـم ّوالنتيجة تقـد

تعارض خـرب الواحـد بنحـو العمـوم مـن وجـه مـع ّكلام لقطعيته، وذلك ألنه 
 لقطعية صدور الدليل القـرآين، ؛ّجيةإطالق القرآن الكريم، يسقط اخلرب عن احل

 عنـد ّجيـة الـسند يـسقط عـن احلظنّـيأن الـدليل اليف بحث التعارض يت ملا يأ
 .املعارضة مع الدليل القطعي السند

 ال ي لـف اهللا  فـسا إال {ىل اقوله تع>: بحثهيف تقريرات  قال الشهيد الصدر
ِ
ً  ْ َ ُ ُ َ ُ

َما آتاها َ خبار االحتياط العموم من وجه لعـدم شـموهلا الـشبهة أ نسبتها مع ّأن }َ
فحـص، وسـوف يـأيت يف بحـوث التعـارض أن خـرب الواحـد إذا كـان قبل ال

 يف مـورد ّجيـة سقط عـن احل، مع القرآن الكريم بنحو العموم من وجهًمعارضا
ص ّخيـصّإمـا  يشء منهـا فّخبار االحتياط لـو تـمأالتعارض يف نفسه، فثبت أن 

 .)١(<ّجيةبالقرآن أو يسقط عن احل
 يتهاّالحتياط ألخصعىل ا أخرى م آياتّتقد: الوجه الثاين

قنا فيام ّنا قد حقّمة، إال أنّد إطالق اآلية املتقدِّ االحتياط تقيةّأدلمنا أن ّلو سل
َال ي لـف اهللا  فـسا إال مـا آتاهـا{ىل اقوله تع  وهيسبق أن تلك اآلية الكريمة َ َُ  

ِ
ً  ْ َ ُ َ ُ{ 

لـه قو هـي ،  أخـرىة عىل الرباءة، بل هنـاك آيـةّليست هي اآلية الوحيدة الدال
َوما  ن اهللا ِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي    هم ما  تقون{: تعاىل َُ  َ ََ َْ ْ ُْ ُ َُ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ً

ِ
ْ  ِ ُ َ م أن ّ وقد تقـد}َ

ن منهـا ّ بالشبهة التحريمية دون املوضوعية، واملتـيقّخمتصةالرباءة املستفادة منها 
 بـام بعـد ّصةخمتـتـشمل مـا قبـل الفحـص، بـل  ا الّالشبهة التحريمية، كام أهنـ

أخبـار ّأمـا  عـىل الـرباءة، ةّدلـ هذه اآلية من أنفـس األتكونالفحص، وحينئذ 
ا شاملة ملوارد الـشبهة ّاالحتياط فهي عامة شاملة ملا قبل الفحص وبعده، كام أهن

                                                 
 .١٠٤ص ،٥ج: صول بحوث يف علم األ)١(
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ا غري شاملة ّ الرباءة فإهنة عىلّاآلية املباركة الدالاملقرونة بالعلم اإلمجايل، بخالف 
م اآلية عىل أخبار ّقرون بالعلم اإلمجايل، وعىل هذا األساس فتقداملّشك ملوارد ال

  .)١(االحتياط بالتخصيص
قولـه  وهـي - اآليـةمـن  ّخصأ االحتياط ةّأدلمنا أن ّنا لو سلّأن إىل ًمضافا

ُوما  ن اهللا ِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي ـ   هـم مـا  تقـو{: تعاىل  َ ََ َْ ْ ُْ ُ َُ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ً
ِ

ْ  ِ ُ َ َ   لكـن ال-}َنَ
لسان اآلية آب عن التخصيص ّ ألن د عموم اآلية؛ِّ االحتياط أن تقيةّدليمكن أل

 عـن الذي يعنـي نفـي الـشأنية }نوما  {ـ بّلساهنا يعربّ ألن بشبهة دون شبهة،
 دون مـورد، إذ ّص بمورد معنيّ وما كان كذلك، ال معنى أن خيص.الباري تعاىل

 ، ألنه خالف سجيته وشـأنه؛ي تعاىل هذا الفعل ال يفعل البار:ال معنى أن يقال
ِوما ر ك بظالم  ِلعبيد{إال يف هذا املورد، كام قوله تعاىل  ِ َ ْ ٍ  َ

ِ َ  َ َ  إذ من الواضح أن هذا }َ
م للعبيـد إال ّالظـ ليس بهّاإلطالق آب عن التخصيص، فال نستطيع أن نقول أن

 .يف هذا املورد
لـسان ّ ألن أن تقيـد عمـوم اآليـة؛اليمكن  االحتياط ةّأدلضح أن ّوهبذا يت

ُومـا  ن اهللا { قولـه تعـاىل>: +قال الشهيد الصدر .اآلية آب عن التخصيص َ َ َ َ

َِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي    هم ما  تقون ُ  َ ََ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ  َ َ َ َ َ ْ ً
ِ

ْ  ِ  بالـشبهة احلكميـة بعـد ّخمتصة ..}ُ
ميـة، كاحلالفحص بلسان يأبى عن التخـصيص بخـصوص بعـض الـشبهات 

 .)٢(<خصيةخبار االحتياط باألأم عىل َّقدُفت
  املرجع الرباءة العقلية، فرض التعارض والتساقطمع: الوجه الثالث

منا بعـدم ّلنا عام ذكرنا من إعامل قواعد الرتجيح عند التعارض وسـلّلو تنز
 ، الرباءة لكوهنا موافقة للكتاب، وافرتضنا تعارض الـدليلني وتـساقطهامةّأدلتقديم 

                                                 
ض لـه يف ّخبـار الـرباءة عـىل االحتيـاط، نتعـرأ آخـر لتقـديم ً وذكر صاحب الكفاية وجها)١(

 .ّالتعليق عىل النص
 . ٤٥٢ ص،اجلزء الثالث من القسم الثاين: صول، السيد احلائري مباحث األ)٢(
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الرباءة العقلية بناء عىل قاعـدة قـبح إىل ا ّإمفعىل الرغم من ذلك يمكن أن نرجع 
العمـوم الفوقـاين وهـو  إىل أو الرجـوع، العقاب بال بيان، عـىل مبنـى املـشهور

ّ ألن ؛الطاعـةّحق ليف، عىل مبنى االستصحاب القايض باستصحاب عدم التك
حاب جيري يف التكليـف االستصّ ألن  من االستصحاب؛ّخصأدليل االحتياط 

االحتياط فيجري يف الشبهات ّأما  .واملوضوع ويف الشبهة التحريمية والوجوبية
 .بناء عىل اختصاص االحتياط بالشبهات احلكمية؛ احلكمية فقط
  الرباءة، نرجـعةّأدلذا سقط دليل االحتياط بمعارضته مع إه ّضح أنّوهبذا يت

 .لتكليفالعموم الفوقاين وهو استصحاب عدم اإىل 
 .  ملا ذكرنا من الوجوه؛ الرباءةةّأدل ّتقدمضح ّوهبذا يت
  روايات الرباءةعالج التعارض بني روايات االحتياط وبني : املقام الثاين

ة عـىل الـرباءة ّالروايـات الدالـالتعارض بني روايات االحتيـاط وبـني ّأما 
مـة ّ االحتيـاط مقد الداللة عىل الرباءة، فقد يقال أن أخبـارّحديث الرفع التامك

 بالشبهات احلكميـة، ّخمتصةأخبار االحتياط ّ ألن عىل حديث الرفع باألخصية؛
 .ا حديث الرفع فهو عام وشامل للشبهة احلكمية املوضوعيةّمأ

ّ ألن  العموم واخلصوص مـن وجـه؛ي، بل النسبة بينهام هّلكن هذا غري تام
الـشبهات احلكميـة،  من جهة اختـصاصها بّخاصة تأخبار االحتياط وإن كان

 ّوهي شموهلا ملـوارد العلـم اإلمجـايل، بيـنام خيـتص أخرى لكنها عامة من جهة
حديث الرفع بالشبهة البدوية، وعىل هذا يقع التعارض بينهام يف مادة االجـتامع 

م مـن ّم حديث الرفع ملوافقته للكتاب، ملا تقـدّوهو الشبهة البدوية، ومن ثم يقد
 . لقواعد الرتجيح عند التعارضًاءة ال االحتياط، طبقاعىل الربّ يدل أن الكتاب

ل بتـساقط وقالومع قطع النظر عن تطبيق قواعد الرتجيح عند التعارض و
العمـوم الفوقـاين وهـو االستـصحاب القـايض  إىل عورجـال ّيـتماملتعارضني، 

 .ًم آنفاّباستصحاب عدم التكليف، كام تقد
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 عـىل ّدلُاسـت .< عىل وجوب االحتياطّ تدلةّأدلبأهنا معارضة >: +  قوله•
ــاط تــارة بالكتــاب وتــارة بالــسنّ  يف املــتن صنّفض هلــا املــّومل يتعــر، ةاالحتي

 . هبا عىل االحتياطّوفيام ييل بعض اآليات والروايات التي استدل بالتفصيل،
 آيات أخرى استدل هبا عىل االحتياط

ِوال تلقوا بأيدي{ : قوله تعاىل.١ ْ َ
ِ

ُ ْ ُ ِ م إ  ا هلكةَ َ ُ ْ  َ
ِ ْ  .)١٩٥:  البقرة( }ُ

 ، فالهللكةيف ا اإلنسان نفسه  إلقاء تنهى عنّإنام  اآليةّنإ :تقريب االستدالل
عـىل االقتحـام يف  التعـريض ينطبـق وهـذا .جيور له أن يعرض نفـسه للتهلكـة

 ة اهللكـة يفّخمالفة اهللا تعاىل، وال خيفى عظم وشدالشبهة البدوية ألنه يف معرض 
 .خمالفة أوامر ونواهي اهللا تعاىل

 :مرانأ االستدالل باآلية  عىليردو
 :  ثالثة احتامالت فيه- ّاملتقدم - قوله تعاىل ّنإ :ّاألول مراأل

ن يكـون أوهـو  ، االستداللوهو االحتامل الذي بني عليه :ّاألول االحتامل
 . بعدهما  و ما قبلهالربط له بامً مستقال ًخطاباالنهي هذا 

الذي قبله وهـو  األمر  إىلهني رشطي بالنسبة هذا النهي ّنأ: حتامل الثايناال
ِوأنفقوا   س يل اهللا{قوله تعاىل  ِ ِ َ ِ ُ ِ

َ هـذا النهـي ألجـل   فيكون)١٩٥ :البقرة( }َ
وجـب تال ينبغـي اإلنفـاق بدرجـة  : أي، اإلنفـاقمـنملقدار الواجـب حتديد ا

ِوال ت سطها   ال ـسط { :ه تعاىل فيكون نظري قول،اهلالك إىل ضّالتعر واإلفالس ْ َ ْ  ُ َ ْ ُ ْ َ َ

ً تقعد  لوما  سورا َُ ْ َ ًْ ُ َ َ ُ َ{. 
ِوال تلقـوا بأيـدي م إ  ا هلكـة{مجلـة ن تكون  أ:االحتامل الثالث َ ُ ْ ْ َ

ِ ْ ُ ِ
َ
ِ

ُ ْ ُ تكـرار  }َ
هـو و(فاملوىل يأمر بفعـل  :سياق عريف رائجً أيضا و هذا>سلبي للجملة األوىل، 

هـو و(ون تركه ؤمن ش و لذلك الفعلًهي عام يكون مقابالين و)اإلنفاق يف املقام
 ثـوب ًالّ أويلـبسء واحـد   فـيش. يف مقام التأكيـد عـىل ذلـك الفعـل)التهلكة



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٢٢  ١ ج-ُ

 نظـري قولـك ؛ً ثوب الـسلب فيكـون هنيـاًيلبس ثانيا و، بهًاإلجياب فيكون أمرا
ن أفيكـون املقـصود ) بغـضهم وال تشغل نفسك بخصومتهم وصل أرحامك(

هذا مضمون مجلة مـن الروايـات التـي  و.ق يف سبيله إلقاء يف اهللكةترك اإلنفا
نوا ّحـص(قد ورد ذلك بلسان  و،اهلالك إىل يّن ترك اإلنفاق يف سبيله يؤدأدت ّأك

النّظر يف أماثـل  و،هالك املال ال املالكإ إىل هو رصيح يف النّظر و)أ وال م با ز ة
ن ال أ فـال ينـايف ،فـراد ال األالنـوع والتوجيهات مع الطبيعـي وهذه اخلطابات

 .)١(<هتلك أموال بعض األغنياء الذين ال ينفقونه
ه مع وجود هذه االحتامالت الثالثـة، تكـون اآليـة جمملـة ّومن الواضح أن

 .واليمكن االستدالل هبا عىل الرباءة
بـأن  مناّلـو سـل يناقش االستدالل باآلية عىل الرباءة بأنا حتـى: مر الثايناأل
يستحيل  )التلقوا( مثل هذا النهيكن يرد عليه أن لهو الظاهر، ّاألول  االحتامل

يفرض يف املرتبـة الـسابقة عليـه وجـود ألنه  للتكليف؛ ًازّ منجًيكون مولوياأن 
ز يف ّمنجـيف الـشبهة البدويـة وجـود تكليـف ن أفـرض ذا إوعىل هذا  .التهلكة

 ًإرشـاداّإال )  ال تلقـواو( النهـي فال يكـون هـذا، املرتبة السابقة عىل هذا النهي
 . عن دخول نار اهللكةًحتذيراو

 فيـستحيل اسـتفادة لقاء يف التهلكةه الموضوع للنهي عن اإلّولو فرضنا أن
 . اهللكةخذ يف موضوعه ُه أّاهللكة من نفس هذا النهي ألن والعقاب والتنجيز

ِوجاهدوا   اهللا{:  قوله تعاىل.٢ ُ ِ َ ِ حق جهادهَ ِ َ ِ  .)٧٨: احلج( }َ 
والتعبـري  املجاهـدة يف طاعـة اهللا، أن املجاهـدة تعنـي :تقريب االسـتدالل

بـذل غايـة اجلهـد يـشمل  ومـن الواضـح أن ،باملجاهدة لبيان لزوم غاية اجلهد
 للجهـد يف ًال يكـون بـاذالمن مل حيـتط يف الـشبهة ّ ألن ؛االحتياط يف الشبهات

 . طاعة اهللا سبحانه
                                                 

 .٨٤ص ،٥ج: )تقرير السيد اهلاشمي(  األصولبحوث يف علم )١(
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 :عليه ما ييل ويرد
إذ ال إشـكال ه املبـارش، ّتعلقـذف مُاملأمور به يف اآلية قد حهاد  اجلنإ ً:الّأو

ن يكـون أّالبـد ، فن يكون الباري تعاىل مبـارشةأ املجاهدة ال يمكن ّ مصبّنأب
رة هـي يف الواقـع ّحيثية مقد ّاملصبن يكون أمن ّالبد  ف،ونهؤ من شًشأنا وًأمرا
 .  املجاهدةّتعلقم

 يمكـنو ،طاعـة اهللا يكون نأافرتاض  يمكن ّذلك املصبو يف مقام حتديد 
كـون ين أكـام حيتمـل ، قتـال أعدائـه والدفاع عن اإلسالم و نرصة اهللاأن يكون

 .معرفتهّحق معرفة اهللا 
 .حدها يف قبال اآلخرألح ّوال مرج ّهذه االحتامالت الثالثة ال معنيو

ا ، فعـىل هـذاملجاهـدة هنـا بمعنـى املجاهـدة يف الطاعـةا أن منّ لو سل:ًثانيا
عدم معصيته شاملة ملـوارد  و سائر األوامر بإطاعة اهللاّتكون هذه اآلية عىل حد>

مثـل  و،زة بالعلم أو بغريه بل تـشمل حتـى املـستحباتّاملتنج والطاعات الثابتة
 فال يمكن ، ال تكون أوامر تأسيسية مولوية بل إرشادية- كام قلنا- هذه األوامر

 .)١(<ذي هو املطلوبّن نثبت هبا إجياب االحتياط رشعا الأ
ِفإن  ناز تم    ء فردوه إ  ا  وا رسول{ :قوله تعاىل . ٣ ُ  َ ِ  َ

ِ ُِ  ُُ َ ٍَ ْ َ
ِ ْ ْ َ َ َ ْ{  

اهللا  إىل ّبـالرد األمـر ل أنّ عـىل ختيـمبنـياالسـتدالل  :تقريب االسـتدالل
 .ف والرتيث املساوق لعدم االقتحامّمر بالتوقاألية عن اوالرسول كن
 الكـالم بلحـاظ ّ أن اآلية الكريمة أجنبيـة عـن حمـلالصحيحّ بأن ويناقش

 . موضوعها وحمموهلا
موضوعها هو املنازعـة املـساوقة للمخاصـمة ّألن ف بلحاظ موضوعها؛ّأما 

 .الذي هو موضوع وجوب االحتياطّشك وليس موضوعها ال
                                                 

 .٨٤ص ،٥ج: صول بحوث يف علم األ)١(
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اهللا والرسول يف اآليـة الكريمـة  إىل بالرد األمر بلحاظ حمموهلا؛ فألنّأما  و
بتحكيم اهللا وحتكيم الرشيعة يف شؤون احلياة وعـدم جـواز  األمر ناه إالليس مع

 وأن التـصدي هلـذا املطلـب غـري جـائز، وهـذا أمـر ،نفسهمحكومة للناس أل
صـولني مفروغ عنه ومن رضوريات اإلسالم وال نزاع فيـه بـني املحـدثني واأل

 أحتكـمويـة، ه مـاذا حتكـم الـرشيعة يف مـوارد الـشبهات البدّالنزاع يف أنـّإنام و
 . صالة الرباءةأ بمبوجوب االحتياط أ

  الكـالمّ تناسـب حمـلً وحمموالًاعوموضلنا وفرضنا أن هذه اآلية ّنزت لو ّثم
هنا ليـست بـصدد بيـان احلكـم الـصادر مـن أوّشك ا تتكلم يف فرض الّأهن :أي

عي أن يكون بلحاظ احلكم الواقا ّإماهللا ورسوله  إىل أن رد الشبهة: قلنال ،احلاكم
 املشتبه أو بلحاظ احلكم الظاهري املجعول من قبل الشارع للشبهة، فإن فـرض

اهللا  إىل ّمكان باستعالم الواقع بالردفهذا معناه وجوب رفع الشبهة مع اإلّاألول 
أن احلكم الصادر من احلاكم يف الشبهة قبل الفحص هو وجوب  : أيورسوله،

 .الفحص ال الرباءة
ّإنـام ًالفحص يف الـشبهة احلكميـة واجـب جزمـا، و فإن ، وهذا ال نزاع فيه

 ؟يشء فامذا نصنعبفر ظه لو فحصنا ومل نّالكالم يف أن
اهللا ورسوله بلحاظ احلكـم الظـاهري  إىل رد الشبهة ْ أي-وإن فرض الثاين

 فمعنـاه أن احلكـم املجعـول للـشبهة جيـب -املجعول من قبل الشارع للـشبهة
 م االحتيـاط أما هـو؛يف حكم الشبهة ّشك ذا ه إّاستعالمه من الشارع، بمعنى أن

هو وجوب الفحص، وليس إجراء ّشك  فحكم احلاكم يف فرض هذا ال؟الرباءة
ني، واألصـويل خباري واألصولنيم بني األَّمسلً أيضا الرباءة قبل الفحص، وهذا

حال  ّ أياحلكم بالرباءة من قبل الشارع، فاآلية عىل إىل ه فحص وانتهىّيدعي أن
 .  مما نحن بصددهأجنبية
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َا قوا اهللا{ : قوله تعاىل.٤ ُ ِ حق  قاته  ِ َ ُ  .)١٠٢: آل عمران( }َ 
مل عىل ترك الشبهات وقد أمـر اهللا تأن غاية التقوى تش :تقريب االستدالل

 .تعاىل بذلك
تقـى منـه ُأن التقوى جيب أن يفرض يف املرتبة السابقة عىل مـا ي:  عليهيردو
ًتقـوى جيـب أن يكـون مفروغـا عنـه يف املرتبـة ذر من العقـاب، فمـالك الُوحي

ق ّعـىل مـوارد حتقـ األمر هذاّ يدل  وال،ًالسابقة، فاألمر به ال حمالة يكون إرشادا
 . جيب أن يستفاد ذلك من اخلارجّإنام موضوعه و

ٌوال  قف ما ل س  ك به علم{ :قوله تعاىل . ٥ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ{  
َأاهللا{ :وكذا قوله َ

أذن ل م أ 
َ َْ ُ َ َ ِم   اهللاِ َ َ َ  ف ونْ ُ َ ْ   ونحوها من اآليات}َ

 رادعة عن القول بغري علم، بدعوى أن إن هذه اآليات :تقريب االستدالل
 .القول بالرباءة قول بغري علم

ن أراد إ خبـاري مـن األصـويل واألً أن كال:يالحظ عىل االستدالل باآليةو
ا قد قاال بغري علم؛ وذلـك من قوله اإلباحة الواقعية أو احلرمة الواقعية، فكالمه

 .حرام وال نزاع يف حرمته
ً أيـضا ن أراد به احلكم الظاهري الرشعي بالرباءة أو باالحتياط، فال نزاعإو

بغـري ً فإن مل يؤخذ منه كـان قـوال ،ًأن يكون مأخوذا من الشارعّالبد يف أن ذلك 
ّعلم وحراما، وإن أخذ منه مل يكن كذلك، وكل ه مأخوذ مـن  منهام يدعي أن خمتارً

الـشارع  إىل ن أراد به الرباءة العقلية أو االحتياط العقـيل، فلـم ينـسبإالشارع، و
بني ما يدركه عقله العميل ومل يقل ذلـك دون علـم وليـست اآليـات ّإنام ًشيئا و

 .مربوطة بذلك
 عىل االحتياط هبا  ّدلُستاخرى ُ أروايات

عـىل وجـوب االحتيـاط  بعدد كبـري مـن الروايـات ّة فقد استدلالسنّّأما و
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 الـسند يمكـن أن ّ تـامًونحن مل نجـد فيهـا حـديثا>: الشهيدوقال السيد ، ًرشعا
 .)١(<يستفاد منه وجوب االحتياط

يــسع املقــام الســتعراض مجيــع هــذه الروايــات ومناقــشتها بــصورة  وال
 . حوهلاّكليةبداء مناقشات عىل إتفصيلية، لذا نقترص 

 ة للرواياتّ العاماملناقشات
ضح بسهولة عدم متامية داللة مجلة كبـرية ّ إليها يتك نقاط ثامن بااللتفاتهنا

 .  هبا عىل املقصودّمما استدل
 لزامالداللة فيها عىل اإلإهنا . ١
إن ثبـت كوهنـا ، ًاإللزام أصـال ن مجلة من تلك الروايات ليس فيها رائحةإ

رسـلة املرويـة ًوحمموال، فمن تلـك الروايـات املً موضوعا  الكالمّحمليف واردة 
 .)٢(<  ينهأس  امن أت  ا شبهات فقد >:  قال×عن الصادق
تقـاء ا فهـم أن ّجمـردسـترباء للـدين و الكربى وهي وجوب االّبنيت مل اّفإهن

 .الشبهات إسترباء للدين ال يثبت وجوب ذلك االتقاء
أن أمـري : ×اإلمام الرضا  إىل مايل الطويس بسند ينتهيأ ما ورد يف :ومنها

يـا كميـل أخـوك دينـك فـاحتط  ينـك بمـا >: قال لكميـل بـن زيـاد× ؤمنني امل
ّا لألمـور إال أنـّتعلقفإن االحتياط وأن وقع م. )٣(<شئت ه بقرينـة توكيـل مقـدار ً

 حيـث هّ فكأنه يف مقام بيان أن، من حيث الزيادة والنقصانّكلفامل إىل االحتياط
 مـن ّ وال أقـل،هـو أمـر حـسن مرتبة نحتاط من أجله فّالدين أمر مهم فبأيّإن 
 . حفظهاهذا أخوك فإن شئت ف:  نظري قولك،مجال بمعنى كنائياإل

                                                 
 .٨٧ص ،٥ج: )تقرير السيد اهلاشمي(  األصول بحوث يف علم)١(
 .٦٤بواب صفات القايض، حديث أ من ١٢  وسائل الشيعة، باب)٢(
 .٤٧ث ، حدياملصدر نفسه )٣(
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 حكامذواق يف األهواء واألواردة يف مقام عدم جواز االعتامد عىل األّإهنا . ٢
وعـدم  ^؛ن مجلة من هذه الروايات واردة يف مقام بيان حتكـيم األئمـة إ

هنـم إ حيـث ،ًيكن مؤمنا بأهل البيـتن من مل أجواز االستقالل عنهم كام هو ش
 ولـيس النـزاع ،عىل آرائهم وأذواقهـم ومـشتهياهتم األحكام كانوا يعتمدون يف
النزاع فيام حكم به احلـاكم، ومـن ّإنام  يف حاكميتهم، وخباريبني األصويل واأل

 بعض خطـب أبيـه ×هذا القبيل خرب محزة بن طيارانه عرض عىل أيب عبد اهللا
 :× ثم قـال أبـو عبـد اهللا . واسكتّكف :×ًا منها قال حتى إذا بلغ موضع

أئمـة  إىل ال تعلمون أال أكلف عنه والتثبـت والـرد ال يسعكم فيام ينزل بكم ما>
 ؛ّقفوكم فيه احلّوجيلو عنكم فيه العمى ويعرّق اهلدى حتى حيملوكم فيه عىل احل

ْفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم { :قال اهللا تعاىل ُ ْ ُْ ُْ ِْ ِ
ْ  َ َ َ َال  علمونَ ُ َ ْ  فهذا احلديث يمكـن محلـه }َ

 الباطلـة يف قسياق وراء الطرنه ردع عن االّه أمر بالتثبت بمعنى أنّ فإن،عىل ذلك
أهل  إىل بالرجوع^التي وضعها غري علامء أهل البيت األحكام مقام استنباط

 × يف مقام حرص املرجعية يف بيان احلالل واحلرام باألئمـةً أيضا ا فهذ^ البيت
عدم وجود مرجع آخر مـن اجتهـاد أو ذوق أو استحـسان ونحـو ذلـك مـن و

 .  الكالمّ وهذا خارج عن حمل،املراجع الباطلة
 مامواردة يف حال ظهور اإلّإهنا . ٣
ن مـن ّوالـتمك ×ن مجلة مـن الروايـات واردة يف حـال وجـود اإلمـام إ

عي ّه ال يـدّا فإنـنّت عىل نفي الرباءة ملا كان هذا يرضّا دلّمراجعته، فلو فرض أهن
رشط الـرباءة ّإنـام ن من الفحص وحتصيل العلم وّأحد جريان الرباءة مع التمك

نه فرض فيهـا إومن هذا القبيل مقبولة عمر بن حنظله حيث . اليأس عن الظفر
ه ئـأرج> -:ات حتى إذا استوى املتعارضان قالّرجحتعارض الروايتني وذكر امل

 األمـر  إىل يكـون مرجعـه)هئـأرج( ن قولـهفإذا فرضنا أ، )١(<حتى تلقى أمامك
                                                 

 .٦بواب صفات القايض، حديث أ من ١٢  وسائل الشيعة، باب)١(



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٢٨  ١ ج-ُ

ّ ألن نا هـذا،ّف واالحتياط يف مقام العمل وإلغاء أصـالة الـرباءة ال يـرضّبالتوق
ن من ّ الكالم هو مورد التمكّ أن حمل<حتى تلقى إمامك> ظاهر الغاية وهو قوله

 .×لقاء اإلمام 
  بعض الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص.٤
 فتـأمر بـالتعلم سوقة مساق وجـوب الفحـص،ن بعض تلك الروايات مإ

ه لـو ّأنـّأمـا  ملاذا مل تتعلم، و:  إذ يقال له؛ال أعلم: وأن اجلاهل ال يسعه أن يقول
فحص ومل جيد، فامذا يصنع؟ فهذه الرواية ساكتة عن ذلك، فهي غري مربوطة بام 

 .نحن فيه
  واردة يف حتريم القول بال علمّإهنا. ٥
مساق حتريم القول بال علم وااللتـزام باملطلـب ن بعض الروايات مسوقة إ

ً أيـضا مـة، ومثـل هـذاّ من قبيل بعـض اآليـات املتقد،دون علم بذلك املطلب
الواقعية األصويل يلتزم باإلباحة  الكالم ليس يف أنّ ألن ؛ الكالمّخارج عن حمل

 هـذا  من.بل هو يلتزم بمقدار ما يعلم وهو اإلباحة الظاهرية ه ال يعلم هبا،ّمع أن
 العباد جهلوا وقفوا و ـم  حـدوا ّ و أن>: قال ×القبيل خرب زرارة عن أيب عبد اهللا 

 :-ت الروايةّحإن ص -بن عباس  وكذلك خرب عيل بن احلسني قال ال< م ي فـروا
 هاهللا، فإنـ إ   فاسـكت  ـسلم، ورد عملـهّن وضح  ك أ ر فاقبله و الإيا أخا عبد ق س >

 .)١(<رضأوسع فيما ب  ا سماء واأل
 حرمة اجلري بال علمّتدل عىل  ّإهنا. ٦ 

:  عىل حرمة اجلري واحلركة بال علم من قبيل قولهّن بعض الروايات تدلإ 
مـن هجـم عـىل أمـر  وليس معنـاه )٢(<من هجم   أ ر بغ  علم جذع أنف نفسه>

                                                 
 .٤٠ من ابواب صفات القايض، حديث ١٢  وسائل الشيعة، باب)١(
 .٥ حديث املصدر نفسه، )٢(
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علـم  إىل هجومـه معناه كون اهلجوم بغـري علـم، فمـن مل يـستندّإنام مشكوك و
 .ق، فمن كان كذلك جذع أنف نفسه للخطر والرضروركن وثي

اإلنسان يف حركته جيب ّ ألن  به العقل وال نزاع فيه؛ّما يستقل إىل وهذا تنبيه
 إىل واألصويل يف اقتحامه يف الشبهات التحريمية يـستندً دائام العلم إىل أن يستند

ًالعلم باإلباحة عقال أو رشعا ً . 
  التكليفيفّشك مل يؤخذ يف موضوعها ال. ٧
يف ّشك ن مجلة من الروايـات مل يؤخـذ يف موضـوعها عنـوان الـشبهة والـإ

فإن هذا املطلق  )١(<ما ال ير بـك إ  دع ما ير بك> ت قوله مطلقاالتكليف من قبيل
موضوعه أن يكون الريب من ناحية التكليف الرشعي، إذن يف يف نفسه مل يؤخذ 

ً وحينئذ من املحتمل أن يكون هذا أمرا ّوأن يفهم بمقدار ما بني يف اللفظ،ّالبد ف ٍ
 ون احليـاة، فـإن كانـتؤالنهي عن املخاطرة واملغامرة يف شـ إىل ًتعليميا مرجعه

جتارة الشاي مما يريب بخالف جتارة احلنطة، فال داعي للتورط يف أمـر فيـه ًمثال 
 .وريبّشك 

ي ه مل يؤخذ يف موضوعها الـشبهة احلكميـة التكليفيـة، بـل هـّواحلاصل أن
ون احليـاة، ؤيف ش أو األحكام سواء كان يف بابّشك قاعدة موضوعها مطلق ال

 .ا قاعدة أخالقيةّفتحمل عىل أهن
 االقتصار عىل موردها يف داللتها عىل االحتياط .٨
 بحيث ال يمكن التعـدي عنهـا، ّخاصةن بعض الروايات واردة يف موارد إ

 يقترص فيهـا عـىل موردهـا،أن ّالبد فلو فرض داللتها عىل وجوب االحتياط، ف
عثامن بن حنيف عاملـه عـىل كتب إىل  ×من قبيل ما ورد من أن أمري املؤمنني 

مأدبـة  إ  بعد يا ابن حنيف فقد بلغ  أن رجال من فتية أهل ا  ة د كّأما >: البرصة
                                                 

 .٤٣ديثاحلبواب صفات القايض، أ من ١٢  وسائل الشيعة، باب)١(
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طعـام  إ  وما ظننت أنك  يـب، ا فان فأ عت إ ها،  ستطاب  ك األ وان وتنقل إ ك
فمـا اشـ به عليـك ، ما تقضمه من هذا ا قضم إ  فانظر، ّوغنيهم مدعو، ّ ئلهم  فوقوم 

 .)١(<وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، علمه فالفظه
ن عثامن بن حنيف كان من مجلة الصحابة ومن أورعهـم واتقـاهم إفحيث 

فكــان يرتقــب يف شــأنه الرتفــع عــن إجابــة وليمــة يــراد هبــا التملــق لألغنيــاء 
امهم بام هم أغنياء ويقىص عنها الفقراء باعتبار فقرهم ومسكنتهم، فلهذا واحرت

مـا  إىل فـانظر: ّعاتبه عىل ذلك وبعد العتاب بني له احلكـم الـرشعي فيقـول لـه
 وما أيقنـت بطيـب وجهـه ،لفظهاشبه عليك علمه فأتقتضه من هذا القضم فام 

 . فنل منه
ن هـذه الروايـة يف مـورد ّ هذا الكالم عـىل وجـوب االحتيـاط، إال أّفيدل
ّ حيـث إن ّ ويمكن االلتزام بوجـوب االحتيـاط يف هـذا املـورد اخلـاصّخاص

ئتمن عىل أموال املسلمني ودمـائهم ان والة املسلمني وممن مًليا ااملخاطب كان و
 مّ وهذا الشخص هو يف مظنة أن يعامـل باحلـسنى ويقـد،بل إمام املسلمنيِمن ق
ء واالسـتهواء وقـضاء بعـض املـصالح الشخـصية غـرااألموال باعتبار اإلإليه 

الرشوة بـبعض  إىل وتقديم جانب األشخاص عىل جانب اهللا مما يرجع باآلخرة
ّرم عليـه حيـفاإلمـام  األمـر الوايل يف معرض هـذاّ وحيث إن ،مراتبها وأنحائها

يقاس عىل هـذا ، ومن ثم ال تناول اإلحسان من شخص ما مل يعلم بطيب وجهه
ًخـصوصا أن الـشبهة موضـوعية وال إشـكال يف عـدم وجـوب  ،املورد غـريه

 . االحتياط يف الشبهة املوضوعية يف غري هذا املورد
 

ــه • ــأأن : واالعــرتاض اآلخــر>: قول ــرباءّدل ــّختــتصة ة ال ّشك  بمــوارد ال
                                                 

 .١٧احلديث ، توىواالحتياط يف الف فّبواب التوقأ من ١٢ وسائل الشيعة، باب)١(
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 يف فصنّض هلا املـّمل يتعرو هبا عىل االحتياط ّ التي استدلّدلةمن األ .<..البدوي

 :بثالثة وجوه بّ، وقد قرالدليل العقيلاملتن 
 لزامية يف موارد الشكإ بوجود تكاليف مجايلالعلم اإل: ّاألول الوجه

 بوجـود واجبـات مجـايلم يف مطـاوي البحـث مـن العلـم اإلّوهو ما تقـد
 .وحمرمات كثرية يف موارد الشك

ال غـري  بـاحلظر يف األفعـّمـا قيـل مـن أن العقـل يـستقل :الوجه الثـاين
  .الرضورية حتى يرد الرتخيص من الرشع

 للمـوىل ً العبـد ملـا كـان مملوكـانإ: ه ذلك بوجه استحساين وهـوَّوقد يوج
ف يف سـلطان ّذن املـوىل تـرصإبدون  يشء فه يفّفترص، فاته بيد املوىلّكانت ترص

 .  الرقية ومقتىض العبوديةّألنه خروج عن زي، وهو مما حيكم العقل بقبحه املوىل
فـاده أ شكال يرد عىل قاعدة قبح العقاب بـال بيـان كـامهذا اإلّأن  واحلقيقة

 ًوإن مل يكـن مالزمـاّلزامـي من أن احتامل التكليـف اإل، ةّشيخ الطائفة يف العد
الحتامل املنفعة أو املرضة، فال يالزمان احتامل العقاب األخروي، إال أن العقـل 

، كـام حيكـم بقبحـه عـىل مـا علـم قدام عىل ما ال تؤمن مفـسدتهحيكم بقبح اإل
مفسدته، ومن الواضح أن حمتمـل احلرمـة ممـا ال تـؤمن مفـسدته، وعـىل هـذا 

 ملوضوع قـبح ًةال تؤمن مفسدته رافع قدام عىل مااألساس تكون قاعدة قبح اإل
قـدام عـىل مـا التـؤمن مفـسدته صـاحلة قاعـدة قـبح اإلّ ألن العقاب بال بيان،

قدام عىل ما التؤمن مفسدته عىل شيخ بقاعدة قبح اإل الّومن هنا استدل .للبيانية
 .احلظر والوقف
ا ّهنـأ إىل وذهب كثري مـن النـاس>: الشيخ الطويس بقوله أشار إليه وهذا ما
 ،وينتظر ورود السمع بواحـد مـنهام، مرين فيه واحد من األّوجيوز كل، عىل الوقف

 .)١(<يقوى يف نفيس وهو الذي + وهذا املذهب كان ينرصه شيخنا أبو عبد اهللا 
                                                 

 .٧٤٢، ص٢ج: صول الفقهأة يف ّالعد )١(
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 :تإشكاالعىل هذا الوجه ثالثة  + الكفايةصاحب  وردأو
كام ذكر الشيخ   خالف ومعركة اآلراء،ّهذه املسألة حملن إ :ّاألول شكالاإل
وذهب كثري مـن البغـداديني وطائفـة مـن >: ة، حيث قالّنفسه يف العد الطويس

. لـك مجاعـة مـن الفقهـاءووافقهم عـىل ذ، ا عىل احلظرّهنأ إىل ماميةأصحابنا اإل
وهي املحكي عن أيب احلسن وكثـري مـن  - وذهب أكثر املتكلمني من البرصيني

 وذهـب .+وهو الذي خيتـاره سـيدنا املرتـىض، ا عىل اإلباحةّهنأ إىل - الفقهاء
 .)١(<ا عىل الوقفّهنأ إىل كثري من الناس

ألمكـن  ّالإو، ال يتجه االستدالل بأحـد القـولني فيهـا ساسوعىل هذا األ
 .األفعال عىل اإلباحة ال عىل احلظربأن خر القائل ك للرباءة بالرأي اآلّالتمس

 ّإنـه ال وجـه لالسـتدالل بـام هـو حمـل: ًالّوفيه أو>: قال صا حب الكفاية
 االستدالل عىل الرباءة بام قيـل مـن كـون تلـك ّوإال لصح، اخلالف واالشكال
  .)٢(<األفعال عىل اإلباحة

 عـىل ةّدلـملا عرفت مـن قيـام األ ؛ًه ورد الرتخيص رشعاّنإ :الثاين شكالاإل
 . االحتياطةّأدلوال تعارضها ، ًاإلباحة رشعا
ملا عرفت من عـدم  ؛ًإنه ثبت اإلباحة رشعا: ًثانيا>: بقوله أشار إليه وهذا ما

  .)٣(< عليهاّللمعارضة ملا دل، ف أو االحتياطّ عىل التوقّصالحية ما دل
ولعل الوجه فيه هو ،  تلك املسألة ختتلف عام نحن فيهنإ :الثالث شكالاإل 

والكالم يف الـرباءة واالحتيـاط ، ن الكالم يف تلك املسألة بلحاظ ما قبل الرشعأ
فـال يـالزم ، ً اعتبـاراًوهذا الفرق يمكن أن يكـون فارقـا، بلحاظ ما بعد الرشع

كم العقل فيها بل قد حي، القول بالوقف يف تلك املسألة لالحتياط يف هذه املسألة
                                                 

 .٧٤٢ص ،٢ج : املصدر السابق)١(
 .٣٤٨ص:  األصول كفاية)٢(
 .٣٤٨ص:  املصدر السابق)٣(
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 . لقاعدة قبح العقاب بال بيانًبالرباءة استنادا
ه ال يستلزم القول بـالوقف يف تلـك ّنإ: ًوثالثا>: بقوله أشار ىل هذا املعنىإو
الحتامل أن يقال معه بالرباءة لقاعـدة  ؛للقول باالحتياط يف هذه املسألة، املسألة

 .)١(<قبح العقاب بال بيان
  املحتملع الرضروجوب دف: الوجه الثالث

نـه يكـشف الرضر ألعني احتامل ن حمتمل احلرمة يحاصل هذا الوجه هو أ
 .ودفع الرضر املحتمل واجب،  املفسدة فيهعن احتامل
 عىل الوجه الثالثالكفاية صاحب جواب 

احـتامل  فـإلن )وهـي وجـود رضر يف احلرمـة (اجلواب عىل الـصغرىّأما 
، واملفسدة املحتملة ليست برضر، ل الرضراحلرمة يالزم احتامل املفسدة ال احتام

 .بالعكس األمر بل يكون، املضار واملنافع إىل إذ املصالح واملفاسد ال ترجع
:  فنقـول)وهـي وجـوب دفـع الـرضر املحتمـل ( الكربىاجلواب عىلّأما 
بـل ،  عـن املحتمـلًق، فضالّالتحرز من الرضر مقطوع التحقًدائام ًعقال الجيب 

 . منه بنظر العقلّ عليه ما هو أهمّترتبإذا ، قد جيب ارتكابه
ولو قيل بوجوب دفـع الـرضر ، ممنوع>:  بقوله+ أشار واىل هذا اجلواب

رضورة أن املـصالح ، ًفإن املفسدة املحتملة يف املشتبه ليس برضر غالبا، املحتمل
بـل ربـام ، املنافع واملضار إىل ليست براجعة األحكام واملفاسد التي هي مناطات

واحـتامل أن يكـون يف ، واملفسدة فيام فيه املنفعـة،  املصلحة فيام فيه الرضريكون
ممـا جيـب ً دائـام مع أن الرضر ليس، ً ال يعتنى به قطعاًاملشتبه رضر ضعيف غالبا

 يف نظره ممـا ّ عليه أهمّرتتب فيام كان املًبل جيب ارتكابه أحيانا، ًالتحرز عنه عقال
 .)٢(< عن احتاملهًبه فضالمع القطع ، يف االحرتاز عن رضره

                                                 
 .٣٤٨ص : املصدر السابق)١(
 .٣٤٨ص :صول كفاية األ)٢(
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اســتقالل العقــل بــدفع الــرضر  :أي[ ســتقاللها>: ويف موضــع آخــر قــال
والسند شهادة الوجدان ومراجعـة ديـدن العقـالء مـن ،  بذلك ممنوع]املحتمل

وال يعـاملون ، حيث إهنم ال حيرتزون مما ال تؤمن مفـسدته، أهل امللل واألديان
قدام عليـه، وال يكـاد أذن الشارع باإلوقد ؟ كيف، معاملة ما علم مفسدتهمعه 

 .)١(<يأذن بارتكاب القبيح
 ل بالعقل عىل االحتياطالمناقشة السيد الشهيد لالستد

نـا عنـه ّنفس ما قلناه وعرب إىل أن هذه الكلامت ناظرة> وذكر السيد الشهيد
املـوىل، ّق يف مسألة الرباءة العقلية من لزوم االحتيـاط يف الـشبهات مراعـاة حلـ

 صحيح يف مجيع الشبهات حتـى املوضـوعية، إال أن هـذه القاعـدة التـي وهذا
ألن ..مـة ّ الـرباءة الـرشعية املتقدةّدلـالطاعة حمكومـة ألّحق يناها بمسلك ّسم

  ، تعبري الـشيخّ عىل حد^حيكم باالحتياط اذا مل يرد ترخيص منهم ّ إنام العقل
 .)٢(< الرباءةةّدل حمكوم ألهّ أنّثبات االحتياط العقيل إالوهذا التقريب صحيح إل

 ف ّة عىل وجوب التوقّاألخبار الدال
 :هي عىل طوائف ثالثو

وهـي عـدة . ًف مطابقـةّة عىل وجـوب التوقـّاألخبار املعللة الدال :أوالها
فـإن ا وقـوف عنـد >: ×مقبولة عمر بن حنظلة عن أيب عبـد اهللا: منها؛ روايات

 . )٣(<ا شبهات خ  من االقتحام   ا ل ت
عدة ً أيضا وهي. ً عىل وجوبه مطابقةّاألخبار غري املعللة التي تدل :هاتوثاني

:  يف وصية له ألصحابه به، قـال×رواه جابر عن أيب جعفر ما: روايات، منها
 م فقفوا عنده وردوه إ نا حـ   ـ ح ل ـم مـن ذ ـك مـا  ح يعل األ ر إذا اش به>

                                                 
 .٣٤٤ص:  األصول كفاية)١(
 .٨٠ص ،٥ج: )تقرير السيد اهلاشمي(  األصولبحوث يف علم )٢(
 .١: ، من أبواب صفات القايض، احلديث٩، الباب ٧٦ – ٧٥: ١٨ وسائل الشيعة )٣(
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 .)١(< ا
ًف التزامـا، وهـي كثـرية منهـا ّب التوقـة عىل وجـوّاألخبار الدال :وثالثتها

 × بعـض خطـب أبيـه ×ه عرض عىل أيب عبـد اهللا ّموثقة محزة بن طيار، أن
إنه >: × ثم قال أبو عبد اهللا<كف واسكت>: ًحتى إذا بلغ موضعا منها، قال له

أئمـة ا ـدى حـ   إ  ال  سع م فيما ي ل ب م ما تعلمون إال ا كف عنه وا  بت وا رد
 :فيه   القصد و لوا عن م فيه الع  و عرفـو م فيـه ا ـق، قـال اهللا تعـا  ملو م 

َفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم ال  علمون{ ُ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ
ْ  َ َ  .)٢(<)٤٣: النحل (}َ

 .  الرباءةةّأدل عىل :أي .< حاكمة عليهاّةدلبل هذه األ> :+ قوله •
 ةّأدلـأن  :أي .< البيـانل جعـل الـرباءة يف حالـة عـدمّوتلك تتكف> : قوله•
الرباءة تنفي الوجوب غـري ّ ألن ،ل جعل الرباءة يف حالة عدم البيانّتتكف الرباءة

 .ًاملعلوم واالحتياط جيعله معلوما
 ة عىل اإلرشادّالقرائن الدال

 .< عىل الرتغيب يف االحتياطّنعم مجلة منها تدل> : قوله•
الكـالم يف وجـوب ّإنـام و، ًورشعاًعقال ال خالف يف استحباب االحتياط 

 :رشادة عىل اإلّومن القرائن الدال ،خبارياالحتياط يف املوارد التي قال هبا األ
ّ ألن لإلرشــاد يلــزم ختــصيص األكثــر، األمــر لــو مل يكــن :وىلالقرينــة األ

) عنـوان الـشبهة(وهو  <الشبهة> ف واالحتياط هو عنوانّبالتوق األمر موضوع
 . شبهةّيصدق عىل كل
املولـوي اللزومـي، فهـو  األمـر باالحتياط عىل ظاهره مـن األمر نافلو محل

 . ً مطلقابظاهره للشبهاتً شامال يستلزم أن يكون
                                                 

 .٤٣ من أبواب صفات القايض، احلديث ١٢، الباب ١٢٣: ١٨ وسائل الشيعة )١(
 .٣، احلديث املصدر السابق )٢(
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صـويل أن الـرباءة جتـري يف غـري خباري واألفق عليه بني األّن املتإوحيث 
باالحتيــاط بالــشبهة احلكميــة الوجوبيــة  األمــر صّفيخــص، الــشبهة احلكميــة

 .ٍ قسميه، فيلزم حينئذ ختصيص األكثر، وهو مستهجنوالشبهة املوضوعية بكال
ه سـبب ّف يف بعض الروايات من أنـّبيان حكمة طلب التوق :القرينة الثانية

 . عن املحذورزّللتحر
 يف املتن من إبـاء سـياق الراويـات + صنّفامل أشار إليه ما :القرينة الثالثة
 . من التخصيص

هـا تثبـت الـرباءة املنوطـة بعـدم  من أن مجلـة منًضح سابقاّات>: +  قوله•
وصول الواقع وليس عدم وصول البيان، فال يكـون وجـوب  .<وصول الواقع
 . ملوضوعهاًاالحتياط رافعا

وجها آخر لتقديم  +ذكر صاحب الكفاية  .< ...ولكن التحقيق>: قوله •
خبار االحتياط ظاهرة يف أخبار االحتياط، بتقريب أن أخبار الرباءة عىل أ

 ية املشتبهّحتياط، وأخبار الرباءة بعضها أظهر منها يف الداللة عىل حلوجوب اال
كحديث  (يةّ يف الداللة عىل احللّ وبعضها نص)كحديث الرفع وحديث السعة(

 .م عىل الظاهرّظهر مقد واألّ ومعلوم أن النص)يةّاحلل
ــره ــا ذك ــه+ وهــذا م ــصغى>:  بقول ــن أن إجيــاب  إىل وال ي ــل م ــا قي م

يـة ّ عـىل حلّرضورة أن ما دل،  وأظهرّا تعارض بام هو أخصّهنإال أ...حتياطاال
 عىل االحتيـاط غايتـه ّوما دل، ّية نصّبل هو يف الداللة عىل احلل، املشتبه أخص

رشـاد، ه لإلّة عـىل أنـّمـع أن هنـاك قـرائن دالـ، ه ظاهر يف وجوب االحتياطّأن
 .)١(< حسب اختالف ما يرشد إليهً واستحباباًفيختلف إجيابا

                                                 
 .٣٤٥ص:  األصولكفاية )١(
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 انحالل العلم اإلمجايل:  عىل االعرتاض الثاينّاألول اجلواب •
  اختالل الركن الثالث:ثايناجلواب الثاين عىل االعرتاض ال •

ü ومناقشة الشهيد لهتقريب السيد اخلوئي لالنحالل  
ü ليل عىل االحتياط للتكاليف املقرونة بـالعلم تقريرا الد

 مجايلاإل
ü الصغري عن الكبريمجايلر العلم اإلّشكالية تأخإ  
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البدوي ّشك  بحالة الّن دليل الرباءة خمتصإ: حاصل هذا االعرتاض يقول
م يف احللقـة الـسابقة مـن أن ّاملقرتن بعلم إمجايل، كام تقدّشك وال يشمل حالة ال

بـراءة  إىل  يـؤدي-ًمـثال -اجلمعـة وشمول الرباءة لكال الطرفني كصالة الظهر 
، وهذا يتعارض مع القطع بوجوب ًة من الظهر واجلمعة وجواز تركهام معاّالذم

 من الطرفني، لكان معنـى ذلـك ّ كل الشارع بالرباءة يفأحد األمرين؛ فلو حكم
م، وشـمول الـرباءة ألحـد ّ كام تقـدستحيل وهو ميةخالفة القطعاملترخيص يف 

 لكنـه - ًالرتخـيص يف تـرك األمـرين معـا إىل  وإن مل يؤد-الطرفني دون اآلخر 
 .ّمرجحترجيح بال 

 ضـمن ًدرجابقـى منـي اإلمجـايل  طرف من أطراف العلمّوهذا يعني أن كل
نطاق القاعدة العملية األساسية القائلة باالحتياط مـا دامـت القاعـدة الثانويـة 

البـدوي ّشك ضح الفـرق بـني الـّعاجزة عن شموله، وعىل هـذا األسـاس يتـ
 يـدخل يف نطـاق )البـدويّشك الـ(ل ّالناتج عن العلم اإلمجايل، فاألوّشك وال

 )الناتج من العلـم اإلمجـايلّشك ال( القاعدة الثانوية وهي أصالة الرباءة، والثاين
 .لية وهي أصالة االحتياطّيدخل يف نطاق القاعدة األو

الفقيه ّ ألن  الرباءة ال تشمل الشبهات احلكمية؛ةّأدلإن :  ذلك نقولّإذا تبني
حينام يلحظ الشبهات احلكمية ككل، حيصل لديه علم إمجايل بوجود عدد كبـري 

اهللا تعـاىل أنـزل هـذه الـرشيعة ومل ّ ألن شبهات؛من التكاليف املنترشة يف تلك ال
يرتك اإلنسان سدى، فنعلم أن فيها واجبات وحمرمات، فيحصل له علم إمجايل، 

مـن  ّ أي أن جيري الـرباءة عـنّكلفأطرافه مجيع الشبهات احلكمية، فلو أراد امل
 ّكـلّ ألن ، فال يمكنـه ذلـك،ًرشب التتن مثالكالرباءة عن حرمة هذه اإلطراف 

بهة هي طرف من أطراف العلم اإلمجايل، وهكذا يف سائر الشبهات، فال يبقى ش
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 ّكـلّ ألن لدينا مورد من هذه الشبهات احلكمية يكون جمـرى ألصـالة الـرباءة،
 .  من أطراف العلم اإلمجايلًال طرفّشبهة متث

فالستقالله بلـزوم : العقلّأما و>: بقوله وهذا ما أشارا ليه صاحب الكفاية
 بوجـود ًحيـث علـم إمجـاال، احتمل وجوبه وترك مـا احتمـل حرمتـهفعل ما 

 عىل ّحجةمما مل يكن هناك ، واجبات وحمرمات كثرية فيام اشتبه وجوبه أو حرمته
وال خـالف يف لـزوم االحتيـاط يف أطـراف ، ة بعد اشتغاهلاّ للذمًتفريغا، حكمه

 . )١(< إال من بعض األصحابمجايلالعلم اإل
كـام ، )٢(من جريان االحتياط يف الشبهات احلكميةّبد الوعىل هذا األساس 

، مقابل األصوليني القائلني بجريان الرباءة )٣(نوخبارينا األؤذلك علام إىل ذهب
 .يف الشبهات احلكمية

 

 . العلم اإلمجايللل انحال ّ، األو هذا االعرتاض بجوابنيىلأجيب ع
 :مة حاصـلهاّ ينبغي تقديم مقددقيقح هذا اجلواب بشكل ضّألجل أن يتو

 : يكون عىل نحوين اإلمجايل أن انحالل العلم
بـالعلم التفـصييل يف بعـض أطرافـه  اإلمجـايل انحالل العلم :ّاألول النحو

نـائني ثـم حد اإلأالبدوي يف أطرافه األخرى، كام إذا لو علمت بنجاسة ّشك وال
اإلمجـايل العلـم ، عند ذلك سوف يزول ّاء املعنيعلمت أن النجاسة يف هذا اإلن

، يبقـى ّاملعـني نـاء يف اإلنجاسةإذ بعد اكتشاف أن البسبب هذا العلم التفصييل، 
 .فنجري الرباءة فيه ،ناء االخرالبدوي يف اإلّشك ال

                                                 
 .٣٤٦ص:  األصولكفاية )١(
 العراقـي، نـذكره يف ّحقـقعظـم واملـريزا وامللـشيخ األالدليل ذكـره ا  يوجد تقرير آخر هلذا)٢(

 .ّالتعليق عىل النص
 .٦٩ص، ١ج :، احلدائق النارضة٣١٠ص:  انظر الفوائد املدنية)٣(
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العلـم  إىل  اإلمجـايل يف العـرف بـانحالل العلـمهـذا االنحـالل عن َّويعرب
 نـاءنجاسـة ذلـك اإلّ ألن البـدوي يف اآلخـر ؛ّشك الالتفصييل بأحد الطرفني و

 ًاّ ونجاسة اآلخـر أصـبحت مـشكوكة شـك، أصبحت معلومة بالتفصيلّاملعني
  وجتري أصالة الـرباءة بالنـسبةّجية، فيأخذ العلم التفصييل مفعوله من احلًبدويا

 .االبتدائيّشك الإىل 
الصغري، كـام لـو إلمجايل  ا الكبري بالعلممجايلانحالل العلم اإل :النحو الثاين
لـه عـرشة  اإلمجـايل  بنجاسة مائعني يف ضمن عـرشة، فهـذا العلـمًعلمنا إمجاال

أطراف، واملعلوم نجاسته فيه اثنان منها، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة مـائعني يف 
  اإلمجـايل العلـمّضمن هذه اخلمسة بالذات من تلك العرشة، عند ذلـك ينحـل

ّ ألن ،ً بدوياًاّيف اخلمسة األخرى شكّشك ثاين، ويكون الال اإلمجايل بالعلمّاألول 
خصوصية جديدة، وهي كون االثنـني يف  إىل العلم بجامع اثنني يف عرشة رسى

 ّينحـل، فضمن اخلمسة فلم يعد الرتدد يف نطاق العـرشة بـل يف نطـاق اخلمـسة
 .)الصغري( : أي بالعلم اإلمجايل الثاين)الكبري (لّالعلم اإلمجايل األو

 : نحالل رشطانهذا االويشرتط يف 
 الـصغري بعـض أطـراف العلـم اإلمجـايل أن تكون أطـراف العلـم: ّاألول

 . مّالكبري، كام يف املثال املتقداإلمجايل 
الكبري عـىل املعلـوم ّ األول أن ال يزيد عدد املعلوم باإلمجال يف العلم: الثاين
م أن العلـم ّافرتضنا يف املثال املتقد، كام لو ّ بالعلم الصغري، فلو زاد مل ينحلًإمجاال

 اإلمجـايل  العلـمّنإفـ بنجاسـة مـائع يف ضـمن اخلمـسة، ّتعلقاإلمجايل الصغري 
 اإلمجـايل  العلمّ، ومن ثم ال ينحلًبنجاسة املائع الثاين يف ضمن العرشة يظل ثابتا

 . بوجود إناء نجس غري معلومًالكبري لبقائه مقرونا
علـم تفـصييل  إىل ّيف املقـام منحـل اإلمجايل لعلمن اإ:  ذلك نقولّوإذا تبني

 ً تكـون الـشبهات احلكميـة غـري املعلومـة تفـصيال ثـمبدوي، ومنّشك ىل إو
الكبـري  اإلمجـايل العلمّ ألن تكون جمرى ألصالة الرباءة؛ وذلكفشبهات بدوية، 
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صـغر منـه أالواردة يف الرشيعة، قد انحل بعلم إمجايل  األحكام ّالذي أطرافه كل
الفقيه من خـالل اسـتنباطه ّ ألن ذي أطرافه أخبار الثقات واألمارات املعتربة؛ال

علم تفصييل بعدد حمدد من التكاليف، وعـدد أطـراف هـذا لديه عه حيصل ّوتتب
يف البداية، إذ ال يوجـد  اإلمجايل  عن العدد الذي كان يعلمه بالعلمّالعلم ال يقل

 الـصغري، اإلمجايل أزيد من أطراف العلمالكبري  اإلمجايل دليل عىل أن أطراف العلم
وهذا يعني توفر الرشط الثاين من رشائط انحالل الكبـري بالـصغري، وهـو أن ال 

 بـالعلم ًالكبـري عـىل املعلـوم إمجـاالّ األول يزيد عدد املعلوم باإلمجال يف العلـم
 وهـو أن تكـون أطـراف العلـمًأيـضا ّ األول تـوفر الـرشط إىل ًالصغري، مضافا

الصغري  اإلمجايل العلمّ ألن الكبري، اإلمجايل الصغري بعض أطراف العلميل اإلمجا
 واألمارات املعتربة هو جزء من العلـم الكبـري الـذي تالذي دائرته أخبار الثقا

 إىل الكبـري اإلمجـايل دائرته مجيع التكاليف يف الرشيعة، وعىل هذا يتحول علمـه
 بـدويّشك ىل إواألمارات املعتربة، و تعلم تفصييل بالتكليف يف دائرة أخبار الثقا

 إىل ّإذا انحـل اإلمجـايل م أن العلمّ األخرى، وقد تقدارديف التكليف يف سائر املو
طراف التـي مل زيته، وجرت الرباءة يف األّ، بطلت منجّبدويّشك علم تفصييل و

 .ضح جريان الرباءة يف الشبهات احلكميةّ، وهبذا يتًعلم تفصيالُت
 ّإن العقل وإن اسـتقل>: بقوله +صاحب الكفاية  أشار ابىل هذا اجلوإو

بـدوي، وقـد ّشـك علم تفـصييل و إىل  اإلمجايل العلمّه إذا مل ينحلّبذلك، إال أن
 بثبـوت ً، كـذلك علـم إمجـاالًه كام علم بوجود تكاليف إمجـاالّ هاهنا، فإنّانحل

أو أزيـد، طرق وأصول معتربة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكـاليف املعلومـة 
وحينئذ ال علم بتكاليف أخر غري التكاليف الفعلية يف املوارد املثبتة مـن الطـرق 

 .)١(<واألصول العملية
                                                 

 .٢٣٢ص:  األصول كفاية)١(
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 عىل االعرتاض الثاين ّ األول مناقشة اجلواب
كـان لـدينا علـم إمجـايل  ، وذلك ألنـه لـوّالتحقيق أن هذا اجلواب غري تام

ن يف الواقـع لـيس لـدينا علـم الكبـري، لكـ اإلمجايل  العلمّنحلصغري واحد، ال
إمجايل صغري واحد، بل يوجد علامن صغريان ناشئان من مالك واحد وال يعقـل 

 الـصغري يف دائـرة أخبـار الثقـات والعلـم اإلمجـايل التفكيك بينهام، ومها العلم
نا لـدينا مئـة ّالصغري الثاين يف دائرة األمارات غري املعتربة، فلو فرضنا أناإلمجايل 

 واحـدة منهـا ّه الشهرات وإن كانت غري معتربة فيام لو أخـذت كـلشهرة، فهذ
 مـن جممـوع هـذه الـشهرات ًاعىل حدة، لكن بحساب االحتامل نجزم أن بعض

مطابقة للواقع، ومن ثم حيصل لدينا علم إمجايل يف دائرة الـشهرات واألمـارات 
 علـم ق عـىل أساسـهّغري املعتربة، وهذا املالك وهو حساب االحتامل الذي حتقـ

ل لـدينا علـم ّإمجايل يف دائرة الشهرات، هو نفس املالك الذي اعتمـدناه وتـشك
دائرة أخبار الثقات، فلو فرضنا وجود علم إمجايل كبري أطرافه مـائتني، يف إمجايل 

واملعلوم باإلمجال منه عرشة أحكام إلزامية، ويوجد عنـدنا علـم إمجـايل صـغري 
، ويوجد ًملعلوم عرشة أحكام إلزامية أيضان اأوهو أخبار الثقات وأطرافه مائة و

لدينا علم إمجايل صغري آخر وهو الشهرات واألمارات غري املعتربة واملعلوم منه 
 يف دائرة أخبار - إن العلمني اإلمجاليني الصغريين: ، فنقولًباإلمجال عرشة أيضا

 متداخلني، و، بل كانا ًاّيّأن يكونا غري متطابقني كلا ّإم -الثقات ودائرة الشهرات
 .ًاّيّأن يكونا متطابقني كلا ّإم

جنبهـا  إىل  مـن الـشهرات يوجـدًا كثـريّنإ إذ -ًاّيّ كانا غري متطابقني كلنإف
 وال أقـل أن يكـون -جنبهـا شـهرات إىل أخبار ثقات وكثري من األخبار يوجد

العرشة املوجودة يف أخبار الثقات غري تلك العرشة املوجودة  األحكام حد هذهأ
الشهرات، فتكون متطابقة يف تسعة فقط، فيوجد خرب ثقة واحد مـن دون أن يف 

الكبري أحـد  اإلمجايل يف العلم اإلمجايل يكون معه شهرة، وعىل هذا يكون املعلوم
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 لعـدم تـوفر الـرشط الثـاين مـن رشوط ؛عرش، وحينئذ خيتل قانون االنحـالل
 ري عـىل املعلـوم بـالعلمالكبـ اإلمجـايل االنحالل وهو أن ال يزيد املعلوم بالعلم

حـد عـرش أالكبـري ّ ألن الصغري، وهنـا قـد زاد الكبـري عـىل الـصغري،اإلمجايل 
 .الصغري الذي هو أخبار الثقات عرشة، فال حيصل االنحالل اإلمجايل واملعلوم

  بأن كانـت التحـريامت-ًاّيّوإن كان العلامن اإلمجاليان الصغريان متطابقني كل
 الثقـات هـي عـني تلـك التحـريامت يف دائـرة أخبـار  يف دائـرة أخبـار،ةالعرش

قـت ّالكبري، ألنـه وإن حتق اإلمجايل  العلمّ فحينئذ ال يمكن أن ينحل-الشهرات
يزيد عىل املعلوم باإلمجـايل  ن املعلوم باإلمجال يف الكبري الكارشائط االنحالل و

 اإلمجايل العلم ّنقول إننا ّيف العلمني الصغريين وهو عرشة أحكام إلزامية، إال أن
 الصغري يف دائرة أخبار الثقات فقط، دون العلـم اإلمجايل الكبري إذا انحل بالعلم

نـسبة ّ ألن ،ّمـرجحالصغري الثاين يف دائرة الشهرات، فهو تـرجيح بـال اإلمجايل 
 .واحدةنسبة  من العلمني الصغريين ّكل إىل الكبري اإلمجايل العلم

يف دائرة أخبـار  : أي اإلمجاليني الصغريين، بالعلمنيّملاذا ال ينحل :إن قلت
 الثقات ويف دائرة الشهرات؟

 .  األمارات غري املعتربةّحجيةإن ذلك يستلزم  :اجلواب
 

الخـتالل الـركن  ؛زّغـري منجـ  اإلمجـايلالعلـم نإ: هذا االعرتاض يقـول
 .الثالث
أن نـستذكر مطلبـني مـن بحـوث العلـم ّالبـد ذا اجلـواب ضح هّلكي يتو
 .شاء اهللا تعاىل  وسيأيت تفصيلهام إن،اإلمجايل

 : نوعني إىل أن االنحالل ينقسم :ّاألول املطلب
حقيقـة  اإلمجـايل إعدام العلم إىل االنحالل احلقيقي، وهو ما يؤدي: ّاألول
 . يف الزائد، كام هو واضحً بدوياًاّ باألقل وشكً تفصيلياً، فيكون علامًووجودا



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٤٦  ١ ج-ُ

؛ ً وموجوداًقائام اإلمجايل االنحالل احلكمي، وهو الذي يكون العلم: الثاين
لكن ال تأثري له، وهو انحالل يف مقام التنجيز، ال يف مقام االنكشاف والوجود، 

خربنا املعصوم بنجاسة مخس أوان من مخسني ثـم قامـت أمـارة أمن قبيل ما لو 
  العلـمّم النجاسة يف مخسة وأربعـني مـنهام، فحينئـذ ينحـلعىل عدً مثال رشعية

 .ة عىل عدم التكليفّبإعامل هذه األمارات الدالاإلمجايل 
أربعة، والثالـث منهـا  اإلمجايل ه أن أركان العلمّ سيأيت يف حمل:املطلب الثاين

 يف نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ ً من الطرفني مشموالّيكون كلأن 
غـري مـشمول ً مـثال كـان أحـدمها، فلـو لدليل أصالة الرباءة اإلمجايل لممن الع

ّ ألن لدليل الرباءة لسبب آخر، جلرت الرباءة يف الطـرف اآلخـر بـدون حمـذور،
ال جتري ألهنا ّإنام  طرف واحد ال تعني الرتخيص يف املخالفة القطعية، والرباءة يف

ال جتـري فيـه أن الطرف اآلخـر معارضة بالرباءة يف الطرف اآلخر، فإذا افرتضنا 
ذ إوال مانع من جريان الرباءة يف الطـرف املقابـل لـه، ، فحينئذ الرباءة لسبب آخر

 .ال جتب املوافقة القطعيةف جرت الرباءة يف الطرف املقابل
 :  نقوللكضح ذّإذا ات

 بنفس األمـارات املعتـربة واحلجـج الـرشعية مـن ّينحل اإلمجايل إن العلم
هـذه احلجـج واألمـارات فواالستـصحاب،  األحكـام  بعضيات يفظهور اآل

الكبري إن مل تك أكثر منه، وعـىل هـذا  اإلمجايل املعتربة ال تقل عن املعلوم بالعلم
املحذور من عدم إجراء الرباءة ّ ألن جتري الرباءة يف الطرف اآلخر بال معارض،

 فـسوف تتعـارض جرينا الرباءة يف مجيع اإلطـراف،أنا لو ّ األطراف هو أنّيف كل
املـوارد التـي قامـت ّ ألن فيام بينها وتتساقط، ويف املقام ال تتعارض اإلطـراف؛

م هـذه احلجـج عـىل الـرباءة، ّعليها احلجج الرشعية ال جتري فيها الرباءة، لتقد
 رشعيـة ّحجـةوعند ذلك جتري الرباءة يف اإلطراف األخرى التي مل تقم عليهـا 

 ومل ٍبـاق اإلمجـايل العلـمّ ألن حالل احلكمي؛بال معارض، ويطلق عىل هذا االن
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زية فقط؛ لعدم تعارض جريان أصـالة ّيرتفع حقيقة، والذي ارتفع منه هو املنج
 . الرباءة يف أطرافه

الختالل الـركن الثالـث وهـو أن  اإلمجايل زية العلمّضح عدم منجّوهبذا يت
ر عن التعارض ، وبقطع النظا يف نفسهةمشمول اإلمجايل  أطراف العلمّتكون كل

 أن املـوارد التـي ضحّاتـلدليل أصالة الرباءة، ويف املقام  اإلمجايل لناشئ من العلما
م هـذه احلجـج عـىل  ّقامت عليها احلجج الرشعية ال جتـري فيهـا الـرباءة، لتقـد

 ّحجـةطراف األخرى التـي مل تقـم عليهـا الرباءة، وعند ذلك جتري الرباءة يف األ
 . بال معارض،رشعية

 السيد اخلوئي لالنحاللتقريب 
ن مـن إ: ، حاصـله اإلمجـايلنحالل العلـمال  آخرًاتقريب ذكر السيد اخلوئي
الـشارع قـد ّ وحيث إن باألطراف،ّشك  العلم باجلامع وال:أركان العلم اإلمجايل

 فعـىل - بناء عىل مسلك جعل الطريقية والكاشـفية- ًنا بجعل األمارة علامّتعبد
، ومن ثم خيتـل الـركن ًاّتعبد ًوجتعله علامّشك الغي  األمارات سوف تلّنإفهذا 

 . ي للعلم اإلمجايلّتعبدباألطراف، وهذا بنفسه إلغاء ّشك الثاين، وهو ال
عىل القول بأن املجعـول يف >: حيث يقول، + ليك عبارة السيد اخلوئيإو

قيـام األمـارة ّ ألن باب األمارات هو نفس الطريقية واملحرزية، فاألمر واضـح؛
فقيام األمارة عىل ثبوت التكليف بمقدار املعلوم  ... ًاّتعبدب العلم بالواقع يوج

 .)١(<ال حمالة اإلمجايل باإلمجال يوجب انحالل العلم
 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

ال عالقة له بام ذكره  اإلمجايل إن ما ذكرناه يف الوجه الثاين من انحالل العلم
 .يقية والعلمية لألمارةمن جعل الطر السيد اخلوئي

                                                 
 .٣٠٧ص ،٢ج:  مصباح األصول)١(
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من بيان مطلب مهم يأيت تفـصيله يف بحـث العلـم ّالبد ضح ذلك ّولكي يت
اإلمجايل، وحاصل ذلك هو أن امليزان يف وجوب املوافقة القطعية وعدم وجوب 

نـة يف أطرافـه وعـدم ِّاملؤم األصـول هو تعارض اإلمجايل املوافقة القطعية للعلم
عنوان العلـم اإلمجـايل، ب املوافقة القطعية هو امليزان يف وجوتعارضها، وليس 

الـرباءة بـني أطـراف  : أيالعمليـة املرخـصة األصول ام تعارضتّلكوعىل هذا 
 طرف؛ ّ أييمكن جريان الرباءة يف وجبت املوافقة القطعية؛ إذ ال اإلمجايل العلم
،  غري ممكنّ وجرياهنا يف الكلّمرجحجرياهنا يف طرف دون آخر ترجيح بال ّألن 

حـد اإلطـراف دون أإذا جـرت الـرباءة يف  لكن، ألنه يوقع يف املخالفة القطعية
 . العلم اإلمجايلّ ينحلعندئذمعارضة اإلطراف األخرى، ف

 األصـول ضح أن انحالل العلم وعدم انحالله يدور مدار تعارضّيت هبذاو
 .لميةنة بني أطرافه وعدم تعارضها وال ربط له بمبنى جعل الطريقية والعِّاملؤم

نـة؛ إذ بعـد قيـام األمـارات ِّاملؤم األصـول ويف املقام ال يوجد تعارض بني
طـراف، سـوف جتـري الـرباءة يف بقيـة املعتربة واحلجج الـرشعية يف بعـض األ

 .مجايل للعلم اإلطراف بال معارض، ومن ثم حيصل االنحالل احلكمياأل
ول بمـسلك  مـن دون فـرق بـني القـّمنحل اإلمجايل ضح أن العلمّوهبذا يت

 .)١(جعل الطريقية لألمارة وعدمها
مـن  اإلمجـايل يف تقريبـه النحـالل العلـم + نعم ما ذكره السيد اخلـوئي

ا، يبتني عىل أن وجـوب ّتعبدّشك خالل جعل العلمية لألمارة، ومن ثم إلغاء ال
ضح ّز اجلامع، لكن اتـّة لتنجّ تامّعلة اإلمجايل قة القطعية قائم عىل أن العلمفاملوا
  وأن الصحيح، أن وجوب املوافقة القطعية تدور مـدار تعـارضّن هذا غري تامأ

 .نة وعدمها من دون مدخلية العلم اإلمجايلِّاملؤماألصول 
                                                 

ّ عىل هذا االنحالل؛ ألن العلم اإلمجايل الصغري متأخًشكاال إذكر صاحب الكفاية )١( ر عن العلـم ّ
 .ّشكال وجوابه يف التعليق عىل النصهلذا اإلإن شاء اهللا عرض سنتاإلمجايل الكبري، و
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 مجـايلبل هي تكاليف مقرونة بالعلم اإل... االعرتاض اآلخر>: + قوله •
 .<نة يف جمموع تلك الشبهاتّبثبوت تكاليف غري معي

 مجايلالدليل عىل االحتياط للتكاليف املقرونة بالعلم اإل اتقرير
 مطلـق التكـاليف مجـايل العلـم اإلّتعلـقالذي جعـل مهو   :لّواألالتقرير 

، بام فيهـا الـشبهات الوجوبيـة والتحريميـة، وهـو ةلزامية يف الوقائع املشتبهاإل
م ّد كـام تقـ+ صاحب الكفايـة إليه ، وهو الذي ذهب يف املتنصنّفماذكره امل

 .يف ثنايا البحث
يف املقـام خـصوص  مجـايل العلـم اإلّتعلـقالذي جعل م هو :التقرير الثاين
خرج الــشبهات ألزاميــة التحريميــة يف الــشبهات التحريميــة، فــالتكــاليف اإل

ق العراقـي ّعظـم واملحقـذلك الشيخ األ إىل  النزاع، كام ذهبّالوجوبية عن حمل
  .) اهللامرمحه( والنائيني

 قبـل ًنـا نعلـم إمجـاالإ >:بقولـه + نـصاريالـشيخ األ ليهإر وهذا ما أشا
َومـا {:  بمقتـىض قولـه تعـاىل- الرشعية بمحرمات كثرية جيـب ةّدلمراجعة األ َ

ُ ها م  نه فـا تهوا َ َ َْ َ ُ ُْ ْ  اخلـروج عـن عهـدة تركهـا عـىل وجـه اليقـني -ونحـوه  }َ
ي اليقـني االشـتغال اليقينـي يـستدعّ ألن ،باالجتناب أو اليقني بعـدم العقـاب
 والعمـل هبـا ال ةّدلـوبعـد مراجعـة األ، بالرباءة باتفاق املجتهدين واألخباريني

 مـا ّمـن اجتنـاب كـلّالبـد ف، يقطع باخلروج عن مجيع تلك املحرمات الواقعية
إذ مـع هـذا ، عىل حليتهّ يدل احتمل أن يكون منها إذا مل يكن هناك دليل رشعي

 . )١(<ًىل تقدير حرمته واقعاالدليل يقطع بعدم العقاب عىل الفعل ع
 بـه األخبـاري عـىل ّالذي اسـتدل(: الدليل الثالث>: ق النائينيّوقال املحق

هـو حكـم العقـل، وتقريـره مـن ) وجوب االحتياط يف الـشبهات التحريميـة
                                                 

 .٨٧ص ،٢ج: صول فرائد األ)١(
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 وهـذا العلـم ،العلـم اإلمجـايل بثبـوت حمرمـات يف الـرشيعة: أحدمها ؛وجهني
 األحكـام، وال إشـكال يف ةّأدلـجعـة  أحـد قبـل مراّاإلمجايل حاصل لدى كـل

مـن تـرك ّالبـد استقالل العقل بأن االشتغال اليقيني يستدعى الرباءة اليقينية، ف
 ما حيتمل احلرمة ليحصل اليقني بالفراغ، وال جيوز االقتـصار عـىل تـرك مـا ّكل

 .)١(<ذلك ال يوجب حصول العلم بالفراغّ ألن علم حرمته،
 بثبـوت ًمجـاالإ يعلم ةّدله قبل مراجعة األّنأيب بتقر>: ق العراقيّوقال املحق

 مـا ّحمرمات كثرية يف الرشيعة فيجب بحكم العقل اجلزمي االجتناب عـن كـل
 للجزم بـالفراغ القتـضاء االشـتغال اليقينـي بـالتكليف ًحيتمل احلرمة حتصيال

 إىل إذ مل حيـصل بعـد املراجعـة، الرباءة اليقينية باتفاق املجتهـدين واألخبـاريني
 والعمل هبا ما يعلم معه اخلروج عن عهدة تلك املحرمات الواقعية التـي ةّدلاأل

 .)٢(<كلفنا الشارع باالجتناب عنها
 خـصوص مجـايل العلـم اإلّتعلـقم ولعل السبب يف جعل املريزا والعراقي

خبـاريني يف خـصوص الـشبهات حـرص النـزاع مـع األالشبهات التحريميـة، 
 .وبية فال نزاع معهم يف جريان الرباءةالشبهات الوجّأما التحريمية، 

 إشكالية تأخر العلم اإلمجايل الصغري عن الكبري
 الشبهات يسقط عن ّطرافه كلأ ّ الذي تضممجايلإن العلم اإل>: + قوله •
 .<مجايلزية باختالل العلم اإلّاملنج

ليـة يف مـوارد عثبـوت التكـاليف الف الصغري يف مجايل إن العلم اإل:قد يقال
يف  بثبوت التكـاليف مجايلم اإلر عن العلّصول العملية املعتربة متأخ واألالطرق

 مجـايلالعلـم اإلّ ألن صـول العمليـة،مـارت واألمطلق املشتبهات ومـوارد األ
                                                 

 . ٣٧٨ص ،٣ج: صول فوائد األ)١(
 .٢٤٨ص ،٣ج:صول هناية األ)٢(
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 الصغري مجايلالعلم اإلّأما الرشيعة،  إىل ل البلوغ وااللتفاتّل من أوصري حيبكلا
وعـىل هـذا ، لعملية املعتربةصول اللطرق واألع ّفهو حيصل بعد الفحص والتتب

 الكبـري، والعلـم مجـايلر عن العلم اإلّ الصغري متأخيلمجا العلم اإلّنإفساس األ
 مجـايلالعلـم اإلّ ألن ،مّ املتقـديلمجـاثر يف انحالل العلـم اإلؤر اليّايل املتأخمجاإل

 . لهو املقارنأم ّ العلم املتقدو االنحالل هيفالذي يؤثر 
 لكنـه، نعـم: إن قلـت>: بقولـه + ب الكفايةشكال ذكره صاحوهذا اإل

حكـام العلـم باأل[  بـالعلم بالتكـاليفًإذا مل يكن العلم هبا مسبوقا] االنحالل[
 . )١(<]صولمارات وموارد األيات األّمؤدالتي هي 

 الكبـري مجايليعترب يف انحالل العلم اإل وأجاب عنه صاحب الكفاية، بأن ما
 الـصغري مـع املعلـوم بـالعلم مجـايلقة العلم اإل هو مطاب الصغريمجايلبالعلم اإل

 مجـايل الـصغري مـع العلـم اإلمجايليشرتط مقارنة العلم اإل  الكبري، والمجايلاإل
 مجـايلويف املقام حيث حيتمـل انطبـاق املعلـوم بـالعلم اإلالكبري أو سبقه عليه، 

 العلـم ّ وينحـلنحـد املعلومـاّ الـصغري، فيتمجـايلالكبري عىل املعلوم بالعلم اإل
 ًماّ الصغري متقـدمجايل الصغري سواء كان العلم اإلمجايلاإل بالعلم  الكبريمجايلاإل

 . الكبريمجايل عن العلم اإلًراّم متأخأ ًأم مقارنا
يـرض الـسبق إذا ّ إنام :قلت>: بقوله +صاحب الكفاية  أشار إليه وهذا ما

ا ينطبـق عليـه مـا علـم إذا مل يكن كذلك بل ممّأما  ، وًكان املعلوم الالحق حادثا
 .)٢(<البدويّشك التفصييل وال إىل مجايل العلم اإلّفال حمالة قد انحل، ًالّأو

 

                                                 
 .٣٤٧ص :صولكفاية األ )١(
 .٣٤٧ص :صولكفاية األ )٢(
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  االمتثال اليف التكليفّشك ضابطة إجراء الرباءة هو ال •
 يف االمتثال ّشك يف التكليف والّشك كيفية التمييز بني ال •
 أطراف احلكم الرشعي •
 ميزان جريان الرباءة •
 ميزان جريان أصالة االشتغال •
 إىل إشكال املريزا بإرجاع القيـد الثـاين مليـزان جريـان الـرباءة •

 لّاألو
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الوظيفة العمليـة الثانويـة هـي أصـالة ّأن   من إثباتصنّف انتهى املبعد أن
 .وبيان حدوده األصل الرباءة، رشع يف حتديد مفاد هذا

كالبحث يف  األصل بعض حدود هذاقد تناول يف احللقة الثانية البحث يف و
ّشك  الـّجردجيوز إجراء الرباءة ملفال  ،واليأس عن الظفر بدليلرشطية الفحص 

 .ةّدل وجوده من األّيف التكليف، وبدون فحص يف مظان
 : ملفاد الرباءة، وهي أخرى حتديدات صنّفيبحث املام ييل وفي
 .يف االمتثالّشك يف التكليف ال الّشك  الي الرباءة ه ضابطة إجراء.١
 . يف االمتثالّشك يف التكليف والّشك  كيفية التمييز بني ال.٢

 

يف ثبـوت احلكـم الـرشعي، كـام إذا ّشك يف التكليف هو الّشك املراد من ال
 .تن أو يف وجوب صالة اآليات عند اخلسوفيف حرمة رشب التّشك 

يكون جمرى للرباءة العقلية والـرباءة الـرشعية عنـد املـشهور، ّشك وهذا ال
 .صنّف امل عندوهو جمرى الرباءة الرشعية

يف امتثال احلكم الرشعي بعد العلـم بـه، ّشك يف االمتثال، فهو الّشك الّأما 
 .ه هل أتى هبا أو الّيف أنّشك ن صالة الظهر واجبة، لكن أكام إذا علم ب

التكليـف ّ ألن ال جتري فيه الـرباءة العقليـة وال الـرشعية؛يف االمتثال ّشك الو
ى بأصـالة ّمتثال واخلروج عن عهدته، فيجري أصل يسمااليف ّشك الّإنام معلوم، و
، وهـذا  ومفاده كون التكليـف يف العهـدة حتـى حيـصل اجلـزم بامتثالـه،االشتغال

 من مسقطات التكليـف، ا من أن االمتثال والعصيان ليسصنّفملواضح عىل مبنى ا
يـسقطان عىل مبنى املشهور من أن االمتثـال والعـصيان ّأما من انتهاء فاعليته، ّإنام و
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يف االمتثال جمرى ألصالة الـرباءة؛ ألنـه يكـون مـن ّشك التكليف، فعندئذ يكون ال
ه صـىل أم ال، ّ يف أنـّكلـفملاّشـك  الذي هو جمرى للرباءة، فـاذا يف التكليفّشك ال

 .يف التكليف، فيكون جمرى ألصالة الرباءةّشك ه ّفهذا يعني أن
أن االمتثـال والعـصيان   يفصنّفضح املطلب ينبغي بيان مبنى املـّولكي يت

 . سباب انتهاء فاعليتهأمن ّإنام ليسا من مسقطات التكليف و
 ّفصن عند املاالمتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف

 :يف املقام دعويان
 .باب انتهاء فاعليتهسأمن ّإنام يس من مسقطات التكليف و أن العصيان ل:وىلاأل

باب انتهـاء سـأمـن ّإنـام يس من مسقطات التكليف وأن االمتثال ل: الثانية
 .ًفاعليته أيضا

ّإنـام  أن العصيان ليس من مسقطات التكليف ووهي -وىل الدعوى األّأما 
ما يثبت ذلـك، نعـم ذكـر يف  صنّفاملم من ّ فلم يتقد-فاعليتهباب انتهاء سأمن 

الصحيح هو أن العـصيان لـيس مـن  أن بحث اجلامع بني املقدور وغري املقدور
بـأن ذلـك   عىلّاستدلهو من أسباب انتهاء فاعليته، وّإنام مسقطات التكليف و
ذا كـان اّأمـا ، بارتفـاع القـدرة عليـهيرتفع   املرشوط بالقدرةالوجوب املجعول

ــرشوطا ــذي ًالوجــوب املجعــول م ــذي حيقــ بالقــدرة باملقــدار ال ــة ّال ق اإلدان
بـنفس حـدوث حيـصل فمن الواضح أن هـذا املقـدار مـن القـدرة واملسؤولية 
 .ء القدرة ببقاًالوجوب منوطابقاء  يكون ، وعليه الل األمرّالقدرة يف أو

اشـرتاط   أكثـر مـنرتاط القـدرة يف التكليـف ال يقتـيضوالربهان عىل اش
 ذا عـىصفـإ .ًاهو القدرة حـدوثو ق اإلدانة واملسؤوليةّالذي حيقباملقدار  القدرة

بقـاء لتكليف، فاليسقط التكليـف يف حقـه لعـدم اشـرتاط القـدرة يف ا ّكلفامل
فال يكون العصيان وعىل هذا ، ً القدرة حدوثاورشط التكليف هّإنام و، التكليف
 . النتهاء فاعليتهًوجبايكون مّإنام  لسقوط التكليف، وًموجبا
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 الوجـوب املجعـولن إ> : يف احللقة الثانية بقولهصنّفامل أشار إليه وهذا ما
. ، فحيث ال قدرة بقـاء ال وجـوب كـذلكً بالقدرة ما دام ثابتاًإذا كان مرشوطا

ق اإلدانـة واملـسؤولية، فهـذا ّ بالقدرة بالقـدر الـذي حيقـًإذا كان مرشوطاّأما و
 ًفال يكون الوجوب يف بقائـه منوطـا األمر لّرة يف أوحاصل بنفس حدوث القد

 أكثر من ذلك وهـو والربهان عىل اشرتاط القدرة يف التكليف ال يقتيض. ببقائها
عل بداعي التحريـك املولـوي، وال حتريـك مولـوي إال مـع ُأن التكليف قد ج

، فـام هـو رشط التكليـف إذن بموجـب ًاإلدانة، وال إدانة إال مع القدرة حدوثا
 .)١(<ًهذا الربهان هو القدرة حدوثا

ّإنـام  وهي أن االمتثال ليس من مسقطات التكليـف و- الدعوى الثانيةّأما 
 سقوط فعلية التكليف بـيشء ال أنب ها فيمكن تقريب–باب انتهاء فاعليته أسمن 
 خذ االمتثـالُأيف موضوع التكليف، فلو ً قيدا ق إال بأخذ عدم ذلك اليشءّتتحق
أقيمـوا الـصالة إن مل متتثلـوا > ية التكليف لكان التكليف هبذا النحويف فعلًقيدا 

 . وهذا واضح البطالن<أمر إقامة الصالة
أن يكون دخـيال ّالبد لتكليف، ل ًاأن اليشء الذي يؤخذ موضوع إىل ًمضافا

يف مالكه وحمبوبيتـه أو مبغوضـيته، ومـن الواضـح أن االمتثـال والعـصيان ال 
ّإنـام ه مـن املحبوبيـة أو املبغوضـية، وئـ التكليف ومباديكونان دخيلني يف مالك

 للمالك وللمحبوب للمـصلحة، وكـذا يكـون العـصيان ًيكون االمتثال إجيادا
 . للمبغوضًإجيادا

لـم فالـصالة، ى ّوأد إذا أتـى بـالتكليف ّكلـفن املإوعىل هذا األساس فـ
 املـصلحة يفستويـّإنـام و، ومل يسقط التكليفسقط املصلحة واإلرادة واملالك، ت

 .  عىل ذلك الفعلّرتتبوالغرض امل
السيد حممود اهلاشمي يف تعليقتـه عـىل احللقـة الثالثـة  أشار ىل هذا املعنىإو

                                                 
 .١٨٤ص:  احللقة الثانية)١(
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بيان الوجه يف أن العـصيان لـيس مـن مـسقطات ّ األول م يف اجلزءّ تقد>: بقوله
م ّداالمتثـال فلـم يتقـ إىل بالنـسبةّأما  التكليف، بل من أسباب انتهاء فاعليته، و

ّوجهه رصحيا، ولكنه يستفاد مـن نفـس مـا تقـد أن : م يف العـصيان، وحاصـلهً
يف موضـوع التكليـف، وال ً قيـدا  بأخذ عدمهّسقوط الفعلية بيشء ال يكون إال

 يف مالكـه وحمبوبيتــه أو ً إذا كـان دخــيالّيؤخـذ يشء يف موضـوع التكليــف إال
ك ن دخيلـني يف مـالمبغوضيته، ومن الواضح أن العصيان واالمتثال ال يكونـا

مهـا إجيـاد للمحبـوب أو ّإنـام التكليف ومباديـه مـن املحبوبيـة أو املغوضـية و
زوال ّأمـا   وهو ال خيرجهام عن املحبوبية أو املبغوضـية، و،املبغوض أو ترك هلام

د قـًن كانت رشطـا يف موضـوع التكليـف وإالقدرة عىل االمتثال هبام فالقدرة و
يلة يف املالك، إال أن الرشط أصل القدرة عـىل تكون من رشائط االتصاف الدخ

 .ًاالمتثال احلاصل حدوثا ال أكثر، وهذا واضح
ه بناء عىل ما هو الصحيح من عدم سقوط فعلية التكليـف ّضح أنّوهكذا يت

 ةّأدلـيف االمتثال خارجة عن موضـوع ّشك باالمتثال والعصيان تكون موارد ال
 إىل ًالتكليـف الفعـيل أصـال، فـال نحتـاجفيهـا يف ّشك  لعدم ال؛ًصاّالرباءة ختص

 أو ختصيـصها عـن ةّدلـقني لرصف هذه األّالوجوه التي ذكرت يف كلامت املحق
 . )١(<يف االمتثالّشك شمول موارد ال

 ّصنفيف االمتثال عىل مبنى املّشك الوظيفة يف حالة ال
ان  مـن أن االمتثـال والعـصيصنّفعىل مبنى امل هّنأضح ّم يتّبناء عىل ما تقد

 يف فعليــة ًاّيف االمتثــال شــكّشك  الــيكــونال ليــسا مــن مــسقطات التكليــف 
 فعليـة التكليـف ّنإف ساسيف فاعلية التكليف، فعىل هذا األّشك ّ إنام التكليف،

ذا علـم إأن جتري أصـالة االشـتغال، فـّالبد فيها، فعند ذلك ّشك موجودة وال
                                                 

 .)١٧(، تعليقة رقم٤١٩القسم الثاين، ص، يف علم األصول، احللقة الثالثة دروس )١(
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الـشغل ّ ألن الـصالة؛ثال امتيف امتثاهلا، جيب عليه ّشك بوجوب الصالة عليه و
 .صنّف فيه عىل مبنى املةشبه اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا واضح وال

 شهوريف االمتثال عىل مبنى املّشك الوظيفة يف حالة ال
 ّنإيف االمتثـال عـىل مبنـى املـشهور، فحيـث ّشك الوظيفة يف حالـة الـّأما 

عـىل هـذا ف، قطات التكليـفأن االمتثال والعصيان مـن مـس إىل شهور ذهبواامل
أن جتـري أصـالة ّالبـد  يف التكليف، وعند ذلـك ًاّيف االمتثال شكّشك يكون ال
 .مّيف التكليف جمرى ألصالة الرباءة كام تقدّشك الّ ألن الرباءة،

 :يف االمتثال، بام ييلّشك جراء أصالة الرباءة عند الإمن ص ّلكن يمكن التخل
يف االمتثال، فال إطالق ّشك رصفة عن حالة ال الرباءة منةّأدلأن نقول أن .١

 .قصور يف مقام اإلثبات والداللة : أييف االمتثال،ّشك  لشمول حالة ال؛هلا
ً مـثال  استصحاب ثبوت التكليف، فبعد الزوال يكون وجوب صالة الظهر.٢
ه ّأنـّشك ه مل يمتثل، وبعد ذلك يـّبعد الزوال بلحظة واحدة كان عىل يقني أنو، ًفعليا

م عـىل ّمتثل أم ال، فيستصحب عدم االمتثال، ومن الواضح أن االستصحاب مقدا
املحـرزة  األصـول مـنا ّ إمأمارة وا ّإم ملا سيأيت من أن االستصحاب ؛أصالة الرباءة

 .م عىل الرباءةّ االستصحاب مقدّنإفأو التنزيلية، وعىل مجيع االحتامالت 
ّأمـا يف التكليـف، ّشك الـضح أن الـضابط يف إجـراء الـرباءة هـو ّوهبذا يت

 .يف االمتثالّشك الضابط ألصالة االشتغال فهو ال
 يف االمتثال ّشك يف التكليف والّشك كيفية التمييز بني ال

 : أي–يف االمتثـال ّشك يف التكليـف والـّشك  الفـرق بـني الـّبعد أن تبـني
شتغال، يقـع  ألصالة االً للرباءة والثاين ضابطاًضابطاّ األول  باختاذ- به ّكلفامل

 .يف االمتثالّشك البني و يف التكليفّشك الكالم يف ضابطة التمييز بني ال
يف االمتثال يف الـشبهات احلكميـة ّشك يف التكليف والّشك  والتمييز بني ال



 ٣٦٣ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة يف الوظيفة

 . يكون عادة يف التكليفّ إنام يف الشبهة احلكمية،ّشك الّ ألن واضح عادة،
يف التكليـف ّشك الـ : أي- لقسمنيالشبهات املوضوعية، ففيها كال اّأما  و
مـن متييـز الـشبهة املوضـوعية بدقـة وحتديـد ّالبـد  وهلذا -يف االمتثالّشك وال

 .يف التكليف أم يف االمتثالّشك دخوهلا يف ال
 .مة يف معرفة أطراف احلكم الرشعيّمن بيان مقدّالبد ضح املطلوب ّولكي يت

 أطراف احلكم الرشعي
 :للحكم الرشعي ثالثة أطراف

وهي القيود املأخوذة يف نفس التكليف مـن ، قيود التكليف: ّاألول الطرف
 من قبيـل ّاصةة كالبلوغ والقدرة والعقل، وكذا الرشائط اخلّقبيل الرشائط العام

 . واالستطاعة للحج يف الصالةدخول الوقت
يف فعليـة التكليـف ّشك يف أصل وجود قيد التكليف، فهذا يعني الّشك ذا إف

 . فتجري الرباءة،يف البلوغ أو الوقت أو االستطاعةّشك الاملجعول، ك
النهـي  ّتعلـقم <ال ترشب اخلمـر>: ففي قوله،  احلكمّتعلقم :الطرف الثاين

َأ يموا ا صالة{  يف قوله تعاىلذلك وك،< ال ترشب>هو عن الرشب   ُ ِ
 إقامـة ّنإفـ }َ

 اإلكرام هـو <ء العيد إذا جاًأكرم عاملا>:  قولهيفبالصالة، و األمر ّتعلقالصالة م
 . لألمرّتعلقامل

ه صـىل أم ال أو ّأنـّشك الـ : أي- ّتعلقيف صدور املّشك ومن الواضح أن ال
يف االمتثـال، وجتـري ّشـك  مع إحراز قيـود املوضـوع، هـو -م العامل أم ال َأكر

ه ّتعلقـم من أن فعلية التكليـف غـري منوطـة بوجـود مّأصالة االشتغال، ملا تقد
يف اخلـروج مـن عهـدة التكليـف، ّشـك  هو ّتعلقيف صدور امل ّشكفال، ًخارجا
 .أصالة االشتغال ال الرباءةإجراء من ّالبد وعليه 

وهو ذلـك الـيشء ،  وهو املوضوع اخلارجيّتعلق املّتعلقم: الطرف الثالث
 ومـن <ال ترشب اخلمر>:  من قبيل اخلمر يف قولهّتعلقاخلارجي الذي ربط به امل
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 .<القبلة إىل صل>: هقبيل القبلة يف قول
 .املوضوع اخلارجي له حالتان : أيّتعلق املّتعلقيف مّشك وال

  املوضـوع اخلـارجي إىل أن يكون إطـالق التكليـف بالنـسبة :احلالة األوىل
أن يكون وجوب إكرام اإلنسان : ، ومثالهً شمولياً إطالقا-ّتعلق املّتعلقم : أي-

يف أن ذلـك ّشـك  وعلم بأن هذا فقري و<أكرم الفقراء>، كام يف ًمقيد بكونه فقريا
 ًشـموليايكون الفقراء،  إىل فقري أم ال، فمن الواضح أن وجوب اإلكرام بالنسبة

 . فرد له وجوب إكرامّ، بمعنى أن كلًوانحالليا
 فقـري ًايف أن زيدّشك الّ ألن جتري الرباءة يف الفرد املشكوك؛ويف هذه احلالة 

 .يف فقرهّشك إكرام من يد، فال جيب يف التكليف الزائّشك   هو،م الأ
يف مـائع ّشك ذا إ فاإلطالق هنا شمويل، ف<ال ترشب اخلمر> :ومثال احلرمة

 . يف التكليف الزائدّشك  الرباءة، ألنه يستبطن الىجرأه مخر أم ال، ّأن
 ّتعلـق م:أي ،املوضوع اخلـارجي إىل أن يكون إطالق التكليف :احلالة الثانية

ه ّنـأ باملـاء، بمعنـى ًأن يكون وجوب الغسل مقيـدا: ، ومثالهً بدلياً إطالقا،ّتعلقامل
 .يف أن ذاك ماء أم الّشك جيب الغسل باملاء ويعلم بأن هذا ماء، لكن ي
 للامء ملا حدث وجوب آخـر ً حقاً ثانياًفمن الواضح أن املشكوك لو كان فردا

 فرد ّب الغسل بكلفراد املاء بديل، فال جيأ إىل وجوب الغسل بالنسبةّ ألن للغسل،
 يف ًداّ مـن املـاء ال يعنـي تعـدًمن املاء، بل برصف الوجود، فكون املـشكوك فـردا

ّالبـد ، وعىل هذا األسـاس كفى يف االمتثالنك لو غسلت به أالواجب، بل يعني 
ّشـك يف املاء ّشك الّ ألن من جريان أصالة االشتغال عند الغسل باملائع املشكوك،

 .ه ماءّيف أنّشك يكتفي بالغسل باملائع الذي يز أن يف االمتثال، فال جيو
 فقري أم ال، فمن الواضـح أن ًأن زيداّشك  و<ًأكرم فقريا>: مثال آخر لو قال

زيد اإلطالق يف وجوب اإلكرام هو إطالق بديل، وعليه ال جيوز االكتفاء بإكرام 
سـعة   إىلاملشكوك فقره، لعدم العلم باخلروج من عهـدة التكليـف؛ ألنـه يرجـع
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أن هـذا الفـرد ّشك الـّ وحيث إن البدائل املمكن امتثال التكليف املعلوم ضمنها،
 . يف االمتثال، فال جتري الرباءةًاّق اخلروج من العهدة أم ال، فيكون شكّحيق

هـو : يف التكليـفّشك ضابط ال>: بقوله + املريزا النائيني أشار هذاإىل و
، ًجعـل الكـربى رشعـاإىل ا ّإمـ ، وًا الصغرى خارجقّحتقإىل ا ّإم، ّرجوع الشك

ق الصغرى تكون الشبهة موضـوعية، وإن كـان ّيف حتقّشك ه إن كان الّأن: غايته
يف الــصغرى أحــد ّشك ومنــشأ الــ. يف جعــل الكــربى تكــون الــشبهة حكميــة

.  أو إمجاله أو تعارضهّموجبات اجلهل بوجود املوضوع، ويف الكربى فقد النص
إىل ا ّإمـ، ّهو رجوع الـشك:  بهّكلفيف املّشك ضابط الو. م الكالم فيهاّوقد تقد
إىل ا ّإمـ  التكليف وهو الفعـل أو الـرتك املطالـب بـه أو بنقيـضه، وّتعلقنفس م

قـه ّ وهو املوضوع اخلارجي ألجل تردده بني أمور بعد العلم بتحقّتعلق املّتعلقم
 .)١(<مارات واألصول الرشعية أو ما هو بمنزلة العلم من األًخارجا

  ميزان جريان الرباءة
 :اننيضح أن جلريان الرباءة ميزّم يتّضوء ما تقديف 

ة ّة واخلاصــّأن يكـون املـشكوك مــن قيـود التكليـف العامـ :ّاألول امليـزان
ــل، ودخــول الوقــت  ــل البلــوغ والقــدرة والعق ــن قبي ــه، م الدخيلــة يف فعليت

 . يف املتنصنّفملخيفى أن هذا امليزان مل يذكره ا ال و.واالستطاعة للحج ونحوها
  املوضـوع اخلـارجي إىل أن يكون إطـالق التكليـف بالنـسبة :الثاينامليزان 

 .ً ال بدلياً شمولياً إطالقا-ّتعلق املّتعلق م:أي -
 ميزان جريان أصالة االشتغال

 : ضح أن جلريان االشتغال ميزانني أيضاّم يتّبناء ما تقد
يف اإلتيان بالـصالة بعـد ّشك كال ،ّتعلقيف املّشك أن يكون ال :لّاألوامليزان 

 .العلم بوجوهبا
                                                 

 .٦ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(
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 -املوضوع اخلـارجي : أي- ّتعلق املّتعلقيف مّشك أن يكون ال :الثاينامليزان 
 .يف الغسل باملائع املشكوك كونه ماءّشك ، كالًاّمع كون اإلطالق فيه بدلي

 لّاألو إىل إشكال املريزا بإرجاع القيد الثاين مليزان جريان الرباءة
يف قيـود ّشك أن ميـزان جريـان الـرباءة هـو الـ +  املـريزا النـائينيىري

 ّتعلـق م-يف املوضـوع اخلـارجيّشك امليزان الثاين وهو الـّأما  التكليف فقط، و
امليـزان  إىل مرجعـهّ ألن ، فهـو مـستدرك؛ًطـالق شـموليا مع كون اإل-ّتعلقامل

  يكـونًوضوع خارجا املقّحتقّ ألن يف قيود التكليف؛ وذلكّشك ل، وهو الّاألو
يف ّشـك  هـو ًق املوضـوع خارجـاّيف حتقـّشك للتكليـف، وعـىل هـذا فالـًقيدا 

 بنحو القـضية احلقيقيـة، فهـي <ال ترشب اخلمر>: التكليف، فاملوىل حينام يقول
إذا مل يوجد مخر فـال ّأما  <إذا وجد مخر فال ترشبه>: قضية رشطية وهي إىل ترجع
ّ ألن ال يوجد حكـم؛ : أيلبة بانتفاء املوضوع، ساا ألهن< اخلمرال ترشب> يقول

 . ًاحلكم فرع وجود املوضوع خارجا
يف فعليـة ّشك الـ إىل يرجـعفهـو ، يف أن هـذا مخـر أم الّشك ذا إوعىل هذا ف

 ومـن .ًفعلية احلكم فرع وجود املوضوع خارجاّ ألن ؛قيود التكليف : أياحلكم،
 إىل  جلريـان الـرباءة يرجـعًاثانيـ ًاميزانضح أن اإلطالق الشمويل الذي ذكر ّهنا يت
 .يف قيود التكليفّشك ال وهو يف قيود الفعليةّشك الوهو ّ األول امليزان

 بموضــوع ّتعلــقإن كــان للتكليــف >:  األصــولبتعبــري املــريزا يف فوائــد
 العقوبـة عـىل خمالفـة ذلـك خارجي، فام مل يعلم وجود ذلك املوضوع مل تـصح

 إجيادها أو ّمكلف من املوضوعات التي يمكن للالتكليف، فسواء كان املوضوع
 إال بعـد وجـود ً ال يكاد يكون اخلطـاب فعليـاّكلفكانت خارجة عن قدرة امل

، فكام ّكلفالتكليف كنسبة الفاعل وامل إىل  نسبة املوضوعّنإف .ًاملوضوع خارجا
 ، كذلك ال يمكن أنّكلف إال بعد وجود املًه ال يمكن أن يكون اخلطاب فعلياّأن

 ّنإفـ يف ذلـك واضـح، ّ إال بعد وجـود املوضـوع، والـرسًيكون اخلطاب فعليا
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قـضية  إىل ّتكون عىل هنج القضايا احلقيقيـة التـي تنحـلّ إنام التكاليف الرشعية
من فرض وجود ّالبد مها وجود املوضوع وتاليها عنوان املحمول، فّرشطية مقد

 يعلـم ،ًملوضـوع خارجـا فمع العلم بعدم وجـود ا. املحمولّترتباملوضوع يف 
املنـاط يف ّ ألن يف فعليتـه،ّشك يف وجـوده يـّشك بعدم فعلية التكليف، ومع الـ

 للباعثيـة والداعويـة، بحيـث ًهو أن يكون التكليف قـابالًعقال  العقوبة ّصحة
، وذلـك ال يكـون إال بعـد فَّكلـ لعضالت امل- يف عامل الترشيع - ًكاّيكون حمر
باق الكربى املجعولة الرشعية عليه، فال أثـر للعلـم ق املوضوع وانطّالعلم بتحق

وجـود الـصغرى ّ ألن بترشيع الكربى مع عدم العلم بانضامم الـصغرى إليهـا،
 مما له دخل يف فعلية الكربى، غايته أن التكليف قد يكون عىل وجه جيب ًخارجا
هـا  فتنطبق الكـربى علي- إن كان مما يمكنه إجياده - إجياد الصغرى ّكلفعىل امل

 إجيـاد ّكلـف، وقد يكون التكليف عىل وجه ال جيب عـىل املًفيكون احلكم فعليا
 .)١(<الصغرى وإن كان يمكنه إجيادها 

 مناقشة السيد الشهيد للمريزا النائيني
مـن قيـود ً مجيعـا من أن املوضوعات اخلارجيـة + م من املريزاّإن ما تقد

 : قسمني إىل ماملوضوعات اخلارجية تنقسّ ألن ؛ّالتكليف غري تام
، <القبلـة إىل صل>كالقبلة يف  املوضوعات اخلارجية الغري اختيارية، :ّاألول

 قيد يف فعلية التكليف، وكذلك الـزوال -التي هي املوضوع اخلارجي - فالقبلة
املوضـوعات اخلارجيـة غـري ه مثـل هـذو <جتب الصالة عند زوال الشمس>يف 

 .يفيف التكلً قيدا االختيارية يمكن أن تكون
إجيادهـا وإعـدامها بيـد التي  : أياملوضوعات اخلارجية االختيارية، :الثاين

حينئـذ ال ، وّكلـفامـه بيـد املد اجيـاده واعّنإفـ ،ً مـثالكوجود اخلمر، ّكلفامل
                                                 

 .٣٩٢ص ،٣ج: ولص فوائد األ)١(
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 .يف فعلية التكليفً قيدا رضورة ألخذه
يف احلكـم، ً قيدا ًق املوضوع خارجاّأن يكون حتقً دائام ليس:  ذلك نقولّذا تبنيإ

غـري واقـع ذا كـان وجـود املوضـوع إوهي فيام ق ذلك يف بعض املوارد، ّنعم يتحق
املوضـوعات ه فمثـل هـذمـن قبيـل قيـد القبلـة والـزوال، ، ّكلـفحتت اختيار امل

ق ّ إن حتقـ:فيقول املـوىل ،يف التكليفً قيدا اخلارجية غري االختيارية يمكن أن تكون
 .ن كانت القبلة فيها وهكذاإ اجلهة هذه إىل ةال أو جتب الص،ت الصالةالزوال وجب

كوجـود اخلمـر ، ّكلـف حتت اختيار املًواقعاملوضوع اخلارجي ذا كان اإّأما 
يمكـن  وعليـه ال التكليـف،يف ً قيـدا خـذهأل رضورةففي هـذه احلالـة ال، ًمثال

، بـل يمكـن أن يكـون التكليـف بحرمـة جلريان الرباءةّ األول االكتفاء بامليزان
يكـون  وعـىل هـذا ال حتى قبل أن يوجد اخلمـر يف اخلـارج، ًرشب اخلمر فعليا

جراء إيف فعلية التكليف، ومع ذلك يمكن ّشك  من الّمعنييف مخرية مائع ّشك ال
ً قيدا ق اخلمر خارجا ليسّحتقّ ألن ،ًق اخلمر خارجاّحراز حتقإليس لعدم الرباءة 

ف الـسائل املوجـود جتري الرباءة لعدم إحراز اتصاّإنام يف احلكم وهو احلرمة، و
 .باخلمرية عىل تقدير وجوده

 إىل  وهو أن يكـون إطـالق التكليـف بالنـسبة-ضح أن امليزان الثاينّوهبذا يت
 . ال يمكن إلغاؤه،صنّفاشرتطه املوهو ما  -ً شمولياًاملوضوع اخلارجي، إطالقا

  املريزا عندةميزان الرباءتصحيح 
 إجـراء ميـزانريزا مـن جعـل يمكن أن نصحح كالم املـّإنه  صنّفيقول امل
ة ّ أن يكون املشكوك من قيود التكليـف العامـفقط وهوّ األول يزانالرباءة هو امل

 . الدخيلة يف فعليته، لكن مع إجراء تعديل عليهّاصةواخل
لـو : التايلكيكون ، رشطية إىل والتعديل هو أن معنى حتويل اجلملة احلملية

 :مجلـة رشطيـة وهـي إىل  تتحـول،محليةهي مجلة و <ال ترشب اخلمر>املوىل قال 
 أن حرمة رشب اخلمر :بمعنى <بأنه مخر فال ترشبهّتصف كان هناك مائع مّكلام >
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 فعلية، سواء وجد مخر يف اخلارج أم مل يوجد، فاحلكم يدور مدار اجلملة الرشطية،
حتى لـو مل يوجـد  : أيها،ااجلملة الرشطية صادقة وإن مل يوجد طرفّوحيث إن 
 فحينئذ تكون حرمة رشب اخلمر فعلية سواء وجد يف اخلـارج أم ،ًارجااخلمر خ

قبل وجوده  عىل تقدير وجوده، فاملائع ًن مخرابكوّتصف  مائع حيرم إن اّفكلال؛ 
 . فهو حرامًصدق اخلمر عليه عىل تقدير وجوده خارجاذا فرض إ، ًخارجا

  من جهـةّإنامو ،ًق اخلمر خارجاّيف حتقّشك نعم جتري الرباءة ليس ألجل ال
 يف يف االتصاف الذي هو من قيود فعلية احلكم، فلو شككناّشك وهي الأخرى 

 .يف فعليـة احلكـمّشـك  : أييف االتـصاف،ّشـك اتصاف املائع باخلمرية، فهذا 
 .يف التكليفّشك فيكون من ال

ق اخلمـر ّحتقـّ ألن ،ًق اخلمـر خارجـاّحـراز حتقـإليس لعدم جراء الرباءة إف
جتري الرباءة لعدم إحراز اتصاف ّإنام يف احلكم وهو احلرمة، وًدا  قي ليسًخارجا

 .السائل املوجود باخلمرية عىل تقدير وجوده
هـو وجريـان الـرباءة يف ّ األول ضابطال إىل نا يمكن أن نرجعّنإ :واحلاصل

يف قيود التكليف، لكـن مـع هـذا التعـديل وهـو مالحظـة كـون قيـود ّشك ال
  :التكليف عىل أقسام ثالثة

ة، كالبلوغ والزوال ووقوع الزلزلة ّقيود التكليف من الرشائط العام :ّاألول
، ةّالتي هي قيد لوجوب لصالة اآليات ونحومها، وهي تكون بمفاد كـان التامـ

 .يف التكليف، فتجري الرباءةّشك يف هذه القيود هو ّشك فال
يف ّشـك  لـو ، بنحو كان الناقصة، كامّتعلققيود التكليف من قبيل امل :الثاين

 أم ال، ًابكونه كـذبّتصف أن الكالم الفالين الذي قلته إلنقاذ حياة مؤمن، هل م
 .فنجري الرباءة

م الكالم بأنـه ّة، فقد تقدّ عىل نحو كان التامّتعلقلو شككنا باملما بخالف وهذا 
 .من أوضح مصاديق أصالة االشتغال، كام لو شككت بأين صليت أم ال

 ، وهـوّتعلق املّتعلقم : أي من قبيل املوضوع اخلارجيقيود التكليف: الثالث
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يف االتصاف، ّشك  : أييف مخرية املائع،ّشك  كالر إال بنحو كان الناقصة،ّال يتصو
 .فيكون جمرى ألصالة الرباءة أيضاالذي هو من قيود فعلية التكليف، 

 

لـرباءة الـرشعية  أن ا:أي .<لوجود الدليل عليها وعدم املـانع>: + قوله •
 عليها، وكذلك أثبتنا عدم وجود مانع من جرياهنا، لعـدم متاميـة مـا ةّدلمتت األ

 .مّ كام تقد،ني عىل جرياهناخباريأورد من اعرتاضات من قبل األ
عىل مسلكنا القائل بأن االمتثـال والعـصيان ليـسا مـن مـسقطات >:  قوله•

 أن بمعنـىة يف مقام الثبوت،  جريان الرباءوهذا يعني أن القصور يف .<التكليف
عىل ّأما  عن دليل الرباءة، ًصاّ خارج ختصصنّفيف االمتثال عىل مسلك املّشك ال

 .يف االمتثال داخل يف موضوع جريان الرباءةّشك  الّنإفمسلك املشهور 
 :أي .<...مـن دعـوى انـرصافّأمـا للـتخلص مـن ذلـك ّالبد و>:  قوله•

 .يف االمتثالّشك ءة للم شمول دليل الرباّللتخلص من توه
، كـام ه يف إجياده وعدم إجيـاد:أي .<ّتعلقيف إجياد املّشك  كان النإف>:  قوله•

 .لو شككنا أن اإلكرام حصل أم ال
 

 : الرباءةةّأدلة عىل ّ من االعرتاضات العام•
 .ءة الرباةّأدل االحتياط حاكمة عىل ةّأدل :ّاألول االعرتاض

 : ّاألول جواب االعرتاض
 .عدم متامية روايات االحتياط: ّاألول الوجه

 . الرباءةةّأدلروايات االحتياط ليست حاكمة عىل : الوجه الثاين
 .لو فرضنا التعارض والتساقط كان املرجع الرباءة العقلية: الوجه الثالث

ّإنـام  الرباءة وةّأدل بناء عىل متامية روايات االحتياط، فال تكون حاكمة عىل •
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 : معارضة هلا، فيقع الكالم يف مقامني
عالج التعارض بني روايات االحتياط وبـني آيـات الـرباءة  :ّاألول املقام •

 : وقد نوقش ذلك بوجوه
 .النسبة بني اآليات وروايات االحتياط هي العموم من وجه :ّاألول الوجه

 .تهاعىل االحتياط ألخصي أخرى م آياتّتقد :الوجه الثاين
 . الرباءة ملوافقتها للكتابةّأدلتقديم  :الوجه الثالث

  ،عالج التعارض بني روايات االحتياط وبني حديث الرفع :املقام الثاين •
م حـديث الرفـع ّ العموم واخلـصوص مـن وجـه؛ فيقـديفالنسبة بينهام ه

ومع قطع النظر عن تطبيـق قواعـد الرتجـيح عنـد التعـارض . ملوافقته للكتاب
العموم الفوقاين وهو االستصحاب  إىل بتساقط املتعارضني، عندئذ نرجعوقلنا 

 .القايض باستصحاب عدم التكليف
مـن جريـان االحتيـاط يف الـشبهات احلكميـة، ّالبـد  :االعرتاض الثـاين •

 .لوجود علم إمجايل بالتكليف يف الشبهات احلكمية
 : وأجيب عن هذا االعرتاض بجوابني

الـصغري؛  اإلمجـايل الكبـري بـالعلم اإلمجـايل العلـمانحالل  :ّاألول اجلواب
الواردة يف الـرشيعة،  األحكام ّالكبري الذي أطرافه كل اإلمجايل العلمّ ألن وذلك

 .صغر منه الذي أطرافه أخبار الثقات واألمارات املعتربةأقد انحل بعلم إمجايل 
ود علمـني  لوجـّعىل االعرتاض الثاين بأنه غري تام ّ األولمناقشة اجلواب •

 اإلمجـايل صغريين ناشئني من مالك واحد وال يعقل التفكيك بينهام، ومها العلم
الصغري الثاين يف دائرة األمـارات  اإلمجايل الصغري يف دائرة أخبار الثقات والعلم

 لعـدم ؛ قانون االنحـاللّسوف خيتل، فً كانا غري متطابقني كليانإفغري املعتربة، 
 .وط االنحاللتوفر الرشط الثاين من رش

أن  فحينئـذ ال يمكـن -ًوإن كانا العلامن اإلمجاليان الصغريان متطابقني كليا
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 اإلمجـايل  بـالعلمّالكبري إذا انحـل اإلمجايل العلمّ ألن الكبري، اإلمجايل  العلم ّينحل
الـصغري الثـاين يف دائـرة  اإلمجـايل الصغري يف دائرة أخبار الثقات فقط، دون العلم

 مـن  ّكـل إىل الكبـري اإلمجـايل نسبة العلمّ ألن ،ّمرجحرجيح بال الشهرات، فهو ت
يف  : أيالعلمني الصغريين واحـدة، وانحاللـه بـالعلمني اإلمجـاليني الـصغريين،

 .  األمارات غري املعتربةّحجيةدائرة أخبار الثقات ويف دائرة الشهرات يستلزم 
وهـو ، لركن الثالثالختالل ا اإلمجايل زية العلمّعدم منج :اجلواب الثاين •

، وبقطـع النظـر عـن ا يف نفـسهةمـشمول اإلمجـايل  أطراف العلـمّأن تكون كل
لدليل أصـالة الـرباءة، ويف املقـام نجـد أن  اإلمجايل التعارض الناشئ من العلم

م هـذه ّ لتقـد؛املوارد التي قامت عليها احلجج الـرشعية ال جتـري فيهـا الـرباءة
طراف األخرى التـي مل تقـم ي الرباءة يف األاحلجج عىل الرباءة، وعند ذلك جتر

 . رشعية بال معارضّحجةعليها 
بأن مـن أركـان العلـم  اإلمجايل النحالل العلم + تقريب السيد اخلوئي•
نا بجعـل دَّتعبالشارع قد ّ وحيث إن باألطراف،ّشك  العلم باجلامع وال:اإلمجايل

 ّنإفـ فعـىل هـذا -ية بناء عىل مـسلك جعـل الطريقيـة والكاشـف- ًاألمارة علام
 الـركن الثـاين، ّ، ومن ثـم خيتـلًاّتعبد ًوجتعله علامّشك األمارات سوف تلغي ال

 . باألطرافّشك وهو ال
ن ما ذكرنـاه يف الوجـه الثـاين أب +  مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي•

ّ ألن ال عالقة له بجعل الطريقيـة والعلميـة لألمـارة، اإلمجايل من انحالل العلم
نـة بـني ِّاملؤم األصول وعدم انحالله يدور مدار تعارض اإلمجايل الل العلمانح

 .أطرافه وعدم تعارضها وال ربط له بمبنى جعل الطريقية والعلمية
نـة؛ إذ بعـد قيـام األمـارات ِّاملؤم األصـول ويف املقام ال يوجد تعارض بني

 بقيـة املعتربة واحلجج الـرشعية يف بعـض اإلطـراف، سـوف جتـري الـرباءة يف
 .اإلطراف بال معارض، ومن ثم حيصل االنحالل احلكمي
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  عىل عدم إمكان جعل استحباب االحتياطلوجوه االستدال •
ü يغوية جعل االحتياط املولول 
ü حمـذور  إىل يّجعل استحباب االحتيـاط املولـوي يـؤد

 لتسلل ا
ü مةّ للوجوه املتقدّصنفامل مناقشة 

 

 وجه االشكال يف االحتياط يف العبادات •
 رة يف اشرتاط وعدم اشرتاط القصد يف العبادة ّالفروض املتصو •
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إبطال القول بوجوب االحتياط يف الشبهات البدويـة، إال أن هـذا ال م ّتقد
رشوعية االحتياط، ملا ورد يف الروايات من الرتغيب فيه، ولذا يعني نفي أصل م

 : يقع البحث يف حسنه واستحبابه، والكالم يقع يف نقطتني
يف الـشبهات البدويـة املولـوي يف إمكـان جعـل االحتيـاط  :النقطة األوىل

 مكـان جعـل االحتيـاطإالبحث يف مقام الثبوت، فلو فرضنا عدم  : أيعموما،
خـوك دينـك فـاحتط أ> ة عليه من قبيلّيات الدالمن محل الروّالبد  ،ًاملولوي ثبوتا

 .ًنه حسن عقالأعىل اإلرشاد و< ك ين
 . البحث يف بعض الصغريات وهي االحتياط يف العبادات:النقطة الثانية

ً 

 يف الشبهات ً رشعاّوأنه مستحبًعقال سن أن االحتياط ح إىل ذهب املشهور
  ّدلُ باألخبار التـي اسـتًكاّ، متس أم يف غريهاالبدوية عموما سواء كان يف العبادات

 األخبار ال إشكال يف داللتها عىل أصل ّنإف  عىل وجوب االحتياط،خباريهبا األ
 . الرباءةةّأدل، أو بعد مجعها مع الرجحان واالستحباب يف نفسها

 ًعقـال وًإنه ال شبهة يف حسن االحتياط رشعا: الثاين>: ق اخلراساينّحققال امل
كام ال ينبغي االرتياب يف ، يف الشبهة الوجوبية أوالتحريمية يف العبادات وغريها

  .)١(<أو النهي األمر استحقاق الثواب فيام إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتامل
يف ًعقـال  وً االحتيـاط رشعـا شبهة يف حـسنال>: صفهاينق األّوقال املحق

 احتامل املطلوبية ّمجردالشبهة الوجوبية أو التحريمية يف العبادات واملعامالت ب
إذ ،  املعتربة عىل نفـي التكليـفّجةالذي هو موضوع االحتياط ولو مع قيام احل

                                                 
 .٣٥٠ص:  كفاية األصول)١(
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 املعتـربة ال تنفـي ّجـةواحلًعقـال  يف حسن االحتياط ٍ احتامل املطلوبية كافّجمرد
ه ال شبهة يف اسـتحقاق الثـواب فـيام إذا احتـاط وأتـى أو تـرك ّكام أن، االحتامل

  .)١(<أو النهي األمر بداعي احتامل
، كـام يعدم إمكان جعل استحباب االحتياط املولو إىل لكن البعض ذهب

 .ضح من البحث اآليتّيت
 

عــدم إمكــان  إىل + قــني ومـنهم املــريزا النــائينيّقذهـب مجلــة مــن املح
، وعــىل هــذا األســاس محلــوا األخبــار اآلمــرة ًاســتحباب االحتيــاط مولويــا

حكم  إىل عىل اإلرشاد- )٢(<أخوك دينك، فاحتط  ينك>:  كام يف لسان-باالحتياط
 :  عىل عدم إمكان ومعقولية ذلك بوجهنيّالعقل بحسن االحتياط، وقد استدل

 لغوية جعل االحتياط املولوي: ّألولا الوجه
 ؛ بلـزومجعـل االسـتحباب الـرشعي لالحتيـاطمكـان إ عىل عدم ّاستدل

 . وعدمية املعقولية من جعله
ك ّإجياد حمرا ّإم، االمولوي لالحتياط األمر إن الغرض من جعل: بيان ذلك

وهذا غري معقول؛ ألنه يلـزم انقـالب االحتيـاط مـن  . باالحتياطّكلفيلزم امل
 . وهو خلفًصريورته واجبا إىل ًكونه مستحبا

ك ّأن يكون الغرض من جعل الشارع لالستحباب هو ألجل إجياد حمر ّوإما
 .غري ملزم باالحتياط

ّ ألن ك غري لزومي لالحتياط لغو وحتصيل حاصـل؛ّويرد عليه أن إجياد حمر
 لكفايـة احـتامل ؛ك حاصل مـن دون جعـل االسـتحباب لالحتيـاطّحرهذا امل

                                                 
 .٦١٢، ص٢ج: وسيلة الوصول إىل حقائق األصول )١(
 .٢٨٣ص: مايل، الشيخ املفيداأل )٢(
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 نحـو حـسن ّمكلف للًكاّكون العقل حمر إىل ًكليف الواقعي املشكوك، مضافاالت
استحقاق الثـواب، وعـىل هـذا يكـون جعـل الـشارع السـتحباب  واالحتياط

 .ًاالحتياط لغوا
ال إشـكال يف : ّاألول التنبيـه>: بقولـه املريزا النـائيني أشار ىل هذا الوجهإو

ة التحريميـة والوجوبيـة احلكميـة يف مجيع أقسام الشبهًعقال رجحان االحتياط 
ويف استحبابه الرشعي من جهة أوامر االحتياط إشكال، الحتامل  واملوضوعية،

 بـه ّمـا يـستقل إىل  لإلرشـاد- عىل كثرهتا -أن تكون األخبار الواردة يف الباب 
 املفـسدة الواقعيـة وفـوات  عـن الوقـوع يفًزاّالعقل من حـسن االحتيـاط حتـر

 يكـونّ إنـام رية، وحكم العقل برجحان االحتياط وحـسنهاملصلحة النفس األم
ه نشأ عن مصلحة يف نفس ترك ما حيتمل احلرمة وفعـل مـا ّذلك، ال أنإىل ًطريقا 

ه حمتمـل ذا مـصلحة ّحيتمل الوجوب، بحيث يكون ترك املحتمل وفعله بـام أنـ
 .)١(<ًها عقالؤحيسن استيفا

 ل سحمذور التسل إىل يؤديجعل استحباب االحتياط املولوي : الوجه الثاين
مة يف بيان استتباع احلكـم ّمن مقدّالبد  دقيقضح هذه البيان بشكل ّكي يتل

ذهـب مجاعـة مـن األصـوليني ومـنهم املـريزا : ؛ فنقولالرشعي للحكم العقيل
، واملالزمـة ً، واألمر به رشعـاًالقول باملالزمة بني حسن الفعل عقال إىل النائيني
بـني نـوعني مـن  فـصل) املـريزا(لكنه ، ًالنهي عنه رشعاوًعقال بح الفعل بني ق

 .احلسن والقبح
، مـن رشعيالكم احلرة عن ّاحلسن والقبح الواقعان يف مرحلة متأخ :ّاألول

باحلـسن ألنـه طاعـة  اتـصاف الفعـل ّنإفـقبيل حسن الطاعة وقبح املعـصية، 
االمتثـال هـو مـرتبط بعـامل ّ إنـام بالقبح ألنه معـصية للمـوىل واتصافهللموىل، 

                                                 
 .٣٩٨، ص٣ج :صول فوائد األ)١(
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، ومن ً أو حمرماًابيكون بعد حكم الشارع بكون ذلك الفعل واجّ إنام والعصيان،
الفعل بكونـه طاعـة أو ّتصف  للفعل، ال معنى أن يوالنهي من املوىل األمر دون

 من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة ألمر رشعي، وقـبح أكـل حلـم ،معصية
 عـن هـذا النـوع مـن احلـسن َّيعـربو ،ً عنها رشعاًارنب بوصفه معصية منهياأل

 . األحكاموالقبح باحلسن والقبح الواقعني يف سلسلة معلوالت
، مثـل سبق عـن احلكـم الـرشعيأاحلسن والقبح الواقعان يف مرتبة  :الثاين

 امّ حيـث إهنـ،سن الـصدق واألمانـة، وقـبح الكـذب واخليانـةدراك العقل حلإ
 حكم العقل بحسن الصدق ّنإف مة عىل احلكم الرشعي،ّ مرحلة متقدواقعان يف

قطع النظر عن حكم الـشارع بوجـوب الـصدق وحرمـة بوقبح الكذب ثابت 
 .الكذب

 يف نيويطلق عىل هذا النوع مـن احلـسن والقـبح باحلـسن والقـبح الـواقع
 .حكامسلسلة علل األ
 للحكـم ًيـستحيل أن يكـون احلـسن والقـبح مـستلزماّ األول ففي النـوع

 ًحسن الطاعة وقبح املعصية إذا استتبعا أمـراّ ألن لسل،الرشعي، وإال للزم التس
، ومعصية هذا النهي قبيحـة ًحسنة عقال األمر  رشعيني، كانت طاعة ذلكًوهنيا

 . ، وهكذا فيتسلسلً وهنياً، وهذا احلسن والقبح يستلزم بدوره أمراًأيضاًعقال 
 عـن يف النوع الثاين، وهو احلـسن والقـبح الواقعـان بـصورة منفـصلةّأما 

 املالزمـة ّنإفـاحلكم الرشعي كحسن الصدق واألمانة، وقبح الكذب واخليانة، 
والنهي عنه ًعقال ، وبني قبح الفعل ً، واألمر به رشعاًثابتة بني حسن الفعل عقال

 .  وليس فيه حمذور التسلسل، كام هو واضحًرشعا
 املـريزا أن حـسن االحتيـاط كحـسن يرى: قولنمة ّضحت هذه املقدّإذا ات

رة عن احلكـم الـرشعي، وعليـه ّ يف مرحلة متأخنيالطاعة وقبح املعصية الواقع
 لالستحباب املولوي لالحتيـاط، ًفال يمكن أن يكون حسن االحتياط مستلزما
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مـة ّم يف املقدّ؛ ملـا تقـدًحسنه عقال إىل باالحتياط عىل اإلرشاد األمر  محلّتعنيفي
كـم احلرة عـن ّ مرحلـة متـأخالعقليـة الواقعـة يف األحكـام آنفة الذكر مـن أن

 ؛ للزوم حمذور التسلـسل؛ للحكم الرشعيةرشعي يستحيل أن تكون مستلزمال
 رشعيـني، كانـت طاعـة ً وهنيـاًحسن الطاعة وقبح املعصية إذا استتبعا أمراّألن 
، وهـذا احلـسن ًأيـضاًعقال ، ومعصية هذا النهي قبيحة ًحسنة عقال األمر ذلك

 . ، وهكذا فيتسلسلً وهنياًوالقبح يستلزم بدوره أمرا
العقلية إن كانت واقعة يف مرتبـة  األحكام إن>: املريزا بقوله أشار ىل ذلكإو

 عنهـا يف الرتبـة فقاعـدة ًراّكان احلكم الرشعي متـأخبأن  للحكم الرشعي ّعلةال
إذا كان احلكم العقـيل ّأما  املالزمة بني احلكمني يثبت احلكم الرشعي ال حمالة، و

ة عليه ّرتتبرة عن جعل احلكم الرشعي ومّمرتبة االمتثال التي هي متأخ يف ًواقعا
 عىل جعل ّرتتبفال يمكن االستكشاف وذلك كحكم العقل بحسن االمتثال امل

 وحينئذ فحكـم العقـل يف املقـام بحـسن االحتيـاط ال ،قهّاحلكم الرشعي وحتق
 املرتبـة يمكن أن يستكشف به احلكم الرشعي بمالكه فإن حكم العقل يف هـذه

ر ّ عىل احتامل احلكم املتـأخّرتتبه مّنأرضورة  األحكام  عىل جعلّرتتبحكم م
 .)١(<عن جعله بالرتبة

محـل باالحتياط، وعىل هذا جيـب املولوي  األمر ضح عدم معقوليةّوهبذا يت
ــصوص ال ــة أو الن ــة القرآني ــرةروائي ــىل اإل اآلم ــاط، ع رشــاد بحــسن باالحتي

 .االحتياط
 

 عدم لزوم اللغوية: ّاألول مناقشة الوجه
املولـوي باسـتحباب االحتيـاط لغـو وحتـصيل  األمـر نأم مـن ّإن ما تقـد

                                                 
 .٢٠٤، ص٣ج: جود التقريرات أ)١(
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، االستحباب املولوي لالحتياط فيه احد احتاملـنيّ ألن ، وذلكّ غري تام،حاصل
 .طريقيا ّإم أن يفرض أن االحتياط نفيس وا ّإمومها 

بمعنـى أن جعـل ف، و ما لو فـرض أن مالكـه نفـيسوهّ األول االحتاملّأما 
 عــىل جتنــب املحرمــات الواقعيــة ّتحفظاســتحباب االحتيــاط لــيس ألجــل الــ

فمن ترك مـا >: ألجل مالك آخر، كام لعله يستفاد ذلك من لسانّإنام املحتملة، و
واملعايص محى اهللا فمن يرتع حوهلـا ، اشتبه عليه من اإلثم فهو ملا استبان له أترك

ة ّعىل أن النهي عن ارتكاب املشتبه ألجل خلـق قـوّدال  ال)١(<أن يدخلها شكيو
 ّكلـفوملكة يف النفس قادرة عـىل تـرك املحرمـات املعلومـة، وأن ال يتجـرأ امل

 النكتة يمكـن هه، وعىل أساس هذّ غيّن والبنيّبالتدريج عىل خمالفة املوىل يف املتيق
لزم حمذور اللغويـة؛ الخـتالف  ومن ثم ال ي،جعل أمر مولوي نفيس باالحتياط

 .املالك يف جعل االحتياط
من جعل هذا االستحباب النفيس لالحتياط مـع وجـود  ما الفائدة :إن قيل

 كية من قبل العقل بحسن االحتياط؟ّحمر
الجـتامع ؛ ّكلـفعنـد املكيـة ّاملحرإن الفائدة من ذلك هـو تأكـد  :اجلواب

املولــوي  األمــر آلخــر مــن وا،قــلحــدمها مــن قبــل العأالحتيــاط، لمالكــني 
كـام هـو احلـال يف مجيـع وال حمـذور يف ذلـك، ، حباب النفيس لالحتياطتسباال

ن عىل يشء واحـد، وبالتـايل يتأكـد حكـم ان وأمرااملوارد التي جيتمع فيها مالك
 .العقل باالنبعاث

 .  وبال فائدةًوعىل هذا فاليكون جعل االستحباب النفيس لالحتياط لغوا
 عىل عدم إمكان جعل ّ بعد أن استدل-املريزا النائيني أشار تةىل هذه النكإو

 ًنعم ال مـضايقة يف اسـتحباب االحتيـاط رشعـا>:  حيث قال-االحتياط املويل
بمالك آخر غري ما هو املـالك يف حكـم العقـل باحلـسن مثـل كـون االحتيـاط 
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 ×وله  كام هو املستفاد من ق،ة ملكة النفس عىل التحرز عن املعصيةّ لقوًموجبا
 وألجل ذلك اسـتظهرنا فـيام <تركأمن ترك ما اش به عليه من اإلثم فهو  ا اس بان   >

 .)١(< عىل ما هو عليه من حسنه العقيلًا زائدًمر استحباب االحتياط رشعا
 وهو ما لو فرض أن يكون االحتياط بمـالك طريقـي، - االحتامل الثاينّأما 

ال فبنـاء عـىل هـذا االحـتامل  -الواقعية عىل املالكات ّتحفظبمعنى أن منشأه ال
 .ً أيضاتلزم اللغوية يف جعله

فهـذا يعنـي أن مـالك ، ً ظاهريـاًباالحتيـاط حكـام األمر ملا كان: بيان ذلك
الظاهريـة  األحكـام م من أن مالكّجعل االحتياط هو عني مالك الواقع، ملا تقد

  . عىل الواقعّتحفظفمالك االحتياط هو العني مالك الواقع؛ 
  :يف املقام ثالث حاالت:  ذلك نقولّتبنيذا إ

 بحيـث ال يـرىض ّمهيـةأن يكون مالك الواقع يف غاية من األ :احلالة األوىل
 مـن خـالل ّمهيـة، عنـد ذلـك يـربز هـذه األّاملوىل بتفويته حتى يف حالة الشك

 .وجوب االحتياط
 املـوىل بـني قّيفـر  الواقع يف غاية الضعف بحيـث الّأمهيةأن  :احلالة الثانية
 وعدم االحتياط، وعند ذلك يربز عدم مطلوبية االحتياط بـأن ّاالحتياط للشاك

 .املوىل ال يريد االحتياط ولو استحبابا
أن يفرض اهتامم املوىل بدرجة االحتياط االستحبايب، وحينئذ  :احلالة الثالثة

ضيها التي كـان يقتـكية ّيربز استحباب االحتياط، وعند ذلك سوف تتأكد املحر
 . وعىل هذا األساس فال يلزم حمذور اللغوية،ًحسن االحتياط عقال

باالحتيـاط  األمـر رضُإن فـ>: بقولـه + الـشهد الـصدر أشار ىل هذاإو
ي وهـو حفـظ قـبمالك نفيس فال لغوية كام هو واضح، وإن فرض بمـالك طري

 عـدم املالكات اللزومية الواقعية املتزامحة كام هـو ظـاهر التعبـري باالحتيـاط أو
                                                 

 .٢٠٤ص، ٣ج :جود التقريراتأ )١(
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يكشف عن درجة رجحان  األمر  ملا ذكرناه من أن هذا؛ًاالقتحام فأيضا ال لغوية
أحكامه الرتخيصية، وفائدة  إىل اللزومية عند املوىل بالنسبة األحكام يف مالكات

 باملقـدار الثابـت ّمكلفذلك تأكد حسن االحتياط عند العقل ومزيد حتريك لل
 يكن لو وصله العكس وثبتـت رجحـان الذي مل األمر يف األوامر االستحبابية،

 .)١(<غراض املوىل الرتخيصية أو احتمل ذلك عىل األقلأ
ه عىل كال التقديرين ال لغوية يف جعل استحباب االحتيـاط، ّضح أنّوهبذا يت

اسـتحبابية باالحتيـاط عـىل وعىل هذا فال موجـب حلمـل مـا ورد مـن أوامـر 
 .رشاد حلكم العقل بحسن االحتياطاإل

 عدم لزوم حمذور التسلسل: الوجه الثاينمناقشة 
م أن الوجه الثاين هو أن حكم العقل بحسن االحتياط ال يالزم احلكـم ّتقد

 للـزوم حمـذور التسلـسل، وهـذا الوجـه باطـل صـغرى ؛الرشعي باسـتحبابه
 : وكربى

رة عن احلكـم ّ يف مرحلة متأخنيوهي أن احلسن والقبح الواقع -الكربى ّأما 
ننـا ال أهـي  واملناقشة فيها - عىل طبقهامً رشعياً حكامان يستتبعالرشعي يستحيل أ

 األمــور هــو التسلـسل يف التسلـسل املـستحيلّ ألن ،م بمحـذور التسلــسلّنـسل
 االعتباريـة،األمور يف  التسلسلّأما ما الهناية،  إىل فيها األمر التي يؤولالتكوينية، 

حكـام، التـي األ يفهـو ّإنـام  ن التسلسل يف املقامأ، ومن الواضح ًفليس مستحيال
 .نفس املعترب إىل ف السلسلة فيهايقاإيكون أمر ف، مور اعتباريةأهي 

هـو ّ إنـام ن التسلسل املستحيلإ> :السيد الشهيد بقوله أشار ىل هذا الوجهإو
هو ّ إنام ومن الواضح أن التسلسل الالزم يف املقامتكوينية، ال األمور التسلسل يف
هـي أمـور ّ إنـام التي يلزم تسلـسلها األحكام عتبارية، فإناال األمور تسلسل يف

ًاعتبارية، والتسلسل فيها ليس مستحيال أو غـري الزم؛ ألنـه يمكـن وفـق هـذا 
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ه ينقطع التسلـسل وخيـرج عـن ّالتسلسل يف املقام عندما يرفع املعترب اعتباره فإن
 .)١(<ًكونه تسلسال
املالزمـة بـني حكـم العقـل ، وهـو ًضح بطالن هذا القانون كربوياّوهبذا يت

 .والرشع
 :ييل فكام -ًوهي أن االحتياط حسن عقال - املناقشة يف الصغرىّأما 
االعتباريـة، لكـن املقـام  األمـور منا باستحالة التسلسل حتى يفّ لو سل.١

ليس من صغريات ذلك القانون، وهو ما حكـم بـه العقـل حيكـم بـه الـرشع، 
  اب االحتيـاط مـن طريـق املالزمـة بـنينا ال نريـد أن نثبـت اسـتحبّوذلك ألن

االحتياط العقيل وبني استحبابه الـرشعي، حتـى يقـال بلـزوم التسلـسل، حسن 
 وهو تلك األخبار من قبيـل ّاستحباب االحتياط ثابت بدليله اخلاصّ ألن وذلك

 ونحوها، فكالمنا ليس يف إثبات استحباب االحتيـاط <أخوك دينك، فاحتط  ينك>
 .الكالم يف نفي املانع من ثبوت استحباب االحتياطّإنام  وبقانون املالزمة،

 مـن ًوالدليل عىل أن كالمنا ليس يف استكشاف استحباب االحتياط رشعـا
نا لو أردنـا إثبـات ّطريق املالزمة بينه وبني حكم العقل بحسن االحتياط، هو أن

ىل استحباب االحتياط بقانون املالزمة، للزم أن يكون االستحباب الـرشعي عـ
طبق احلسن العقيل لالحتياط، الذي جيـب بـه إحـراز الواقـع بقـصد القربـة أو 

 به يف األخبار مل تداعي االنقياد، بينام االستحباب الرشعي لالحتياط الذي أمر
أخـوك دينـك، فـاحتط >املستفاد مـن لـسان ّ ألن يؤخذ فيه قصد القربة، وذلك

ك للـتخلص مـن الواقـع  هو مالحظة أطراف الشبهة من الفعل أو الرت<لدينك
 .املشكوك، سواء كان بداعي قريب أو ليشء آخر كأمر الوالد به

 وما حكم العقل ،مر به يف األخبار هو ذات االحتياطُن ما أإ : أخرىبعبارة
 ّالعقـل يـدرك أن كـلّ حيـث إن املوىل، إىل بحسنه هو االحتياط بداعي التقرب
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يف القـانون الـذي ً داخـال ألخبـاراملوىل حسن، فليس املـأمور بـه يف ا إىل بّتقر
 .ه يف موارد حكم العقل باحلسن والقبحّحقق

املولــوي باالحتيــاط يكــشف عــن درجــة مــن اهــتامم املــوىل  األمــر  إن.٢
وهذا جيعل حكم العقل بحسن االحتياط >الواقعية اللزومية  األحكام بمالكات

املالكـات  إذ يكشف عن رجحان املالكات اللزوميـة عـىل ؛ وبمالك أقوىّأشد
الرتخيصية يف مقام التزاحم عند الـشارع، فلـيس احلكـم الـرشعي باالحتيـاط 

م اســتحالته إذا كــان يف سلــسلة ّبــنفس مــالك احلكــم العقــيل باحلــسن ليتــوه
 .)١(<معلوالت األحكام

 

 بعـدما فرغنـا ًياكيفية تصوير االحتياط صغرويف البحث يف هذه النقطة هو 
 . يف النقطة السابقةًعن حسنه واستحبابه كربويا

 يف االحتياط يف العباداتوجه االشكال 
ووجه اإلشكال يف االحتياط يف العبادات ينشأ مـن لـزوم قـصد القربـة يف 

كوكة وعدم العلـم بـاألمر العبادة، ومن الواضح أن قصد القربة يف العبادة املش
 .املحرم واملبطل للعبادةنحو من الترشيع هبا، هو 

يف ّشك نـو - كالـدعاء عنـد رؤيـة اهلـالل-ًا لو كان فعل عبادي: بيان ذلك
 : حالتان لذلكف أم ال، ًاكونه مستحب

أن ّشك نـا نـّمطلـوب، إال أن  الفعـل العبـاديأن نجـزم بـأن :احلالة األوىل
رؤية يف الدعاء عند كام  ؟أم عىل نحو الوجوبعىل نحو االستحباب، أمطلوبيته 

بنحـو أيف أن هـذه املطلوبيـة، ّشك اهلالل حيث نجزم بأصل مطلوبيته، لكـن نـ
ي مثل هذه احلالة يمكن االحتياط؛ وذلك بأن فف االستحباب؟  أميهالوجوب 

                                                 
 .١١٨ص ،٥ج: صول بحوث يف علم األ)١(



 ٣٨٧ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة يف الوظيفة

يف أن ّشك ه بأصـل مطلوبيتـه، وإن كنـا نـّتعلقاملعلوم  األمر يأيت بالفعل بقصد
الفعـل العبـادي اإلتيـان ب ّنإفـ االسـتحباب؟ معىل نحو الوجوب أأمطلوبيته، 

 ًه بأصل مطلوبيته يكفـي يف وقـوع هـذا الفعـل عباديـاّتعلقاملعلوم  األمر بقصد
 .احلالةق االحتياط يف مثل هذه ّ، وبذلك يتحقًوقربيا

 فال نعلم أن هـذا إذا كانت أصل مطلوبية الفعل غري معلومة، :احلالة الثانية
ذ قـد يستـشكل يف إمكـان  فحينئـالفعل مطلوب من الشارع أم غري مطلـوب،

ق إال مع قصد القربـة، وعـىل ّالغرض من العبادة ال يتحقّ ألن االحتياط؛ وذلك
ال تقع إال ً مثال  الصالةّنإفأن يكون بقصد قريب، ّالبد هذا فاالحتياط يف العبادة 

، وعىل هـذا األسـاس فلـو أتـى ًاملوىل، وإال تكون لغوا إىل مع قصد التقرب هبا
قصد القربـة أو ّ ألن ك مطلوبيتها، بقصد القربة، فهو غري ممكن،بالصالة املشكو

ال ّشك ف عىل وجود أمر جزمـي بالفعـل، ويف حالـة الـّيتوق األمر قصد امتثال
يف مطلوبيـة الفعـل، وعليـه فـال ّشك  يـّكلفاملّ ألن يوجد أمر جزمي بالفعل؛

املـوىل  إىل  هبـاًان ما أتى به من الصالة متقربـإ عبادة، بل ّكلفيكون ما أتى به امل
الذي هو إسـناد مـا ال يعلـم - حرمة الترشيع يف، إذ ال فرق ً حمرماًيكون ترشيعا

ه مـن ّاملوىل، وهو ال يعلم أن إىل ً بني الترشيع القويل بأن يسند قوال-ه من املوىلّأن
ه مأمور بـه مـن قبـل املـوىل، ّقصد أنب الترشيع الفعيل بأن يأيت بفعل املوىل، وبني

 . ًيعلم بأمره به، وهذه احلرمة تبطل العبادة جزماوهو ال 
وهـي ، قه يف بعض املواردّضح أن االحتياط يف العبادة اليمكن حتقّوهبذا يت

 .العبادي األمر املوارد التي الجيزم بمطلوبية
 :  فروض ثالثةًر فقهياّ يتصوهأنهو وحتقيق الكالم يف ذلك 

 لقصد يف العبادةرة يف اشرتاط وعدم اشرتاط اّالفروض املتصو
 اجلزمـي، سـواء كـان األمـر  العبادة قصدّصحةيشرتط يف : ّاألول الفرض

 باالحتياط، وبناء عـىل هـذا الفـرض ًاّتعلق بذات العمل ابتداء أو مًاّتعلقماألمر 
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ف ّقصد القربة يتوقـّ ألن يمكن قصد القربة عند اإلتيان بالفعل يف املقام، وذلك
 األمـر اجلزمي موجود، وهـو نفـس األمر هذاعىل وجود أمر جزمي بالفعل، و

فـيمكن . <فـاحتط  ينـك أخـوك دينـك،> الرشعي االستحبايب باالحتياط، كام يف
 .باالستحبايب باالحتياط األمر  أن يقصد امتثال هذاّمكلفلل

 ألنه ألجل يل،ّ باالحتياط هو أمر توصّتعلقاالستحبايب امل األمر نإ :إن قيل
هـو طريقـي، ّإنـام املشكوك، ومل ينشأ من مـالك نفـيس، والواقع  إىل ل بهّالتوص

 بمعنـى أنف االتيان بـه عـىل قـصد القربـة، ّيل ال يتوقّالتوصومن الواضح أن 
 إتيان الفعل املحتـاط بـه ولـو مل يكـن ّمجردباستحباب االحتياط يسقط باألمر 

 بقصد القربة، وعليه فكيف يقصد امتثاله؟
، ً عبادياًباالحتياط مل ينشأ من كونه أمرار  األمقصد لزوم امتثال بأن :أجيب

 األمـر نشأ لـزوم قـصد امتثـالّإنام يل وليس بعبادي، وّبأنه توص: ليشكل ويقال
ًباالحتياط من جهة احتامل كون هذا الفعل أمرا عباديا ومطلوبا واقعـا، ألجـل  ً ً ً

لتـي ق العبـادة اّاالستحبايب باالحتياط، كي تتحق األمر من قصدّالبد ذلك كان 
 قـصد القـريبالضح أن ّوعـىل هـذا االسـاس يتـ ًا مطلوبـة واقعـا،ّنحتمل أهنـ
باالحتيـاط،  األمـر نشأ من ناحيـة عباديـة نفـسي يف باب العبادات مل لالحتياط

حيـث ، العمـل العبـادي : أينشأ من ناحية احتامل عبادية مـا حيتـاط فيـهّإنام و
ًنحتمل كونه عبادة ومطلوبا واقعا هذا الفرض صحيح، لكـن ن ضح أّوهبذا يت ،ً

 .ضح يف الفرض اآليتّنه كام يتميوجد جواب أوىل 
بام فيه الـداعي ،  العبادةّصحة كفاية مطلق الداعي القريب يف :الفرض الثاين

ق التقـرب ّاملحتمـل حيقـ األمر ك عنّأن التحر : أياالحتاميل، األمر الناشئ من
ف وقـوع الفعـل عبـادة عـىل ّقـاجلزمي املعلوم، وعليه فـال يتو األمر قهّكام حيق

املحتمل، فيأيت بالفعـل حينئـذ  األمر افرتاض أمر معلوم، بل يكفي قصد امتثال
 .بنية رجاء املطلوبية



 ٣٨٩ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة يف الوظيفة

 ّ الـذي عـرب-يف املتن ، + الشهيد الصدر إليه وهذا الفرض هو ما ذهب
 - الكـربىّأمـا  وهو صحيح كربى وصغرى، -لّعنه بأنه أوىل من الفرض األو

الفقه، حيـث  إىل  فتنقيحها موكول-اجلزمي يف العبادة األمر رتاطوهي عدم اش
ًه ال حيتمل فقهيا اشرتاط أزيد من مطلق الداعي القـريب يف بـاب ّثبت يف الفقه أن

 .العبادات
ه من أن االنبعاث مـن الـصورة االحتامليـة ّق يف حملّالصغرى فلام حتقّأما  و

ًذاتـا، ال جعـال حتـى نحتـاجألمر املوىل تقرب إليه؛ ألنه مظهر لإلخالص   إىل ً
 إليـه  ما هو مظهر لإلخـالص للمـوىل يوجـب التقـربّدليل عىل اجلعل، وكل

 .ًجزما، ومل ينازع أحد يف ذلك
 عـىل أن ين اإلشكال املذكور مبنـإالتحقيق أن يقال >: وبتعبري السيد اخلوئي

كـذلك، مـر  األاجلزمي وليس األمر فة عىل اإلتيان به بقصدّعبادية الواجب متوق
 ومن الواضح أن اإلتيان بالعمـل ،املوىل إىل  إضافتهّجمرد ءإذ يكفي يف عبادية اليش

برجاء املحبوبية واحتامل أمر املوىل من أحسن أنحاء اإلضافة، واحلاكم بذلك هـو 
اجلزمـي، إذ ربـام يكـون  األمـر العقل والعرف، بل هو أعىل وأرقـى مـن امتثـال

 حمتمل يف فرض عدم وصـول العقاب، وهو غري ألجل اخلوف من إليه االنبعاث
أن اعتبـار اجلـزم عـىل  إىل ًتيان بالعمل برجاء املطلوبية، هـذا مـضافاواإلاألمر 

 .)١(<هّن كام ذكر يف حملّ بصورة التمكّتقدير التسليم خمتص
] العبـادات[ فبنـاء عـىل االكتفـاء يف التقـرب هبـا> :ق العراقـيّوقال املحق

املحتمل رجاء، فال إشكال فيـه إلمكـان ذلـك ] أمرها[عي بدا] إتياهنا [ّمجردب
 .)٢(<ًرشعا] رجحانه[ عن ًفضالًعقال  ًفيها ولو مل يكن االحتياط فيها راجحا

أن التقـرب االحـتاميل برجـاء  إىل + قـني كـاملريزاّنعم ذهب بعض املحق
                                                 

 .٣١٦ص، ٢ج: صول األ مصباح)١(
 .٢١١، ص٢ج: صول مقاالت األ)٢(
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 صدقبن من التقرب ّه مع التمكّأن : أياملطلوبية يف طول التقرب باألمر اجلزمي،
ل ممـا ّفتحص>: ، حيث قالاالحتاميل األمر اجلزمي ال يمكن التقرب بقصداألمر 

 عند الرشع ً مولوياً عند العقل وحمبوباًذكرناه أن االحتياط املحكوم بكونه حسنا
وجيري يف العبادات كام جيـري يف غريهـا ملـا عرفـت مـن كـون اإلتيـان برجـاء 

الـواقعي  األمـر ن من جعلّعدم التمك عند ّتعبداملحبوبية من وجوه املقربية وال
تكلف االلتزام باستحباب نفس العمل املوافـق  إىل  من دون احتياجًبنفسه داعيا

 .)١(<ه غري صحيح كام عرفتّالواقعي مع أن األمر ّتعلقمل
يـشرتط يف وهـو  -م ّ املتقـداجلواب أوىل من اجلـوابهذا ضح أن ّيت وهبذا

 بذات العمـل ابتـداء ًاّتعلقم األمر اء كاناجلزمي، سو األمر  العبادة قصدّصحة
أن الفعـل العبـادي ال  إىل يـذهبهذا اجلـواب ّ حيث إن - باالحتياطًاّتعلقأو م
 بنيـة رجـاء )الفعل العبـاي (تيان بهمر جزمي، بل يكفي اإلأف عىل وجود ّيتوق

 .املوىل إىل ق التقربّوبه يتحقاملطلوبية، 
، ال ًابتـداء بذات العمل ّتعلقمي املاجلز األمر  يشرتط قصد:الفرض الثالث

 . باالحتياطّتعلقامل األمر قصد
 االحتياط يف العبـادة الشـرتاط ّصحةوعىل هذا الفرض ال إشكال يف عدم 

 . بذات العمل ابتداءّتعلقاجلزمي امل األمر قصد
ويف جريان ذلك يف العبادات عنـد >: يف الفرائد + قال الشيخ األنصاري

ّالبـد العبادة ّ ألن العدم،: وجوب وغري االستحباب وجهانبني ال األمر دوران
 .)٢(ً< أو إمجاالًفة عىل العلم بأمر الشارع تفصيالّفيها من نية التقرب املتوق

                                                 
 .٢٠٧ص٢ج: جود التقريراتأ )١(
 .١٥١، ص٢ج: صول فوائد األ)٢(
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 .ً اإلمكان ثبوتا:أي <يف إمكان جعل االستحباب املولوي>: +  قوله•
ألة احتيـاط يطلـق عـىل مـس .<استقالل العقل بحـسن االحتيـاط>:  قوله•
 . نتيجة حلكم العقل باالنقياد، وهي عىل عكس مسألة التجريّكلفامل

والـواقعني يف  نيالعقليم املسلك القائل بأن احلسن والقبح ّوقد تقد>: قوله •
م يف احللقة الثانية يف بحث املالزمة بني احلسن والقبح واألمر ّتقد .<هذه املرحلة

 احلسن والقبح العقليني والـواقعني بعـد ):هذه املرحلة( واملقصود من  .والنهي
 .ً رشعياًام اليستتبعان احتياطاّفإهنالرشعية،  األحكام ترشيع

 

 : يقع الكالم يف استحباب االحتياط يف نقطتني •
 .  يف الشبهات البدويةًيف إمكان جعل االحتياط رشعا: النقطة األوىل
 .لبحث يف بعض الصغريات وهي االحتياط يف العباداتا: النقطة الثانية

وأنـه ًعقـال أن االحتيـاط حـسن  إىل ذهـب املـشهور: النقطـة األوىلّأما  •
 عـىل وجـوب خبـاري هبـا األّ باألخبـار التـي اسـتدلًكاّ متـس؛ًمستحب رشعا

 .االحتياط
عـدم إمكـان إىل  + قـني ومـنهم املـريزا النـائينيّ ذهب مجلة مـن املحق•

من محل األخبار اآلمرة باالحتيـاط عـىل ّالبد ، ولذا ً االحتياط مولويااستحباب
 عـىل عـدم إمكـان ّحكم العقـل بحـسن االحتيـاط، وقـد اسـتدل إىل اإلرشاد

 : ومعقولية ذلك بوجهني
ــاط :ّاألول الوجــه الغــرض مــن االســتحباب ّ ألن ؛لغويــة جعــل االحتي

الحتياط، وهذا غـري معقـول؛  باّكلفك يلزم املّإجياد حمرا ّإمالرشعي لالحتياط 
 .ًألنه خلف كونه مستحبا
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ك غري ملزم باالحتياط، وهو حتصيل حاصل؛ لكفايـة ّألجل إجياد حمرا ّإمو
 .احتامل التكليف الواقعي املشكوك

حسن االحتياط كحسن الطاعـة وقـبح املعـصية، واقعـان يف  :الوجه الثاين
 للحكـم ةتكون مستلزمرة عن احلكم الرشعي، وعليه يستحيل أن ّمرحلة متأخ
 .  للزوم حمذور التسلسل؛الرشعي

فحاصلها أن استحباب : ّاألول مناقشته للوجهّأما  املريزا، صنّف ناقش امل•
 .طريقيا ّإم أن يفرض أن االحتياط نفيس وا ّإماالحتياط فيه احتامالن ومها 

ل ، فال يلزم حمذور اللغوية؛ الختالف املـالك يف جعـًا كان مالكه نفسينإف
 .كية الجتامع مالكني فيهّاالحتياط، مما يوجب تأكد املحر

منـشأه ّألن ؛ وإن كان االحتياط بمالك طريقي، فـال يلـزم حمـذور اللغويـة
 الواقع بحيـث ّأمهيةاالحتياط يكشف عن ّ ألن  عىل املالكات الواقعية،ّتحفظال

 .م اللغويةكية وتقوى، فال تلزّ وعند ذلك تتأكد املحر،ال يرىض املوىل بتفويته
 : مناقشة الوجه الثاين فهي ما ييلّأما 
 هـو يفّ إنـام التسلـسل املـستحيل ألن   ؛م بمحذور التسلـسلّ إننا ال نسل.١

 .االعتباريةالتكوينية، ال األمور 
االعتباريـة، لكـن املقـام  األمـور منا باستحالة التسلسل حتى يفّ لو سل.٢

 العقـل حيكـم بـه الـرشع، ليس من صغريات ذلك القانون، وهو ما حكـم بـه
نريد أن نثبت استحباب االحتياط من طريق املالزمة بـني حـسن  نا الّوذلك ألن

 .االحتياط العقيل وبني استحبابه الرشعي
 استحباب االحتياط يف العبادات : النقطة الثانية•

 بعدما فرغنا عن ًالبحث يف هذه النقطة هو كيفية تصوير االحتياط صغرويا
 يف النقطة السابقة، ووجـه اإلشـكال ينـشأ مـن لـزوم ًبه كربوياحسنه واستحبا

قصد القربة يف العبادة، ومن الواضح أن قصد القربة يف العبـادة املـشكوكة هـو 
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 .نحو من الترشيع املحرم واملبطل للعبادة
 :  فروض ثالثةًر فقهياّوحتقيق الكالم يف ذلك أن يتصو

 اجلزمـي، سـواء كـان األمـر  العبادة قصدّصحةيشرتط يف  :ّاألول الفرض
 باالحتياط، فيمكن قصد القربة عنـد ًاّتعلق بذات العمل ابتداء أو مًاّتعلقماألمر 

الـرشعي  األمـر اجلزمي موجود، وهو نفس األمر ّ ألناإلتيان بالفعل يف املقام،
 .االستحبايب باالحتياط

 الـداعي  العبادة مطلق الداعي القريب بام فيـهّصحةيكفي يف  :الفرض الثاين
ق التقـرب كـام ّاملحتمل حيق األمر ك عنّأن التحر : أياالحتاميل، األمر الناشئ من

، +الـشهيد الـصدر إليه  وهذا الفرض هو ما ذهب،اجلزمي املعلوم األمر قهّحيق
 .لّ عنه بأنه أوىل من الفرض األوّعربويف املتن، 

 بـذات ّتعلقاجلزمي امل األمر  العبادة قصدّصحةيشرتط يف  :الفرض الثالث
 االحتيــاط يف ّصــحة وعــىل هــذا الفــرض ال إشــكال يف عــدم ،ًالعمــل ابتــداء

 . العبادات
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 الوظيفة العملية يف حالة الشك
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 ّقاعدة منجزية العلم اإلمجايل .١
 ّأركان منجزية العلم اإلمجايل .٢
 إلمجايلّتطبيقات منجزية العلم ا. ٣
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ّالفرق بني الشك البدوي والشك املقرون بالعلم اإلمجايل • ّ 
 الفرق بني العلم اإلمجايل والعلم التفصييل •
 أقسام العلم اإلمجايل بالتكليف •
 بحث القطع ويف األصول مالفرق بني العلم اإلمجايل يف  •
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ّتقدم الكالم يف حتديد الوظيفة العملية يف حاالت الـشك البـدوي ّ  ّجـرد املّ
ًواآلن نتكلم عن الـشك يف التكليـف حيـنام يكـون مقرتنـا. عن العلم اإلمجايل ّ ّ 

 .ّولوج يف البحث ينبغي بيان بعض املقدماتبالعلم اإلمجايل، وقبل ال
ّّ 

 ّسمىويـ،  لون مـن العلـمّحمض غري ممتزج بأيّ هو شك :ّالشك البدوي •
ّ، وللشك البدوي أنحاء متعددةالبدوي أو االبتدائيّالشك ب ّ: 

 ،الـشبهة الوجوبيـةّ، ويسمى بّ الشك بني الوجوب واإلباحة:ّالنحو األول
  .يف وجوب صالة العيدّكالشك 

ّ الشك بني احلرمـة واإلباحـة، ويـسمى بالـشبهة التحريميـة، :النحو الثاين ّ
 .يف حرمة التدخنيّكالشك 

ّ الشك :ّالشك بني الوجوب واحلرمة واإلباحة، ويطلق عليه :النحو الثالث
 .ً معا واإلباحةالبدوي يف الوجوب واحلرمة

علم باجلامع مع شـكوك بعـدد أطـراف العلـم، فهو  )١(العلم اإلمجايلّما أ •
ّوكل شك يمث ّ ّ من احتامالت انطباق اجلامع، ومـورد كـل واحـد مـن ًل احتامالّ

الواقـع املجمـل ّأمـا ّهذه االحتامالت يسمى بطرف من أطراف العلم اإلمجايل، 
صالة الظهر ّإما  يف وجوب ّكام لو شك، املعلوم باإلمجالفيطلق عليه ّاملردد بينها 

 يف أن ّ، لكنـه يـشكًجزمامها احدإ صالة اجلمعة، فهنا علم إمجايل بوجوب ّوإما
 . واحد منهامّالواجب أي

                                                 
 الفلسفة ففيه تفاصيل ال  يفمجايل والعلم اإلصول يف علم األمجايلا الفرق بني العلم اإلّ أم)١(

 .آخر املقطع الالحقض هلا يف ّتناسب املقام؛ لذا نتعر
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ّتقدم يف املقدمة األوىل أن العلم اإلمجايل هو  علم باجلامع مع شـكوك بعـدد ّ
 .ّ تردد أو غموضّلم التفصييل فهو العلم الذي ليس فيه أيالعّأما  ،أطراف العلم

ذهـب  حيـث وقد اختلف األعالم يف الفرق بني العلم التفصييل واإلمجايل،
  يف العلـم، هـو العلم التفصييل واإلمجـايلأن الفرق بني إىل + ّاملحقق العراقي

ّتعلـق  يعلـوم، بمعنـى أن امل يف العلمـني املعلـوم واحـدوليس يف املعلـوم؛ ألن
ًبالواقع سواء كان علام  تفصيليا أم أمجاليا ً ، والفرق بينهام يف العلم واالنكـشاف، ً
يف ّأمـا ّتـردد فيـه،  غمـوض وال  الًاّففي العلم التفصييل يكون االنكشاف تامـ

ّالعلم اإلمجايل فاالنكشاف غري واضح وفيه غمـوض وتـردد، كـام سـيأيت بيانـه 
 .ًالحقا

فذهب إىل أن الفرق بينهام لـيس يف نفـس العلـم  )١( + املريزا النائينيّأما 
واالنكشاف؛ ألن العلم هو متام االنكشاف وال إمجال فيه، ولكن الفـرق بيـنهام 

 ترديـد فيـه وال ن كـان املعلـوم الإّمن ناحية املعلوم الذي تعلـق بـه العلـم، فـ
، ّ، كالعلم بوجوب الصالة أو الصوم عىل املكلـفً تفصيلياًغموض فيكون علام

ًإذا كان املعلوم مردداّأما   كـالعلم ً إمجاليـاً بـني طـرفني أو أطـراف فيكـون علـامّ
 .)٢(صالة اجلمعة أو الظهرّإما بوجوب 

 

ًأن العلم بالتكليف واإللزام قد يكون علام تفصيليا وقد يكون علام  ال خيفى ًً
 : قسام ثالثةوالعلم اإلمجايل يكون عىل أ .ًإمجاليا
ّ، كـام إذا علـم بـالوجوب وتـردد بـني أن العلم اإلمجايل بنوع التكليـف .١

                                                 
 .٧٥ص ،٢ج: صول انظر فوائد األ)١(
 .ه عند البحث يف اجتاهاتمجايل عن حقيقة العلم اإلًالّ سيأيت البحث مفص)٢(
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ّ الصالة متاما أو الصالة قرصا، أو علم باحلرمة وتردد بني أن يكون هّيكون متعلق ً ً
ّمتعلقها هذا املـائع أو ذاك، أو علـم بـالوجوب وتـردد بـني أن يكـون متعلقـه  ّّ

 . دون السورةالصالة مع السورة أو الصالة من
ٍالعلم اإلمجايل بجنس التكليف املتعلق بأمر واحد .٢ ، كام إذا أحرز صـدور ّ

 ودار بني كونه وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل وبـني ، من املوىلّخطاب إلزامي
ّومن الواضـح أن هـذا القـسم يرجـع إىل الـشك يف  .كونه حرمة الدعاء كذلك

 .  واملرجع فيه هو الرباءة،التكليف
ّالعلم اإلمجايل بجنس التكليف املتعلـق بـأمرين أو أمـور، كـام إذا علـم  .٣

 ودار أمـره بـني وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة ،من املوىلّلزامي بصدور خطاب إ
 .اهلالل وحرمة رشب التتن

ّ مـن الـشك يف التكليـف ليكـون ّعـدُيأوقد وقع اخلالف يف هـذا القـسم، 
ّ من الشك يف املكلممرجعه إىل الرباءة، أ  ّف به كي يدخل يف حمل النزاع؟ّ

ّذهب الشيخ األعظم األنصاري إىل أنه من الشك يف التكليف، ال املكلـف  ّ
ّاملوضع الثـاين يف الـشك يف املكلـف بـه مـع العلـم بنـوع >: + به، حيث قال ّ

 . )١(< ويشتبه احلرام أو الواجب،التكليف، بأن يعلم احلرمة أو الوجوب
 

 :صول عىل بحث العلم اإلمجايل يف موضعنيدرج علامء األ
 .، حيث بحثوا هناك املنع عن املخالفة القطعية يف مباحث القطع:لّواأل

 يف مبحث االشتغال مـن األصـول العمليـة، حيـث بحثـوا يف هـذا :الثاين
 . جياب املوافقة القطعيةاملوضع املنع عن املخالفة االحتاملية املساوق إل

 :وذكروا بعض الوجوه لبيان السبب يف بحث العلم اإلمجايل يف موضعني
                                                 

 .١٩٥، ص٢ج: فرائد األصول)١(
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 ينصار ما ذكره الشيخ األ.١
،  يف حرمة املخالفة القطعيـةّتامة ّعلة مجايل العلم اإلأنالشيخ األعظم يرى 

 :وعىل هذا يكون للعلم اإلمجايل مرتبتان،  املوافقة القطعيةٍومقتض لوجوب
 القطعيـة، حرمة املخالفـة إىل بالنسبةّتام ال العلم اإلمجايل  تأثريتبة مر:وىلاأل

 .القطعوالبحث يف هذه املرتبة يناسب مبحث 
وجـوب املوافقـة وهـو  العلـم اإلمجـايل ل جعل املانع عن تأثري مرتبة:الثانية

 العلم فال يلزم يف البحث عن، وعىل هذا املناسب للبحث عنه يف باب االشتغال
 . يف املقامنيإلمجايل التكرارا

ًن املعلوم إمجاال هل هو كاملعلوم بالتفصيل إ>: وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله
تارة يف اعتباره من حيث إثبـات التكليـف : يف االعتبار، أم ال؟ والكالم فيه يقع

ّبه، وأن احلكم املعلوم باإلمجـال هـل هـو كـاملعلوم بالتفـصيل يف التنجـز عـىل 
؟ وأخـرى يف أنـه بعـدما ثبـت التكليـف بـالعلم ًهو كاملجهول رأسا أم ّاملكلف،

 ّالتفصييل أو اإلمجايل املعترب، فهل يكتفى يف امتثاله باملوافقة اإلمجالية ولو مع تيـرس
 العلـم التفـصييل، فـال جيـوز إكـرام ّتعذرالعلم التفصييل، أم ال يكتفى به إال مع 

 زيد بالتفصيل، وال فعـل الـصالتني ن من معرفةّشخصني أحدمها زيد مع التمك
يف ثوبني مشتبهني مع إمكان الصالة يف ثوب طاهر؟ والكـالم مـن اجلهـة األوىل 

 :يقع من جهتني، ألن اعتبار العلم اإلمجايل له مرتبتان
 . حرمة املخالفة القطعية: األوىل
 .وجوب املوافقة القطعية: والثانية
ّالـشك هي مسألة الرباءة واالشتغال عنـد  يف املرتبة الثانية ّتكلمل للّواملتكف

 .)١(< يف املرتبة األوىل ّتكلمالّول فاملقصود يف املقام األ،  بهّكلفيف امل
                                                 

 .٦٩ص ،١ج :صول فرائد األ)١(
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 ماذكره صاحب الكفاية. ٢
 املناسـب للبحـث عنـه يف القطـع هـو  إىل أن+ صـاحب الكفايـةذهب 

كـم ٍ العلم اإلمجايل مقتض لثبـوت احلهل:  العلم اإلمجايل، أيالبحث عن تأثري
فـإن كـان  ؟ّتامـة ّهـو علـةحلرمة املخالفة القطعية ووجوب املوافقة القطعية أم 

 لعدم معقولية العملية؛ فال وجه للبحث عنه يف باب األصول ّتامة الّعليةبنحو ال
 فيناسـب ذكـره يف بـاب ،القتـضاء ان كان بنحوإوًأصال، جياد املانع عن تأثريه إ

حرمـة املخالفـة القطعيـة النـسبة إىل ث عـن جعـل املـانع لـه باالشتغال للبحـ
 بنحـو  العلـم اإلمجـايلكون تأثريّووجوب املوافقة القطعية، وحيث إنه بنى عىل 

أن يبحث يف مبحث األصول العلمية عن املانع عـن حرمـة ّ البد ، إذناالقتضاء
 .املخالفة القطعية ووجوب املوافقة القطعية

لقطع التفصييل بـالتكليف د عرفت كون اق>: بقوله + إليه وهذا ما أشار
 مجايلفهل القطع اإل، ًنفياًإثباتا أو ال تكاد تناله يد اجلعل ، هّتنجز لّتامة ّعلةالفعيل 
، إن التكليف حيث مل ينكشف به متام االنكشاف: ربام يقال، فيه إشكال؟ كذلك

ذن مـن الـشارع بمخالفتـه جاز اإل، وكانت مرتبة احلكم الظاهري معه حمفوظة
ّ إمجاال إنـام وحمذور مناقضته مع املقطوعً قطعا، بلً احتامال هـو حمـذور مناقـضة ً

 ؛بـل الـشبهة البدويـة، احلكم الظاهري مع الواقعي يف الشبهة غـري املحـصورة
ذن باالقتحـام يف رضورة عدم تفاوت يف املناقضة بـني التكليـف الـواقعي واإل

 عنـه ّيهام كان به التفيص عن املحذور فّفام به التفيصًأصال، خمالفته بني الشبهات 
، ًسـابقا إليـه وقد أرشنـا، كام ال خيفى، ًيف القطع به يف األطراف املحصورة أيضا

 .ًالّويأيت إن شاء اهللا مفص
، ّتامـة الّعليـةال يف ال،  االقتـضاءّجمرد كالتفصييل يف مجايلنعم كان العلم اإل

 كان يف أطراف كثرية كامًعقال، لو مل يمنع عنه مانع ًأيضا  التكليف ّتنجزفيوجب 
ّكـل (  كام هو ظـاهر،ذن الشارع يف االقتحام فيهاإكام يف ً، أو رشعا غري حمصورة
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 .)١(<)يشء فيه
 يف مجـايل آخر يف املقام وهـو أن البحـث يف العلـم اإلًاويمكن أن نربز وجه
 حلرمـة املخالفـة مجـايليـة العلـم اإلّمنجز يف البحـث يف ّمباحث القطع خيـتص

 .ا يكون من املناسب أن تبحث هذه احليثية يف مباحث القطعالقطعية، لذ
 وعـدم إمكـان – العملية فيتمحـور حـول جريـان صولالبحث يف األّأما 
 لذا ناسب البحث يف هـذه احليثيـة ؛ه املشكوكةأطرافن يف ّ املؤمصلاأل -جريان
 . العمليةصوليف األ

قـرتن بـالعلم املّالـشك وعىل هذا وقع البحث يف حتديد الوظيفـة يف حالـة 
 : اإلمجايل يف ثالثة فصول

 .مجايلية العلم اإلّمنجزيف أصل قاعدة : ّولالفصل األ
ًفلو علم املكلف إمجاال بوجوب  صـالة اجلمعـة أو الظهـر، فهـل حيكـم ّإما ّ

 وإذا حكم بالتنجيز فهـل حيكـم بتنجـري كـال ؟ّالعقل أن هذا العلم اإلمجايل منجز
 ؟م تنجيز أحد األطراف، أي حرمة املخالفة القطعية أ)املوافقة القطعية(الطرفني 

ّيبحث هذا الفصل حول بيان معنى منجزية العلـم اإلمجـايل : بعبارة أخرى
 .وبيان حدودها ومقدارها

ّوقد كرس هذا الفـصل للبحـث يف بيـان . يف أركان القاعدة: الفصل الثاين
ٍّأركان ورشوط قاعدة منجزية العلم اإلمجايل، وأن اختالل أي  من هذه االركان ّ

ّوالرشوط يكون موجبا الختالل منجزية العلم اإلمجايل ً. 
يدور البحـث فيـه عـن بعـض و. يف تطبيقات هذه القاعدة: الفصل الثالث

 ووقع اخلالف فيها من حيـث كوهنـا مـن ،املوارد التي فيها نوع غموض وإهبام
 .ّمصاديق قاعدة منجزية العلم اإلمجايل

                                                 
 .١٢٥ص :صولكفاية األ )١(



 
 
 
 
 

 

 

ّ  

 

 
 ّأصل منجزية العلم اإلمجايل بقطع النظر :ّاألمر األول •

 ّ عن األصول املؤمنة
ü ّمنجزية العلم اإلمجايل حلرمة املخالفة القطعية 
ü ّمنجزية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية  
ü األصول والفلسفةي علمالفرق بني اإلمجايل يف  
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 :البحث يف هذا الفصل يقع يف ثالثة أمور
يـة بقطـع ّنجزية العلم اإلمجايل ومقـدار هـذه املّمنجزيف أصل : ّاألمر األول

 .، كأصالة الرباءةّؤمنةالنظر عن األصول الرشعية امل
ًثبوتا يف جريان األصول يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل وعدمه : األمر الثاين

 يف أطـراف ّؤمنـةأي هل يمكن جريان األصـول العمليـة الـرشعية امل، ًإثباتاأو 
 العلم اإلمجايل بلحاظ عامل اإلمكان، وكذا بلحاظ عامل الوقوع أم ال؟

 هـل : يف بعـض األطـراف، أين األصـول العمليـةيف جريا: األمر الثالث
 ّيمكن جريان األصول العملية الرشعية املؤمنة يف بعض أطراف العلم اإلمجايل؟

 

 

 ومقـدار هـذه ،ية العلم اإلمجايلّمنجز أصل يدور البحث يف هذا األمر حول
 .ّؤمنةية بقطع النظر عن األصول الرشعية املّنجزامل

جـه عـىل ّيتّومن الواضح أن البحث يف منجزية العلـم اإلمجـايل وعـدمها، 
شـبهة مـن أطـراف العلـم ّ كل دة قبح العقاب بال بيان، وذلك ألنمسلك قاع
 لعدم متامية البيان فيها، وعـىل ؛ن عنها بقاعدة قبح العقاب بال بيانّاإلمجايل مؤم

يـة العلـم اإلمجـايل ومـدى ّمنجز مـن البحـث عـن حـدود ّهذا األساس فالبد
 .إخراجه ألطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب بال بيان

طـرف ّ كـل ّنإ، ف)ية االحتاملّمنجزالطاعة وّحق ( صنّف مسلك املا عىلّأم
 .اقرتانه بالعلم اإلمجايل بنفسه، بقطع النظر عن ّمنجزمن أطراف العلم اإلمجايل 

ّفعىل مسلك حق الطاعة ال يبقى جمال للبحث عن منجزية العلـم اإلمجـايل  ّ
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ّة القطعيـة، فـإن ًها؛ لوجوب املوافقة القطعية، فضال عن حرمة املخالفـدوحدو
ّمنجـز بنفـسه، ) ًصالة اجلمعـة وصـالة الظهـر مـثال(كال طريف العلم اإلمجايل 

 . ُوالبد من اإلتيان بكلتا الصالتني، سواء وجد العلم اإلمجايل أم ال
ّ يبحـث عـىل مـسلك حـق الطاعـة أمـران، األول،نعم يف مـدى جريـان : ّ

 يف مـدى جريـان األصـول :ّاألصول املؤمنة يف مجيع األطراف وعدمه، والثـاين
 .العملية يف بعض األطراف وعدمه

قاعـدة قـبح العقـاب بـال  مسلك  عىلً البحث بناءّتصوعىل هذا سوف خي
بيان، ومعرفة أن التنجيز للعلم اإلمجايل بأي مقدار، هـل ينجـز لكـال الطـرفني 

ار ّأم أن منجزية العلم اإلمجايل بمقد) اجلمعة والظهر(ولزوم اإلتيان بالصالتني 
 .اإلتيان بأحد األطراف، ومن ثم جيوز ترك إحدى الصالتني

 ،قبح العقاب بـال بيـانّوالبحث يف منجزية العلم اإلمجايل عىل أساس قاعدة 
 .وجوب املوافقة القطعية وأخرى بلحاظ حرمة املخالفة القطعيةتارة يكون بلحاظ 

 

ّالعلم باجلامع حجة ومنجز؛ ألنه معلوم وقد تم البيان عليـه، ّال شك يف أن  ّ ّ
ًوإذا كان علام وبيانا ، عىل مجيع مباين العلم اإلمجايل، ّ تنجزهشكال يف إ فهذا مما الً

 .العلم اإلمجايل إىل العلم باجلامع أو العلم بالواقع ّسواء كان مرد
في اإلتيـان بأحـدمها ّاألول فواضح؛ ألن اجلامع هو أحد الطرفني، فيكّأما 

هو ترك للجـامع، واملفـروض أن اجلـامع ً تركهام معا ّ؛ ألنًجيوز تركهام معا وال
  .ّمعلوم ومنجز

ً فاجلامع منجـز أيـضا-ّ أي العلم اإلمجايل متعلق بالواقع- الثاينّوأما ؛ ألنـه ّ
ًقد تم البيان عليه؛ وذلك ألن اجلامع معلوم ضمنا ، ويصدق عليـه عنـوان ً حتامّ

 ).أي اجلامع(ه ّ فيحكم العقل بتنجز<دمهاحأ>
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 إال بمخالفــة مجيــع أطــراف العلــم ّتحقــقّوحيــث إن خمالفــة اجلــامع ال ت
باإلتيان بفرد واحد مـن اجلـامع، فلكـي ال نقـع ّتم  اجلامع يّحتققن إاإلمجايل؛ و

بمخالفة اجلامع الجيوز ترك مجيـع األفـراد، ألن يف تـرك مجيـع األفـراد خمالفـة 
ّمع املعلوم، الذي حيكـم العقـل بتنجـزه، وهـذا هـو معنـى حرمـة قطعية للجا

 .املخالفة القطعية للتكليف املعلوم بالعلم اإلمجايل
 

الـسؤال ز حرمة املخالفة القطعية، يـأيت ّبعد أن عرفنا أن العلم اإلمجايل ينج
ملوافقة القطيعية، أي أن العلم اإلمجايل هـل ّعن منجزية العلم اإلمجايل لوجوب ا

ّ أم ينجـز كـل أطـراف - باإلتيا ن بفرد واحـدّتحققالذي ي - ينجز اجلامع فقط
ًز وجوب صالة اجلمعة ووجوب صالة الظهر معـا، وهـو ّالعلم اإلمجايل، فينج

هنـا وقـع اخلـالف يف تنجيـز العلـم لوجـوب معنى وجوب املوافقة القطعية؟ 
 : ًية عقال إىل ثالثة مذاهباملوافقة القطع

 إىل عـدم اقتـضاء العلـم )٢(ّ وتبعه املحقق اخلوئي)١(يذهب املريزا النائين. ١
 .اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية

 املوافقة القطعية، لكـن وجوب ذهب البعض إىل اقتضاء العلم اإلمجايل ل.٢
 :  باالقتضاء اختلفوا فيام بينهم إىل قسمنينيالقائل

 إىل أن اقتضاء العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية بنحو ضهمبعفذهب 
 الذي نسب ذلـك إىل بعـض )٣(ّ كام هو معروف عن املحقق العراقيّتامةية الّالعل

 .+ كلامت الشيخ األعظم
                                                 

 .٢٤٢، ص٢ج:  أجود التقريرات)١(
 .٣٤٨، ص٢ ج: مصباح األصول)٢(
 .٣٠٧ص :اجلزء الثالثالقسم الثاين من :  هناية األفكار)٣(
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، كـام نـسب ّتامـة الّعليـة إىل أن االقتضاء ليس بنحو الواوالبعض اآلخر ذهب
 .بيانه يف املبحث اآليتيأيت  بعض كلامته، كام ًذلك إىل الشيخ األعظم أيضا بلحاظ

ّوربط بعض املحققني مسألة تنجيز العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية 
 ؟ًعقال، بحقيقة هوية العلم اإلمجايل، وهل هـو علـم باجلـامع أم علـم بـالواقع
 ّوعىل هذا األساس البد من بيان االجتاهات يف تفـسري العلـم اإلمجـايل واملبـاين

 .  ضوء تلك املباينيف مقدار التنجيز ّ، ثم نبنيهاملختلفة في
 

 بـني ًااك فرقـنـ يتـضح أن هبعدما عرفنا املراد من العلم اإلمجايل يف املقـام،
ليـك إ يف علـم الفلـسفة، ومجـايل وبني العلم اإلصول يف علم األمجايلالعلم اإل

 :عض الفروق بينهامب
يف ّغـري مركـب، بسيط   املبحوث عنه يف الفلسفة هو علممجايلالعلم اإل. ١

ّل عـن عـدة مـن أسُبحال الشخص الـذي يـ له ّومثلوا ،عني الكشف التفصييل
ًعلم هبا مجيعا علام يقينيا بالفعل، هبا، فهو يعلم ياملسائل التي  ًّ ّيـز لكن مـن دون متً

ّ وإنام حيصل التميز والتفصيل باجلواب، كأن مـا ،لبعضها من بعض وال تفصيل ّ ّ
ٌ فهو من جهة علم إمجـايل ،نبع وجتري منه التفاصيلي من بسيط العلم منبع هعند

ٌفيه كل التفاصيل؛ ألن املجتهد قبل أن جييـب عـن األسـئلة يكـون لديـه علـم  ُ ّ ّ
 وبتعبـري صـدر املتـأهلني .ُ جييـب بالتفاصـيلهـوإمجايل، ولكن بعـد أن يـسأل ف

 إمجايل فيحصل له علم ة دفعةمسائل كثري>ن االنسان إذا أورد إ :+ الشريازي
سـامع  حتـى يمتلـئ منـه األً فشيئاًبجواب الكل ثم يأخذ بعده يف التفصيل شيئا

 ومل ةنـه حيـيط بـاجلواب مجلـأ ً فهو يف هذه احلالة يعلم من نفسه يقينا.واألوراق
البسيط مر  من األًاّواب مستمد ثم خيوض يف اجل،يفصل يف ذهنه ترتيب اجلواب

ال للتفاصـيل ّ فهذا العلم الواحد البـسيط فعـ، الذي كان يدركه من نفسهّالكيل
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 .)١(<وهو أرشف منها
 .ّ والعلوم التفصيلية فروعه وآثاره،األصليف الفلسفة هو فالعلم اإلمجايل 

، ٌالعلم اإلمجايل الفلسفي علم بسيط فيه مجيع تفاصيل العلـم التفـصييلإذن 
 .ّفهو مصدرها ومنبعها واخلالق هلا

يرجع يف احلقيقة إىل علـم مـن جهـة فهو ّالعلم اإلمجايل عند األصوليني ّأما 
ّوجهل من جهة أخرى، ألنه علم بصورة كلية ّ  كالعـامل بنجاسـة أحـد اإلنـائني ،ُ

ّمثال، وجهل بأي من اإلنائني بعينه، وكلام ازدادت أطراف العلم اإلمجـايل ازداد  ّ ً
 .ام واجلهلاإلهب

ّألنـه  العلم التفصييل الفلسفي أضعف مـن العلـم اإلمجـايل الفلـسفي،. ٢
  . أقوى من العلم اإلمجايلفيهالعلم التفصييل فعلم األصول ّأما ، ّمتفرع عليه

 كـام ،هبـاميتناسب مع اإلًأيضا  يف الفلسفة مجايلوهناك معنى آخر للعلم اإل
 وير علم الواجب تعاىل قبل اإلجيـاد، يف تصشيخ اإلرشاق السهروردي إىل ُنسب

ّوتبعه عىل ذلك مجع من املحققـني كـاملحقق الطـويس وابـن كمونـة والعالمـة  ّ ّ ّ ٌ
ّالشريازي وحممد الشهرزوري صاحب كتاب الشجرة اإلهلية ّن إ حيث قالوا؛ )٢(ّ

ًالواجب تعاىل يعلم األشياء قبل إجيادها علام إمجاليا ّ ّ وله علم تفصييل هبـا حـني ،ً ٌ
  ففي مقام ذاته تعاىل يعلـم.هو العلم املبهمهم من العلم اإلمجايل مرادوجياد، اإل

ًاألشياء علام مبهام من دون علمه بخصوصيات األشياء، نعم يعلم األشياء تفـصيال ّ ً ً 
ًبعد إجيادها، من قبيل الرسام فإنه يعلم أنه قادر عىل إجياد عرش لوحات فنّيـة مـثال، ّ ّ ّ 

ًوتفاصيل تلك اللوحات إال بعد إجيادها خارجاّلكن ال يعلم خصوصيات  ّ)٣(. 
                                                 

 .٢٤٣ص ،٨ج:  يف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية)١(
 .١٨١ ص،٦ج: سابقالانظر املصدر  )٢(
 .٤٩٤ ص،١ ج:انظر درر الفوائد )٣(
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 : ، هي ثالثة يف بيان حقيقة العلم اإلمجايلّذكر املحققون مباين
 

ّذهـب إليـه املحقـق النـائيني واملحقـق األصـفهاين وهو ما مـن أن العلـم  ّ
ّاإلمجايل متعلق باجلامع، بخالف العلم التفصييل، فيكون الفرق بينهام من ناحيـة 
املعلــوم، ال مــن ناحيــة العلــم، فــاملعلوم بــالعلم اإلمجــايل هــو اجلــامع ولــيس 

يف األطـراف هـو  وإنـام املوجـود  األطراف،يوجد علم بلحاظ األطراف؛ إذ ال
 .فقطّشك 

 ّبحـدهالفـرد اخلـارجي ّ، حيـث إن املعلوم بالعلم التفـصييلوهذا بخالف 
 . هو املعلوم-ً وهو زيد مثال- الشخيص

ّضابط الشك يف املكلف به هـو أن يكـون > :قولهب املريزاوهذا ما أشار إليه  ّ
ٌهناك علم تفصييل متعلق  تفـصييل يف خـصوص  بجهـلٌ بجامع اإللزام مشوبّ

هذا أو ذاك ( كام يقال ، والزم ذلك تشكيل قضية منفصلة مانعة اخللو،األطراف
 )١(<نة وقضيتني أو قضايا مشكوكةّ ومرجعه إىل وجود قضية متيق)واجب

ن العلم اإلمجايل عبارة عن خلط علـم بجهـل، إ>:  وقال يف فوائد األصول
معلومة بالتفـصيل عـىل سـبيل منـع  القضية املعلومة باإلمجال إىل قضية ّوتنحل

 .ّاخللو يف ضمن مجيع األطراف وقضيتني مشكوكتني يف كل طرف باخلـصوص
ًفلو علم بوجوب أحد الشيئني أو األشياء، فهنا قـضية معلومـة تفـصيال وهـي 

وجـوب : وجوب أحدمها عىل سبيل منع اخللو، وقضيتان مشكوكتان إحـدامها
                                                 

 .٢٣٢، ص٢ج:  أجود التقريرات)١(
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ولو كانـت . لطرف اآلخر كذلكوجوب ا: هذا الطرف باخلصوص، واألخرى
، وقـال )١(<ّاألطراف متعددة فالقضايا املشكوكة تزيـد بمقـدار عـدد األطـراف

 ال ّن حقيقية العلم اإلمجايل املصطلح عليـه يف هـذا الفـنإ>: ّاملحقق األصفهاين
 إىل ًن مـن العلـم، نظـراي العلمية، وليسا مها طـورّتفارق العلم التفصييل يف حد

 .)٢(< أعني أحد األمرين،ّمجايل باملرددّتعلق العلم اإل
 :ّومما تقدم يتضح أن هذا املبنى يشتمل عىل جانبني

جيايب، وهو اشـتامل العلـم اإلمجـايل عـىل العلـم إ هو جانب :ّاجلانب األول
 .باجلامع، وهذا واضح بداهة

 ّ إىل أيي العلم من اجلامعّوهو جانب سلبي، وهو عدم تعد :اجلانب الثاين
 : رهن عىل هذا اجلانب الثاين بام ييلُوقد برافه، طرف من أط
  إىل األطرافي العلم باجلامعّ األصفهاين عىل عدم تعدّحققاستدالل امل
يزيـد قف عىل اجلامع، فهذا يعني وجود علـم آخـر  يأن العلم ال نالو فرض

وهو مغاير للعلـم باجلـامع وإال ملـا زاد عليـه، وذاك العلـم عىل العلم باجلامع، 
 :ر الذي يزيد عىل اجلامع ال خيلو من أحد االحتامالت اآلتيةاآلخ

 .ّأن ال يتعلق بيشء :ّاالحتامل األول
 .ّ الشخيص املعنيّبحدهّيتعلق بالفرد  أن :االحتامل الثاين

 .ّ الشخيص املردد ّبحدهّيتعلق  أن :االحتامل الثالث
 .ّيتعلق باجلامع أن :االحتامل الرابع

 . الرابعّتعنيألوىل باطلة، فيواالحتامالت الثالثة ا
 ةوصـاف احلقيقيـفألن العلم من األ )ّأن ال يتعلق بيشء(ّاألول بطالن ّأما 

                                                 
 .١٢ص، ٤ج: فوائد األصول)١(
 .٩٣، ص٢ج:  هناية الدراية)٢(
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 . علم وانكشاف بال معلوم ومنكشفّتحققذات اإلضافة، فال يعقل أن ي
فهـو  )ّ الشخـيص املعـنيّبحـدهّوهو تعلق العلـم بـالفرد  (الثاينبطالن  ّوأما

ًة صالة الظهر معلومة الوجوب تفصيال، مـع خالف الفرض، ألن الزمه صريور
 .بذاك الطرف بعينهال يعلم هبذا الطرف بعينه، و الأننا فرضنا أن العلم اإلمجايل 

ّوهو تعلق العلم اإلمجايل بالفرد املردد(بطالن الثالث  ّوأما  لعدم معقوليةف )ّ
ّتعلق العلم بالفرد املردد؛ ألنه إن أريد الواحد املفهومي فهو لـيس  ًمـردداّ إنـام  وّ

 وإن أريـد واقـع .ي العلم عن اجلامعّهو جامع انتزاعي، والعلم به ال يعني تعد
ٍالفرد املردد، فهذا غري معقول؛ إذ كل ماهية ّ ٌ هلا تعنيّ  ال حمالة، وما لـيس ٌّ ماهويّ

 .ّ حتى يتعلق العلم هباًهلا ذلك فليست ماهية
ًكـشف بـه تفـصيال ال إن طرف العلم ين>: + ّوبتعبري املحقق األصفهاين

ّجمال للرتدد فيه بام هو طرف للعلم، إذ القائم بالنفس الذي به تـشخ ص مقولـة ّ
ّالعلم أمر جزئي شخيص بحسب هذا الوجود، واملردد بام هو مردد ال ثبوت لـه  ّ

 املـاهوي الـذي بـه يمتـاز عـن ّتعنيّماهية وال هوية، إذ كل ماهية هلا نحو من ال
 بنفسها ممتازة عـن سـائر اهلويـات، كيـف والوجـود سائر املاهيات، وكل هوية

 .)١(< والوحدة رفيق الوجود، تدور معه حيثام دار،ّتشخصنفس ال
ّ تعلـق العلـم : وهـو، االحـتامل الرابـعّتعنيوببطالن االحتامالت الثالثة ي

 .مع الشكوك التفصيلية باألطرافباجلامع التفصييل 
 

 حيـث ذكـر يف بحـث + ّوهو مايـستفاد مـن كـالم املحقـق اخلراسـاين
إذا >:  قـال؛ّالواجب التخيريي يف الكفاية أن أحد األقوال فيه هو الواحد املـردد

ّتعلق األمر بأحد الشيئني أو األشياء، ففي وجـوب كـل واحـد عـىل التخيـري،  ّ
                                                 

 .٩٣ص، ٢ج:  هناية الدراية)١(
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ّد ال بعينه، أو وجوب كل ز تركه إال إىل بدل، أو وجوب الواحابمعنى عدم جو
حـد أ، ف)١(< عنـد اهللا، أقـوال ّمنهام مع السقوط بفعل أحدمها، أو وجوب املعني

 .ّمعنيّاألقوال أن الواجب متعلق بواحد غري 
ًوليس معنى تعلق العلم اإلمجايل بالفرد املـردد هـو أن الثابـت واقعـا ّ  فـرد ّ

بـل بمعنـى أن املقـدار ّمردد، حتى يـشكل عليـه بأنـه ال ماهيـة لـه وال هويـة، 
ّاملنكشف هو هذا، أي أن االنكشاف مل يتعلق بأكثر من خصوصية مرددة يمكن  ّ

 ذاك، هو املعلـوم ّوإماهذا ّإما :  ذاك، فمفاد قولناّوإماهذا ّإما  : عنها بأهناَّأن يعرب
 .اإلمجايل

 اعرتاض صاحب الكفاية عىل نفسه
يف حاشـيته عـىل  عىل نفـسه كـام ذكـر ذلـك +اعرتض صاحب الكفاية 

 الواجـب الكفاية يف بحث الواجب التخيريي الـذي ذكـر أن أحـد األقـوال يف
ً هو كون الواجب هو الواحد املردد، كام تقدم آنفاالتخيريي ّ ّ. 

ّ أن الوجوب صفة، فكيـف تتعلـق الـصفة بالواحـد :وحاصل االعرتاض
ّاملردد الذي ال ثبوت له، مع أن املوصوف البد أن يكون معي  يف الواقع؟ ًناّّ

ّأن ال غرابة يف تعلق الصفة بالواحـد املـردد الـذي ال ثبـوت لـه؛ : وأجاب ّ
 ،ّاملـردد ّوذلك ألننا نجد العلم الذي هو صفة حقيقية ذات إضافة تتعلق بالفرد

ّكام يف العلم اإلمجايل، فكيف أن األمر االعتباري وهو الوجوب ال يتعلق باملردد  ؟ّ
ّعلق به بعض الصفات احلقيقية ذات اإلضافة وإن كان مما يصح أن يت>: قال

، )٢(<ًكالعلم فضال عن الصفات االعتبارية املحضة كالوجوب واحلرمة وغريمها
ّوهذا يكشف عن أن مبناه يف العلم اإلمجايل هو تعلق العلم بالفرد املردد ّ. 

                                                 
 .١٧٤ص : كفاية األصول)١(
 .)١(، حاشية رقم ١٧٥ص:  كفاية األصول)٢(
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  عىل صاحب الكفايةّصنفاعرتاض امل
ملشكلة ليست هي أن أن اب +عىل صاحب الكفاية السيد الشهيد اعرتض 

ّاملردد كيف يكون لوصف من األوصاف نسبة وإضافة إليـه، بـل املـشكلة هـي 
ّاملردد بام هو مرددووجود استحالة ثبوت  ه مـن مباحـث ّق يف حملّقُوذلك ملا ح، ّ

ص ّ مـساوق للتـشخً أم ذهنيـاًالفلسفة واحلكمة أن الوجود سواء كان خارجيـا
، )١(ص مل يوجـدّمل يتشخ ة القائلة أن اليشء ما ضوء القاعدة الفلسفييف، ّوالتعني

ّوعىل أساس هذه القاعدة يستحيل تعلق العلم باملردد بام هو مـردد؛ ألن املـردد  ّ ّ ّ
 .ّال وجود له حتى يتعلق به العلم

 : ّإن العلم له متعلقان: بيان ذلك
 .ّ متعلق بالذات، وهو الصورة الذهنية املوجودة يف أفق النفس:ّاألول
  وهو ذلك الوجود اخلارجي املنكشف هبذه الـصورة،ّمتعلق بالعرض :الثاين
 .الذهنية
ّفرق بني املتعلقني هو أن األولوال  وهو الصورة الذهنية املوجودة يف أفق - ّ
اد العلـم ّ الحتـ؛يمكن انفكاكها عـن العلـم حتـى يف مـوارد اخلطـأ  ال- النفس

اد العلــم ّ نظريــة احتــ عــىلً وأن أحــدمها عــني اآلخــر، بنــاء،واملعلــوم بالــذات
حد، وإن وقع اخلالف والكـالم بيـنهم أخيتلف فيها  بالذات التي ال) ٢(واملعلوم

مـسألة ّأمـا  وهذه مسألة أخرى، ؟يف أن العامل هل هو عني العلم أو ليس كذلك
 .بالذات فهي من املسائل التي يتفق عليها مجيع احلكامءم احتاد العلم واملعلو

فيمكن انفكاكه  - وهو الوجود اخلارجي،ّتعلق بالعرضوهو امل - الثاينّأما 
 .عن العلم، فال يتطابق مع تلك الصورة الذهنية، كام يف موارد اخلطأ

                                                 
 .٢٩١، ص٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة: انظر )١(
 .٢٩١ص ،٩ج:املصدر السابق )٢(
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ّهو املتعلق بالذات يف العلم  ما: ّوعىل هذا األساس نسأل املحقق اخلراساين
 ؟مجايلاإل

ّن كان املتعلق هو اجلامع، فهذا رجوع إىل املبنى األولإف ّبنى املحقق  وهو م،ّ
 .األصفهاين

ّالشخـيص، لكنهـا مـرددة  ّللحـدّوإن كان متعلق العلم اإلمجايل هو صورة 
 شخـصيني، فهـذا غـري معقـول؛ ألن الـصورة ّدين ذاهتا بني صورتني حلـّبحد

ٌتعني مٍ وجودّالذهنية وجود ذهني، وكل  يف صقع ثبوته، سواء كان يف اخلارج أم ّ
 ّتعــني لً املاهيــة تبعــاّتعــني وت. مل يوجــدصّتــشخيف الــذهن؛ ألن الــيشء مــا مل ي

ًالوجود، فام مل يكن متعلق العلم ثابتا ومّ حد الوجود؛ ألهنا  ال -ّ كـاملردد- ًاّتعينـّ
ًمتعلقاوجود له؛ فال يمكن أن يقع   .  للعلمّ

ً البـد أن يكـون متعلقـا،ٌ حمـضٌ العلم الذي هو انكـشافّضح أنّوهبذا يت ّ ّ 
 -ّكـاملردد - لـه ّتعني  ما الّ أن:أفق ثبوته، وينعكس إىل يف ّ له ثبوت وتعنيٍبيشء

ًال ثبوت له، فال يقع متعلقا   .للعلمّ
ّوهبذا يتضح بطالن مبنى صاحب الكفاية القائل بأن العلم اإلمجايل يتعلـق 

 .ّبالفرد املردد
 

عدم الفرق بني العلـم اإلمجـايل من  + العراقي ّحققامل إليه ذهب وهو ما
العلـم  (هام بـالواقع وانكـشاف الواقـع هبـام، والفـرق بيـنهامّتعلقوالتفصييل يف 

ًتامـا ً يف نفـس العلـم واالنكـشاف، فقـد يكـون انكـشافا)اإلمجايل والتفصييل ّ  
 كـام يف ، وغري واضحً جممالً وقد يكون انكشافا،، كام يف العلم التفصييلًتفصيليا
 وقد ينكـشف ،مفصلة واضحةة مجايل، بمعنى أن الفرد قد ينكشف بصورالعلم اإل

يـراه مـن لكـن أحـدمها ، ًشة، كام لو فرضنا أن شخصني يريان جـسامّبصورة مشو
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يعلـم أنـه   الًقريب، واآلخر يراه من بعيد، فالذي يرى اجلسم من بعيد يرى شـبحا
 ّعنيساسهام بالواقع املّيتعلق إح  من الشخصنيٌّ، فكلًأنسان أم حيوان أم شجر مثال

 .  واآلخر إمجايل وغري واضح،إحساس تفصييلله  أحدمها ّالواحد، لكن
ولقد بلغنـي مـن بعـض مـن >: بقوله + ّ املحقق العراقيىل ذلك يشريإو

ه علـم تفـصييل، وهـو كـام ّتعلقم إىل عي الفضل بأن العلم اإلمجايل باإلضافةّيد
 .)١(<ليةترى خلط بني الصور اإلمجالية مع التفصي

 عـن مجـايلبام ذكرنا ظهـر وجـه امتيـاز العلـم اإلو> :فكار قالويف هناية األ
كان من جهـة املعلـوم واملنكـشف ال مـن جهـة العلـم ّ إنام نهأالعلم التفصييل و

ه عنـوان تفـصييل ّتعلقـم أن  فكان اتصاف العلم بالتفصيل من جهة،والكاشف
اجـتامع  إىل لـهَْوألّالشك ع ولذلك ال جيتمع م،  عن رشارش وجودهٍ حاكءلليش
ه ّتعلقـكـان باعتبـار مّمجال إنام صافه باإلّن اتإ فمجايلبخالف العلم اإل، ينّالضد

وباجلامع بني  أحد األمرين  عنها بعنوانَّية املعربمجاللكونه عبارة عن الصورة اإل
 للعلـم ّتعلـقاجلـامع بنفـسه وحيـال ذاتـه م أن ال بمعنىًأيضا وذلك ، الطرفني

 ه كام يف الطبيعي املأخوذ يف حـني التكـاليفئ ولو بنحو احلكاية عن منشايلمجاإل
ة يف نظـر القـاطع بـني ّردداخلـصوصية الواقعيـة املـ إىل  إمجـايلةمـرآنـه أبل بـام 

 والتفصيل بحيـث مجالخصوصيات األطراف بنحو تكون نسبته إليها نسبة اإل
 عليـه ًلتفـصيل ومنطبقـا عني املعلـوم بامجاللو كشف الغطاء لكان املعلوم باإل

 .)٢(<فرده إىل  كام يف الطبيعي بالنسبة، ال بجزء حتلييل منه،بتاممه
الرابـع أن >: قولـهكاألعظـم الـشيخ   هذا ما يظهر من بعض كلـامتّولعل
 ألجل العلم اإلمجايل بوجود احلرام الواقعي فـيهام -من املشتبهني ّ كل الثابت يف

                                                 
 .٢٩٩ ص: القسم الثالث،هناية األفكار؛ ٢٣٠، ص٢ج: ، للعراقي مقاالت األصول)١(
 .٢٩٩ص ،٣ج: فكارهناية األ )٢(
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ة من التكليف باالجتنـاب ّقدممن باب امل هو وجوب االجتناب، ألنه الالزم -
 .)١(<عن احلرام الواقعي

  العلم بالواقعّتعلق العراقي عىل ّحققاستدالل امل
 عـىل مبنـاه، ً أقام برهاناه أن العراقيّحققاملمن يظهر  البرأي السيد الشهيد 

، وهو أن الصورة اإلمجاليـة كذلكإال أنه يمكن أن نستظهر من كالمه ما يكون 
 ال ، واملبهم عـىل املبـني،لّ عىل متام ما يف اخلارج انطباق املجمل عىل املفصتنطبق

 .عىل الفردّكيل أنه تنطبق عىل جزئه كام يف انطباق ال
 إن العلم يف موارد العلـم اإلمجـايل ال> : بقولهديسيد الشهىل ذلك يشري الإو

 يف ّبحـدهد جوه؛ ألن العامل يقطع بأن اجلامع ال يّيمكن أن يقف عىل اجلامع بحد
ة دائـر إىل شخـيص، فالبـد مـن إضـافة يشءّ حـد اخلارج، وإنام يوجـد ضـمن

ّ فان كان هذا اليشء جامعا وكلي.املعلوم  نقلنا الكالم إىل هـذا الـيشء اجلـامع ،ًاً
ّ شخيص، وملا كان الرتدد يف الـصورة ّوالكيل، وهكذا حتى ننتهي إىل العلم بحد

نـة ّ بـصورة شخـصية معيًمـاّ العلـم متقو أن يكـونّتعـني كام عرفت، ًمستحيال
 .)٢(<حكايتها عنه إمجالية، ولكن ّبحدهمطابقة للفرد 

ن املعلوم باإلمجال ينطبق عىل املعلوم بالتفصيل لو انكـشف إ :بعبارة أخرى
، وعـىل هـذا يتـضح أن ًهذا ما علمته إمجاال: احلال بتاممه، ولذا يشار إليه فيقال

 لعـدم انطباقـه عـىل الفـرد ؛ يكـون هـو اجلـامعيمكـن أن املعلوم باإلمجـال ال
 .اخلارجي بتاممه بل عىل جزء حتلييل منه

ّومما تقدم يتضح الفرق بني املبنى األول واملبنى الثالـث، فعـىل األول فـرق  ّ ّ
ّبني العلم اإلمجايل والتفصييل من حيـث املتعلـق ال مـن حيـث العلـم، فـالعلم 

ــني إن ا ــامع، يف ح ــق باجل ــايل متعل ّاإلمج ــالواقعّ ــق ب ــصييل متعل ــم التف   .ّلعل
                                                 

 . ٢٣٩ص، ٢ج:  انظر فوائد األصول)١(
 .٥٧ص: ، احللقة الثالثةيف علم األصولدروس  )٢(
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 هـو الواقـع، - اإلمجايل والتفـصييل- ّعىل املبنى الثالث، فاملتعلق يف العلمنيّأما 
ًعلم اإلمجايل متعلق بالواقع مبهام مـشوبا، والفرق بينهام من حيث العلم، فال ً ّأمـا ّ

 .ّالعلم التفصييل فهو متعلق بالواقع بال شوب وإهبام
 

 .<...ويمكن تلخيص االجتاهات يف تفسري العلم اإلمجايل> :لهقو •
 مجايلحماولة السيد الشهيد للجمع بني االجتاهات يف تفسري العلم اإل

ّ العلم اإلمجـايل يتعلـق بجـامع خيرتعـه العقـل  هو أنةحاصل هذه املحاول
 . ويرمز به إىل متام الفرد، ال اجلامع احلقيقي

 :  املنتقشة يف الذهن عىل قسمنيةّكليإن الصورة ال: بيان ذلك
 املنتقــشة يف الــذهن للجزئيــات واألفــراد ّكليــةالــصورة ال: ّولالقــسم األ

اخلارجية من أفراد اإلنسان، فإن الذهن البـرشي يقـوم بتقـشري هـذه الـصورة، 
  قابلة لالنطبـاقّكليةّويطرح الصفات واملميزات اخلاصة لألفراد، فتبقى صورة 

رات املنطـق األرسـطي، ّمنتزعة من كثريين، بناء عىل تـصوعىل كثريين، لكوهنا 
 . جد اجلزءُ وّجد الكلُموجود بوجود الفرد، وإذا وّكيل إن ال: ولذا يقال

الصورة التي خيلقها الـذهن البـرشي نفـسه، ويلبـسها ملـا يف : القسم الثاين
ابلة ّ ترمز إىل كل فرد من األفراد، فهذه الصورة ليست قًاخلارج، وجيعلها صورة

ًلالنطباق عىل ما يف اخلارج كام يف القسم األول، ألهنا ليست هـي جـزءا مقـرش ً ًا ّ
ّلكل فرد، وموجودة يف ضمن كل فرد من األفراد، وإنام هـي رمـز يرمـز بـه إىل 

 .الفرد اخلارجي بقشوره
 وهذه الصورة خيلقها الذهن البرشي يف حالـة عـدم اسـتطاعته أن يـسيطر 

ّئذ صورة بنفسه، لكي تكون رمزا يرمز هبـا إىل أيعىل األفراد، فينسج حين  فـرد ً
أراد، من قبيل الصورة التي خيلقها للعدم، ألن العدم ال وجود له يف اخلارج وال 
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معنى إلتيان أفراد العدم من اخلارج إىل الـذهن، فـال يـرد يشء إىل الـذهن مـن 
ًهن قادرا عـىل اخلارج لكي يقرشه وخيلق منه صورة العدم الكيل، وملا مل يكن الذ

ًأن يسيطر عىل األفراد، خلق هذه الصورة للعدم لكي تكون رمـزا يرمـز بـه إىل 
الواقع، ومثله صورة الوجود، حيث إن أفراد الوجـود مل تكـن تـأيت إىل الـذهن 

، بل مل يكن يأيت يف الـذهن، فلـام مل )من أن الوجود يف األعيان: (حسب ما يقال
عىل أفراده، صاغ يف نفسه هذا الرمز كي يرمز يقدر الذهن البرشي عىل السيطرة 

 .به إىل األفراد
) أحـدمها(ومن مجلة هذه الصور التي خيلقها الذهن البـرشي هـي عنـوان 

ًعنوان رمزي، وليس شيئا ينطبق عىل مـا يف اخلـارج، ) أحدمها(ونحوه، فعنوان 
ّوجزءا من كل فرد، بل هو رمز لتامم ذلك الفرد بقشوره، وهـذا يـشبه يف  اللغـة ً

املشرتك اللفظي، الذي هو رمز لكل واحد من املعاين بتاممه، ال خلصوص اجلزء 
ة يف الفهـم ّة خاصـّلق من قبل الـذهن البـرشي بقـوُاجلامع بينها، فهذا الرمز خي

 . البرشي أودعها اهللا تعاىل فيه ليدرك هبا األشياء
 ملـا مل يـستطع  إنه يف بـاب العلـم اإلمجـايل:رّ عىل هذا التصوًوهنا يقال بناء

 ّالذهن البرشي أن يسيطر عىل الفرد املوجود من الفـردين يف اخلـارج، ويـصب
ّوصب العلم عىل هذه الصورة التـي ) أحدمها(العلم عىل صورته، نسج عنوان 

 .ّهي رمز تصلح ألن يرمز هبا إىل أي واحد من الفردين
 .وهذا البيان ال يرد عليه يشء من اإلشكاالت السابقة

ّم ورود إشكال الفرد املردد عىل هـذا البيـان املتقـدم؛ فـألن عنـوان عدّأما  ّ
ًليس فردا مرددا واقعا، وإنام هو رمز يمكن أن يرمز به إىل هـذا الفـرد ) أحدمها( ً ًّ

 . بتاممه، ويمكن أن يرمز به إىل ذاك الفرد بتاممه
ًالشخيص داخل حتت الصورة اإلمجالية مرددا أو ّاحلد  هل:  إشكالّوأما  ًا؟ّعينـمّ

 . ّفاألول غري معقول، والثاين يلزم منه انقالب العلم اإلمجايل إىل علم تفصييل
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ّ أننا مل نقل إن مصب العلم هو احلد :هنفاجلواب ع ّ عي أن ّ الشخيص، بل نـدّ
 ).أحدمها(ّمصب العلم هو عنوان 
 الواقع احلقيقي للمطلب، لكـن التعـابري حولـه خمتلفـة، ّوهبذا البيان يتبني

ّ عنه بالفرد املـردد، وآخـر يعـربّعض يعربفالب  عنـه ّ عنـه باجلـامع، وآخـر يعـربّ
 .بالواقع

ّع بمرونة، حيث إنه يمكن أن يرمـز بـه إىل هـذا ّفهذه الصورة أو الرمز يتمت
الفرد، ويمكن أن يرمز به إىل ذاك الفرد، نعم ال يمكن أن يرمـز بـه إىل الفـردين 

ًكل واحد منهام عىل سبيل البدل عينـا، مـن ًمعا بنحو املجموعية، بل يرمز به إىل  ّ
ّإنه صـالح ألن يلبـسه كـل أحـد، ويـصح أن : ّقبيل الثوب الذي يصح أن يقال

 .إنه ال يصلح إال للبس فرد واحد: يقال
َوعىل هذا األساس فإن الذي ينظر إىل مرونة هذا الرمز عرب باجلامع، ومـن  ّ

َّرمز عرب بالواقع، ومـن نظـر إىل أن مـا َّنظر إىل الفرد املعني الذي رمز إليه هبذا ال
ّيصلح ألن يرمز إليه هو أحد الفردين عىل سبيل البدل، عرب بالفرد املردد َّ. 

ًإن هذا الرمز ليس دائام يرمز إىل الواقع :  املراد من التعبري بالواقع فيقالّوأما
ون حيان ال يرمز إىل الواقع، أي إن علم الـشخص ال يكـ، بل يف بعض األّعنيامل

 .؛ الستواء نسبة العلم إىل كال الفردينّمعنيًها نحو فرد ّمتوج
ّ املقصود بتعلق العلم اإلمجايل بـالواقع لـيس هـو كـون املعلـوم :بيان ذلك

 ذلك معلوم بالعرض، واملعلوم بالـذات ثابـت يف أفـق ّبالذات هو الواقع، فإن
ن املعلوم بالذات، أ: ّالنفس، وكذلك ليس املقصود بتعلق العلم اإلمجايل بالواقع

ًدائام يوجد يف اخلارج ما يطابقه من معلوم بالعرض الذي قد يكون أيضا جهـال  ً ً
ًمركبا، فال يوجد فرد معني يف اخلـارج يطـابق املعلـوم بالـذات تفـصيال، وإنـام  َّ ً
ّاملقصود بتعلق العلم اإلمجايل بالواقع هو بيان ضيق الصورة املعلومـة بالـذات، 

قع، ومن الواضح أن انتفاء الواقع ال يوجب سـعة يف الـصورة وأهنا بمقدار الوا
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ّإنه متعلـق بـالواقع، : املعلومة بالذات، ولذا يقال يف العلم التفصييل بال إشكال
ًيف قبال تعلقـه باجلـامع ولـو مل يكـن املعلـوم موجـودا يف اخلـارج أصـال ً، ألن  ً ّ

كذلك احلال يف العلـم و، ذاتبعدم املعلوم بالسع ّالصورة املعلومة بالذات ال تت
لعدم وجـوده ّإما َّإن مل ترمز إىل فرد معني يف الواقع، اإلمجايل، فالصورة املعلومة 

ّأصال، أو لكون نسبتها إىل الفردين عىل حد سواء، فهذا لـيس توسـعة  يف تلـك ً
 . ًلم حماال باجلامع فقط، وإنام هي باقية عىل حاهلا من الضيقُالصورة، كام لو ع

ّن ما قدمناه من ختريج كالم املحقق العراقي عىل أساس الصورة خيفى أ وال
ّالتي يصوغها العقل البرشي، وإن كان املحقق العراقي نفـسه يقـصد أكثـر مـن 

ًعي فقط ضيق الصورة املعلومة بالذات، بل يـدعي أيـضا ّال يد +ذلك، ألنه 
 يف الواقع ّعنيانطباق هذه الصورة الضيقة املعلومة بالذات، عىل أحد الفردين امل
عـدم إحـراز لواملجهول عندنا، ولذا فهو يرى أن امتثال أحد الفردين ال يكفي، 

  .)١(كونه هو املطابق للمعلوم باإلمجال
املبنى القائـل بـأن العلـم اإلمجـايل علـم تفـصييل باجلـامع مقـرتن >:  قوله•

  .<بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم

 هاين عى االصفّجواب السيد الشهيد ملد
ّبرهانا عىل هـذا املـدعى، ويـرى الـسيد الـشهيد أنـه  +يقيم األصفهاين  ً

ًيمكن أن نقيم صورة برهان أيضا يف قبال هذا الربهان، وهي أننا وإن كنـا نعلـم 
ً، لكننا نعلم أيضا بيشء زائد عىل هذا، إذ إننا عرفنـا يف املسجدبوجود اجلامع يف 

ً خصوصية الفرد وال يوجد مستقال عـن ّاملنطق أن اجلامع ال يوجد إال يف ضمن
، بـل  املـسجدًاألفراد، فنعلم ال حمالة أن هذا اجلامع ليس باستقالله موجـودا يف

مع خصوصية، فقد تعدى علمنا مـن اجلـامع إىل خـصوصية زائـدة، ثـم ننقـل 
                                                 

 .٢٦، ص٤، ج٢ق: مباحث األصول:  انظر)١(
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ًإهنـا أيـضا : ّية الزائدة التي تعلق هبا العلم، فنقولصالكالم إىل تلك اخلصو ّإمـا ّ
ّإنـه ال يوجـد إال يف : ًجزئي، فإن فرض جامعا أعـدنا الربهـان وقلنـاجامع أو 

ّضمن خصوصية، وهكذا فالبد أن ينتهي األمر إىل الفرد؛ الستحالة التسلسل، 
ّفالعلم يتعلق بالفرد ال باجلامع، وكأن ما ذكره املحقق  ننـا نعلـم أاالصفهاين من ّ

أي  رو، عالج هلذا املطلب،عميد وزاجلامع ليس غري اجلامع بأن هذا  إىل ًمضافا
ًزاد من العلم يشء زائدا عىل اجلامع، لكـن هـذا الـيشء الزائـد إذا كـان بنفـسه 
ًجامعا كليا، بام ذكرناه من الربهان من أننا نعلـم بـأن اجلـامع ال يوجـد إال مـع  ًّ
ّالتعيني يف ضمن الفرد واالنطباق عليه، فالبد من انتهاء األمر إىل تعلق بالفرد ّ . 

ًإننا نعلم باجلامع مفروغا عـن انطباقـه، أي نعلـم بأنـه : كفي أن يقالوال ي
 .ًوجد اجلامع منطبقا عىل الفرد

هل نعلم بجامع : أننا نعيد الكالم يف هذا االنطباق املعلوم فنقول:  يقالّفإنه
ّفإن علمنا بانطباق معـني، فقـد آل األمـر إىل تعلـق . ّاالنطباق أو بانطباق معني ّ

العلم اجلـامع ال يوجـد :  وإن علمنا بجامع االنطباق أعدنا برهانالعلم بالفرد،
  . إال يف ضمن الفرد
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مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني هـ، ١٤٠٩األوىل، 

 .قم املرشفةب
لطبعـة ، االفوائد احلائرية، الوحيد البهبهـاين، جممـع الفكـر اإلسـالمي .٣٦

 .هـ١٤١٥قة، ّ املحقاألوىل
حممد صادق بحـر :  حتقيق وتعليق، السيد بحر العلوم،ليةاالفوائد الرج .٣٧

 الطبعـة األوىل،  طهـران،،العلوم، حسني بحر العلوم، مكتبة الـصادق
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 .م١٩٨٤
الفوائد املدنية للمحدث االسرت آبادي، حتقيق مؤسسة النرش اإلسالمي  .٣٨

 .قم املقدسة، التابعة جلامعة املدرسني
 ،مهـدي املهريـزي:  حتقيـق،واعد الفقهية، حممد حسن البجنـورديالق .٣٩

 . قم، نرش اهلاديهـ،١٤١٩ ، الطبعة األوىل،حممد حسني الدرايتي
  دارعـيل أكـرب الغفـاري،: الكايف، الشيخ الكلينـي، تـصحيح وتعليـق .٤٠

 . م١٩٨٤ طهران، الطبعة اخلامسة، ،الكتب اإلسالمية
 م، دار الفكـر ١٩٨٣-هــ١٤٠٣: ة، للشافعي، الطبعة الثانيّكتاب األم .٤١

 .للطباعة والنرش والتوزيع
ــرش  .٤٢ كتــاب الــصالة، املــريزا النــائيني، تقريــر الكــاظمي، مؤســسة الن

ــة،فةّقــم املــرشباإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني   ألوىل، ا الطبع
 .هـ١٤١١

،  مؤسـسة أنـصاريان، قـم املقدسـة، املحقق اخلراساين،كفاية األصول .٤٣
 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 

 .هـ١٤٠٥  ، نرش أدب احلوزة، قم،فريقيلسان العرب، ابن منظور اإل .٤٤
 ،حـةّ الطبعـة الثالثـة املنق،مائة قاعدة فقهية، املـصطفوي حممـد كـاظم .٤٥

مؤسسة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني بقـم هـ، ١٤١٧
 .املرشفة

العظمـى ً، تقريرا البحاث آيـة اهللا مباحث األصول، السيد كاظم احلائري . ٤٦
 .هـ١٤٠٧، الطبعة األوىلّاملؤلف، : السيد حممد باقر الصدر، النارش

 مطبعـة رشيعـت، قـم،  ،سـحاق الفيـاضإصولية، الشيخ املباحث األ .٤٧
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 

 حتقيـق ،املباحث املرشقية، الفخر الرازي، فخر الـدين حممـد بـن عمـر .٤٨
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هــ، منـشورات ١٤٢٩حممد املعتصم باهللا البغـدادي؛ الطبعـة الثانيـة، 
 .ذوي القربى

 من تقريرات بحث سامحة آية اهللا العظمـى الـسيد أيب ،مباين االستنباط .٤٩
ــأليف الــسيد أيب القاســم الكــواكبي، منــشورات  القاســم اخلــوئي، ت

 . إيران-العزيزي، قم 
 مكتـب ،السيد أمحد احلـسيني: قيقحت ،جممع البحرين، الشيخ الطرحيي .٥٠

 .هـ١٤٠٨  عة الثانية،الطب نرش الثقافة اإلسالمية،
شيخ إسـحاق الـ: الـسيد اخلـوئي، تقريـرصول الفقـه، أرضات يف احم .٥١

مؤســسة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم  ّالفيــاض،
 . هـ١٤١٩الطبعة األوىل، ، فةّاملرش

 الطبعـة ،أمحد شمس الـدين:  ضبط وتصحيح،الرازي، خمتار الصحاح .٥٢
 . لبنان-بريوت ، لكتب العلمية دار ا، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ :األوىل

هـــ، دار ١٤١١ ، الطبعــة األوىل،خمتــرص املعــاين، التفتــازاين، مــسعود .٥٣
 .الفكر، قم

مصباح األصول، السيد اخلـوئي، تقريـر الـسيد حممـد رسور الـواعظ  .٥٤
 . هـ١٤١٧  الطبعة اخلامسة،، ، قمالبهسودي، مكتبة الداوري

و القاسـم جعفـر بـن نجـم الـدين أبـ، املحقق  يف رشح املخترصاملعترب .٥٥
نـارص مكـارم :  إرشاف،ة مـن األفاضـلّتـصحيح عـد، يلاحلسن احل

 .هـ١٤١٣ قم، ،)عليه السالم(شريازي، مؤسسة سيد الشهداء 
 - هـ١٤١٥ ،لطبعة األوىل، امعجم ألفاظ الفقه اجلعفري، فتح اهللا أمحد .٥٦

 .، الدماممطابع املدوخلم، ١٩٩٥
هـ، ١٤٠٤  الطبعة الثانية،،مفردات غريب القرآن، الراغب االصفهاين .٥٧

 .، إيراندفرت نرش كتاب



 ٤٣٧ .......................................................................................فهرس املصادر

الـشيخ جمتبـى املوحـدي، :  حتقيـق،صول، املحقق العراقيمقاالت األ .٥٨
هــ، جممـع الفكـر ١٤٢٠الطبعـة األوىل املحققـة، السيد منذر احلكيم،

 .م املقدسة، قاإلسالمي
، )الـصدوق(بو جعفر حممد بن عـىل بـن بابويـه أمن ال حيرضه الفقيه،  .٥٩

يل أكرب الغفاري، منشورات مجاعة املدرسني للحـوزة العلميـة تعليق ع
 .الطبعة الثانية، قمب

، عـة الثانيـةبالط ،مطبعة اهلادي، حاينوصول، السيد حممد الرمنتقى األ .٦٠
 .هـ١٤١٦

 وىفتـامل البجنـوردي، املوسـوي أصـغر عىل بن حسن األصول، منتهى .٦١
١٣٧٩ . 

اإلسالمي التابعة جلامعـة هناية األفكار، املحقق العراقي، مؤسسة النرش  .٦٢
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم املرشباملدرسني 

 ،ة الدراية يف رشح الكفاية الشيخ حممد حسني الغروي األصـفهاينيهنا .٦٣
 قـم، ،× زاده املازندراين، انتشارات سيد الشهداءرمضان قيل: حتقيق
 .  م١٩٩٥

، الطبعـة ×مؤسسة اإلمـام اهلـادي:  حتقيق،اهلداية، الشيخ الصدوق .٦٤
 .هـ١٤١٨األوىل، 

 إىل حتـصيل مـسائل الـرشيعة، حممـد بـن احلـسن احلـر وسائل الشيعة .٦٥
 .ّ هـ ، قم املقدسة١٤١٤العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 

وسيلة الوصول إىل حقائق األصول، تقريـر بحـث األصـفهاين، بقلـم  .٦٦
مؤسسة النـرش اإلسـالمي، : املريزا حسن السياديت السبزواري؛ حتقيق

 مؤسـسة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ،هـ١٤١٩ ىل،الطبعة األو
 .فةّاملدرسني بقم املرش





 
 

 ٧..............................................................كلمة املؤسسة
ّمقدمة املقرر ّ...............................................................٩ 

 

  ٢١..........................................................أمور متهيدية) ١(

  ٢٣...........منهج االستنباط يف الفقه اإلمامي والفقه السني: لّاألمر األو

ًأوال   ٢٣.............................منهج االستنباط يف الفقه اإلمامي: ّ

  ٢٤...............................منهج االستنباط يف الفقه السنّي: ًثانيا

  ٢٦.......األصول العملية هي املائز األساس بني الفقه اإلمامي والسنّي

  ٢٧...........................املراحل التارخيية لألصل العميل:  مر الثايناأل

  ٢٧.........................ًاألصل العميل مندرجا حتت دليل العقل. ١

  ٢٩.....................................إحلاق الرباءة باالستصحاب. ٢

  ٣٠.....................................األصل العميل وظيفة عملية. ٣

  ٣٢....................الفرق بني القاعدة األصولية والفقهية:  األمر الثالث

  ٣٧........ّإشكالية عدم قدرة املكلف عىل تطبيق بعض القواعد الفقهية

  ٣٩...................................أقسام املسائل األصولية:  األمر الرابع

  ٤١...........................................خصائص األصول العملية )٢(

  ٤٥..................................مقدمة يف بيان حقيقة احلكم الظاهري

  ٤٦.........................................................أقسام التزاحم

  ٤٦......................................التزاحم املالكي: ّالقسم األول

  ٤٧......................................التزاحم االمتثايل:  القسم الثاين
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  ٤٩.....................................التزاحم احلفظي:  القسم الثالث

  ٥٠.......................الضابطة املعتمدة للتمييز بني األمارات واألصول

  ٥٠.....................................بلحاظ املحتمل: ّالطريق األول

  ٥٠.....................................بلحاظ االحتامل: الطريق الثاين

  ٥١.........................بلحاظ املحتمل واالحتامل: الطريق الثالث

  ٥٢....................امت األصولينيالفرق بني األمارات واألصول يف كل

  ٥٢....................يف سنخ املجعول اإلنشائي: الفرق: ّالوجه األول

  ٥٥................................................ّمناقشة الوجه األول

  ٥٧....ّاألمارة مل يؤخذ يف موضوعها الشك يف مقام اجلعل:  الوجه الثاين

  ٥٨.................................................مناقشة الوجه الثاين

  ٦٠.ّمييز بني األمارة واألصل يف مقام اإلثبات واألدلةالت:  الوجه الثالث

  ٦١...............................................مناقشة الوجه الثالث

  ٦٣...لتكوينيّمالك احلجية يف األمارة هوحيثية الكشف ا: الوجه الرابع

  ٦٤.......................................................تعليق عىل النص

  ٦٧...................................األصول العملية  الرشعية والعقلية) ٣(

  ٧٠...................................خصائص األصول الرشعية والعقلية

  ٧١.....ّالرشعية ترجع إىل املالكات والعقلية إىل حق الطاعة:  اخلصيصة األوىل

  ٧٢.ّل واقعة أصل عقيل بخالف األصل الرشعييف ك:  اخلصيصة الثانية

  ٧٢...احلرص العقيل لألصول العقلية بخالف الرشعية: اخلصيصة الثالثة

  ٧٣..رض بني األصول العقلية وإمكانه يف الرشعيةعدم التعا:  اخلصيصة الرابعة

  ٧٤...عدم التعارض بني األصول الرشعية والعقلية: اخلصيصة اخلامسة

  ٧٥.......................................................تعليق عىل النص

  ٧٧...........................................األصول التنزيلية واملحرزة) ٤(



 ٤٤١ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٨٠........................................أقسام األصول العملية الرشعية

  ٨٠..... بني األصول العملية املحرزة وغري املحرزة عىل مبنى املشهورالفرق

  ٨١.............................العناية يف األصل التنزييل: ّالوجه األول

  ٨٣........................... عىل األصل التنزييلّالثمرة الفقهية املرتتبة

  ٨٥...............................العناية يف األصل املحرز:  الوجه الثاين

  ٨٧.......................................الثمرة العملية لألصل املحرز

  ٨٨.......الفرق بني األصول املحرزة وغري املحرزة عىل مبنى السيد الشهيد

  ٩١..............................................الفائدة من األصل املحرز

  ٩٢.......................................................ىل النصتعليق ع

  ٩٥........................................مورد جريان األصول العملية) ٥(

  ٩٩..............................أنحاء الشك يف احلكم الواقعي والظاهري

  ١٠٠..........................................هل نحتاج إىل إجراء براءتني

  ١٠٢...............................االعرتاضات الواردة عىل إجراء براءتني

  ١٠٢......رية بوجوداهتا الواقعيةتنايف األحكام الظاه: ّاالعرتاض األول

  ١٠٤..............................لغوية الرباءة الثانية: االعرتاض الثاين

  ١٠٧......................................................تعليق عىل النص

  ١٠٩...لألصول العملية يف االستصحاب ًوقوع األحكام الظاهرية موردا )٦(

  ١١٢......................................................تعليق عىل النص

  ١١٢.........................السبب يف قرص البحث يف أربعة أصول عملية

  ١١٢......................................السبب من الناحية الفقهية. ١

  ١١٤....................................لسبب من الناحية التارخييةا. ٢

  ١١٦..............................خالصة البحث يف مورد جريان األصول
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  ١٢٥......................................ّالوظيفة األولية يف حالة الشك )٧(

  ١٣٠............................................ّحاالت الشك يف التكليف

ّحاالت الشك غري املسبوق بحالة متيقنة ّ...........................١٣٠  

  ١٣١................................ّالوظيفة العملية يف حالة الشك البدوي

  ١٣٢..................................لية يف حالة الشكّوظيفة األوحتديد ال

  ١٣٢.........الرباءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بال بيان: لّاالجتاه األو

  ١٣٢............................ بيانحول قاعدة قبح العقاب بال: متهيد

  ١٣٣.............................التحقيق يف قاعدة قبح العقاب بال بيان

  ١٣٤................املنهج الصحيح هو البحث عن حدود مولوية املوىل

  ١٣٦.........................ملحة تارخيية حول الرباءة العقلية:  لّاملقام األو

  ١٣٦..............................ما قبل الشيخ الصدوق: ّالدور األول

  ١٣٦................................عرص الشيخ الصدوق: لدور الثاينا

  ١٣٦...) رحمهما اهللا    (عرص الشيخ املفيد والشيخ الطويس: الدور الثالث

  ١٣٧..............الصدوق بفرتة قرنعرص ما بعد الشيخ : الدور الرابع

ّدور املحقق الذي استدل عىل الرباءة بتقريبني: الدور اخلامس ّ......١٣٧  

  ١٣٨...............................ّعرص ما بعد املحقق: الدور السادس

  ١٣٩.....................ّاألدلة عىل قاعدة قبح العقاب بال بيان: املقام الثاين

  ١٣٩.........الواقعيّاملحرك للعبد هو التكليف العلمي ال : ّالوجه األول

ّحق الطاعة حمرك للتكليف بوصوله االحتاميل: تهمناقش ّ.............١٤١  

  ١٤٤..العرف ال يؤاخذ عىل خمالفة التكليف مع عدم العلم:  الوجه الثاين
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  ١٤٤...........الفرق بني مولوية املوايل العرفيني ومولوية الباري:  تهمناقش

  ١٤٧...................ّعقاب من مل تقم عليه احلجة قبيح: الوجه الثالث

  ١٤٩..............................................مناقشة الوجه الثالث

  ١٥١........................ال وجود لتكليف غري واصل: الوجه الرابع

  ١٥٢...............................................مناقشة الوجه الرابع

  ١٥٥......................................مسلك حق الطاعة: االجتاه الثاين

  ١٥٥......................احلاالت التي ترفع اليد فيها عن أصالة االشتغال

  ١٥٥...............حصول دليل قطعي عىل نفي التكليف: احلالة األوىل

  ١٥٥..............حصول دليل قطعي عىل ثبوت التكليف:احلالة الثانية

  ١٥٥...................لقطع بالرتخيص الرشعيحصول ا:احلالة الثالثة

  ١٥٦...........ّحصول القطع الرشعي بعدم ترك التحفظ: احلالة الرابعة

  ١٥٦......................................................تعليق عىل النص

ٌالبحث يف الوظيفة األولية شامل ملطلق الشك أم لكل عنوان بحث ٍ ّ ّ ّ........١٥٧  

  ١٦٠.....................خالصة البحث يف الوظيفة العملية يف حالة الشك

  ١٦٣......................................الوظيفة الثانوية يف حالة الشك )٨(

  ١٦٦...................................ّأدلة الرباءة الرشعية: لّاملبحث األو

  ١٦٧....................يف اآليات الدالة عىل الرباءة الرشعية: لّالقسم األو

َِ نفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ف {:قوله تعاىل: ُاآلية األوىل َُ ُ ُْ ْ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ٍ ُ ِ لينفـق  مـا ُ ْ ُِ

ْ

َآتاه اهللا ال ي لف اهللا  فسا إال ما آتاها َ ُ ََ  
ِ ً َْ َ ُ ُ ُ ُ{  ....................................١٦٧  

  ١٦٧....................................................تقريب االستدالل

  ١٦٩............................................اعرتاض الشيخ األنصاري

  ١٧٠..................................ّللمحقق العراقي: ّاجلواب األول

  ١٧٢..................................ّمناقشة املصنّف للمحقق العراقي



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٤٤  ١ ج-ُ

  ١٧٤......................................للسيد الشهيد: اجلواب الثاين

  ١٧٧..........................................تساؤالت حول اآلية املباركة

  ١٧٨...............ّهل الرباءة معلقة عىل عدم الدليل عىل االحتياط؟. ١

  ١٧٩...............هل اآلية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية؟. ٢

  ١٨٠...........ًهل تشمل الشبهات احلكمية واملوضوعية معا أم ال؟. ٣

  ١٨٠...................................ّهل الرباءة مقيدة بالفحص؟. ٤

  ١٨٢......................................................تعليق عىل النص

  ١٨٢............زا النائينيللمري: اجلواب الثاين عىل اعرتاض األنصاري

  ١٨٣...........................................مناقشة املصنّف للمريزا

  ١٨٣....................... لالستدالل باآلية+مناقشة السيد اخلميني

ًوما كنا معذ   ح  نبعث رسوال{ :اآلية الثانية قوله تعاىل )٩( َ َ ِ
 {..........١٨٥  

  ١٨٧....................................................تقريب االستدالل

  ١٨٧..........................االعرتاضات املتوجهة عىل االستدالل باآلية

  ١٨٨...ّاآلية تدل عىل نفي فعلية العذاب ال استحقاقه: ّاالعرتاض األول

  ١٨٩.....................اآلية ناظرة إىل األمم السابقة:  االعرتاض الثاين

  ١٩٠......................................اجلواب عىل االعرتاض الثاين

ًأوال   ١٩٠........ح العقاب بال بيان حكم عقيل غري قابل للتخصيصقب: ّ

  ١٩٢..............عدم الدليل عىل االختصاص بالعذاب الدنيوي: ًثانيا

  ١٩٣..........................ية عىل الرباءةمناقشة املصنف لالستدالل باآل

  ١٩٤......................................................تعليق عىل النص

  ١٩٦.......................ّجواب السيد اخلميني عىل االعرتاض األول

  ١٩٧.......................ّجواب املحقق العراقي عىل االعرتاض الثاين

  ١٩٨....................ّجواب املحقق اإلصفهاين عىل االعرتاض الثاين



 ٤٤٥ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ١٩٩........................عىل االعرتاض الثاينجواب السيد اخلميني 

َقل ال أجد   ما أو {: اآلية الثالثة )١٠( ُ ُ َ َ  إ   رما َ   ٢٠١..........}..َ  طاعم ًِ

  ٢٠٣....................................................تقريب االستدالل

  ٢٠٣............................اإلشكاالت املتوجهة عىل االستدالل باآلية

  ٢٠٣.......... وجدان النبي ليس دليال عىل الرباءةعدم: ّاإلشكال األول

  ٢٠٤...........عدم وجدان النبي يساوق عدم الصدور: اإلشكال الثاين

  ٢٠٥....... ...   عىل الرباءة بالدليلّعدم وجدان النبي يدل: اإلشكال الثالث

َوما  ن اهللا  ضل قوما بعد{ :قوله تعاىل: اآلية الرابعة )١١( ً   ٢٠٧.......} ..ِ إذُ 

  ٢٠٩....................................................تقريب االستدالل

  ٢١٠........................اإلشكاالت املتوجهة لالستدالل باآلية املباركة

  ٢١٠اآلية يف مقام اإلخبار عن سنّة اهللا يف األمم السابقة: لّاإلشكال األو

  ٢١٠.ّاآلية ال تدل عىل الرباءة لعدم نفيها طبيعي العقاب:  اإلشكال الثاين

  ٢١١.ّغاية ما تدل عليه اآلية هونفي العقاب قبل البيان: اإلشكال الثالث

  ٢١٣..................................................تساؤالت حول اآلية

  ٢١٥....................... باآلياتخالصة البحث يف االستدالل عىل الرباءة

  ٢٢١..............................................أدلة الرباءة من السنة )١٢(

  ٢٢١........................................حديث اإلطالق: لّاحلديث األو

  ٢٢٥......................أن يكون الورود بمعنى الوصول:  املرحلة األوىل

  ٢٢٦...............................ما ذكره السيد اخلوئي: ّالوجه األول

  ٢٢٨......................................مناقشة ما ذكره السيد اخلوئي

  ٢٢٩.................الورود يستبطن الوصول ال الصدور:  الوجه الثاين

  ٢٣١......................................................تعليق عىل النص



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٤٦  ١ ج-ُ

  ٢٣١......... املراد من النهي يف الرواية هو النهي الواقعي: املرحلة الثانية

  ٢٣٣.........ّالوجه الثاين للمحقق االصفهاين لداللة الرواية عىل الرباءة

  ٢٣٤.........املراد من النهي يف الرواية هو النهي الواقعي: املرحلة الثانية

  ٢٣٥....................أقوال األعالم يف داللة احلديث عىل الرباءة وعدمها

  ٢٣٩.....................................................حديث الرفع )١٣(

  ٢٣٩.............................يف فقه احلديث بنحو اإلمجال: املرحلة األوىل

  ٢٤٣.............تصوير الرفع إىل األمور املذكورة يف احلديث: اجلهة األوىل

  ٢٤٣......الرفع حقيقي وهو مقدر كاملؤاخذة والعقاب: ّاالحتامل األول

  ٢٤٤ الترشيعالرفع حقيقي وهو رفع وجود األشياء يف عامل:  تامل الثايناالح

  ٢٤٥....ّالرفع تنزييل تعبدي لألشياء التسعة ال حقيقي  :االحتامل الثالث

ّحكومة حديث الرفع عىل أدلة األحكام األولية ّ....................٢٤٥  

  ٢٤٧..........يف بيان ما هو األظهر من االحتامالت الثالثة: ّاألمر األول

  ٢٤٧..ّيف تعيني االحتاملني األخريين قبال االحتامل األول:  املسألة األوىل

  ٢٤٩.................تعيني االحتامل الثاين يف قبال الثالث: املسألة الثانية

ّ بيان الثمرات املرتتبة عىل االحتامالت املتقديف:  األمر الثاين   ٢٥٠.......مةّ

  ٢٥٠.....ّبيان الثمرة عىل االحتامل األول مقابل االحتاملني : املسألة األوىل

  ٢٥١....ّيف بيان الثمرة املرتتبة عىل االحتامل الثاين والثالث: لة الثانيةاملسأ

  ٢٥٣.............................اجلهة الثانية حديث الرفع مسوق لالمتنان

ًاملرتتبة عىل كون احلديث مسوقا لالمتنانالثمرات الفقهية  ّ..........٢٥٤  

  ٢٥٤......................................................تعليق عىل النص

  ٢٥٧........عىل الرباءة) ما ال يعلمون(ل بفقرة االستدال: املرحلة الثانية )١٤(

  ٢٦١.................ً داللة احلديث عىل التأمني ولو كان جممال: األمر األول



 ٤٤٧ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٢٦٣.................. الرفع واقعي ال ظاهريّأدلة القائلني بأن:  األمر الثاين

 ٢٦٥.........عدم احلاجة يف مقام االمتنان إىل رفع الواقع : الوجه األول
ًالعناية يف الرفع متحققة ولو كان الرفع واقعيا:  الوجه الثاين ّ.........٢٦٦  

  ٢٦٧......................................................تعليق عىل النص

  ٢٦٩شمول فقرة االستدالل للشبهات املوضوعية واحلكمية :املرحلة الثالثة )١٥(

  ٢٧٣...........تصويرات اجلامع للشبهات احلكمية واملوضوعية:لّاألمر األو

  ٢٧٣...اسم املوصول اليشء الشامل للحكم واملوضوع: لّالتصوير األو

  ٢٧٣.....................ّاعرتاض اآلخوند عىل التصوير األول للجامع

  ٢٧٤................................ّمناقشة املحقق األصفهاين لآلخوند

  ٢٧٤..........................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق األصفهاين

  ٢٧٥.....................................مناقشة السيد الشهيد لآلخوند

  ٢٧٧.ات املوضوعيةعدم وجود قرينة عىل اختصاص احلديث بالشبه:   األمر الثاين

  ٢٧٨......................................يف قرينة وحدة السياق: فائدة

  ٢٨٠.....ّاستدالل املحقق العراقي عىل اختصاص احلديث بالشبهات احلكمية

  ٢٨١............................................ّمناقشة املحقق العراقي

  ٢٨١......................................................تعليق عىل النص

  ٢٨٣....................االستدالل عىل الرباءة الرشعية باالستصحاب )١٦(

  ٢٨٤...................................]روايات أخرى استدل هبا عىل الرباءة[

  ٢٨٥....................ستصحابوجوه االستدالل عىل الرباءة الرشعية باال

  ٢٨٥.......................االستصحاب بلحاظ حال الصغر: لّالوجه األو

  ٢٨٥......................االستصحاب بلحاظ بداية الرشيعة:  الوجه الثاين

  ٢٨٦.....ّاالستصحاب بلحاظ ما قبل حتقق الرشائط اخلاصة:  الوجه الثالث



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٤٨  ١ ج-ُ

  ٢٨٦......................................................تعليق عىل النص

ًأوال   ٢٨٦.............................................. حديث احلجب:ّ

  ٢٨٩............................إشكالية عدم داللة احلديث عىل الرباءة

  ٢٩٠.................................................ّحديث احلل: ًثانيا

  ٢٩١..............اختصاص احلديث بالشبهة املوضوعية: ّالقول األول

  ٢٩٤.....داللته عىل الرباءة يف الشبهة احلكمية واملوضوعية: القول الثاين

  ٢٩٥....... هبا عىل الرباءة يف درجة قاعدة قبح العقاب بال بيانّأخبار استدل

  ٢٩٨........................االعرتاضات عىل إثبات الرباءة باالستصحاب

  ٢٩٩...............................تصحاب عدم احلكمال يمكن اس. ١

  ٣٠٠...............................................اعرتاض النائيني. ٢

  ٣٠١.......................خالصة البحث يف االستدالل بالسنة عىل الرباءة

  ٣٠١..............................................حديث اإلطالق) ١(

  ٣٠٥.................................................حديث الرفع) ٢(

  ٣١١...............................................االعرتاضات العامة )١٧(

ّأدلة االحتياط إما حاكمة عىل أدلة الرباءة أو معارضة : لّاالعرتاض األو ّ....٣١١  

  ٣١٦.....................................ّ األولاجلواب عىل االعرتاض

  ٣١٦........................عدم متامية روايات االحتياط: ّالوجه األول

  ٣١٦......ّروايات االحتياط ليست حاكمة عىل أدلة الرباءة: الوجه الثاين

ّتقدم أدلة الرباءة لكوهنا أدلة قرآنية أو ملوافقتها للكتاب:  الوجه الثالث ّ ّ٣١٧  

  ٣١٧الرباءةعالج التعارض بني روايات االحتياط وبني آيات : ّاملقام األول

  ٣١٧.....................................ّمناقشة عالج التعارض املتقدم

  ٣١٧.النسبة بني اآليات وروايات االحتياط العموم من وجه:  ّالوجه األول

ّتقدم آيات أخرى عىل االحتياط ألخصيتها: الوجه الثاين ّ...........٣١٨  



 ٤٤٩ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٣١٩..مع فرض التعارض والتساقط، املرجع الرباءة العقلية: الوجه الثالث

  ٣٢٠.عالج التعارض بني روايات االحتياط وبني روايات الرباءة: املقام الثاين

  ٣٢١......................................................تعليق عىل النص

  ٣٢١..............................آيات أخرى استدل هبا عىل االحتياط

ِوال تلقوا بأيدي م إ  ا هلكة{:  قوله تعاىل. ١ َ ُ ْ ْ َ
ِ ْ ُ ِ

َ
ِ

ُ ْ ُ َ{ ...................٣٢١  

ِوجاهدوا   اهللا حق جهاده{:  قوله تعاىل. ٢ ِ َِ ِ  َ َِ ُ َ{  .......................٣٢٢  

ِفإن  ناز تم    ء فردوه إ  ا  وا رسول{:  قوله تعاىل . ٣ ُ   َ ِ َ
ِ ُِ  ُ َ ٍَ ْ َ

ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ {........٣٢٣  

ِا قوا اهللا حق  قاته{:  قوله تعاىل. ٤ ِ َ  ُ  َ َ ُ{ ..............................٣٢٥  

ٌوال  قف ما ل س  ك به علم{:  قوله تعاىل . ٥ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ{.....................٣٢٥  

ّيات أخرى استدل هبا عىل االحتياطروا ُ ُ...........................٣٢٥  

  ٣٢٦........................................ّاملناقشات العامة للروايات

  ٣٢٦....................................إهنا الداللة فيها عىل اإللزام. ١

  ٣٢٧ّ إهنا واردة يف مقام عدم جواز االعتامد عىل األهواء واألذواق يف األحكام. ٢

  ٣٢٧.................................ّإهنا واردة يف حال ظهور اإلمام. ٣

  ٣٢٨................بعض الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص. ٤

  ٣٢٨..............................ّإهنا واردة يف حتريم القول بال علم. ٥

ّإهنا تدل . ٦   ٣٢٨..............................عىل حرمة اجلري بال علمّ

  ٣٢٩.......................ّمل يؤخذ يف موضوعها الشك يف التكليف. ٧

  ٣٢٩.................االقتصار عىل موردها يف داللتها عىل االحتياط. ٨

  ٣٣٠...........................................الدليل العقيل عىل االحتياط

  ٣٣١العلم اإلمجايل بوجود تكاليف إلزامية يف موارد الشك: ّالوجه األول

 ٣٣١....... باحلظر يف األفعال غري الرضورية ّالعقل يستقل:   الثاينالوجه
  ٣٣٣........................وجوب دفع الرضر املحتمل: الوجه الثالث



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٥٠  ١ ج-ُ

  ٣٣٣.........................جواب صاحب الكفاية عىل الوجه الثالث

  ٣٣٤.............مناقشة السيد الشهيد لالستدالل بالعقل عىل االحتياط

  ٣٣٤................................ّة عىل وجوب التوقفّاألخبار الدال

  ٣٣٥.........................................ّالقرائن الدالة عىل اإلرشاد

  ٣٣٧..........وجود علم إمجايل يف الشبهات احلكمية: االعرتاض الثاين )١٨(

  ٣٤١.............................انحالل العلم اإلمجايل:  ّاجلواب األول

  ٣٤٤........................ّمناقشة اجلواب األول عىل االعرتاض الثاين

  ٣٤٥.........تالل الركن الثالثاخ: اجلواب الثاين عىل االعرتاض الثاين

  ٣٤٧....................................تقريب السيد اخلوئي لالنحالل

  ٣٤٧................................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٣٤٩......................................................تعليق عىل النص

  ٣٤٩......تقريرا الدليل عىل االحتياط للتكاليف املقرونة بالعلم اإلمجايل

  ٣٥٠....................م اإلمجايل الصغري عن الكبريإشكالية تأخر العل

  ٣٥٣................................................حتديد مفاد الرباءة )١٩(

  ٣٥٨......ّتكليف ال الشك يف االمتثالّضابطة إجراء الرباءة هي الشك يف ال

  ٣٥٩.......االمتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف عند املصنّف

  ٣٦١...............نى املصنّفّالوظيفة يف حالة الشك يف االمتثال عىل مب

  ٣٦٢...............ّالوظيفة يف حالة الشك يف االمتثال عىل مبنى املشهور

ّكيفية التمييز بني الشك يف التكليف والشك يف االمتثال ّ............٣٦٢  

  ٣٦٣............................................أطراف احلكم الرشعي

  ٣٦٥...............................................ميزان جريان الرباءة

  ٣٦٥..................................... االشتغالميزان جريان أصالة

  ٣٦٦....ّإشكال املريزا بإرجاع القيد الثاين مليزان جريان الرباءة إىل األول



 ٤٥١ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٣٦٧..............................مناقشة السيد الشهيد للمريزا النائيني

  ٣٦٨...................................تصحيح ميزان الرباءة عند املريزا

  ٣٧٠......................................................تعليق عىل النص

  ٣٧٠................................يف االعرتاضات العامةخالصة البحث 

  ٣٧٣..............................................استحباب االحتياط )٢٠(

  ٣٧٧.....ً  الشبهات البدوية عموماإمكان جعل االحتياط املولوي يف:   النقطة األوىل

  ٣٧٨.....ّالوجوه التي استدل هبا عىل عدم إمكان جعل استحباب االحتياط

  ٣٧٨.......................لويلغوية جعل االحتياط املو: ّالوجه األول

  ٣٧٩....حذور التسلسلملجعل استحباب االحتياط املولوي يؤدي : الوجه الثاين

  ٣٨١.......................................مناقشة املصنف للوجوه املتقدمة

  ٣٨١............................عدم لزوم اللغوية: ّمناقشة الوجه األول

  ٣٨٤....................عدم لزوم حمذور التسلسل: مناقشة الوجه الثاين

  ٣٨٦........................استحباب االحتياط يف العبادات: النقطة الثانية

  ٣٨٦............................وجه االشكال يف االحتياط يف العبادات

  ٣٨٧......اشرتاط القصد يف العبادةّالفروض املتصورة يف اشرتاط وعدم 

  ٣٩١......................................................تعليق عىل النص

  ٣٩١................................خالصة البحث يف استحباب االحتياط

 

  ٣٩٧..................................................مات متهيديةّمقد )٢١(

  ٣٩٩...........إلمجايل املقرون بالعلم اّ البدوي والشكّالفرق بني الشك. ١

  ٤٠٠..........................الفرق بني العلم اإلمجايل والعلم التفصييل. ٢

  ٤٠٠.....................................أقسام العلم اإلمجايل بالتكليف. ٣



ّ، األصول العملية رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٥٢  ١ ج-ُ

  ٤٠١............الفرق بني العلم اإلمجايل يف مبحثي القطع واألصول العملية.     ٤

  ٤٠٢......................................ما ذكره الشيخ األنصاري. ١

  ٤٠٣........................................ماذكره صاحب الكفاية. ٢

  ٤٠٥...............يف أصل قاعدة منجزية العلم اإلمجايل: ّالفصل األول )٢٢(

  ٤٠٨.ّأصل منجزية العلم اإلمجايل بقطع النظر عن األصول املؤمنة: األمر األول

  ٤٠٩..........................منجزية العلم اإلمجايل حلرمة املخالفة القطعية

  ٤١٠........................ّمنجزية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية

  ٤١١...............الفرق بني اإلمجايل يف علم األصول واإلمجايل يف الفلسفة

  ٤١٣................................االجتاهات يف تفسري العلم اإلمجايل )٢٣(

  ٤١٧..............................تعلق العلم اإلمجايل باجلامع:  املبنى األول

ّاستدالل املحقق األصفهاين عىل عدم تعدي العلم باجلامع إىل األطراف ّ.٤١٨  

  ٤١٩..........................ّتعلق العلم اإلمجايل بالفرد املردد: املبنى الثاين

  ٤٢٠................................اعرتاض صاحب الكفاية عىل نفسه

  ٤٢١.............................اعرتاض املصنّف عىل صاحب الكفاية

  ٤٢٢............................. بالواقعّالعلم اإلمجايل يتعلق: املبنى الثالث

ّاستدالل املحقق العراقي عىل تعلق العلم بالواقع ّ...................٤٢٤  

  ٤٢٥......................................................تعليق عىل النص

  ٤٢٥حماولة السيد الشهيد للجمع بني االجتاهات يف تفسري العلم اإلمجايل

  ٤٢٨............................ّجواب السيد الشهيد ملدعى االصفهاين

 ٤٣١.........................................................فهرس املصادر 
  ٤٣٩..........................................................فهرس الكتاب

 


