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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  شكر وتقدير
  .صلّى ا على حممد وآله الطيبني الطاهرينواحلمد  رب العاملني، 

ا بعدأم  
ة الـشيخ            حـ فقد الحظـت مـا       مـة احلجـره ولـدنا العزيـز العالـــ دامـت     عـالء الـسامل   ر 

ــيت    تأيي ــولية ال ــوث األص ــن البح ـــ  م ــه ـ ــم     أدات ــوزة ق ــضالء يف ح ــن الف ــة م ــى ثلّ ــت عل لقي
املـشرفة، فوجــدت أهنــا اســتطاعت أن تــستوعب مجيـع التفاصــيل الــيت تعرضــت هلــا،   
ر عـن جهـد فكـري وعلمـي جليـل للكاتـب          فهي تعبـ بدقّة وعمق وحسن بيان، ومن ثم

  .الفاضل، بذله من أجل توضيح هذه األفكار
ذ أبارك له هذه املواهـب وأقـدر فيـه هـذه القابليـات، أدعـو ا العلـي القـدير أن                       وإ

جيعله من العلماء العاملني، ويأخذ بيده ملا فيه املزيد من الرقي والتقدم على طريق نـشر   
معارف القرآن العظيم وتراث أئمة أهـل البيـت علـيهم الـسالم، وأن يقـر بـه عـيين ويـريين              

  .الم الدين والعلم؛ إنّه ويل التوفيقفيه علماً من أع
  كمال احليدري

  . هـ١٤٢٨ مجادى الثانية ٢٠
  
  



 
  

 
  
  
  

 
احلمد هللا بكامل محده عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام 
ّقدم، الذي ال حييص نعامءه العادون، وال يبلغ شكره املادحون، وال حييط  ّ

عىل حبيبه املصطفى وآله السالم ى زكوأ ة الصالّمتبذكر آالئه الذاكرون، وأ
ّام بقية اهللا يف األرضني روحي وأرواح العاملني ّاألطيبني األطهرين، سي

 :وبعد.. لرتاب مقدمه الفداء
، هبذا النداء اإلهلي اخلالد )١(>O  N  M  L  K<: قال تعاىل

 تعاىل يف افتتحت الرشيعة اخلامتة مرشوعها اإلهلي مع اإلنسان، خليفة اهللا
أرضه حسبام اقتضته حكمة اخلالق الكريم، وحامل األمانة التي أشفقت 

والقراءة رمز .. ِّالساموات واألرض عن محلها وفق ما جاء يف الذكر احلكيم
ّوأمهيته يف نظر اإلسالم منذ » العلم«للعلم واملعرفة، ومنه يفهم مكانة 

 يف ّيف وهو مقياس إهليانطالقته األوىل وإطاللته عىل دنيا اإلنسان، ك
ّالتفاضل بني بني البرش إذا ما اقرتن بالتقوى صفيا ال تفارقه يف كل أحواله  ً ّ

    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å      Ï <:  قال تعاىل؛وشؤونه
Ñ  Ð<)وهو املدار الذي تدور عليه خشية اهللا عز وجل إثباتا )٢ ،ً ّ ّ

                                                           
  .١: العلق )١(
 .٩: الزمر )٢(
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 .)١(>  °  ±  ²  ³  ´ ¯<: ًونفيا كام توحي به اآلية الكريمة

ً أن العلوم ليست بمرتبة واحدة رشفا وفضال ومكانة، بل تتفاوت ّالإ ً ًّ
ّمن حيث أمهية املوضوع املبحوث عنه والنتائج املتوخاة منها، ومدى  ّ

ّتأثريها عىل حياة اإلنسان وتكامله ورقيه، وعىل هذا حتتل علوم  » العقيدة«ّ
ّ لتكفلها البحث عن مسائل ؛لميّرتبة الصدارة وتعتيل قمة اهلرم الع

ّالذي حيدد » علم الفقه«ويليها . ّاالعتقاد وما يتوقف عليه نجاة العباد
لإلنسان موقفه الرشعي يف عباداته ومعامالته بام ينسجم ورؤية الدين 

ّويضمن ـ بعد ضمه إىل العقيدة واألخالق ـ حتقيق هدفية اخللقة ّ. 
 

ّتربز األمهية القصوى التي يتمتع هبا وعىل هذا األساس  علم أصول «ّ
 Eًيف منظومة الفكر اإلسالمي عموما ومدرسة أهل البيت» الفقه

ّ ذلك أنه العلم الذي يزود الفقيه بالضوابط العامة التي يضمن ؛ًخصوصا ّ ّ
ّمن خالل مراعاهتا صحة استنباطه، ولذا صح التعبري عنه بأنه َّ منطق علم «: ّ

ّ أن مراعاة قواعده وسالمة تطبيقها يضمن صحة احلكم ، بمعنى»الفقه ّ
ّضمن مراعاة القواعد املنطقية صواب التفكري وصحتهتاملستنبط كام  ّ. 

ّ األمهية الفائقة لبحوث Eويف ضوء ذلك أولت مدرسة أهل البيت
ّهذا العلم، وشمر علامء اإلمامية عن ساعد اجلد واهلمة يف حتقيق مسائله  ّّ ّ

ًمستندين عىل أدلة نقلية تارة وعقلية أخرى وسرية عقالئية وتنقيح قواعده  ّ
ًثالثة وبالوجدان رابعة، فكان هذا العلم حمورا يتالقى فيه النقل مع العقل 

 .والوجدان مع الربهان
                                                           

 .٢٨: فاطر )١(
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ّمل يكن علم األصول شاذا عن قاعدة عامة وسنة ثابتة حتكم مجيع  ّ ً ّ

ّـ بال استثناء، وهي حالة النمو والتطور العلوم ـ بل اإلنسان نفسه  ّ
حيث يبتدئ العلم بمسألة قد تكون عابرة لينتهي بآالف املسائل . والنضوج

ًوالنظريات ويصبح علام خاصا وبابا معرفيا حمددا ً ً ًّ ّ ّ ً. 
ّوهناك عوامل عدة تساهم يف رقي العلوم وتكاملها، يرتبط بعضها  ّ

 من جهة، وبالبيئة واألحداث الطارئة ّبنفس اإلنسان العامل واتساع مدركاته
 .ّواملستجدة يف حياة اإلنسان من جهة أخرى

ّوملا كان علم األصول متكفال لبيان الضوابط العامة والعنارص املشرتكة  ً ّ ّ
ًيف عملية االستنباط الفقهي، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الفقه  ً

ّ بني العلمني يمكننا تلمسه ّوباملتغريات احلاصلة فيه، وهذا التفاعل املتبادل
َّوالوقوف عليه عند سربنا للمراحل التي مر هبا علم األصول من حني 
ّنشوئه إىل بلوغه أوج رقيه وتكامله، فمن جهة نجد أن اتساع حجم املسائل  ّ ّ
ّوالبحوث الفقهية كام وكيفا يؤثر يف فتح نوافذ جديدة لبحوث أصولية  ً ً ّ ّ

ًواتساعها كام وكيفا أيضا ً ً ّ ّ، والعكس صحيح كذلك، أي أننا ال يمكننا إنكار ّ
ّدور علم األصول يف ازدهار البحوث الفقهية وتغيري بعض النتائج الفقهية  ّ
ّسواء عىل مستوى استنباط أحكام فقهية يف فروع جديدة مل تكن موجودة 

 .ًسابقا، أو عىل مستوى تغيري أحكام بعض املسائل السابقة
 أن أقف ّالّحظايت يف تطور علم أصول الفقه إّوال ينبغي وأنا أسجل مال

 العناء والدور األساس ريوقفة إجالل وإكبار وعرفان بجميل العطاء وكب
ّالذي اضطلع به علامء املدرسة اإلمامية ـ قديام وحديثا ـ يف نمو الفكر  ًّ ً
ّاألصويل الشيعي، وإحداث نقلة نوعية وعلمية هائلة ال يمكن إغفاهلا يف  ّ
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ًن املعريف، وخصوصا يف أبحاث تعد بكرا يف باهبا، ويكفي شاهدا هذا امليدا ً ًّ

لصدق هذا املقال النظر يف بحوث االستصحاب وتفريعاته والعلم اإلمجايل 
ّوتدقيقاته وغري ذلك من البحوث الكثرية التي تناوهلا األصوليون بالبحث 

 .والتحقيق
ّوحيسن بنا ـ ونحن نقدم لرشح نتاج أصويل ّي فذ شهي لعامل إمامّ  ـ أن دّ

َّنقف ولو رسيعا عىل تاريخ هذا العلم والعصور التي مر هبا بحسب ما  ً
ّوصلنا من عطاء أصويل َ َ  :)١( وتراث مكتوبَ

 
ُ األسس Eونعني به العرص الذي وضع فيه علامء مدرسة أهل البيت

لفقهي، وما تاله من ّالعامة لعلم أصول الفقه وتطبيقه يف عملية االستنباط ا
ّ شق فيها هذا العلم طريقه إىل احلياة الفقهيةٍمرحلة ّ. 

ّالعدة يف « رائد هذا العرص يف كتابه Lّويعد شيخ الطائفة الطويس
ّ أن هذا ال يعني عدم وجود أساسيات البحث األصويل ّال، إ»أصول الفقه ّ

ّعند من سبقه من علامئنا كالشيخ املفيد والسيد املرتىض وغري  .مهاَ
ًقد سألتم ـ أيدكم اهللا ـ إمالء «: »ّالعدة«ّقال يف مقدمة كتابه املوسوم بـ  ّ

ًخمترصا يف أصول الفقه حييط بجميع أبوابه عىل سبيل اإلجياز واالختصار 
ومل يعهد ألحد من أصحابنا يف ... عىل ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا

ـ أي املفيد ـ رمحه اهللا يف املخترص  ما ذكره شيخنا أبو عبداهللا ّالهذا املعنى إ
ّوأن سيدنا األجل املرتىض أدام اهللا .. الذي له يف أصول الفقه ومل يستقصه ّ ّ

                                                           
ُهذا القيد ذكرناه تالفيا لبعض اإلشكاالت التي قد تثار عىل التحديد املذكور،  )١( ً

ّوالقول بأن تاريخ الفكر األصويل الشيعي يرجع يف جذوره إىل عصور أقدم مما ذكر ّ. 
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ّعلوه وإن كثر أماليه وما يقرأ عليه رشح ذلك، فلم يصنف يف هذا املعنى  ّ

 .)١(»ًشيئا يرجع إليه
ه مل ّ أنّالوهو اعرتاف منه بوجود بذور البحث األصويل عند من سبقه، إ

ّيكن يف مصنف منظوم وسجل خمتوم تنضوي حتته أصول العلم ومسائله  ّ
كسائر تصانيف علامئنا األقدمني يف الكالم والفقه وغريمها من شؤون 

 .املعرفة
ّثم سار عىل هنجه من تأخر عنه من علامئنا األعالم كابن إدريس  ّ

ّواملحقق احليل والع ّخرهم عنه مة، وقد أحلقناهم بعرص الشيخ رغم تأّالّ
ًورغم حدوث بعض التغيري يف البحث األصويل كام وكيفا إ ً ّ أنه ال يرتقي ّالّ

ًإىل جعله عرصا خاصا كام هو احلال يف العرص الثاين ًّ. 

 
ًونعني به العرص الذي بدا فيه تطور علم أصول الفقه واضحا سواء  ّ

ستوى التدليل والربهنة كان عىل مستوى البحوث واملسائل، أو عىل م
 .ّ، وإن اختلف املحققون يف بداية هذه املرحلة من تاريخ هذا العلماعليه

ّ أن بوادر هذا العرص قد ظهرت يف )٢(ّففي حني يعتقد السيد الشهيد
ّ، ثم من بعده أقطاب Sأواخر القرن الثاين عرش عىل يد الوحيد البهبهاين

ّ نصف قرن من أمثال السيد مدرسته الذين واصلوا عمله الرائد حواىل
، والشيخ جعفر كاشف الغطاء )هـ١٢١٢ت (مهدي بحر العلوم 

ّ، ثم من بعدهم بعض تالمذهتم كالشيخ حممد تقي )هـ١٢٢٧ت( ّ
                                                           

 .٤ ـ ٣، ص١ ج:ّالعدة يف أصول الفقه )١(

  .٨٨ص: املعامل اجلديدة لألصول )٢(
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ّ، يعتقد البعض اآلخر أن التطور امللحوظ يف علم )هـ١٢٤٨ت(األصفهاين  ّ

 .»املعامل«األصول قد طرأ يف عهد هذا األخري يف حاشيته عىل كتاب 
ّ إذ يمكن القول بأن ما أحدثه الشيخ ؛ًومل يكن هذا اختالفا يف احلقيقة

ّاألصفهاين وما كتبه يف حاشيته جاء نتيجة ملا أحدثه أساتذته من تطور يف 
ّبحوث هذا العلم، وهم قد تتلمذوا عىل الوحيد البهبهاين، فبذور التطور 

اين وإن كان األصفهاين ّوالنقلة يف التفريع واالستدالل كانت يف أيام البهبه
 .ًزادها تنقيحا يف حاشيته عىل املعامل

ًثم بدا علم أصول الفقه أكثر هتذيبا وتفريعا وعمقا واستدالال يف عرص  ً ً ً ّ
ّدر له أن يرتفع بعلم األصول ُالذي ق) هـ١٢٨١ت (Sالشيخ األنصاري

 ـ هو السائد يف) فرائد األصول(ّإىل القمة، وال يزال فكره ـ يف كتابه 
ُحوزاتنا العلمية، بل غالبا ما ي ّتعامل مع آرائه معاملة الفيصل الذي يميز ً

ّاألصوليني إىل ما قبله وما بعده، ونادرا ما يشار يف البحوث األصولية إىل  ًّ
 . سابق عىل الشيخّرأي أصويل

ّلينقح مباين ) هـ١٣٢٩ت (وجاء دور تلميذه اآلخوند اخلراساين 
عىل علم األصول ال يمكن إنكارها، أستاذه ويرتك بصامت واضحة 

ًخصوصا مع ما امتاز به هذا العامل النحرير من قدرة فائقة عىل التلخيص 
 ).كفاية األصول(والتهذيب، وهو ليس بخاف ملن الحظ كتابه 

ًونود أن نشري هنا إىل أن ذكرنا لبعض العلامء يف العرصين ـ وخصوصا  ّ ّ
ّجرد إبراز بعض األسامء الالمعة ًالثاين منهام ـ مل يكن استقصاء، بل مل

ّ فهناك الكثري ممن ساهم يف نضوح علم األصول ّالودورها الكبري، وإ
ّوتكامله من علامئنا الذين كان هلم دور متميز يف هذا املجال، وإثبات اليشء 

 .ال ينفي ما عداه كام هو معروف
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ز عىل ساحة البحث األصويل  برSبعد انتهاء دور صاحب الكفاية 

ّأعالم ثالثة سامهوا إىل حد كبري يف تطور هذا العلم وبلوغه القمة يف الدقة  ّ ّ ٍّ
 :والتحقيق، وهم

 ).هـ١٣٥٥ت (ّ ـ املحقق املريزا حسني النائيني ١
 ).هـ١٣٦١ت (ّ ـ املحقق الشيخ حممد حسني األصفهاين ٢
ِّ ـ املحقق الشيخ ضياء الدين العراقي ٣  ).هـ١٣٦١ت (ّ

ّفقد أسهمت بحوث هؤالء األعالم يف تطور علم أصول الفقه 
ّوتكامله، وتربية أجيال من األصوليني والفقهاء حتى عدوا ـ بحق ـ رواد  ّّ ّ ّ
ّالبحث األصويل يف أوج عطائه، وقد تلمذ عىل أيدهيم الكثري من العلامء 

ّومن بينهم بعض املراجع الكبار أمثال السيد احلكيم والسيد ا خلوئي، ّ
ّوخلفوا ملن بعدهم ثروة علمية ضخمة يقف ط ّب العلوم الدينية أمامها ّالّ

 .باإلكبار واإلجالل
 

 ّ بحلقاته الثالث ملؤلفه الشهيد السعيد»دروس يف علم األصول« كتاب ّديع
ّالعظمى السيد حممداهللاآية ل ّ أحد الكتب املهمة يف علم األصوRالصدرباقرّ

َّ نظرا ملا يتمتع به املؤلف واملؤلف من ميزات وخصائص؛يف عرصنا احلايل ِّ ّ ً. 
ًأما الشهيد فأجدين عاجزا عن التعريف بشخصه وعلمه وخلقه  ّ

عة النهار، ولوال اليد اآلثمة لبعث الرذيلة يونبوغه بعد كونه كالشمس يف را
ُلكنا شهدنا الكثري من العطاء الذي قد ح ّ قمة االعتزاز به، رمنا منه ونحن يفّ

ّ مشيئة اهللا تعاىل التي قدرت هلذه املدرسة احلقة بأئمتها ـ سادة اخللق ـّولكنها ّ ّ 
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وعلامئها السائرين عىل هنجهم أن يقرتن مداد العلم فيها بدم الشهادة، 

 .ّليسطروا بعلمهم ومواقفهم أروع صور اإلنسان الرسايل
ّسنة تشابه سنن أجداده وبالرغم من قرص عمره الرشيف ـ وله يف هذا 

ّ أن بصامته بدت واضحة يف حقول معرفية شتى كان له ّال ـ إEالطاهرين ّ ّ
ّدوره الرائد فيها، يظهر ذلك مما سطره يراعه يف كتب متعددة كـ  ّ » فلسفتنا«ّ

ّ، وبحوثه وكتبه املتعددة يف »األسس املنطقية لالستقراء«و» اقتصادنا«و 
 .صول واألخالقالعقيدة والتفسري والفقه واأل

دروس يف علم «ّومن بني تلك اآلثار العلمية القيمة كان كتاب 
ّ، الذي يضم ثالث حلقات يف علم أصول الفقه، كان من بينها »األصول

 .احللقة الثانية التي نحن بصدد التقديم لرشحها
ًمن ميزات هذا الكتاب ـ الذي يؤمل له أن حيتل مركزا متقدما ورياديا  ً ًّ ّ ّ ّ

ّ احلوزات العلمية رغم جهالة البعض بقيمته ومكانته ـ أنه عرض يف عامل ّ
 :علم األصول

 التي وصل إليها علم األصول عرب تارخيه وفق أحدث النظريات ـ
الطويل، من خالل عرض آراء نوابغ العلم يف عرص تكامله أمثال الشيخ 

ّ حققه ًاألنصاري واخلراساين والنائيني واألصفهاين والعراقي، إضافة إىل ما
ّأستاذه السيد اخلوئي، وموافقتهم يف بعض األحيان أو مناقشتهم واختيار 

 Rّرأي جديد يف أحيان ليست قليلة، وهلذا أمكن اعتبار السيد الشهيد 
ًصاحب مدرسة أصولية جديدة، أو ال أقل من اعتباره علام ترك بصام ّ ت ّ

 .ته الرائعةاإبداعية يف بحوثه وإثار
 نقصد بالوضوح هنا خروج الكتاب عن كونه  وال.بعبارة واضحةـ 

ًدرسيا و ّيفهم من خالل القراءة بال أستاذ، وإنام نعني به سالمة العبارة ّأنه ّ
ِها بمقصود املصنف بعد رشحها وبياهنا من قَءوإيفا  بل األستاذ، وهبذا يكونّ
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هذا األثر النفيس قد أبعد نفسه عن كثري من كتب هذا العلم التي اعتاد 

ّ عند دراستها عىل إهبام العبارة وغموضها إىل حد احلرية يف بعض الطالب
ُاألحيان يف كيفية تطبيق ما فهم عىل ما هو مكتوب يف املتن ّ. 

ّبمنهجية وأسلوب منطقيـ  ّأما املنهجة فقد اتبع فيها السيد الشهيد  .ّ ّ ّ
ّطريقة خاصة مل تكن سائدة يف الكتب األصولية السابقة يف كيفية تقسيم  ّ ّ

ّلبحوث األصولية والتقديم والتأخري فيها، أو يف إفراد بحوث حتت ا
ًعناوين خاصة هبا ألمهيتها، نجد ذلك واضحا يف بحوث الدليل العقيل  ّ ّ

 »الرسائل«الذي أفرده بالبحث ضمن عناوين بارزة مل تكن كذلك يف كتايب 
ّ كبحث املقدمة املفوتة والرشط املتأخر اللذين بحثهام»الكفاية«و  ّ  صاحب ّ

ّالكفاية يف اجلزء األول عند حديثه عن املالزمة بني وجوب اليشء ومقدمته ّ. 
ّوأما األسلوب الذي متت به كتابة احللقات فهو أسلوب منطقي ّ ّ ،

ّونعني به أن فصول كل حلقة من احللقات الثالث قد رتبت بشكل خيدم  ّ ّ
ٍفيها الفصل السابق ما يليه من فصول، بل كل مسألة  الذي َلبحث اٍ وبحثّ

ّيليه داخل الفصل الواحد، وقلام جتد ـ إن مل يكن معدوما ـ اعتامد املصنف  ً ّ
R أسلوب األصول املوضوعية يف استدالالته عىل املسائل األصولية، وما ّ ّ

 . حلفظه التسلسل الريايض واملنطقي يف عرض املسائلّالذلك إ
ّرش ويتذوق إىل غري ذلك من النكات التي يستشعرها املرء بشكل مبا

 .حالوهتا العلمية أثناء دراسته أو تدريسه هلذا السفر اجلليل
ّ، فهي باإلضافة إىل اخلصائص العامة »احللقة الثانية«ويف خصوص 

 :ّالتي تشارك فيها بقية احللقات امتازت
ُ بأهنا حلقة متوسطة بني أوىل احللقات وثالثها، ففي حني كانت • ّ ّ

ًاألوىل متثل عرضا ميرسا ً ِّّ   ّ ملباحث علم األصول كانت الثالثة معمقة ُ
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ًـ وخصوصا يف قسمها الثاين ـ وتتيح للطالب اإلحاطة واإلملام بأكثر 
مفاصل العلم يف أحدث نظرياته بام يتناسب ودراسة مرحلة السطح، وبني 
ّهذه وتلك توسطت ثاين احللقات يف كوهنا حلقة استداللية يمكن لدارسها 

 .الثة وهتيئته هلضم املطالب العالية فيهاحضور أبحاث احللقة الث
ّ عىل أهنا مل تغفل عرض أبرز اآلراء وأحدث النظريات ألعالم الفن • ّ ّ

ّوقبول بعض أو مناقشتها، فيجد الطالب نفسه يف بعض املطالب أنه يدرس 
ّرأي صاحب الكفاية ورده، أو رأي الرسائل ومناقشته، كل ذلك بام  ّ

 .يةينسجم ومستوى احللقة الثان
ّ ثم إن املصنف • ّ ّR قد اعتمد يف بعض األحيان عىل مباحث هذه 

 يف احللقة الثالثة، كام يف االستدالل بصحيحة ااحللقة واستغنى عن إعادهت
زرارة األوىل عىل قاعدة االستصحاب، حيث اكتفى يف احللقة الثالثة 

ّبعرضها ورشحها بأسطر قليلة منوها إىل تقدم بحثها يف هذه احللقة ً ، وهو ما ّ
ًيضفي أمهية واضحة عىل هذه احللقة خصوصا يف مثل هذه املباحث ّ. 

 
ّالبد من اإلشارة أوال إىل أن هذا الرشح بأجزائه األربعة يعتمد يف  ً ّ ّ
ّمادته األساس عىل جمموعة من املحارضات التي ألقاها سامحة األستاذ 

حمارضة عىل جمموعة من طلبة ) ١٠٩(ّالسيد كامل احليدري، والتي بلغت 
ّالعلوم الدينية يف مدينة قم املقدسة يف عام  ، عىل مهاجرها وآله ) هـ١٤٠٧(ّ

 .ّآالف التحية والسالم
ّ أهنا ملا كانت بحوثا تدريسية ـ والفرق ّالإ ً ّ ّبني املادة العلمية واضح ّ ّ

َّاملطروحة رشحا شفهيا واملطروحة رشحا حتريريا ـ مل يتسن ّ ًّ ً ً  هلا الظهور إىل ً
 : بعد العمل يف مرحلتنيّالّالعلن وتلبسها بثوهبا اجلديد إ
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ّها عىل األوراق حرفيا، وهي مهمة شاقة بطبيعة احلال، تدوين: األوىل ًّ ّ

ّوقد تكفل القيام هبا جمموعة من اإلخوة األعزاء جزاهم اهللا خري اجلزاء ّ. 
  :ّمبارشة العمل يف الرشح، وهو يتمثل بـ: الثانية
ًأوال تقسيم بحوث احللقة الثانية إىل مقاطع لوحظ فيها املوضوع : ّ

املبحوث عنه، وقد اختلفت هذه املقاطع من حيث الكرب والصغر حسب 
 . داخل البحث الواحداّإمكانية الفصل وعدمه

كتابة الرشح، وقد كانت هذه املحاولة يف رشح احللقة الثانية يف : ًثانيا
 ّ افتتح العمل به املرحوم الشيخ حممد جواد الزبيديًاحلقيقة إكامال ملرشوع

S من الدليل » األمر والنهي«، حيث بارش بكتابة الرشح إىل هناية بحث
ّوالذي يشكل بمجموعه مادة اجلاللفظي،  وكان ّ األول من هذا الرشح، زءّ

ّيف نيته االستمرار لوال أن وافته يد املنية، وقد نوهنا لذلك لسببني ّ ّ: 
ّنا منا بجهده املبذول فيام كتبه، جعله اهللا تعاىل يف ميزان  ـ عرفا١ ً

 .َّحسناته وقر به ناظره
 من حيث Sّ ـ اختالف األسلوب الذي اتبعناه يف كتابتنا عن أسلوبه٢

املنهجة والعبارة وطريقة الرشح، ولذا يمكن للقارئ مالحظة الفرق بني 
وبني ما » ألمر والنهيا«ّبحوث اجلزء األول من هذا الرشح إىل خامتة بحث 

ا كانت من نّيليها من بحوث إىل هناية احللقة، وعليه فالبداية احلقيقية لكتابت
 S ورغم ما حاولناه من املرور عىل ما كتبه.»االحرتاز يف القيود«بحث 

ّوإصالح بعض النواقص علمية كانت أو فنية، ولكن مل تتمكن تلك  ّ ّ
 .املحاولة من إلغاء الفرق بني املنهجني

ّوما اضطرين إىل اإلشارة لذلك هو أن منهجة العمل التي قمت هبا،  ّ
هذا الرشح قد ال تكون منطبقة عىل ّيتمتع هبا وما سأذكره من خصائص 
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 .ّبحوث اجلزء األول، ولذا اقتىض التنويه

ّثم إين قد آثرت أن ال تكون كتابة الرشح تقريرا حرفيا للامدة املطروحة  ًّ ً ّ ّ
ود االختالف اجلوهري والفرق الكبري بني املحارضة  لوج؛يف املحارضات

 :ّوالكتاب، وإنام هو يف احلقيقة إعادة صياغة وهيكلة من خالل
 ـ إعطاء فهرسة للنقاط املبحوثة داخل املقطع أو البحث الواحد ١

ُالذي يراد رشحه يف بعض املوارد، وخرجنا عن هذه الطريقة يف موارد 
ّ تبعا لتعدد النقاط امل؛أخرى ًطروحة يف البحث الواحد أو عدمه أوال، ً ّ

ًوجتنب التكرار يف نمطية الرشح وكيفية تناول عبارة املتن ثانيا ّ ّ ّ. 
ّ ـ وضع عناوين ـ رئيسية كانت أو فرعية ـ خاصة بالرشح، تلتقي ٢ ّ ّ

ًالرئيسية منها مع عناوين املتن أحيانا وختالفها أحيانا أخرى قليلة ً ّ إما ؛ّ
ّلرشح للمتن أو ملعروفية العنوان يف البحوث األصوليةألجل حفظ جماراة ا ّ .

ًوأما العناوين الفرعية املختصة بالرشح فقد راعينا فيها كون العنوان معربا  ّ ّّ ّ
ًبوضوح عن املادة املبحوثة حتته، أو معروفيته أيضا ّ ّ. 

ّ ـ حرصنا عىل أن يكون الرشح بعبارة سليمة سهلة بينة يف توضيح ٣
ّله منها، إيامنا منا بأن فائدة الرشح تكمن يف ذلك وإاملقصود واستال  ّالًّ

ّالحتاج هو اآلخر إىل رشح وللزم منه نقض الغرض، وقد ضمنا الرشح  ّ
 يصعب عىل الطالب تطبيق ّالًغالبا بعض كلامت املتن الصعبة أو الغامضة لئ

ألمر ّوبرغم ذلك مل يكن يف نيتنا تيسري ا. ما فهمه يف الرشح عىل عبارة املتن
ّمنا يف الرشح أيضا، يأخذ كل امتهاّعىل الطالب فقط بل كان األستاذ حمط  ً

 .منهام ما حيتاجه
ّ ـ حاولنا يف أغلب مفاصل الرشح اتباع منهج تقسيم البحث وتنقيطه ٤

ُ اعتقادا بأهنا الطريقة املثىل يف توضيح املقصود؛وفصل اإلشكال عن اجلواب ّ ً. 
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راء والنظريات بشكل دقيق بالرجوع  ـ االستعانة يف عرض بعض اآل٥

ّإىل مصادرها األصلية، وقصدنا عدم التعرض إىل مجيع األقوال أو  ّ
ّاالعرتاضات املطروحة عىل قول ما متاشيا مع املادة املطروحة يف املتن إ  يف ّالً

 .بعض احلاالت التي اقتضتها رضورة البحث
بحوث وثمرهتا  ـ آثرنا أن تكون الشواهد واألمثلة املذكورة يف ال٦

ّفقهية يف جلها ليتحسس الطالب عمق الرتابط بني علمي األصول والفقه  ّ ّ
ّوتدريبه عىل االستفادة من القواعد األصولية وتطبيقها عىل مواردها 
ّالفقهية، وقد جاءت يف بعضها منطقية ألجل توضيح املسألة والعنوان 

 .املبحوث عنه ال أكثر
وايات الرشيفة وأقوال العلامء من  ـ ختريج اآليات الكريمة والر٧

 .ّمصادرها الرئيسية
ّ ـ ختصيص فقرة تتعلق بإرجاع الضامئر واإلشارة إىل النكات الواردة ٨

 .، خيتم هبا املقطع املبحوث عنه»ّأضواء عىل النص«يف املتن بعنوان 
ّليخرج الرشح بعد كل هذا بحلته املاثلة بني يديك قارئي الكريم،  ّ

ّنا سلكنا فيه اجلادة الوسطى البعيدة عن اإلطناب اململ أو ّوالذي نعتقد أن ّ
 .ّاالختصار املخل

 
 

ّيف ختام هذا التقديم املوجز ال يفوتني أن أسجل شكري وفائق  ُ
ّتقديري ودعائي لسامحة األستاذ السيد كامل احليدري عىل ما أنفقه معي من 

ي ومنحي ثقته يف إخراج الرشح ّوقت يف مراجعة األجزاء األربعة وعىل حث
ّبصورته احلالية عرب تزويدي بصالحية تنقيح بحوثه وإعادة صياغتها 
ّوهيكلتها، حفظه اهللا تعاىل علام هاديا وأدام إفاضاته خلدمة الرشيعة احلقة ً ً َ َ. 
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خ الفاضل سامحة األكام ال ينبغي يل أن أنسى اجلهود احلثيثة التي بذهلا 

دفعي وتشجيعي عىل إنجاز هذا العمل، وإبداء الشيخ طالل احلسن يف 
ّاملالحظات القيمة واملفيدة، وما قام به من مراجعة دقيقة للمقطع املتعلق بام ّ 

 .هُه وعليه أجرُّ درِهَّلِلَ، فSكتبه الشيخ الزبيدي
لتدقيق ا يففتخاري ألخ عبد الرضا االاجلهود التي بذهلا اهكذا و

 .ّلفني للكتاباإلخراج ا ولغويال
ّواهللا تعاىل أسأل أن أكون قد وفقت يف حماولتي هذه وأن ينفع به 
ّاملؤمنني من طلبة العلوم الدينية، فإن يكن كذلك فبمنه تعاىل ولطفه وكرمه،  ّ

ّ من كوهنا مسامهة ـ عىل قدر صاحبها ـ يف خدمة رشيعة سيد ّ فال أقلّالوإ
وة عىل طريق وضع هذا  وخط،ّصىل اهللا عليه وآله امليامني املعصومنياملرسلني 

ّالكتاب اجلليل ـ أعني حلقات السيد الشهيد ـ يف املوضع الذي تستحقه ّ. 
ّرحم اهللا الشهيد برمحته، وأسكنه فسيح جنته، ومجع بينه وبني أوليائه 

 .ّالطاهرين يف مستقر رمحته
ّوقد كان حترير هذه املقدمة يف وقت كان العزاء فيه عىل سيدة نساء  ّ

ّ فداها منصوبا، وسكب دموع احلزن واألمل عىل مظلوميتها العاملني روحي ً
ّ مطلوبا وحمبوبا، رزقنا اهللا تعاىل حمبIيف ذكرى شهادهتا  ً ها وأهل بيتها تً

، فإىل روحها الطاهرة أهدي هذا اجلهد املتواضعوشفاعتهم يوم الورود، 
ّمد وآله ّ وصىل اهللا عىل خري خلقه حم،ّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 .ّالطيبني الطاهرين
 عالء السامل

  هـ١٤٢٨ مجادى األوىل ١٥: اجلمعة
 .ّقم املقدسة



 

 

 
 

 

 
قبل البدء يف رشح احللقة الثانية من حلقات األصول ألستاذنا الشهيد 

ّالسعيد السيد حممد باقر الصدر ّ R ذكر مسألتني عىل ّ ارتأينا التعرض إىل
 :ا مه،نحو االختصار

 
ّتم بعد تّإنام  ـ Rالشهيد  سيدالشار أ كام ـأبحاث الفقه واألصول   ّنإ

ُفرض متامية جمموعة من املقدمات واألمور التي ت ًبحث يف علم الكالم عادة ّ
ّوالتي نتوصل من خالهلا إىل رضورة وجود هذين العلمني واحلاجة إىل 

 :ّمن هذه املقدمات. البحث فيهام
 .ّن اإلنسان خملوق لهأ، وسبحانه وتعاىل وهو اهللا ًا خالقللوجود  ّنأـ  ١
ًهذا اإلنسان املخلوق مسؤول أمام خالقه وليس مهمال وال و ـ ٢

 .ًمرتوكا بال تكليف
 هّ إال أنـ وإن حباه خالقه تبارك وتعاىل بالعقل ـهذا اإلنسان ّأن كام  ـ ٣

 ، مسؤول جتاه خالقههّنأال يستطيع أن يدرك أكثر من أصل التكليف و
ّ، فيحدد واجبها ه ومسؤولياتهمكانه أن يدرك تفاصيل تكاليفإليس بو

 .وحرامها ومباحها، وما ينبغي له فعله، وما ال ينبغي، وهكذا
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  برضورة بعثةالقول ـ وهي كذلك ـ ّ هذه املقدماتةّيميرتتب عىل متاو

 تهبمقتىض رمح ـ األنبياء والرسل وفق قاعدة اللطف اإلهلي التي توجب
 . هلم وحتديد التكاليف واألحكام الرشعيةدايتهمبعثهم إىل اخللق هل ـ تعاىل

 يثبت رضورة وجود ّوهذا البيان كام يثبت به رضورة وجود النبي
ًا كان أو إماماّنبيـ » احلجة«االمام، وعليه يكون وجود   تلبية حلاجة   ـً

 .ّإنسانية ملحة
» االضطرار إىل احلجة« يف باب »لكايفا«روى ثقة اإلسالم الكليني يف 

 عن هشام بن ، بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمر الفقيميّعن عيل
ن أثبت يمن أ«ه قال للزنديق الذي سأله ّ أنDاهللا احلكم، عن أيب عبد
 : قال؛»األنبياء والرسل؟

ّا أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن مجيع ما ـّه ملّإن« ً ً ً خلق، وكان ّ
ًذلك الصانع حكيام متعاليا مل جيز أن يشاهده خلقه وال يالمسوه  فيبارشهم ؛ً

ّويبارشوه، وحياجهم وحياجوه، ثبت أن ّ ون عنه إىل ّ له سفراء يف خلقه، يعربّ
ّويدلوهنم عىل مصاحلهم ومنافعهم وما به بقاؤهم ويف تركه  ، وعبادهخلقه

ون عنه ّواملعربيم العليم يف خلقه فناؤهم، فثبت اآلمرون والناهون عن احلك
ّحكامء مؤدبني وصفوته من خلقه  ـ عليهم السالم ـ ّ وعز، وهم األنبياءّجل

مشاركتهم هلم يف اخللق باحلكمة، مبعوثني هبا غري مشاركني للناس ـ عىل 
 ّدين من عند احلكيم العليم باحلكمة، ثمَّ يف يشء من أحواهلم، مؤيـ والرتكيب

ا أتت به الرسل واألنبياء من الدالئل ّ دهر وزمان ممّثبت ذلك يف كل
 عىل صدق ّة يكون معه علم يدلّ، لكيال ختلو أرض اهللا من حجنيوالرباه

  .)١(»مقالته وجواز عدالته
                                                           

  .١، ح١٦٨، ص١ج: الكايف )١(
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 خصائص الدين اإلسالمي
ّ به نبينا حممدعثُب إىل الدين اإلسالمي الذي انتقلنا ما إذاو فإننا  1ّ

ّنرى أنه يمتاز بعدة خصوصيا  :ت نذكر منهاّ
 ّن الرشيعة اإلسالمية هيأ  بمعنى.الكامل والبقاء :وىلاخلصوصية األ

 ةّهنا باقيأ و، إىل ما سبقها من الرشائع الساموية قيستاإذا م األكمل الرشيعة
 عن Dسألت أبا عبداهللا: ه قالّ ولذا ورد عن زرارة أن.ىل قيام الساعةإ

ًبدا إىل يوم القيامة، وحرامه حرام حالل حممد حالل أ«: احلالل واحلرام، فقال
 .)١(» ال يكون غريه وال جييء غريه،ًأبدا إىل يوم القيامة

ّ تطور ّ فإن. نضوج خماطبها من حيث القدرة العقلية:اخلصوصية الثانية
 فهم يف الرتبة العليا من . أمر ملحوظالعقل البرشي لدى أتباع هذه الرسالة

سبقهم من من بني  املسائل الفكرية من ّ العقلية وتقبلّ نمو املدركاتحيث
ّإذ إن الرساالت اإلهلية تأيت منسجمة مع ما يمتلك خماطبها من قدرة  ؛البرش

ّ فكلام كان البرش أعىل مرتبة وقدرة من الناحية .ّيعقلية واستيعاب ذهن
 سبحانه وتعاىلكانت الرسالة والرشيعة التي تنزل عليهم من اهللا ، العقلية

 .ّلنازلة عىل غريهم ممن هم دوهنم يف املرتبة والقدرة العقليةّأتم من تلك ا
خصوصية الرسالة وخصوصية  ـ وإذا مجعنا هاتني اخلصوصيتني

ّفالبد أن نفرتض أن النبي ـ ل إليهمَاملرس  من بعده قد Gّ واألئمة1ّ
ًأعطوا هذه الرشيعة زمخا تستطيع به أن تواكب البرشية إىل قيام الساعة، 

 : والحتاجوا ماٍى الناس عن هذا الدين يف مرحلة الستغنّالوإ
 .ّإما إىل نزول رشيعة جديدة �
  .ىل عقوهلم يف بيان تكاليفهمإ رجوعلاأو  �

                                                           
  .١٩، ح٥٨، ص١ج : الكايف )١(
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ّ وأن ،عة بعدهايرش  فال،اخلامتةهي ّوقد عرفت أن الرشيعة اإلسالمية 

 .تفاصيل الرشيعة التي حيتاجها اإلنسان العقل عاجز عن إدراك
 

  ضرورة االجتهاد

 قد أعطوا الرشيعة G وأهل بيته1ّذا رصنا إىل االعتقاد بأن النبيإو
ًاخلامتة زمخا وقدرة بالنحو الذي تستطيع فيه أن تواكب البرشية عىل خمتلف 

ّمراحل تطورها إىل قيام الساعة، فالبد أن نؤمن حينئذ برضورة   »االجتهاد«ّ
 .ّلته املعتربة من مصادره وأدّعملية استنباط احلكم الرشعي: الذي نعني به

ّوبواسطة عملية االجتهاد هذه استطاعت الرشيعة اإلسالمية أن تقدم 
ُلكثري من املسائل املستحدثة التي تواجه إنسان اليوم، حتى كإجابات  تبت ّ

ٌ خاصة يف الرسائل العملية وكتبٌيف هذه املسائل أبواب  .ّ مستقلةّ
ة إىل األحكام ّبل يمكن االستدالل عىل رضورة االجتهاد حتى بالنسب

ّالرشعية غري املستحدثة، ألن أحكام الرشيعة ليست واضحة يف كل الوقائع  ّ
ّوضوحا بدهييا للجميع بحيث ال حيتاجون معه إىل البحث العلمي املعمق،  ً ً

  :ّوذلك بسبب عوامل عدة
  .بعدنا عن عرص الترشيع: منها

ات  اجلعل والوضع والكتامن والتحريف الذي وقع يف رواي:ومنها
  . من األسباب ذلكإىل غري ،G  وأهل بيته1النبي

 ّدفع الغموض عن املوقف العميليف  ّعلميالبحث الية ّتربز أمهمن هنا 
ق ل وهذا ما نط، بإقامة الدليل عىل تعيينه وذلك،ّجتاه الرشيعة يف كل واقعة

 . املعتربةّاستنباط احلكم من أدلتهعملية  أو »االجتهاد«عليه اسم عملية 
، ويعود  باب االجتهادفقد أغلقت  األخرىا املذاهب اإلسالميةّوأم

حقيقة الدين اإلسالمي ب هذا اإلغالق يف بعض أسبابه إىل عدم إحاطتها
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ّوخصوصياته التي منها اخلامتية ومواكبة احلياة كام تقدم، فإن الدين إذا ما  ّ

ىل أن كون لديه القدرة عيّأراد أن يواكب البرشية يف مسريهتا فالبد أن 
ّيعطيها يف كل مرحلة من مراحل مسريهتا احللول التي حتتاجها، وال تتأتى  ّ

 ياددّما يفرس لنا ازهذا  من خالل عملية االجتهاد، وّالإهذه القدرة للدين 
املذاهب  يف اآلونة األخرية يف هارّالدعوات إىل فتح باب االجتهاد وتكث

 .اإلسالمية األخرى
ًء الشيعة أيضا إىل معنى االجتهاد الذي ّولعل عدم التفات بعض علام

ّبين ً عنه رشعا، ناظرين ًاّره منهياّاه، أدى هبم إىل رفض عملية االجتهاد واعتبّ
ّ التي تعتربه دليال من أدلة لفاءيف ذلك إىل معناه املتداول يف مدرسة اخل ً

ّ فكام أن الفقيه يستند إىل الكتاب والسنة ؛ًالفقيه ومصدرا من مصادره ّ
ّدل هبام عىل احلكم الرشعيويست ّفر النص اّ، فإنه يستند يف حاالت عدم توّ

 .ّ ويستدل به»اجتهاده الشخيص«إىل 
ّغري أن فتح باب االجتهاد يف الرشيعة ال يعني أن لكل أحد احلق يف  ّ ّ ّ

 لكي يكون هاّاالجتهاد كيفام يشاء، بل حتتاج هذه العملية إىل عنارص البد من
 »صولاأل« و »الفقه«جد علام ُن الرشعية، ومن هنا واالجتهاد طبق املوازي

ّهام يصبان يف ف ؛ّليكمل أحدمها اآلخر من أجل الوصول إىل احلكم الرشعي
هو بيان الوظيفة الرشعية لإلنسان إزاء الوقائع التي نتيجة وغرض واحد 

 .تواجهه

 
ّإن البحوث التي تعرض هلا سيد ّ  يف بداية احللقة الثانية Rيد  الشهناّ

صول وال ّئ التصورية لعلم األترتبط باملبادـ اآليت ـ  »التمهيد«حتت عنوان 
 . من مسائلهّدتع
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 صولتعريف علم األ

ُيعرف َّ ّ عادة بأنه ِصول األُ علمُ  ِدةَّهَُم املِ بالقواعدُالعلم«ً
 .»ِّ الرشعيِ احلكمِالستنباط

َن الفقيهأ:  ذلكُوتوضيح ِه مثال للحكمِ يف استنباطّ  ِّ ردِ بوجوبً
ِالتحية Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ  ×   <: ه تعاىلِولَ قْنِ مّ
Ø<وحجيةِ يف الوجوبِ األمرِ صيغةِ بظهورُنيستعَ ي ،ِ ّ 
ِ ممهدتانِ قاعدتانِ فهاتان.الظهور  ِّ الرشعيِ احلكمِ الستنباطّ
 .ّ التحيةِّ ردِبوجوب

َ عىل التعريف أن تقييدُظَالحُوقد ي  ِ التمهيدِصفَ بوِ القاعدةّ
ِيعني أهنا تكتس  ِضَرغها لِها وتدوينِن متهيدِتها مَّصوليُأ ُبّ

ُ، مع أننا نطلبِطاالستنبا  َّ املوضوعيَِط الضابَبداءإن التعريف ِ مّ
 َونُ دَهم هذه املسألةِملصول يف ع األُ علامءُنِّوَدُه يِالذي بموجب

ُإنه العلم: ُ ويقال»التمهيد« ُ كلمةُفَذُتلك، وهلذا قد حت  ِ بالقواعدّ
 . االستنباطِ يف طريقُالتي تقع
ِّ أنه ال حيق:هو وُّمَ أهٌ اعرتاضَى هناكَ يبقْولكن   َ الضابطُقّ
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َألن مسائل ،َاملطلوب  يف طريق ُ تقع»ِالصعيد« ِ كلمةِ كظهورِ اللغةّ
 .ً أيضاِاالستنباط

 ِ بالعنارصُالعلم: ّ بأنهِصول األِ علمَوىل تعريفَوهلذا كان األ
 . االستنباطِ يف عمليةِاملشرتكة

 ِ حكمِباط يف استنِ للدخولِ العنرصَ باالشرتاك صالحيةُونقصد
ُتصدى الفقيهَ التي يِ املواردَنِ مٍ موردِّأي  مثل ،هاِ حكمِ الستنباطّ

ٌ، فإنه قابلِ يف الوجوبِ األمرِ صيغةِظهور  ُ منه وجوبَطَنبَستُ ألن يّ
 . وهكذاِ الصومِ أو وجوبِالصالة

صول،  األِ عن علمِ الصعيدِ كلمةِ ظهورِ مسألةُ أمثالُوهبذا خترج
ٌهنا عنرصأل ٍ متعلقِ غريٍ حكمِ يف استنباطِ للدخولُحُصلَ ال يٌّ خاصّ ّ 

ِبامدة  . الصعيدّ
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ّصول وتوضيحه، نتعرض إىل بيان قبل الدخول يف بيان تعريف علم األ
َمل و»التعريف«املعنى املراد من  عطاء تعريف للعلم الذي إ اعتاد العلامء عىل ِ

 يريدون بحثه قبل الدخول فيه؟

 
 هذا نجابة عيف علم املنطق لإل ـًسابقا  ـ بام درسناه ة االستعانيمكننا

ّالتساؤل، حيث تبني لنا هناك أن املراد من التعريف ال حيصل إ  ّحقق بتّالّ
َّ مساويا للمعرف )بالكرس(ِّأن يكون املعرف «:ّرشوط عديدة، أمهها ً

ًعا جامعا، وإن شئت ِّ يف الصدق، أي جيب أن يكون املعرف مان)بالفتح( ً
ًردا منعكساّقلت مط ً. 

َّ أفراد املعرف، فيمنع من دخول ّالّ أنه ال يشمل إ:ردّومعنى مانع أو مط
 .أفراد غريه فيه

ّ أنه يشمل مجيع أفراد املعرف ال يشذ منها :ومعنى جامع أو منعكس َّ ّ
 .)١(»فرد واحد

ّواملتحصل أن مرادهم من تعريف العلم هو  ابطة عطاء هذه الضإّ
ًوهي أن يكون التعريف جامعا مانعا لنستعني به يف معرفة : األساسية ً

املسائل الداخلة يف ذلك العلم والتي يمكن تدوينها حتت عنوانه، واملسائل 
 .اخلارجة عنه

                                                           
 .١٢٠ ـ ١١٩ص: ّ للمظفراملنطق )١(
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بحث فيه عن ُالعلم الذي ي: ّ بأنه علم النحوِّ قد عرف:عىل سبيل املثال

ّ نعرف أن مسائل من هبذا و.الكلمة العربية من حيث اإلعراب والبناء
 من مسائل هامنسبتها إىل األرض وما شاهب و حجم الشمسقدار م:قبيل

ً ليست من مسائل علم النحو قطعا وال عالقة هلا به وال الطبيعةوالكون 
ّيمكن تدوينها حتت عنوانه، بينام تعد مسائل األسامء املرفوعة أو املنصوبة أو 

 .ن يف كتبهَّوَدُبحث فيه وتُهذا العلم الذي ت من مسائل ،هاة وما شاهبّاملبني

 
 

ّبناء عىل ما مر بيانه من اشتامل كل تعريف عىل ضابطة أساسية ّ  فقد ،ً
ّالعلم بالقواعد املمهدة الستنباط احلكم « :ّصول بأنهِّعرف علم األ

 .)٢(»ّالرشعي
كون : ة األساسية املعطاة يف هذا التعريف هيّومن الواضح أن الضابط

ّاملسألة ممهدة الستنباط احلكم الرشعي ّ. 
ن موعىل هذا خترج مسائل علوم الطبيعيات والفلكيات وما شاهبها 

ّ املسائل التي متهد الستنباط احلكم الرشعيّالصول، وال تبقى إعلم األ ّ. 
ًن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكام بوجأ: هتوضيح ّوب رد التحيّ ة من ّ
  ّ فإنه،)٣(>Ø   ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ<: قوله تعاىل

ِّ بعد أن يسلـ ّم بأن القرآن الكريم مصدر من مصادر االستنباط، وأن باب ُ ّ
                                                           

 وهي .٢٠، ص١ج: صولبحوث يف علم األ يف »املدريس« بـ صف هذا التعريفُو )١(
 . اهلاشميّالسيد حممود: ، تأليفRّتقريرات بحوث السيد الشهيد الصدر

 ).الطبعة احلجرية (١٢ص: هداية املسرتشدين) ٢(
 .٨٦: النساء )٣(
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 يستعني  ـّ وأن طريقة االجتهاد هي هذه الطريقة املتعارفة،االجتهاد مفتوح

ّبقاعدتني ممهدتني ليستنبط بتوسطهام احلكم الرشعي ّ  : املناسب، مهاّ
مر يف الوجوب، املستفادة من قوله تعاىل  ظهور صيغة األ:ولىالقاعدة األ

> Ô < .ّإن صيغة : ّوتشكل هذه القاعدة صغرى االستدالل، حيث يقال
 .األمر ظاهرة يف الوجوب

ّ حجية الظهور املستفادة من أن ظهور الكالم لدى :القاعدة الثانية ّ
ّالعرف حجة جيب اتباعه وال  ّ وتشكل هذه القاعدة كربى .جتوز خمالفتهّ

ّوكل ظاهر يف الوجوب حجة: االستدالل، حيث يقال ّ. 

ّوبعد حذف احلد األوسط املتكرر يف املقدمتني  الظاهر يف «ونعني به ـ ّّ
ّإن هذا األمر حجة، فإذا سلم عليك :  نتيجة االستداللتكون  ـ»الوجوب ّ ّ

 .ّليك ردهاّأحد بالصيغة املخصوصة يف حملها فيجب ع

ّحجية «، وقاعدة »ظهور صيغة األمر يف الوجوب«وهكذا تكون قاعدة 
َّهنام قاعدتان مه أل؛صول من مسائل علم األ»الظهور ستنباط حكم الدتا ّ
 .ّرشعي

 

 : منها؛ّشكل عليه بعدة إشكاالتأنوقش هذا التعريف، ووقد 

  إشكال التمهيد.أ

ّن املراد من التعريف هو إعطاء ضابطة أساسية نستعني هبا ًقلنا سابقا إ
يف معرفة املسائل التي تدخل يف العلم ويمكن تدوينها حتت عنوانه، ومن 
ّثم فالبد لتلك الضابطة أن تكون متقدمة رتبة عىل مسائل العلم حتى يتم  ّّ ّ ّ

ة بطة، وهذه قاعداتلك الضل ًاإدخال املسائل يف العلم وإخراجها عنه طبق
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ّعامة يف كل العلوم ّ. 

هي كوهنا املسأله صولية أ التعريف هنا يف هاحرلكن الضابطة التي ط
ّممهدة الستنباط حكم رشعي ّعرفة كوهنا ممهدة أو غري ممهدة البد من ملو، ّ ّ ّ
 فال، وهذا ّالصولية وإأّصويل، فإن مهدت فهي تدوينها وبحثها من قبل األ

ًيعني أننا أوال نقوم بتدوين امل ّ ّسألة وبحثها، ثم بعد ذلك نثبت أهنا ّ صولية أّ
 رتبة عن تدوين مسائل العلم، ًاّ فصار الضابط متأخر،صوليةأأو غري 

ًواحلال أنه البد أن يكون متقدما رتبة عليها كام ذكرنا ّ ّ ّ. 

تها ّصوليأّإن املسائل ـ عىل هذا التعريف ـ لن تكتسب : أخرىبعبارة 
وينها، فيكون الضابط الذي نستعني به عىل  بعد أن يثبت متهيدها وتدّالإ

ّصول ـ أي ضابط التمهيد ـ قد تأخر رتبة عن كتابة وتدوين مسائل علم األ
ّ ألن الضابط البد أن ؛ّتدوين مسائل هذا العلم وكتابته، وهو ليس بتام ّ
ًيكون متقدما عىل تدوين مسائل العلم ال متأخرا ًّ ّ. 

 جواب اإلشكال

 :ذا اإلشكالّتخلص من هُ أن ييمكنو

العلم  «:ّأنهبصول ّ فيعرف علم األ»التمهيد«ّإما بحذف كلمة  •
 .»بالقواعد التي تقع يف طريق االستنباط

ً بدال لعافلااسم  بصيغة : أي، بكرس اهلاء»دةّاملمه«أو بقراءة كلمة  •
ّن علم أ :وحينئذ يكون معنى التعريف .)لوفعاملاسم  صيغة(ها من فتح

 ال التي ،ّ الستنباط احلكم الرشعيِّهدالقواعد التي متصول هو العلم باأل
ِّمه صول من أجل استنباط احلكم منها، ويرتفع ّونت يف كتب األُدت ودُ

ًبذلك حمذور تأخر ضابط تدوين مسائل هذا العلم عن تدوينها فعال ّ. 
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 كون التعريف غير مانع. ب

ًذكرنا فيام مر أن املراد من التعريف هو أن يكون جامعا ّ وعىل هذا ً مانعا، ّ
 الشتامله عىل ؛ّ عىل التعريف املشهور بأنه غري مانعالبعضنقض األساس 

 .خرى، كعلم اللغة وغريهاأمسائل علوم 
ّ حينام يريد الفقيه أن يستنبط حكم وجوب التيمم من :توضيح اإلشكال

ّ فإنه البد أن يستعني باللغة ملعرفة )١(> ¼  ½  ¾<: قوله تعاىل ّ
ّهو مطلق وجه األرض ليحكم بوجوب التيمم بكل ما أد، معنى الصعي ّ

ًيصدق عليه العنوان وإن مل يكن ترابا، أم هو خصوص الرتاب ليحكم 
 ّبوجوب التيمم بالرتاب فقط؟

هو من وظيفة  »الصعيد«من كلمة هذا املعنى أو ذاك استظهار ّإن 
ن أّا البد ّصول، ومع ذلك فإهنصويل يف علم األاللغوي يف علم اللغة ال األ

ّننا قد استعنصول وفق التعريف املشهور، ألّتعد من مسائل علم األ ا هبا يف ّ
 .مقام االستنباط

ّوملا مل يكن باإلمكان تصحيح التعريف املشهور ليدفع به إشكال 
 إىل تعريف آخر لعلم R د الشهيدّسيال قد عدل فالنقض هذا ونظائره،

 . عليهصول ليتفادى ورود مثل هذه اإلشكاالتاأل
 
 
 
 
 

                                                           
 .٤٣: النساء )١(
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العلم بالعنارص املشرتكة يف «: ّصول بأنه علم األRّفاملصنَّعرف 
 .»عملية االستنباط

 فيه، »املشرتكة«ضافة كلمة إ بّالوال خيتلف هذا التعريف عن املشهور إ
 .ّوأما العنارص والقواعد فهي بمعنى واحد
ّوعىل كل حال، فإننا البد أن نوضح ه ّ ّ ًذا التعريف أوالّ   بعد ذلكّ لنبني؛ّ

 . عليه)بمثل مسائل اللغة(  السابق النقضكيفية عدم ورود
ّ فإننا نرجع فيه إىل ما بينه السيد الشهيد نفسه يف احللقة :أما توضيحه ّ ّ

مثلة البسيطة لعملية االستنباط، حاول ً عددا من األR  ذكرحيث، )٢(وىلاأل
ّاخلاصة يف هذه العنارص رص املشرتكة و فكرة العناّمن خالهلا أن يبني

 :هّأن Rفافرتض ،العملية
                                                           

 مورد آخر من ّوأمثاهلا، يف هذا املورد، ويف أي» املختار«فهم من كلمة ُال ينبغي أن ي) ١(
ّاحللقات، أنه املختار احلقيقي للسيد الشهيد ّRاملختار عىل مستوى هذه و بل ه 

ّ ملا ذكره يف مقدمة احللقات من أنه؛احللقات فقط ّال يمكن التعرف عىل آرائنا ـ أي  «:ّ
ّ صيغ بيان الرأي فيها صياغة تدل عىل إن ـ النهائية من خالل هذه احللقات وRهائرآ

  .ّ مقدمة احللقات،١٩ص: ١احللقة ، صولدروس يف علم األ .»التبنّي واالرتضاء
 ّيدل تدالل أو مناقشة برهان يف هذه احللقات الّإن تبنّي وجهة نظر أو طريقة اس« :وقوله

ّعىل اختيار ذلك حقا، كام أن املضمون الكامل للحلقات الثالث ال يمثل الوضع  ّ ً ّ
ًصولية وال يصل إىل مداها كام وال كيفا، ومن هنا كان عىل  ملباحثنا األالتفصييل ً ّ

 نظرياتنا وأساليب استداللنا صول وعىلّاالطالع عىل متبنّياتنا احلقيقية يف األالراغبني يف 
 ٢٥ص: صولدروس يف علم األ. صول أن يرجعوا إىل بحوث يف علم األبكامل أبعادها

 .ّمقدمة احللقات ،٢٦ـ 
 .٤٠ ـ ٣٨ص: وىل احللقة األ،صولدروس يف علم األ) ٢(
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ّ فإنه هل حيرم عىل الصائم أن يرمتس يف املاء؟: ً الفقيه مثاللئُ لو س•

ً معتمدا عىل داللة رواية يعقوب بن شعيب عن اإلمام ؛جيابسيجيب باإل
 .)١(» وال الصائم،حرم يف املاءُمـرمتس الـال ي« :، إذ ورد فيهاDالصادق

 .ّواجلملة هبذا الرتكيب تدل يف العرف العام عىل احلرمة
ّأن : ّ وخرب الثقة حجة بجعل الشارع واعتباره، فالنتيجة،ويعقوب ثقة
 .االرمتاس حرام

ًهل جيب عىل الشخص إذا ورث ماال من أبيه : خرىأّولو سئل مرة  •
ّ معتمدا عىل داللة رواية عيل؛ّأن يؤدي مخسه؟ فسيجيب بالنفي  مهزيار  بنً

مرياث الذي ال حيتسب من غري أب وال ـال«ّالوارد فيها أن اخلمس ثابت يف 
 يفهم من هذه اجلملة أن ال مخس عىل املرياث من ّوالعرف العام، )٢(»ابن

 .األب
عدم وجوب اخلمس : ّ وخرب الثقة حجة، فالنتيجة، بن مهزيار ثقةّوعيل

 .يف تركة األب
الصالة بالقهقهة يف أثنائها؟ ألجاب هل تبطل : ّولو سئل مرة ثالثة •

القهقهة  «: قالحيث Dالصادقمام اإلباإلجياب بدليل رواية زرارة عن 
ّ يفهم من النقض أن ّوالعرف العام ،)٣( »ال تنقض الوضوء وتنقض الصالة

 .الصالة تبطل هبا
                                                           

 ، أبواب ما يمسك عنه ٣٥ ، ص١٠ج: سائل الشيعة و؛٢ ح، ٣٥٣ ، ص٤ج: الكايف) ١(
  .١ ح ،٣الصائم، ب

 ، أبواب ما جيب ٥٠٢ ، ص٩ج : وسائل الشيعة؛ ٣٩٨ ح،١٤١ ، ص٤ج : التهذيب) ٢(
  .٥ ، ح٨فيه اخلمس ، ب

 الوضوء، ،أبواب نواقض٢٦١،ص١ج: وسائل الشيعة؛٦ح، ٣٦٤، ص٣ج: الكايف) ٣(
 .٤، ح٦ب
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 .ّأن الصالة مع القهقهة باطلة: ّوزرارة ثقة، وخرب الثقة حجة، فالنتيجة

  :هذه األمثلة الثالثة نجدوبدراسة 
ّن األحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتىأ :أوالً   الصيام:ّ

  .واخلمس، والصالة
ّن أدلة تلك األحكام خمتلفة أيضا، فلكل حكم روايته اخلاصة به، أ :ثانياً ّ ًّ ّ

ً اخلاص أيضاّوهلا متنها وتركيبها اللفظي ّ. 
ّلتنوع واالختالف عنارص مشرتكة ولكن مع ذلك يوجد يف مقابل هذا ا

  :ًأدخلها الفقيه يف عملية استنباط األحكام الثالثة معا هي
  يف فهم الكالم الصادر عن املعصومّ الرجوع إىل العرف العام:أوالً
D ، ّحجية الظهور العريف«ّوهو ما يعرب عنه بـ«.  

ّحجية خرب «ّ وهو ما يعرب عنه بـ ،ّ األخذ بخرب الثقة واعتباره حجة:ثانياً
 .»الثقة

ّوهكذا نستنتج أن لعملية االستنباط عنارص خاصة تتغري من مسألة إىل  ّ ّ
ّ من قبيل الروايات الثالث الدالة عىل األحكام اخلاصة هبا،خرىأ ّ. 

ّكام أن هلذه العملية عنارص مشرتكة أيضا من قبيل حجية الظهور  ً ّ
ّوحجية خرب الثقة، التي هي قواعد عامة تدخل يف ع مليات استنباط أحكام ّ

 .عديدة يف أبواب خمتلفة
 فيدرس قيمة ،ّرتك للفقيه ـ يف علم الفقه ـ دراسة العنارص اخلاصةُوي

ّكل رواية عىل حدة، وحياول فهم ألفاظها وظهورها العريف وأسانيدها وما 
صول ـ بدراسة العنارص املشرتكة صويل ـ يف علم األّبينام هيتم األ .هاشاهب

 وبتحديد درجات ،ّية الظهور وحجية خرب الواحد وغريهاّمن قبيل حج
 .استعامل هذه العنارص والعالقة بينها
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اإلجابة عن  يمكننا  لعلم األصول معنى التعريف املختارضاحّوبات

ّنا قد ميزنا يف هذا التوضيح بني نوعني من فإنإشكال النقض بمسائل اللغة، 
ّعنارص اخلاصة التي مها الالعنارص التي تشرتك يف عملية االستنباط، و

ّ والعنارص املشرتكة التي ال ختتص ،آخردون  الفقه أبوابمن باب بّختتص 
ذا خترج مسائل هبو. ّصويلّوجعلنا النوع الثاين من مهمة األ، بباب دون باب
ّ ألهنا وإن وقعت يف ؛ عن هذا العلم»ظهور كلمة الصعيد«اللغة كمسألة 

ّليست عنرصا مشرتكا بل هي عنرص خاص ّطريق عملية االستنباط ولكنها  ً ً
ّال يتدخل يف استنباط حكم رشعي ّ غري متعلق هبذه املادةّ ّ. 

 

 وروده يف كلامت :»عادة«مراده من  .»ًصول عادةّيعرف علم األ«: Rقوله �
هداية «يف كتاب ـ ًمثال ـ ّوكتب املتقدمني، فقد ورد هذا التعريف 

ًمد تقي األصفهاين، رشحا عىل  للشيخ حم»املسرتشدين  .»املعامل«ّ
ّفهاتان قاعدتان ممهدتان الستنباط احلكم الرشعي«: Rقوله � مل يرد به تكثري  .»ّ

تيان ّتيان بقاعدتني ال قاعدة واحدة، بل البد من اإلاملثال، من خالل اإل
ّهبام معا ليشكال كربى وصغرى االستدالل الذي كانت نتيجته استنباط  ً

 .ّ بوجوب رد التحيةّلرشعياحلكم ا
أراد  .»ّبداء الضابط املوضوعيإّننا نطلب من التعريف أمع «: Rقوله �

 .ّالستنباط احلكم الرشعي ّ كون املسألة ممهدةّبالضابط املوضوعي
  . التعريف املشهور:أي .»ّوهو أنه ّيبقى اعرتاض أهم«: Rقوله �
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  وفائدتهصولموضوع علم األ

 
ً جامعا بني ُ به ما يكونُرادُ، ويً عادةٌموضوعٍم  علِّلُ لكُرَذكُي

 ذلك ِ عىل أحوالِ يف املسائلُ البحثُّه، وينصبِمسائلِت موضوعا
 .ً مثالِالنحوِم  إىل علِ بالنسبةِ العربيةِه، كالكلمةِ وشؤونِاملوضوع

م لعلٍع  موضوَ حتديدِصول األُ علامءَ حاولِوعىل هذا األساس
َ املتقدمونَ، فذكرِصولألا َم أن موضوعُ منهّ ُاألدلة: ه هوّ  ُ األربعةّ
ُ والسنةُالكتاب(  .) والعقلُ واإلمجاعّ

َبأن األدلة: ض عىل ذلكُواعرت ّ َنوانا جامعا بنيُ عْ ليستَ األربعةّ ً ً 
ُه مجيعا، فمسائلِ مسائلِموضوعات ُ مثال موضوعِ االستلزاماتً ها ً

َن احلكمإ: ً مثالُ، إذ يقالُاحلكم  ُمِستلزَ هل يٍ عىل يشءِ بالوجوبّ
ِ حجيةُه أو ال؟ ومسائلِّ ضدَحتريم ِ الظنيةِ األماراتّ ُ كثريا ما يكونّ ً 

ِ عن حجيتُبحثُها الذي يُموضوع ِه شيئا خارجا عنّ ً ِ األدلةً ّ 
 ِ العمليةِصول األُ، ومسائلِ الواحدِ وخربِ، كالشهرةِاألربعة
ِ األدلةِ عنٌّ وهو أجنبي،هِعىل أنحائ ِ يف التكليفُّها الشكُموضوع ّ 
 .ً أيضاِاألربعة
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َ أن علمَصوليني األَنِ مٌ مجلةَوهلذا ذكر  ٌ ليس له موضوعِصولاأل ّ
 ٌ جامعٌ واحدٌ موضوعِ للعلمَ أن يكونِّ، وليس من الرضوريٌواحد

 .ه ِ مسائلِ موضوعاتَبني

ِ أوال مَ ما قيلَ توجيهِمكان باإلَّ أنَغري ً ِ األدلةِنْوَ كْنّ  هي ّ
ِها يف األدلةِ بحرصِ االلتزامِ عدمَ معَاملوضوع ّإن : َ بأن نقولِ األربعةّ
ُرتقبُ ما يُّ هو كلِصول األِ علمَموضوع ً دليال وعنرصا َ أن يكونّ ً

ِمشرتكا يف عملية  . عليهِ واالستداللِّ الرشعيِ احلكمِ استنباطً
ُ إنام يتناولٍصوليةأ ٍ مسألةِّ يف كلُوالبحث ُ شيئا مما يّ ّ ُرتقبً  َ أن يكونّ
ً إثباتا ونفياا عليهِه واالستداللِتَّ دليليِ إىل حتقيقُهِجَّ، ويتَكذلك ً. 

ِ يف حجيةُفالبحث  يف ٌ بحثِ أو الشهرةِ الواحدِ أو خربِ الظهورّ
َأن احلكم« يف ُها، والبحثِتَّدليلي  ُ هل يستلزمٍ عىل يشءِ بالوجوبّ
 ِ عىل حرمةٍ يشءِ بوجوبِ احلكمِةّي يف دليلٌ بحث»؟هِّ ضدَحتريم
 ِّ الشكِةّ فيها عن دليليُبحثُ يِ العمليةِصول األُ، ومسائلِّالضد
ِ عىل املعذريةِ البيانِوعدم  .، وهكذاّ

َ أن موضوعَّفصح ُدلة هو األِصول األِ علمّ  يف ُ املشرتكةّ
َ دائام حولُ يدورُّصويل األُ، والبحثِّ الفقهيِاالستدالل   .هاِتَّ دليليً
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 . بهًاّ خاصًاّلكل علم موضوعّ إن :  قاعدة تقولذكروا يف نظرية املعرفة
 .ّ تستقل العلوم وتتاميز بعضها عن بعضهومن خالل

ّذكر لكل علم ُي( :حيث قال ـ Rّوالذي يبدو من عبارة السيد الشهيد
ّ أنه قد برهن يف مرحلة سابقة عىل هذه القاعدة  ـ...)موضوع عادة

ّا، ومل يتعرض إىل هذا الربهان عىل مستوى هذه احللقة بل انتقل هارتضاو
صول مبارشة إىل بيان املراد بموضوع العلم عادة، وموضوع علم األ

 .ّخاصة

 

ّإن املراد بموضوع أي  .ً ما يكون جامعا بني موضوعات مسائله: علمّ
هذه املسائل هو ّما ألف مسألة، فإن اجلامع بني موضوعات  ٍفلو كان لعلم

ّ نجد يف علم النحو أن موضوع كل مسألة من :ًمثال ف.موضوع ذلك العلم ّ
ّمسائله إما اسم أو فعل أو حرف أو ما يؤول إليها، ومن الواضح أن هذه  ّ

 .»الكلمة«العناوين الثالثة جيمعها عنوان واحد هو 
 .الفاعل اسم وهو أحد أقسام الكلمة و،»الفاعل مرفوع« :فمن مسائله

 . والفعل أحد أقسام الكلمة،»ّفعل املضارع املجرد مرفوعال« :ومن مسائله
 وهكذا يف . واحلروف أحد أقسام الكلمة،»ةّاحلروف مبني« :ومن مسائله

 هي اجلامع بني موضوعات مسائل علم »الكلمة«بقية مسائله، فتكون 
 . ـ موضوع هذا العلمًاالنحو، فهي ـ إذ
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نبحث يف مسائله عن أحوال اجلسم من  الذي ةوهكذا يف علم الطبيع

بني   هو اجلامع»اجلسم«حيث السكون واحلركة والربودة واحلرارة، فيكون 
 يف األمر نفسه يأيتموضوعات تلك املسائل وهو موضوع علم الطبيعة، و

 .بقية العلوم
ّوالبد هنا من االلتفات إىل نكتتني مهمتني ّ: 

ُن موضوع كل علم البد أن حيأ :ولىاأل ّ ّ  فال خيرج ،ّفظ يف كل مسألةّ
ً ملا عد موضوعا لذلك العلمّال وإ، مسألة من مسائله عنهّموضوع أي ّ. 
ّن اجلامع املعني قد يكون موضوعا لعدة علوم باعتبار اجلهة أ :الثانية ً ّّ

 .امللحوظة فيه
ً يمكن أن تكون جامعا ملوضوعات مسائل علم »كلمة العربيةال«ـ ف

ّمعا، ولكنها موضوع لعلم النحو بلحاظ النحو ومسائل علم الرصف  ً
ّاإلعراب والبناء ال مطلقا، وهي موضوع لعلم الرصف بلحاظ الصحة  ً

ّ فإنه جامع ملوضوعات مسائل »اجلسم« كذلكًواالعتالل ال مطلقا، و
ً موضوعا بحصيّ بحيثية الصحة واملرض لكن عند تقييدهالعلوم الطبيعية 

 .وارد املشاهبة دون غريه، وهكذا يف املّلعلم الطب
ّثم إن البحث يف مسائل أي ّ ّ علم من العلوم إنام ينصبّ  عىل أحوال ّ

صولية  عنها يف بعض الكتب األَّذلك املوضوع وشؤونه، والتي يعرب
 .لعلملعراض الذاتية باأل

 
ّعىل هذا األساس الذي افرتضنا فيه أن لكل علم موضوع  هو اجلامع ًاّ

 :صول حتديد موضوع هلذا العلمله، حاول علامء األملوضوعات مسائ
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صول هو ّصوليني أن موضوع علم األّاشتهر بني املتقدمني من األ

ّ غري أهنم اختلفوا فيام ،)١(»ّالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل«: ّاألدلة األربعة
ّبينهم يف أن هذه األدلة   بام م أ،»هي هي«صول بام هي موضوع علم األهل ّ

 ؟»ّهي أدلة«
ّولسنا هنا يف صدد بيان هذا النزاع والتحقيق فيه، فإنه مرتوك إىل حمله،  ّ

ّن مرادهم من األدلة بام إ :ّغري أننا نقول عىل نحو اإلمجال هو : »هي هي«ّ
الكتاب «: ّ فإنك حينام تقول،ًأخذها وجعلها موضوعا ومحل الدليل عليها

ًمعرى عن كونه دليال أو الـ ت الكتاب بام هو كتاب  فقد جعل»دليل   ـّ
 و »العقل« و »ّالسنة«ً حمموال عليه، وهكذا يف »الدليل« وجعلت ،ًموضوعا

 .»اإلمجاع«
ّوأما مرادهم من األدلة بام  ً فهو أخذها موضوعا مع جعل :»ّهي أدلة«ّ

ُضوع، ثم بعد ذلك حيًالدليلية قيدا يف ذلك املو ديد آخر،  جمل عليها محلّ
ّ فيكون الكتاب بقيد احلجية  »..ّالكتاب احلجة كذا« :ومثال ذلك أن تقول

ّوالدليلية هو موضوع العلم ثم حتمل عليه احلمل املطلوب، وهكذا بالنسبة 
 .ّلألدلة الثالثة الباقية

ّومع أن السيد الشهيد ّRأن الواضح ّالّ مل يتعرض لبيان هذه النكتة إ ّ
 .)٢(ّ ال بام هي أدلة،ّاد األدلة بام هي هيّمن سياق بحثه أنه أر

                                                           
 ).طبعة حجريةكالمها  (٣ص:  للنراقيصولمناهج األ ؛٩ص: صولقوانني األ نظر ا)١(
ً بدليل أخذها قيدا يف ، لثبوهتا يف رتبة سابقة؛ّ النتفى البحث يف دليليتهاّال وإ)٢(

ّ فيكون بحثها من قبل األصويل حتصيال للحاصل، مع أن غرض األصويل،املوضوع ً ِ  
 .ّـ بحسب الفرض ـ هو البحث يف دليليتها
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 إشكاالت على رأي المتقدمين

ّض عىل رأي املتقدمني بأن ُاعرت ً يمكن أن تكون جامعا »ّاألدلة األربعة«ّ
ّلبعض موضوعات مسائل هذا العلم ال مجيعها، ألننا نجد أن موضوعات  ّ

ربعة، ة األّدلصول خارجة عن هذه األدرس يف علم األُبعض املسائل التي ت
 :من قبيل
يأيت احلديث عنها ضمن مباحث  التي : ـ مسائل االستلزامات العقلية١

فيه عن بحث ُ حيث ي،»ّمقدمة الواجب«  من قبيل بحث؛الدليل العقيل
 ّصولية موضوعها احلكم الرشعيأ فهذه مسألة .وجوب املقدمة وعدمه

 .ربعةة األّا ليست من األدلّ مع أهنو عدمهّبوجوب املقدمة أ
 لو كام ،»اقتضاء األمر باليشء للنهي عن ضده« البحث يف :ومن قبيل

ً مسجدا وكان مأمورا بالصالة ووجد يف الوقت فّ املكلدخل نجاسة نفسه ً
عىل أرض املسجد جتب إزالتها، فهل وجوب إزالة النجاسة وأمره هبا 

 لو ّتيان بضد هذا العمل، أي الصالة وحرمتها، بحيثيستلزم هنيه عن اإل
ًأتى هبا أوال وقبل إزالة النجاسة لبطلت؟ فهذه مسألة  صولية، موضوعها أّ

 .ّاحلكم بحرمة الضد أو عدمها
 »ّاحلكم الرشعي«خرى التي موضوعها سائل املشاهبة األاملوهكذا يف 

ّأعم من أن يكون وجوبا أو حتريام، واحلكم الرشعي ًّ ليس ـ كام هو واضح ـ  ً
ّدليال من األدلة األربع  .ةً

بحث فيها ُ التي ي»ّحجية الشهرة« من قبيل : ـ مسائل األمارات الظنّية٢
بحث فيه عن خرب ُ الذي ي»ّحجية خرب الواحد«بحث و ، الشهرةةّ دليليعن

خرب « و »الشهرة« فاملوضوع يف هاتني املسألتني هو ،ّيتهدليلوالواحد 
 .ّ وال عالقة هلام باألدلة األربعة»الواحد
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 .ّ التي موضوعها الشك عىل أنحائه املختلفة:ل العمليةصو ـ مسائل األ٣
ّ التي موضوعها الشك يف التكليف كالشك يف »أصالة الرباءة« مثل � ّ

 .ّ جتري وحيكم بحلية رشب التتن»أصالة الرباءة«ّحرمة رشب التتن، فإن 
ّ التي موضوعها الشك يف املكلف به»أصالة االشتغال«و  � لو كام  ،ّ

ّشك املكلف يف   »أصالة االشتغال«ُجيري ّفإنه  ، أو الّه صىل صالة الظهركونّ
 .خرىأّتيان بالصالة مرة وحيكم بوجوب اإل

 ،ّ إذا كان املوضوع هو الشك املسبوق باليقني فيام»االستصحاب«و  �
ًكام لو تيقن املكلف بطهارة ثوبه صباحا ثم شك يف طهارته ظهرا ً ّّ ّ ّ فإنه ،ّ

 .ً بطهارة ثوبه ظهراجيري استصحاب الطهارة وحيكم
ّ إذا كان املوضوع هو الشك يف الطرفني مع عدم  فيام»التخيري«و �

ًتيان هبام معا أو تركهام معاإمكان اإل ّ كام لو شك يف أن احلكم املوجه إليه إما ،ً ّ ّ ّ
 إذ ليس ؛ً فعليه أن خيتار أحدمها امتثاال للتكليف،الوجوب أو احلرمة

 .ًلة اجلمع، كام ال يمكنه تركهام معا الستحا؛مكانه اجلمع بينهامإب
ّ ـ هو موضوع هذه املسائل مجيعا، والشك كام هو واضح ًاّفالشك ـ إذ ً

 .ّ عن األدلة األربعة وال جيمعه معها جامع واحدّأجنبي
ّوهكذا يتحصل أن عنوان  ً ال يمكن أن يكون عنوانا »ّاألدلة األربعة«ّ

ّجامعا لكل موضوعات مسائل علم األ  .إن أمكنه مجع بعضهاصول، وً
 

  ، )١(Rّمنهم السيد اخلوئي ،صولينيمن هنا ذهب مجلة من األ

ّعدم متكنهم من تصوير موضوع واحد جامع بني موضوعات مسائل لـ 
                                                           

 . ـ اهلامش٣، ص١ج: أجود التقريرات: نظر  ا)١(
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 : إىل ـالعلم

صول موضوع واحد بل يمكن أن يكون  إنكار أن يكون لعلم األ:أوالً
 .خرىفيه موضوع خيتلف عن موضوع املسألة األّلكل مسألة 
ّإنكار أصل القاعدة الكلية القائلة برضورة أن يكون لكل علم : ثانياً ّ

 .موضوع واحد جامع ملوضوعات مسائله

 
ّصول موضوع واحد خاص  أن يكون لعلم األR الشهيدالسيدّتبنى 

ّصول إنام ّننا يف علم األأوضوع من حقيقة ّبه، وانطلق يف تصور هذا امل
ُنبحث عن كل ما ي ًرتقب أن يكون دليال وعنرصا مشرتكا يف عملية ّ ً ًّ

صول هو ّإىل القول بأن موضوع علم األ R ومن هنا صار.االستنباط
ّ كام فعل املتقدمون من )١(»ّدلة األربعةاأل« من دون حرصها يف »ّدلةاأل«

ّ مل تتنقح عندهم آنذاك أكثر من هذه األدلة ــ ربامصول الذين علامء األ ّ. 
رتفع اإلشكال يصول وهبذا التحديد اجلديد ملوضوع علم األ

ّصول العملية التي وجهت إىل حرص باالستلزامات العقلية واألمارات واأل
 :ّنقدمني، وذلك ألربعة عىل رأي األّدلة األصول باألموضوع علم األ

ة احلكم ّ هو بحث يف دليليت العقليةالبحث في مسائل االستلزاما �
ّبوجوب يشء عىل حرمة ضده أو عدم دليلي ة وجوب يشء عىل ّ ويف دليلي،تهّ

ّوجوب مقدمته أو عدم دليلي  .ته، وما شابهّ
                                                           

الكتاب (ة األربعة ّ األدل نطاقّأننا نلتزم بدليل آخر خارجفهم من هذا ُال ينبغي أن ي) ١(
ّ ألن مرجع األدلة األ؛) واإلمجاع والعقلوالسنّة ّدلة هو األـ  ـ مهام فرضتخرى ّ

ّ فخرب الثقة والشهرة مثال إنام مرجعهام إىل الكتاب والسنّة، وعىل هذا .ًاألربعة أيضا ً
 .فقس
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 ،ة خرب الثقة أو عدمهاّهو بحث يف دليليوالبحث في مسائل األمارات  �

 .تهاّة الشهرة وعدم دليليّويف دليلي
ّة الشك ومتى ّ هو بحث يف دليليصول العمليةل األوالبحث في مسائ �

ًيكون دليال معذرا ومتى يكون دليال منجزا ً ّّ ً ً. 
ّدلة املشرتكة يف صول هو األّن موضوع علم األإ :ّمن هنا صح القول

صويل ـ أي البحث يف مسائل علم ّن البحث األإو، االستدالل الفقهي
ّصول ـ إنام يدور دائام حول دليلياأل ً ّجية تلك األدلة املشرتكة أو عدم ة وحّ ّ

 .تهاّدليلي

 

 . أعراضه الذاتية:أي .» أحوال ذلك املوضوع وشؤونه« Rقوله �
ّ أساس القول بأن لكل علم موضوع:أي .»وعىل هذا األساس«: Rقوله �  ًاّ

 .عادة
 مسائل :أي .»ًفمسائل االستلزامات مثال موضوعها احلكم«: Rقوله �

ّاحلكم أعم من التي يكون املوضوع فيها هو امات العقلية االستلز
 .الوجوب واحلرمة

ّ أشكاله املختلفة من الشك :أي .»ّالشك يف التكليف عىل أنحائه«: Rقوله �
ّ أو الشك بالتكليف أو باملكلف به،البدوي أو املسبوق بالعلم ّ. 

 )١(يّ القمكاملريزا أيب القاسم »وهلذا ذكر مجلة من األصوليني«: Rقوله �
 .)٢(اقينروالشيخ ال

                                                           
 ).طبعة حجرية(٩ص: قوانني األصول )١(
 ).طبعه حجرية(٣ص: مناهج األصول )٢(
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ًتوجيه ما قيل أوال«: Rقوله �  .صولّ ما قاله املتقدمون من علامء األ:أي .»ّ
ًكل ما يرتقب أن يكون دليال«: Rقوله � ّ من هنا يدخل بحث القياس  .»ّ

ّننا نرتقب منها أن  أل،صولواملصالح املرسلة وأمثاهلام يف بحوث علم األ ّ
ًتكون دليال مشرتكا يف صويل فيام  عملية االستنباط وإن أثبت البحث األً

 .بعد عدم صالحيتها لذلك
ّعن دليلية الشك وعدم البيان عىل املعذرية«: Rقوله � يمكن أن يكون  .»ّ

ًالشك دليال عىل   .ً أيضا»االحتياط«ّ
ّيدور دائام حول دليلي«: Rقوله � ً حجيتها إثباتا أو نفيا:أي .»تهاً ً ّ. 
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َاتضح َ مما سبّ  ِ لالستداللً كبريةً فائدةِصولّ أن لعلم األَقّ
 َ منِ عىل نمطنيُ يعتمدٍ فقهيةٍ مسألةِّ يف كلَ الفقيهَّ أنَ، وذلكِّالفقهي

ِاملقدمات  :ِّ الفقهيِ يف االستداللّ

ٌ خاصةُعنارص: مهاُأحد  التي ِ الروايةِن قبيلِ م،ِ املسألةَ بتلكّ
 ِ وعدم،ِ املقصودِ احلكمِها يف إثباتِها، وظهورِ يف حكمْتورد

 . ذلكِ ونحو، هلاٍ معارضِوجود

 ِ تلكِ عىل حكمِ يف االستداللُ تدخلٌ مشرتكةُعنارص: ُواآلخر
 ِ يف خمتلفٍخرى كثريةأ َ مسائلِ عىل حكمِ ويف االستدالل،ِاملسألة
َ أن خرب:ِن قبيلِ، مِ الفقهِأبواب ٌحجة ِ الثقةِ الواحدّ َ، وأن ظهورّ ّ 
ٌ حجةِالكالم ّ. 

ُ األولُوالنمط ِن املقدماتِ مّ ِ بحثا يف نفسُه الفقيهُ يستوعبّ  تلك ً
َ، ألن ذلك النمطِاملسألة ِن املقدماتِ مّ  .ّ هبا خاصةٌرتبطُ مّ

ُوأما النمط  دون ٍه بمسألةِ اختصاصِ عدمِ الثاين فهو بحكمّ
 يف هذه ِّ الفقهيِ البحثِ نطاقِ خارجَ آخرٍبحثب َنيطُأخرى، أ

ُ هو الذي يعربُ اآلخرُ وتلك، وهذا البحثِاملسألة ّ  ُ عنه علمُ
 .صولاأل
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َ ما اتسعِوبقدر ِ تدرجييا مُ االلتفاتّ  إىل ِّ الفقهيِ البحثِن خاللً
َ، اتسعِ املشرتكةِالعنارص ً أمهيةَ وازدادِصول األُ علمّ  َّ، وبذلك صحّ

َبأن دور: ُالقول  ُ يشابهِّ الفقهيِ إىل االستداللِسبة بالنِصول األِ علمّ
َ، حيث إن علمّ عامٍ بوجهِ إىل االستداللِ بالنسبةِ املنطقِ علمَدور ّ 

 ُّ التي ال ختتصِ املشرتكةِ بالعنارصٍّ عامٍ بوجهَ االستداللُدّو يزِاملنطق
 َ االستداللُدّو يزِصول األَ، وعلمٍ بابَ دونِ التفكريِن أبوابِ مٍبباب

ًصة خاَّالفقهي  ِن أبوابِ مٍ ببابُّ التي ال ختتصِ املشرتكةِ بالعنارصّ
 . بابَ دونِالفقه
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 احلصول عىل يف االقتصار عىل علم الفقه إمكانبعض ال رىقد ي

ّه يتضمن بيان وجوب الصالة وأحكامها ّنأباعتبار  األحكام الرشعية،
 كام هو معروض يف كتب الفقه ،حكامه وهكذاّوبيان وجوب احلج وأ

 .صولفائدة لعلم األوتبقى رضورة   الّمن ثم و،املتداولة
ًجد يف بادئ األمر كان علام واحدا بالفعل، ُوّن الذي إ :جواب ذلك ً

صولية التي كان حيتاجها الفقيه يف بادئ ّن القواعد األإوهو علم الفقه، و
 .ّن يف علم خاصَّدوُبحث وتُ إىل أن تاألمر مل تكن بالكثرة التي تستدعي

 ،صول انفصل عن علم الفقه بعد ذلك وبصورة تدرجييةّغري أن علم األ
ّولعل بدايات تكون هذا العلم تعود إىل زمن اإلمامني الباقر والصادق ّH 

ّ وأما بدايته كعلم خاص ،حيث كتب هشام بن احلكم رسالة يف األلفاظ ّ
ّلفت فيه املؤلفات، فتعود إأ ّىل أوائل الغيبة الكربى حيث ألف شيخ الطائفة ّ

ّاستمر تطور هذا العلم إىل ما هو عليه و .» الفقهصولأّالعدة يف «كتاب  ّ
 .اليوم من العمق والسعة وكثرة النظريات والتأليفات

ّإن الذي حدث وأدى إىل انفصال علم األ صول ووصوله إىل ما هو ّ
ّ هو أن الفقهاء وخالل عملية ّعليه اآلن من سعة البحوث وعظم األمهية

 :ّاستنباطهم لألحكام الرشعية واجهوا نوعني من املقدمات
ُ مقدمات وعنارص خاصة باملسألة التي ت:ولىاأل بحث من قبيل الرواية ّّ

: D الصادق اإلمام التي وردت يف حكم صوم الصائم إذا ارمتس، وقول
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للفقيه هنا من أن يبحث ّ، فالبد )١(»ال يرمتس املحرم يف املاء وال الصائم«

 عىل إثبات احلرمة داللتهاألفاظ هذه الرواية، وحياول فهم ظهورها، و
ّخمصص؟ كام البد له من أو وبطالن الصوم، وهل هلا رواية معارضة،  ّ

ًالتعرض لسندها ومعرفة رجاله أيضا، إىل غري ذلك من البحوث التي  ّ
ّختتص هبذا الباب وهذا احلكم وال تعم غريه ّا القسم من املقدمات وهذ، ّ

 .ه نفس»علم الفقه«يبحثه الفقيه يف 
 ّ هناك كثري من املقدمات والقواعد التي تعرتض طريق االستنباط:الثانية

ّغري أهنا ال ختتص بباب من أبواب الفقه دون غريه ّ من قبيل حجية خرب ،ّ
ّالواحد وحجية الظواهر والقياس واملصالح املرسلة وغريها من مصادر 

ّتنباط وطرق الوصول إليها، والبد للفقيه من أن يبحث كل هذه االس ّ
ًاملقدمات والقواعد ليميز ما يمكن اعتامده منها و اعتباره دليال رشعا ً ّ ّ. 

 برواية زرارة أو غريه من Dالصادقاإلمام فقد يرد احلديث عن 
ّاألصحاب ليبني حكام رشعيا يتعلق هبذا الباب من الفقه أو ذاك، وحينئذ  ً ً ّ

 ـ قة هؤالء الرواة من خالل علم الرجالاثوّ بعد أن تتبني له ـ ّالبد للفقيه
ّ ليتمكن من االعتامد عىل أخبار هؤالء ،خرب الثقةية ّحج من إثبات

األصحاب يف استنباط األحكام الرشعية يف األبواب التي وردت أحاديثهم 
 . فيها

 فال  ـن آخر دوّبباب فقهيوأمثاله  اختصاص هذا البحث لعدم ًنظراو
ّخيتص بالصوم أو الصالة أو احلج أو اجلهاد ّ أفردوا له بابا خاصفقد  ـّ ًا ً

ّ كل عنرص مشرتك حيتاج إليه الفقيه ه بحثوا في» الفقهصولأعلم «بـ ّسموه 
                                                           

، أبواب ما يمسك عنه ٣٥، ص١٠ج: وسائل الشيعة ؛٢ ح،٣٥٣، ص٤ج: الكايف) ١(
 .١، ح٣الصائم، ب
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 .ّيف عملية االستدالل الفقهي

صول تابعة للبحوث الفقهية، حيث وهكذا كانت بحوث علم األ
ًنشأت وتطورت كام وكيف ّ ّا تبعا هلا، فكلام اتسع التفات الفقهاء من خالل ّ ّ ً ً

زدادت اصول وّبحوثهم الفقهية إىل العنارص املشرتكة فيها، اتسع علم األ
ّبحوثه واشتدت أمهيته عىل صعيد وضع النظريات العامة حلل املشاكل التي  ّ ّ ّ

، فينعكس هذا األمر عىل صعيد التطبيق ّتعرتض عملية التطبيق الفقهي
ّخرى مما يزيده عمقا ودقة وجيعله قادرا عىل حل أّ مرة )لفقهعلم ا( ً ّ ً ّ

املشكالت التي تعرتضه بصورة أكرب، فتعود عملية التأثري املتبادل وبالشكل 
ّالذي يمكننا القول بأن درجة التطور التي وصل إليها ك  من العلمني ّلّ

 .ن به لآلخريمد

 
ًمن هنا يتضح لنا أيضا صول بالنسبة إىل الفقه كدور ّ بأن دور علم األّ

ّ فكام أن االستدالالت العلمية يف ،خرىعلم املنطق بالنسبة إىل العلوم األ
  فهو،ال غنى هلا عن املنطق ـ  باعتبارها عمليات فكرية ـ علم من العلومّأي

 ّاآللة التي تعصم مراعاهتا الفكر عن اخلطأ، والذي تبحث فيه املواد
ّأن املتناقضني ال «من قبيل ـ  عملية استدالل ّ املشرتكة أليوالعنارص

ّضافة إىل النظريات العامة التي حتدد املنهج  باإلـ» جيتمعان وال يرتفعان ّ
والطريق الصحيح لعملية االستدالل هذه من قبيل البحث يف طرق 

 ّ وما شابه، فكذلك عملية االستنباط الفقهيءاالستدالل من قياس واستقرا
من ، ّ ويف كل أبواب الفقه،ّ البد هلا ـباعتبارها عملية تفكري واستدالل ـ
ّصول عامة وعنارص مشرتكة من قبيل حجية خرب الواحد،أ  سالمة  لضامنّ

هذه حتديد درجات استعامل  من ّبل البد إىل النتائج الصحيحة، اوصوهل
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وط رشوّبني دائرة استخدامها ُحيث ت ، املشرتكةعنارصالصول واأل
 وما هي العالقة بني هذه العنارص حني االستدالل من حيث ،ياهناجر

ّالتقديم والتأخري وما شابه، وهذا هو ما يوفره هلا ـ أي لعملية االستنباط ـ 
 )١(.ًصول أيضاعلم األ

 : يفّصول فائدة وأمهية كبرية تربز من خالل دورهّ إن لعلم األ:الخالصة
ّرصها املشرتكة التي ال ختتص  ـ معرفة مصادر عملية االستنباط وعنا١

 .بباب من أبواب الفقه دون غريه
ّ واملنهج املتبع الستنباط احلكم الرشعيّ ـ معرفة النظام العام٢  وحتديد ،ّ

 .درجة استعامل العنارص املشرتكة والعالقة بينها
 .ر وتعميق بحوث علم الفقه من خالل العالقة املتبادلة بينهامي ـ تطو٣

 
 يف حكم املسألة من الوجوب أو :أي .»التي وردت يف حكمها«: Rقوله �

 .باحةالتحريم أو اإل
 . ظهور مدلول الرواية:أي .»وظهورها«: Rقوله �
 إذ قد توجد ، معارض للرواية:أي .»وعدم وجود معارض هلا«: Rقوله �

ّخرى ظاهرة يف إثبات حكم لنفس املسألة املبحوثة ولكنه حكم أرواية 
وىل الوجوب  كام لو أثبتت األ؛وىلرض احلكم املستفاد من الرواية األيعا

 .وأثبتت الثانية احلرمة
                                                           

ّن القول بأن علم األإ) ١(  ال يعني استغناء عملية ،ّصول هو منطق علم الفقه خاصةّ
 عملية ّهلا حال أي حا،، بل تبقى حمتاجة هلاّ عن علم املنطق العامّاالستدالل الفقهي

 هبا كام ًاّ للتفكري خاصًاّخرى، وغاية ما نعنيه أن للفقه عنارص مشرتكة ونظامأتفكري 
 . هذه العنارص وذلك النظام هلاّصول هو الذي يوفرّلبقية العلوم، وأن علم األ
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 يف علم الفقه ويف :أي .»ً الفقيه بحثا يف نفس تلك املسألةهيستوعب«: Rقوله �

 .ّنطاق البحث الفقهي

ال ينحرص وجه الشبه يف تزويد عملية  .»ّوبذلك صح القول«: Rقوله �
 بل يف وضع املنهج ، بعنارصها املشرتكة فحسبّهياالستدالل الفق
ة املحرزة عىل ّ، كتقديم األدلً لعملية االستنباط أيضاّوالنظام العام

 فإن إثبات ذلك يقع عىل عاتق علم ،العملية يف االستنباطاألصول 
 .ًاألصول أيضا
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وتقسيمهاحلكم الشرعي  

 ِ حياةِ اهللا تعاىل لتنظيمَنِ مُلصادر اُو الترشيعُ ه:ُّ الرشعيُاحلكم
 :ِه، وهو عىل قسمنيِ وتوجيهِاإلنسان

ُ التي تتعلقُ التكليفيةُاألحكام: مهاُأحد  وهلا ِ اإلنسانِ بأفعالّ
 . مبارشٌّ عميلٌتوجيه

، ٌ مبارشٌّ عميلٌ التي ليس هلا توجيهُ الوضعيةُاألحكام: ُواآلخر
ُوكثريا ما تقع  ُ التي تقعِةّ كالزوجي،ٍّتكليفيٍم ً موضوعا حلكً

ِموضوعا لوجوب  .ً مثالِ النفقةً
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 وتقسيامته وهبذا الشكل الذي ّ البحث يف حقيقة احلكم الرشعيّديع
 Rله ّصول، وقد تعرضّمن خمتصات حلقات األ د الشهيدّسيالطرحه 

ّصول، حيث عرفه بأنهبمناسبة تعريف علم األ العلم بالعنارص املشرتكة «: ّ
ّتعرض لبيان املراد من عملية ف ،»ّ عملية استنباط احلكم الرشعييف

ّ ثم انتقل لبيان العنارص ،االستنباط وجوازها ومرادفتها لعملية االجتهاد
 وبيان حقيقته ّ وهكذا تصل النوبة إىل تعريف احلكم الرشعي.املشرتكة

 .ّصول بصورة تامة يف ذهن الطالبضح تعريف علم األّوأقسامه، ليت

 
ّعرف احلكم الرشعي  :ّ بتعريفات عدة منهاّ

  ـ التعريف المشهور بين قدماء األصوليين١

اخلطاب «: ّ بأنهّصول القدماء احلكم الرشعيّعرف العديد من علامء األ
ّ املتعلق بأفعال املكلفنيّالرشعي  )٢(وىليف احللقة األ ّفاملصن، وقد أشكل )١(»ّ

 :كالني مهاعىل هذا التعريف بإش
ّن احلكم الرشعيأ: األول  اخلطاب وليس ،ّ هو مدلول اخلطاب الرشعيّ
 . نفسهّالرشعي
ّن احلكم الرشعيأ :الثاني ّ ال يتعلق بأفعال املكلفني فقط، فقد يتعلق ّ ّ ّ
 .خرى ترتبط هبمأبذواهتم أو بأشياء ّقد يتعلق بأفعاهلم و

                                                           
 .٥٠ص: ّمة احليلّال للعهتذيب الوصول) ١(
  .٦٦ ـ ٦٥ص: ، احللقة األوىلدروس يف علم األصول )٢(
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  ـ التعريف المختار٢

 بتعريف خيلو »ّاحلكم الرشعي«ّ أن يعرف ّمن هنا حاول السيد الشهيد
 ،ثريت عىل التعريف املشهورأمن مجلة اإلشكاالت واالعرتاضات التي 

ّفعرف احلكم الرشعي الترشيع الصادر من اهللا تعاىل لتنظيم حياة «: ّ بأنهّ
 .»اإلنسان وتوجيهه

ّ، دفع اإلشكال األول الذي كان يثار عىل تعريف »الترشيع«: Rفبقوله
  .»اخلطاب«ّ بأنه ّالرشعياحلكم 

 دفع اإلشكال الثاين الذي »لتنظيم حياة اإلنسان وتوجيهه«: وبقوله
ّكان حيدد احلكم الرشعي ّ ألن األحكام التي ؛ّ بخصوص أفعال املكلفنيّ

ّتنظم حياة اإلنسان تشمل ما يتعلق بفعله كام يف أحكام األمر بالصالة أو  ّ
، »الزوجية«ق بذاته كام يف حكم ّالنهي عن رشب اخلمر، ومنها ما يتعل

 .شياء األ»ملكية«خرى التي ترتبط به كأحكام ّومنها ما يتعلق باألشياء األ
ّثم حدد السيد ّ ّRوال حيق »الصادر من اهللا تعاىل«: ّ هذا الترشيع بأنه ّ

، وما نراه من قبول )١(> ~  �  ¡  ¢<:  لقوله تعاىل؛ّلغريه أن يرشع
ّألحكام التي رشعها من قبيل إضافة  ول1املسلمني لقول الرسول

ّـ فإن )٢(الركعتني الثالثة والرابعة للصالة الرباعية ـ عىل ما جاء يف الروايات
                                                           

 .٥٧: األنعام )١(
ركعتان من الظهر، وركعتان : عشر ركعات«:  قالDفقد روى زرارة عن أيب جعفر )٢(

 ،من العصر، وركعتا الصبح وركعتا املغرب وركعتا العشاء اآلخرة ال جيوز الوهم فيهن
استقبل الصالة استقباالً، وهي الصالة اليت فرضها اهللا عز من وهم يف شيء منهن 

فزاد النيب يف الصالة سبع ركعات،  1لى املؤمنني يف القرآن وفوض إىل حممدوجلّ ع
هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وليل وتكبري ودعاء، والوهم إنما يكون 

  = يف صالة املقيم غري املسافر ركعتني يف الظهر والعصر 1فيهن، فزاد رسول اهللا
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v    u   t  s  r  q  p   <: ّمرد ذلك إىل قوله تعاىل

w<)ًوترشيعاته قبوال لقول اهللا تعاىل  1فيكون قبول قول الرسول ،)١
 .1ه واألخذ بام جاء بهّيًوتطبيقا ألمره تعاىل بقبول قول نب

 

ّإن تنظيم حياة اإلنسان يمكن أن يكون من خالل التدخل املبارش يف  ّ
ّأفعاله، أو التدخل غري املبارش الذي يؤدي بالنتيجة إىل التأثري عىل أفعاله  ّ

ّوترصفاته، ومن هنا أمكن تقسيم احلكم الرشعي  : إىل قسمنيّ

 م التكليفيةاألحكا: القسم األول
ّوهي األحكام الرشعية التي تتعلق بأفعال اإلنسان وهلا توجيه عميل ّ 

ّذاك ال حيق « و»ّهذا حيق لك«، و»ال تفعل« و»افعل«مبارش، فلساهنا لسان 
 من قبيل احلكم الذي يأمر بالصالة، واحلكم الذي ينهي عن رشب »لك

واحلكم الذي يأمره ّ واحلكم الذي يبيح لإلنسان الترصف يف أمواله، ،اخلمر
 .باإلنفاق عىل زوجته، وغري ذلك من األحكام املشاهبة

 األحكام الوضعية: القسم الثاني
ّوهي األحكام الرشعية التي ال تتعلق بأفعال اإلنسان مبارشة، بل 

ًترشع وضعا معينا يكون له تأثري غري مبارش عىل سلوك اإلنسان ًّ ِّ فليس . ُ
ّ وإنام تتحدد ،»ال تفعل« أو »افعل«ان لسان هذا القسم من األحكام لس ّ

 فإن االنسان »امللكية« كام يفّمور ختتص بذات اإلنسان أو ترتبط به، أبسببه 
                                                                                                                                        

وسائل  ؛٧ح٢٧٣ ص٣ج: الكايف، »رب للمقيم واملسافر اآلخرة، وركعة يف املغوالعشاء =
 .ّوغريمها مما دل عىل ذلك، ١٢ح١٣، أبواب أعداد الفرائض، ب٤٩ ص٤ج: الشيعة

 .٧: احلرش) ١(
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ّ فإن ذلك اليشء ،ًشيئا ما وبالرشوط املذكورة يف البيع والرشاء إذا اشرتى

ّ زوجتك نفيس عىل :للرجل  إذا قالتّفإن املرأة »الزوجية«ًيصبح ملكا له، و
ًقبلت، صارت زوجة له، وصار هو زوجا هلا، وهكذا : ذا، وقال هلاكذا وك

 .يف األحكام املشاهبة
ّثم إن التوجيه غري املبارش ألفعال اإلنسان الذي تقوم به األحكام  ّ

ّالوضعية إنام يتم من خالل عالقتها باألحكام التكليفية، إذ كثري  ما تقع ًاّ
ّ فبعد أن تتحقق ملكية .فية لألحكام التكلي»ًموضوعا«األحكام الوضعية 

ّيشء ما لشخص معني حيرم عىل اآلخرين الترصف يف ذلك امللك إ  بإذن ّالّ
بصورة ّ أصبحت موجهة لفعل هؤالء اآلخرين ولكن ًا فامللكية إذ.مالكه

ّغري مبارشة، حيث أصبحت موضوعا حلرمة ترصفهم يف ملك   .غريالً
ّتتدخل يف فعل اإلنسان ّ التي جعلها الشارع، فإهنا »الزوجية«وهكذا 

ً إذ يرتتب عليها ـ مثال ـ وجوب إنفاق الزوج عىل ؛بصورة غري مبارشة ّ
ً موضوعا هلذين »الزوجية«الزوجة، ووجوب التمكني عىل الزوجة، فتكون 

 .ّ كام هو بني»وجوب التمكني« و »وجوب اإلنفاق« :احلكمني التكليفيني
 

ّموضوعا حلكم تكليفيًوكثريا ما تقع « :قوله �  إىل » ماًاكثري«بقوله  Rارشأ .»ً
ّأن األحكام الوضعية ليست كلها من هذا القبيل بل هي  ّـ كام سيتضح يف ّ

ّ ـ عىل قسمني، فهي إما أن تكون موضوعا حلكم رشعي)١(احللقة الثالثة ًّ 
 ّو منتزعة عن حكم تكليفيأكالزوجية بالنسبة إىل وجوب اإلنفاق، 

 من )أي اجلزئية( املنتزعة ،بالنسبة إىل سورة احلمد يف الصالة »كاجلزئية«
 .ّوجوب املركب من السورة وغريها أي من وجوب الصالة

                                                           
 .١٧ص: ، احللقة الثالثةدروس يف علم األصول )١(



  ١ج / الدروس _____________________________________________________٦٠
 

 
 

 ـ كام  ِِ كالوجوبَّالتكليفي  َِ احلكمَلنا عمليةَّ إذا حلُونحن
ُ أهنا تنقسمُ ـ نجدِنا االعتياديةِ يف حياتً موىلُّها أيُيامرس إىل  ّ

 ُ مرحلة:خرى، واألِ للحكمِ الثبوتُمرحلة : إحدامها؛ِمرحلتني
 .ِ واإلبرازِثباتاإل

ن ِ مُ الفعلِ عليهُلِشتمَ ما يُدِّ حيدِ الثبوتِفاملوىل يف مرحلة
َ حتى إذا أدرك.ى باملالكَّسمُ وهي ما ي،ٍمصلحة  ٍ مصلحةَ وجودّ
ٍ معينةٍبدرجة  مع ُ تتناسبٍرجة بدِ لذلك الفعلٌ إرادةْتَدَّ تول، فيهّ

 من ً جعليةً صياغةُهَ املوىل إرادتُ يصوغَ ذلكَ، وبعدِكةَ املدرِاملصلحة
ِ عىل ذمةَ الفعلُ، فيعتربِ االعتبارِنوع  .ّ املكلفّ

، وليس »ٌاعتبار« و»ٌإرادة« و»ٌمالك« ِ الثبوتِ يف مرحلةًافهناك إذ
ّعنرصا رضوري ُاالعتبار ِا يف مرحلة الثبوتً ًغالبا  ُستخدمُ، بل يً
َ املرشعونُ اعتادهٍّ وصياغيٍّ تنظيميٍكعمل  َ، وقد سارُ والعقالءّ

 .هم يف ذلكِ عىل طريقتُالشارع
 أو بعنرصهيا ،ِها الثالثةِ بعنارصِ الثبوتِ مرحلةِ اكتاملَوبعد
ِاألولني  ُزِربُ التي يُ وهي املرحلةِ اإلثباتُ مرحلةُ تبدأ،ٍ تقديرِّ عىل أقلّ

  َنِ مٍ بدافعِ الثبوتَحلةمر  ـٍ أو خربيةٍ إنشائيةٍبجملةـ فيها املوىل 
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ُ قد يتعلقُ، وهذا اإلبرازِ واإلرادةِملالكا   ، كام إذا ً مبارشةِ باإلرادةّ

ُ، وقد يتعلق» منكم كذاُريدُأ«: قال ، ِ اإلرادةِ عنِ الكاشفِ باالعتبارّ
|  {  ~ �  ¡ ¢ £  ¤  <: َقالكام إذا 

¥<. 
ًقضاء ـ  ِه عىل العبدِّقَ من حَمن املوىل أصبح ُبراز هذا اإلَّإذا تمو
ه ِ املوىل إلرادتِ عن إبرازُ العقلَ، وانتزعِ بالفعلُتياناإلـ ه ِتَّ مولويِّحلق

ِ التوصلِ منه بقصدِالصادر ً متعددةَه عناوينِ إىل مرادّ  ِ قبيلْنِ مّ
 .مهاِ ونحوِ والتحريكِالبعث

ُوكثريا ما ي  يف ِ الالزمانِا العنرصانَـ ومه ِ واإلرادةِق عىل املالكَطلً
َ أن احلكمِ بافرتاضَ، وذلك» احلكمِمبادئ« َ ـ اسمِ الثبوتِمرحلة ّ 

،  ـ ِ ـ أي االعتبارِ الثبوتِن مرحلةِ مُ الثالثُه هو العنرصَنفس
ه التي هبا ُ وحقيقتِ احلكمُ وإن كان روح، لهُ مبادئُ واإلرادةُواملالك

ِ موضوعا حلكمُيقع  ِ املالكَ هي نفسِ االمتثالِب بوجوِ العقلً
 ٌه سواءِ إىل مرادِلُّ التوصِمها بقصدِبرازى املوىل إلَّ إذا تصدِواإلرادة

ْ اعتبارا أوَأنشأ  . الً
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ّال ختتص عملية ترشيع األحكام باملجتمعات الدينية، بل تعمها  ّ

ّأيا كان اجتاهها واعتقادها ـ ّ ألن املجتمعات ّالوغريها، وما ذلك إ ً بحاجة ـ ّ
 من خالل ترشيع األحكام ّالّ وال يتم هذان األمران إ،إىل النظام واالستقرار

 غاية ، األحكام أصل ثابت يف مجيع املجتمعاتفترشيع .ّوسنها وتطبيقها
 سواء ،ّ يف مسميات أقسام األحكام وتفريعاهتاٍاألمر حصول نوع اختالف

 .وضعيةكانت تكليفية أم أ
 :ىلإً تنقسم األحكام التكليفية ـ مثال ـ )١(يففي املجتمع اإلسالم

وهذه العناوين وإن كانت . اب وحرمة وكراهة وإباحةحبوجوب واست
ا ّهنأ ّالمعظم مضامينها حمفوظة يف املجتمعات األخرى ـ غري اإلسالمية ـ إ

ّام يقسمها ّربف ،يت بغري ذلكّسم ّ والبد منه ،ه ومسموح ب،ممنوع :ىلإالبعض ُ
ّجواز ترصف عدم  من قبيلً يصدرون حكام فهم عندما .وما شابه ذلك

ً ال يسمونه حرامامّ فإهن،اإلنسان يف مال غريه هو و ،إن قصدوا مضمونه و،ّ
يعني احلرمة بال إشكال، وعندما يأمرون الزوج باإلنفاق عىل زوجته ال 

يعني الوجوب هو و ،وإن قصدوا مضمونه ،ّيسمون هذا احلكم بالوجوب
 .كام هو واضح

 حمتوى التوجيه العميل املبارش أو غري أيـ  لألحكام ّاملحتوى الفعيلف
                                                           

ّيسمى بذلك تبعا للدين اإلسالمي السائد فيه) ١( ًّ. 
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سبحانه الصادرة من اهللا سواء  ، موجود يف األحكام ـاملبارش ألفعال الناس

ً التي يقررها العقالء ملجتمعاهتم أيا كان اعتقادهموأ ،وتعاىل ّ ّ. 
ً عرفيا ً سواء كان موىلـوىل امل عملية ترشيع يقوم هبا ّوبدارسة أي
أو كان ، )٢(أو جمموعة )١(ًا كاندفر ،ّ احلقذلك ه املجتمعّالًشخصيا أو من و

ّ نراها متر بعدة مراحل وخطوات،  ـسبحانه وتعاىلاهللا وهو ًا ّموىل حقيقي ّ
 :ّعىل ما سنبينه فيام ييل

 
 

 عملية وهو ،ّ عىل ترشيع األحكام بالنسبة للموىل العريفًلنأخذ مثاال
 ،ّالترشيع التي يقوم هبا املرشعون العقالء يف جمالس الشورى أو الربملان

ّحيث نرى أن هذه العملية متر بمرحلتني ّ: 

  مرحلة الثبوت ـ١

 وتشتمل عىل ،وهي مرحلة ما قبل إعالن احلكم وإيصاله إىل الناس
اهنا من خالل دراستنا للخطوات التي تطوهيا عملية عنارص ثالثة يمكن بي

 :الترشيع خالل هذه املرحلة وهي
 عىل ، بخصوصهُاحلكم الذي يراد ترشيعهطرح فيها ُ ي:ولىالخطوة األ

 ـًمثال ـ يقرتحونفّشكل اقرتاح يتداوله املرشعون فيام بينهم ويتدارسونه، 
ومن الطبيعي أن . ّترشيع حكم يمنع رشب اخلمور يف األماكن العامة

ّينقسم املرشعون إىل مؤيد هلذا االقرتاح يرى يف رشب اخلمور مفسدة البد  ّ ّ
 .ذلكها، وإىل معارض ال يرى فيه بوجهمن الوقوف 

                                                           
 . وما شابه ذلك،من قبيل رئيس الدولة أو ملكها )١(
ًمن قبيل ما يسمونه حديثا بمجالس الشورى أو الربملان )٢(  . أو املجالس الترشيعيةّ
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ّ أن هذه اخلطوة انطوت عىل عنرص إدراك املرشعني ملا ظهروهكذا ي ّ

ينطوي عليه الفعل املراد إصدار احلكم بخصوصه، من مصلحة أو مفسدة، 
 .»املالك«طلق عادة عىل هذه املصلحة أو املفسدة اصطالح وي

ّ تتناسب مع مصلحة الفعل املعني »ةّحمبوبي«ّتتولد فيها  و:الخطوة الثانية
ّعند املرشعني الذين يرون فيه مصلحة للمجتمع، كام تتولد   »مبغوضية«ّ

 ّ وهبذا يتحقق ملرحلة الثبوت عنرصها الثاين. فيه مفسدةون يراللفعل عندم
 عىل نيتّكفإحدى الجل ترجيح ألو . للفعل أو الرتك»اإلرادة«وهو عنرص 
 .)١( يصار عادة إىل االنتخاب أو التصويتاألخرى

ّ ويف هذه اخلطوة يرى أعضاء املجلس أن ما أرادوه وما :الخطوة الثالثة
ُ البد أن جي،ّتوصلوا إليه من قرار  عىل أبناء فرضُيصاغ بصيغة قانون ُعل ويّ

ّ فإن كانت كفة من يريد املنع قد رجحت ـ فحينئذ ـ يصار إىل ،املجتمع
لزم الناس بعدم رشب اخلمور يف األماكن ُجعل حكم وصياغة قانون ي

ّ وهذا ما نعرب عنه بحسب اصطالحنا الرشعي،ّالعامة   .»احلرمة« ـب ّ
لزم الناس ُخرى إىل جعل حكم وصياغة قانون يأوقد يصار يف موارد 

ّ وهذا ما نعرب عنه باالصطالح ، ال بمنعهم عن الفعل)٢(بفعل من األفعال
 .»الوجوب«ـ ب ّالرشعي

وهو العنرص الثالث ـ واالعتبار صياغة الووهكذا يكون عنرص اجلعل 
 هو العنرص املنظور إليه يف هذه  ـواألخري من عنارص مرحلة الثبوت

 . كام هو واضح،اخلطوة

                                                           
ّكام هو احلال يف املجتمعات املدنية التي حتكمها القوانني الوضعية) ١( ّ. 
 . وغري ذلك،ّ والتقيد بعالمات املرور، كإلزامية التعليم)٢(
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  مرحلة اإلثبات ـ٢

 تبدأ مرحلة اإلثبات، الثالثة بعنارصها »بوتالث«بعد اكتامل مرحلة 
ّ القانون الذي تم جعله وصياغته يف تقديمّوهي املرحلة التي يتم خالهلا 

ّاملجلس إىل الدولة ـ مثال ـ لكي يتم إبرازه واإلعالن عنه وإيصاله إىل  ً
 .الناس بالطرق املناسبة

 ّالجلس إَّوال يكون الناس مسؤولني أمام القانون املرشع من قبل امل
 .ًبعد هذه املرحلة، أي بعد إبراز احلكم ووصوله إليهم فعال

 

 
 املراحل التي تطوهيا عملية ترشيع األحكام دراسةًأيضا باإلمكان 

ّ إذ مل يقم الدليل عند أحد عىل أن الشارع ؛ًاإلهلية وفقا للمثال السابق
ّاملقدس قد خالف طريقة املرشعني    .العقالء يف ترشيعهم لألحكامّ

ّوجوب احلج أو كّوعىل هذا فإن الشارع حينام يريد ترشيع حكم 
ّ فإن هذا احلكم يمر ب،ًوجوب الصوم مثال  :املراحل التاليةّ

   مرحلة الثبوت.١
 :تشتمل هذه املرحلة عىلو
 مصلحة، »الصالة« أو »ّاحلج«ّ حيث جيد املوىل أن يف : ـ عنصر المالك١

 . املصلحة غري قابلة للتجاوز أو الرتكهذهّأن و
َ حيث تتولد من تلك املصلحة املدر: ـ عنصر اإلرادة٢ ُ مة ِكة إرادة ملزّ
 .تيان بالفعللإل

 حيث يصوغ املوىل هذه اإلرادة صياغة جعلية : ـ عنصر االعتبار٣
ّفيعتربها عىل ذمة املكلف ّ. 
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ًوال يعد االعتبار عنرصا أساسيا ورضوريا من عنارص ً ً  مرحلة الثبوت ّ

 ،ّ اعتاده املرشعون العقالءّ وصياغيّكعمل تنظيميـ ًغالبا ـ ستخدم ُ يامّوإن
 .ّوقد سار الشارع املقدس عىل طريقتهم

 »اإلثبات«مكان عملية الترشيع أن تنتقل إىل مرحلة إّ فإن ب،وعىل هذا
  أو»مالك وإرادة واعتبار«بعد اكتامل مرحلة الثبوت بعنارصها الثالثة من 

 . فقط»اإلرادة« و »املالك« :أيبعنرصهيا األساسيني 
   مرحلة اإلثبات.٢

بعد أن تكتمل مرحلة الثبوت بعنارصها الثالثة أو بعنرصهيا 
 »اإلثبات«ينتقل ترشيع احلكم إىل مرحلة  )املالك واإلرادة(األساسيني 

 واإلعالن »الثبوت«مرحلة شارع يف الراده أما ّحيث يتم من خالهلا إبراز 
 : للناس من خالل وإبالغهعنه

 : ـ  مجلة إنشائية، كام يف قوله تعاىل ـ بالنسبة إىل وجوب الصالة•
>l  k<)١(. 

|  <:  ّمجلة خربية كام يف قوله تعاىل ـ بالنسبة إىل وجوب احلج ـأو  •
¥  ¤  £ ¢ ¡  � ~  }<)٢(. 

 : براز واإلعالن بـّوقد يتعلق هذا اإل
 .»ريد منكم كذاأ«:  ـ اإلرادة، فيقول الشارع١
|  {  ~ <:  ـ االعتبار الكاشف عن اإلرادة، كام يف قوله تعاىل٢

¥  ¤  £ ¢ ¡  �<. 
                                                           

 .٤٣: البقرة) ١(
 .٩٧: آل عمران )٢(
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 بواسطة خطاب »الثبوت« عملية إبراز مرحلة »ثباتاإل«ّتتم يف مرحلة 

ً وبوصول هذا اخلطاب إىل املكلف فإنه يكون مسؤوال. مناسبّرشعي ّ  عن ّ
ّ الذي يدل عليه هذا اخلطاب، حيث حيكم العقل بأن ّامتثال احلكم الرشعي ّ

  .ّمن حق املوىل عىل عبده ـ بعد إبراز احلكم له ـ أن يمتثل هذا احلكم
 : منها، حلكم العقل هذا مالكات خمتلفةْكرتُوقد ذ

  وهو المالك المشهور» شكر المنعم« ـ مالك ١
ًشكر املنعم أيا كانّن العقل حيكم بوجوب أ :تقريبه  ويعترب ترك شكر ،ّ

ّاملنعم عمال قبيحا يذم فاعله، و ً  سبحانه وتعاىلّ العقل بأن للموىل حيكم لذاً
 ّالّ عىل البرش يف أن يشكروه باعتباره املنعم األكرب، وال يتم هذا الشكر إًاّحق

 . وااللتزام بأوامره ونواهيهسبحانه وتعاىلمن خالل طاعته 

  لوية ـ مالك المو٢
 ،امللكية االعتبارية: ّن امللكية يف عامل الوجود عىل نوعني، مهاأ :تقريبه

ّكملكية السيد العريف سبحانه  لعبده، وامللكية التكوينية احلقيقية كملكية اهللا ّ
إذا كان العقل حيكم يف ف . لإلنسان باعتباره اخلالق له واملوجد لهوتعاىل

فمن  ،ّ العبد لسيده وقبح خمالفتهموارد امللكية االعتبارية بوجوب طاعة
 .يف موارد امللكية احلقيقيةبذلك  حيكم باب أوىل أن

 الناشئة من »املولوية«ّفحكم العقل بوجوب طاعة املالك إنام هو بمالك 
ّ وإن حق املالك يف الطاعة إنام هو بلحاظ حق ،»املالكية« ّّ ت باثال »املولوية«ّ
 .له
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ـ  ّبواسطة خطاب رشعيـ ثبات ربز يف مرحلة اإلُ املوىل يّنأًقلنا سابقا 

 .)١(إرادته أو االعتبار الكاشف عن إرادته
راد من خالل املّحينام يكون بقصد التوصل إىل  ّاملولويّإن هذا االبراز 

ّ، فإن العقل يف هذه احلالة )٢(هًد للتكليف خارجا ال بقصد امتحانامتثال العب
، )٣(ّراز عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريكبينتزع من خالل هذا اإل

 قد بعثني لكي أفعل كذا، وهو وّإن اهللا أمرين بكذا، فه: حيث يقول العبد
ّقد حركني لكي أفعل كذا، فينبعث ـ حني الطاعة ـ ويتحرك نحو الفعل  ّ

 .ّاملأمور به، كانبعاثه وحركته نحو إقامة الصالة أو أداء احلج

 
 إىل »مبادئ احلكم التكليفي« يف بداية بحث Rسيد الشهيدالّتعرض 

ّثبات التي متر هبا عملية ترشيع األحكام التكليفية بيان مرحلتي الثبوت واإل
 .يخلص إىل استنتاج مبادئ احلكم التكليفي بصورة واضحةلّبصورة عامة، 

ة ّ وجدنا أهنا تشتمل عىل ثالث»الثبوت«فمن خالل حتليل مرحلة 
 .»االعتبار« و »اإلرادة« و »املالك«عنارص هي 

                                                           
ته وكراهيته أو االعتبار الكاشف ّوقد يكشف يف موارد النهي والتحريم عن مبغوضي) ١(

 .عنهام
حيث كان األمر ، Dمر بذبح ابنه إسامعيلُأ حني Dكام يقال يف امتحان إبراهيم) ٢(

 .لالمتحان ال لالمتثال
ّذكرنا عنواين البعث والتحريك تبعا ملثال احلكم بوجوب الصالة أو احلج ) ٣( ً

ّ وأما يف حالة احلكم باحلرمة فإن العقل ينتزع عنواين الزجر وعدم ،ذكورينامل ّ
 .ال خيفىن البعث والتحريك كام مًالتحريك بدال 
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 ـ ومها العنرصان »اإلرادة« و »املالك«ق عىل عنرصي َ ما يطلًاوكثري

ّ التي متثل »مبادئ احلكم«الالزمان واألساسيان يف هذه املرحلة ـ اسم 
 . فهو احلكم نفسه)االعتبار(ّأما العنرص الثالث  .حقيقة احلكم وروحه

ّسابقا من أن العقل حيكم بوجوب امتثال احلكم الذي وما أرشنا إليه  ً
ّ إنام يدل يف واقعه عىل أن احلكم الرشعي،ربزه املوىل والذي يصل إىل العبدُي ّ ّ ّ 

ًإنام يقع موضوعا حلكم العقل بوجوب امتثاله تبعا حلقيقته ـ أي حلقيقة  ً ّ
ّالتوصل ّ وإن تم ،احلكم ـ وروحه التي هي نفس مبادئه من املالك واإلرادة

ً وال يتصور أن يكون حكم العقل املشار إليه منصبا .إليها من خالل احلكم ّ ّ
 . حقيقة يكشف عنهاوراءه مل تكن ماعىل االعتبار لذاته، إذ ال قيمة لالعتبار 

ّمن هنا أمكننا القول بأن العقل حيكم بامتثال املالك واإلرادة إذا أبرزمها 
 ال، وأـ ًأي جعل حكام ـ ًاء أنشأ اعتبارا  سو،ّاملوىل بقصد التوصل إىل مراده

ن املالك مّن العقل ذاته ال حيكم بامتثال االعتبار ـ أي احلكم ـ اخلايل أو
 .ًمكانية جعل مثل هذا احلكم عقالئياإواإلرادة، إذا افرتضنا 

 

 بل »الوجوب«املراد من الوجوب ليس لفظ  .»كالوجوب«: Rقوله �
ّ وال خيتص هذا باملجتمع الديني بل .»افعل«لذي يقول ذلك املحتوى ا

ّيشمله وغريه، إذ توجد يف كل املجتمعات أحكام تأمر الناس بالفعل 
 .تيان بالعمل، كام توجد أحكام تنهاهم وتأمرهم بالرتكواإل

ِّمن له حق الطاعة عىل من يرش: املوىل .» موىلّأي«: Rقوله � َ ُ َ ع له األحكام، ّ
ً حقيقيا وهو اهللا تعاىل أو موىلًن موىلّأعم من أن يكو  .ً عرفياً

  .»ّ وهي ما يسمى باملالك ،ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة«: Rقوله �
عىل ًأيضا ق َطالق لفظ املالك عىل املصلحة فقط، حيث يطلإال ينحرص 
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 .املفسدة املوجودة يف الفعل الذي ينهى عنه

 للمصلحة ًبعات لذلك الفعل  تولدت إرادة:يأ .»ّتولدت إرادة«: Rقوله �
ّ فإن »احلرمة«ّوأما لو كان احلكم الذي يراد ترشيعه هو  ،هفيالكامنة 

ّاملوىل سيحدد ما يف الفعل من مفسدة وستتولد نتيجة لذلك كراهة ّ 
 ، صورة وجود املصلحةيف فهنالك إرادة للفعل ، أو إرادة لرتكه،للفعل

 .ةفسدوإرادة للرتك يف صورة وجود امل
فلو كانت املصلحة شديدة  .»تتناسب مع املصلحة املدركة«: Rلهقو �

 ولو كانت املصلحة ضعيفة ،ّتولدت إرادة شديدة وحكم بالوجوب
 .ّتولدت إرادة ضعيفة وحكم باالستحباب

ّفيعترب الفعل عىل ذمة املكلف«: Rقوله � »  < :ال بمثل قوله تعاىل  .»ّ
الكاشف عن  ،ناسّ ألن هذا هو اخلطاب الواصل إىل ال؛)١(> ¬
 التي »الثبوت«ّختص بمرحلة اإلثبات، وحديثنا هنا يف مرحلة امل ،احلكم

ُ تفاصيلها إىل الناس ومل يطلعوا عىل ما اعتُمل تصل بعد  .ّرر فيها ُرب وقّ
ثبات دون  إذ قد ينتقل إىل مرحلة اإل؛ًال دائام .»ًبل يستخدم غالبا«: Rقوله �

 .املرور بعنرص االعتبار هذا
 قد يطرأ ًإشكاال ّفصنمن هنا دفع امل .»ّ وصياغيّكعمل تنظيمي«: Rولهق �

ًن عنرص االعتبار إذا مل يكن عنرصا رضوريا إ: ّعىل الذهن وملخصه ً ّ
َ فلم ال ، باإلمكان االستغناء عنه يف بعض احلاالتكانملرحلة الثبوت و

ّأن احلاجة إىل هذا العنرص ب Rوأجابّيستغنى عنه يف كل احلاالت؟ 
ًنشأ من كونه عمال تنظيميا وصياغيات ً ً.  

ّثم إن حقيقة دور هذا العنرص يمكن أن نلخصها يف أن املوىل كام أن له  ّ ّّ ّ
                                                           

 .٧٢: نعاماأل) ١(
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ّ فإذا تم املالك يف ،ً أيضا»ّحق حتديد مركز الطاعة«ّ فإن له »ّحق الطاعة«

 ،يف عهدة العبدنفسه ّيشء وأراده املوىل فله احلق يف أن جيعل ذلك اليشء 
ّ فللموىل احلق ).ّكمقدمة ذلك اليشء(ًأمرا آخر  تهيف عهدعل وله أن جي

ّيف أن جيعل مركز الطاعة منصبا عىل أي ّ أمر يؤدي إىل حتقيق الغرض، ًّ
ّوإنام يتم هذا من خالل عنرص   والتفصيل يف هذا البحث ،»االعتبار«ّ
 .)١(ّموكول إىل حمله من احللقة الثالثة

ّقضاء حلق مولوي«: Rقوله � ّ  .شكر املنعموجوب أو من باب  .»تهً
 .برازصفة لإل .»الصادر«: Rقوله �
 .ً بقصد االمتثال ال االمتحان مثال:أي »ّبقصد التوصل إىل مراده«: Rقوله �
من قبيل الزجر وعدم التحريك يف حالة النهي ؛ »ونحومها«: Rقوله �

 .واحلرمة
أي ـ ك  عىل املال»مبادئ احلكم«يطلق اسم  .»مبادئ احلكم«: Rقوله �

 ّـ أي املحبوبية واملبغوضية ـ وقد خصرادة  وعىل اإل ـاملصلحة واملفسدة
ًاملصلحة تبعا ملثال الوجوب الذي ذكره لبيان بالك امل R الشهيدّالسيد
 .»املبادئ«فكرة 

 . احلكم:أي  .»التي هبا يقع«: Rقوله �
  
 

                                                           
 .٢٢ ـ ٢١ص :ّسم األولقال،  احللقة الثالثة،صولدروس يف علم األ: راجع) ١(
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 مع ُفقّ تتُ مبادئِ اخلمسةِ التكليفيةِ األحكامَ منٍ واحدِّولكل

ها ِن ورائِ، ومُ الشديدةُ هي اإلرادةِ الوجوبُ فمبادئ.ِهطبيعت
 . يف املخالفةِ تأبى عن الرتخيصً عاليةً درجةُ البالغةُاملصلحة

 ُها املفسدةِ، ومن ورائُ الشديدةُ هي املبغوضيةِ احلرمةُومبادئ
 .هاِ نفسِ إىل الدرجةُالبالغة

ِ يتولدانُ والكراهيةُواالستحباب ، ِ النوعِن نفسِ مَبادئ مْ عنّ
ُولكنها أضعف  ِّ املستحبِ املوىل معها برتكُ يسمحٍ بنحوً درجةّ

ُوأما اإلباحة .ِ املكروهِوبارتكاب  :ِ فهي بمعنينيّ

ِ نوعا خامسا مُعتربُ التي تِّ باملعنى األخصُاإلباحة: مهاُأحد ً ن ً
ُ، وهي تعربِ التكليفيةِاألحكام  ِ نظر يفِ والرتكِ الفعلِ عن مساواةّ

 .املوىل

 ِ الرتخيصُ عليها اسمُطلقُ، وقد يِّ باملعنى األعمُاإلباحة: ُواآلخر
ِ املستحباتُ فتشمل،ِ واحلرمةِ الوجوبِيف مقابل  ً مضافاِ واملكروهاتّ

ِها مجيعا يف عدمِالشرتاك؛ ِّ باملعنى األخصِإىل املباحات  . اإللزامً

 يدعو إىل ٍ مالكِّن أي مِ املباحِ الفعلِّ عن خلوُ قد تنشأُباحةواإل
ُ فعال أو تركا، وقد تنشأِاإللزام ً  َ يف أن يكونٍ مالكِ عن وجودً
ُاملكلف ِها عىل األولُ ومالك.ِ العنانَ مطلقّ ، وعىل الثاين ٌّ ال اقتضائيّ

 .ٌّاقتضائي
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 ةّحظ يف حيثيلووقد  التكليفي إىل مخسة أقسام، ّينقسم احلكم الرشعي

 مل تكن هذه املبادئ منقسمة لوف . حقيقة احلكم وروحه أي مبادئهالقسمة
ّ إليها أساسا، فلكل ّ التكليفيّ ملا انقسم احلكم الرشعي،إىل هذه األقسام ً

 :ّه اخلاصة بهئ ـ مبادًاقسم ـ إذ
 هي املصلحة الشديدة التي تأبى الرتخيص يف ترك :فمبادئ الوجوب

 .ا إرادة شديدة لذلك الفعلّ والتي تتولد بسببه،الفعل
هي املصلحة بدرجة أضعف من درجة مصلحة : ومبادئ المستحب

ّ وتتولد عنها ،ّ بحيث تسمح هذه املصلحة برتك الفعل املستحب،الوجوب
ًإرادة تناسبها من حيث الشدة أيضا ّ. 

 هي املفسدة الشديدة التي تأبى الرتخيص يف ارتكاب :ومبادئ الحرمة
 .ّلد بسببها كراهة ومبغوضية شديدة لذلك الفعل والتي تتو،الفعل

 هي املفسدة بدرجة أضعف من درجة مفسدة احلرمة :ومبادئ المكروه
ّ والتي تتولد عنها كراهة ومبغوضية ،بحيث تسمح بارتكاب املكروه

ًتناسبها من حيث الشدة أيضا ّ. 
ً فالبد أوال من حتديد املراد من :باحةوأما مبادئ اإل ّ ّتبني تلكي  »اإلباحة«ّ

 :نيّإن هلا إطالقّبعد ذلك املبادئ اخلاصة هبا، حيث 
ّوالتي تعرب عن مساواة الفعل والرتك : ّاإلباحة باملعنى األخص: لواأل

 .باحة القسم اخلامس من أقسام احلكم التكليفيّيف نظر املوىل، وتعد هذه اإل
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ًيص أيضا ّ اإلباحة باملعنى األعم، وقد يطلق عليها اسم الرتخ:ثانيوال

ّلزام، فتشمل ـ اإلباحة حينئذ ـ املستحب واملكروه واإلباحة يف مقابل اإل
  تقعلزام، وبذلك الشرتاك هذه األقسام الثالثة بعدم اإل؛ّباملعنى األخص

 ،لزم بالفعلُلزام ومها الوجوب الذي يّقبال القسمني اللذين يتضمنان اإل
 .لزم بالرتكُواحلرمة التي ت

بحث عن مبادئها نّى األخص هي التي جيب أن باحة باملعنواإل
  .باعتبارها القسم اخلامس من أقسام احلكم التكليفي

 :باحة إىل قسمنيتنقسم هذه اإل
 الفعل ّ وهي اإلباحة التي تنشأ عن خلو:اإلباحة الالاقتضائية: األول

ًلزام فعال فيوجب  يدعو إىل اإل)مصلحة أو مفسدة( مالك ّاملباح من أي
ًلزام فيجعله مستحبا، أو يدعو إىل اإلأو دون اإل ،الفعل ّلزام تركا فيحرمه أو ّ ً
ّلزام فيجعله مكروها، كرشب املاء يف احلالة التي ال يرافقها أيدون اإل ً 

ًحاجة أو رضورة توجب رشبه أو جتعله مستحبا  مانع أو ظرف يمنع ّأو أي ،ّ
 .ًرشبه أو جيعله مكروها

باحة التي تنشأ عن وجود مصلحة وهي اإل :اإلباحة االقتضائية: الثاني
ًوهدف وقصد يف أن يكون اإلنسان حرا يف اختياره، فال يلزم بالفعل وال  ّ

 .لزام هذابالرتك ملصلحة يف عدم اإل
ًإن املصلحة تارة تكون يف أن يفعل اإلنسان الفعل عىل : بعبارة أخرى ّ
ة يف أن  وثالث،خرى يف أن يفعله عىل نحو االستحبابأنحو الوجوب، و

باحة االقتضائية، فهي  وهذه هي اإل،ًيكون خمتارا يف أن يفعل أو ال يفعل
ّ ـ ابنه الصغري حرا يف اختياره لكي يتعلم ٍمن قبيل ترك األب ـ عن قصد ً ّ

ّ فهي حرية ؛ّمور بصورة تدرجيية من خالل حريتهّويتدرب عىل بعض األ
 .وإباحة تقتضيها املصلحة
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 من املصلحة واإلرادة أو املفسدة :أي .»من نفس النوع«: Rقوله �
 .واملبغوضية

ًنوعا خامسا من األحكام التكليفية«: Rقوله � ّألن اإلباحة باملعنى األعم ؛ »ً ّ
ّ لتضمنها هذين ؛ًال يمكن أن تكون قسام قبال االستحباب والكراهة

ًالقسمني، فال يصح أن يكون املقسم قسام ّ. 

 .ّباحة باملعنى األخص اإل:أي .»حةباواإل«: Rقوله �

ًلزام فعال أو تركا مالك يدعو إىل اإلّ الفعل املباح من أيّخلو«: Rقوله � ً«. 
ّ، كام أن الفعل »احلرمة« وهًلزام تركا  واإل،»الوجوب« هوًلزام فعال اإل

ً أيضا عن املالك الذي يدعو إىل ٍاملباح يف هذه احلالة ـ الالاقتضائية ـ خال
 .»املكروه«ًلزام تركا أي  وما دون اإل،»ّاملستحب«ًلزام فعال أي اإلما دون 

ًلزام فعال وتركا مالك لإلّ من أيّوهذا اخللو قتضائية ـ اباحة الال ـ يف اإلً
ك، ومالك ئية هو عدم املالاقتضا فمالك الال،ً مالكا هلاّعدُهو نفسه ي

 .طالق العنانإاالقتضائية هو 
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ّ أن ُ بنا، نجدْتَّ التي مرِّ التكليفيِ احلكمَ أنواعُوحني نالحظ
ِبينها تنافيا وتضادا يؤدي إىل استحالة ّ ًّ  ٍ منها يف فعلِ نوعنيِ اجتامعً

ّ، وأما ِ األحكامَتلكِئ  بني مبادِ هذا التنايف إىل التنافرُّ، ومردٍواحد
 بني َ إذ ال تنايف؛ٌ تنافرُ فقط فال يوجدِعىل مستوى االعتبار

 .ِرادة واإلِ عن املالكْتَدِّرُ إذا جِاالعتبارات

ُوكذلك أيضا ال يمكن  ٍ من نوعِ فردانٍ واحدٍ يف فعلَ أن جيتمعً
َ يتصفْ أنِ املستحيلَنِ فم.ٍواحد ّ، ألن ذلك ِ بوجوبنيٌ واحدٌ يشءّ

، ِ املثلنيِ اجتامعِ، وهو من قبيلٍ واحدٍ عىل مرادِ إرادتنيَيعني اجتامع
ُ ال تتكررَرادةّألن اإل َ، وإنام تٍ واحدٍ عىل يشءّ ، ُّى وتشتدَوْقّ

ِ هنا أيضا بلحاظُواملحذور  .هِ نفسِ االعتبارِ ال بلحاظِ املبادئً
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ّعلم أن التضاد بني األحكام التكليفية إنام يتم يف مرحلة ُينبغي أن ي ّ ّ ّ
ة بني مبادئ تلك األحكام من مالك ّالثبوت، ويكون التضاد والتنافر حقيق

ّ ألهنا يف ؛ّوإرادة، وأما عىل مستوى االعتبار فال يوجد تنافر بني األحكام
 . وهو سهل املؤونة كام يقال،ّحال جتريدها عن مبادئها تبقى جمرد اعتبار

 

ّتعرض السيد الشهيد يف هذا البحث إىل عدم  مكانية اجتامع حكمني إّ
 :ّ تصور نحوين من هذا االجتامع مهاويمكنناكليفيني يف فعل واحد، ت

  اجتماع نوعين من األحكام في فعل واحد: أوالً
ّ لوجود التضاد والتنايف بني األحكام ؛وهذا االجتامع مستحيل

ّالتكليفية، والبد هنا من االلتفات إىل أن التعبري بوجود التضاد بني األحكام  ّ ّ
 ّال وإ،»مبادئ احلكم«ّ متعلق املوصوف أي بلحاظو تعبري ّالتكليفية إنام ه

ّفإن األحكام عىل مستوى االعتبار ال تضاد فيام بينها ألهنا جمرد اعتبارات ّ ّ ّ 
 .كام ذكرنا
ّ ألن ؛ًالوجوب ـ مثال ـ ال يمكن أن جيتمع مع احلرمة يف فعل واحدف

ّاد مع مبادئ تتناىف وتتضـ  تنيرادة الشديداملصلحة واإلـ مبادئ الوجوب 
ّ واملتضادان ال جيتمعان يف يشء  ، ـتنياملفسدة واملبغوضية الشديدـ احلرمة 
 . ببداهة العقل؛واحد



  ١ج / الدروس _____________________________________________________٧٨

  اجتماع فردين من نوع واحد من األحكام التكليفية في فعل واحد: ثانياً
 إذ املقصود هو ؛ّ كسابقه يف النحو األول،ًوهذا االجتامع غري ممكن أيضا

ع مبادئ فردين من نوع واحد من األحكام يف فعل عدم إمكانية اجتام
 .واحد، ال اجتامع فردين بام مها اعتباران فقط

ّيقال ـ مثال ـ باستحالة اتصاف يشء واحد بوجوبنيلذا و ّ ألن مرد ،ً ّ
 وليست .ّذلك إىل اجتامع إرادتني شديدتني مستقلتني عىل مراد واحد

ّ ألهنام مبادئ ؛ادئ احلكمنيّاالستحالة هنا بسبب التنايف والتضاد بني مب
ّحلكمني من نوع واحد، بل مرد ذلك إىل أن مثل هذا االجتامع هو من قبيل  ّ

 .)١( كام هو واضح،ًاملثلني حمال عقال ، واجتامع اجتامع املثلني
ّن غرض الوجوب هو حتريك العبد نحو إيمكن أن يقال : خرىأبعبارة 

ّتيان بالفعل، وإن هذا الغرض يتحقق بااإل  ولن يكون ،ّلوجوب األولّ
 ، للحاصلً حتصيالّالًجعل الوجوب الثاين بدافع التحريك والبعث أيضا إ

ّ واللغو مستحيل يف حق املرشع احلكيم،وهو لغو ّ. 

 اإلرادة تقوى وال تتكرر

ّمكان أن نتصور أن اإلنعم باإل ّرادة تقوى وتشتد دون أن تتكرر، إذ  ّ ّ
. ًال هلا مراتب خيتلف بعضها عن بعضمات مثّحرّنجد أن الوجوبات أو امل

ّم أشد ّفطار بمحرًعمدا يف شهر رمضان حرام، ولكن اإلبمباح فطار فاإل
 ولكن االعتداء عىل املعصوم ، واالعتداء عىل الناس ظلم وحرام،حرمة

ًأشد ظلام وحرمة، وهكذا ّ. 

                                                           
 .٥٠ص: ّ للمظفراملنطق نظرا )١(
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ًبينها تنافيا وتضاداّأن «: Rقوله � قسيمها إىل أقسام مخسة من هنا أمكن ت .»ًّ
 .دون أن تتداخل فيام بينها

 ّنأل ؛»اجتامع املثلني« :مل يقل .»وهو من قبيل اجتامع املثلني«: Rقوله �
 مور التكوينية والذوات اخلارجيةاألام تكون يف ّإن اجتامع املثلني استحالة

 .»...من قبيل«ّ ولذا عرب بـ ،رشيعيةتال ال
ال يمكن أن جيتمع يف فعل واحد « : يف قوله:يأ .»واملحذور هنا«: Rقوله �

 .»فردان من نوع واحد
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ِ تعاىل عاملا بجميعّوملا كان اهللاُ  ُ التي ترتبطِ واملفاسدِ املصالحً
ه ِ برمحتِ الالئقِف اللطَنِ، فمِه احلياتيةِ جماالتِ يف خمتلفِ اإلنسانِبحياة

َأن يرشع ِ وفقا لتلك املصالح؛َ األفضلَ الترشيعِ لإلنسانّ  ِ واملفاسدً
ِيف شتى جوانب َ، وقد أكدِ احلياةّ  ْ عنْتَ وردٌ كثريةٌ ذلك نصوصْتّ

ِأئمة َ أن الواقعة:هاُ وخالصت،ُ السالمُ عليهمِ البيتِ أهلّ ن ِ ال ختلو مّ
 .ٍحكم
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ّيعتقد الشيعة اإلمامية أن األحكام الرشعية شاملة لكل وقائع احلياة  ّ

ّ، ولكن املكلف قد )١( وهللا فيها حكمّالويف مجيع جوانبها، فام من واقعة إ
 .»ّباملخطئة«ّيصيب ذلك احلكم وقد خيطئ فيه، وهلذا سموا 

 ًاصالقد يكون وبل  إلينا، وصول مجيع الترشيعات واألحكاموال يعني هذا 
 . الذي يصل إىل الناس عادة»اخلطاب« غري »الترشيع«ّون، ألن كي الوقد 

ّوهناك عدة أدلة عقلية ونقلية إل   اإلمامية من شمولّثبات مدعىّ
 :األحكام الرشعية جلميع نواحي احلياة

ّأن اهللا : ّ، وملخصه»قاعدة اللطف«ومنها دليل : أوالً ـ األدلّة العقلية
ّمل بكل يشء، يعلم بجميع املصالح واملفاسد التي ترتبط  العاسبحانه وتعاىل

                                                           
ّة هذا، فإهنم ال يرون صحة بسبب اعتقاد اإلمامي) ١( ّالتي تتحدث عن  رواياتتلك الّ

 »تأبري النخل«ّ ببعض قضايا احلياة اليومية من قبيل قصة 1عدم معرفة النبي
 سألوه عن تأبري نخلهم، فقال 1ّأن أصحاب الرسول: ّاملشهورة، التي ملخصها

قال هلم ف، ، فلم يثمر النخل بسبب عدم تأبريه، وخرس األصحاب»ال تأبروه«: هلم
سنن ابن ؛ ٩٥، ص٧ج: صحيح مسلمنظر ا (،»أنتم أعلم بأمور دنياكم«: 1الرسول

  . )٨٢٥، ص٢ج: ماجة
ّفبناء عىل االعتقاد بأن  ، يكون تأبري النخل واقعة، »ما من واقعة إالّ وهللا فيها حكم«ً

ّفهي إما واجبة أو حمرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، وما أجاب به النبي ّ ّ1 
 ؟مور دنياكمأأنتم أعلم ب: 1أصحابه، كان أحد هذه األحكام، فكيف قال هلم

 !  بحكم من األحكام الرشعية؟1وهل يعقل أن يكون األصحاب أعلم منه
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ّبحياة اإلنسان ويف خمتلف املجاالت، وألنه رحيم، بل أرحم الرامحني، فمن 
ّاللطف الالئق برمحته هذه أن يرشع لإلنسان الترشيع األفضل واألكمل 

مور التي هي يف ًنسان وفقا لعلمه تعاىل باألّالشامل لكل نواحي حياة اإل
 .ح عبده واملفاسد التي هي يف رضرهصال

 G ّ عن أئمة أهل البيتتومنها روايات ورد: ثانياً ـ األدلّة الشرعية
ّتؤكد شمول األحكام لكل وقائع احلياة، وقد أشارت هذه الروايات إىل أن ّ ّ 

، فقد روى أبو بصري عن »أرش اخلدش«ّواقعة ال ختلو من حكم حتى  ّكل
وما : ، قلت»ّإن عندنا اجلامعة«: ّأنه قال ـ يف حديث ـ Dاهللا أيب عبد

ّصحيفة فيها كل حالل وحرام، وكل يشء حيتاج إليه «: D اجلامعة؟ قال ّ
وهناك روايات كثرية هبذا املعنى طوينا  .)١(»ّالناس حتى األرش يف اخلدش

 .الكالم عنها لوضوح املسألة عندنا
وروايات يفيد ّكام أن ما دل عىل خامتية الرسالة اإلسالمية من آيات 

 مع القول ّالجم إس ال ينيًشاهدا يف املقام؛ إذ اإليامن بخامتية الدين اإلسالم
 لكان هناك دين أكمل منه وكان ّالبشموله جلميع وقائع حياة اإلنسان، وإ

 .ًهو الدين اخلاتم، وهو باطل جزما
 

ّوهي أحد األدلة إشارة إىل قاعدة اللطف،  .»فمن اللطف الالئق«: Rقوله �
 .العقلية عىل شمول األحكام جلميع وقائع احلياة

 عىل ّإشارة إىل الدليل الرشعي .»ّوقد أكدت ذلك نصوص كثرية«: Rقوله �
 .شمول األحكام جلميع وقائع احلياة

                                                           
، أبواب ديات ٣٥٦، ص٢٩ج: وسائل الشيعة ؛١ ح،١٨٥، ص١ج: الكايفنظر ا) ١(

 .١، ح٤٨اب األعضاء، ب
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 :ٍّ وظاهريٍّ إىل واقعيُّ الرشعيُ احلكمُينقسم

 يف ُّ الشكهِ يف موضوعْضَفرتُ مل يٍ حكمُّكل:  هوُّ الواقعيُفاحلكم
 . مسبقٍّ رشعيٍحكم

 يف ُّ الشكهِ يف موضوعَضُ افرتٍ حكمُّكل:  هوُّ الظاهريُواحلكم
 لك ٍ يشءُّكل«: ِه يف قولِّ احللِأصالة: ِن قبيلِ، مٍ مسبقٍّحكم رشعي

َ حتى تعلمٌحالل ٌ أنه حرامّ رى، خ األِةـّ العمليِصول األِ وسائر،»ّ
ه ِه، وأمرِ خربِ عىل وفقِ والعملِ الثقةِه بتصديقِ أمرِن قبيلِوم

 .خرى األِ األماراتِ سائرِبتصديق

ٌ بأهنا متأخرةِةّ الظاهريِ األحكامِ عنُ يقالِوعىل هذا األساس ّ ّ 
ِ ألهنا قد افرت؛ِّة الواقعيِ األحكامِ عنًرتبة ُ  يف ُّها الشكِ يف موردَضّ

 ملا كانت ِ يف الرشيعةِةّ الواقعيِ األحكامُ وجودالو، ولِّ الواقعيِاحلكم
 .ةّ ظاهريٌهناك أحكام
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ّتبني فيام سبق أن احلكم الرشعي  شامل جلميع وقائع احلياة، وال توجد ّّ
ّ فيها حكم، فإذا واجه املكلف واقعة معينة سبحانه وتعاىل وهللا ّالواقعة إ ّ

ًاحلكم إما أن يكون واقعيا أو ، وهذا ّفالبد أن يبحث عن حكم هذه الواقعة
 .ة بحثنا اآلنّ وهو ماد،ًظاهريا

 

ف توجد ّيف مقام حتديد احلكم الرشعي للواقعة التي يواجهها املكل
 :حالتان

 أن يصل إىل احلكم الذي جعله اهللا تعاىل لتلك الواقعة :ولىالحالة األ
ّيأخذ بذلك احلكم وأن يلتزم به ويطبقه، عىل نحو القطع واليقني، فعليه أن 

ّويسمى احلكم الرشعي ، كام يف »ّ الواقعيّاحلكم الرشعي« يف هذه احلالة بـ ّ
ّوجوب الصالة ووجوب احلج، وحرمة الزنا، وحرمة رشب اخلمر، 
وطهارة املاء، ونجاسة البول، ونجاسة املاء القليل إذا وقعت فيه قطرة دم 

  .نجس، وما شابه ذلك
 هاّ كل هذه األمثلة وأشباهها نقطع باألحكام الصادرة بخصوصففي

ّوال نشك فيها، ألن هذه األحكام قد انصبت عىل مواضيعها بام هي هي  ّ ّ
ّمبارشة من دون أن تقيد هذه املواضيع بالشك يف أحكام رشعية مسبقة  ّ
ّحيتمل أن تكون قد صدرت بخصوصها، ألن مثل هذا الشك ينتج عادة  ّ

ّملكلف من الوصول إىل احلكم الرشعيّعدم متكن ا ّ اخلاص بالواقعة، وقد ّ
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ّوصل املكلف يف حالتنا املفرتضة إىل احلكم الرشعي ّ فال شك عنده ، مبارشةّ

 .كام هو واضح
ّمن هنا يمكننا أن نعرف احلكم الواقعي احلكم الذي مل يفرتض «: ّ بأنهِّ

ّيف موضوعه الشك يف حكم رشعي  .» مسبقّ

ّ وهي احلالة التي ال يصل فيها املكلف إىل احلكم الواقعي:الحالة الثانية ّ 
، بل يبقى ّالذي جعله اهللا تعاىل للواقعة التي يبحث عن حكمها الرشعي

ًشاكا فيه، فامذا يفعل يف مثل هذه احلالة؟ ّ 

ّ هذا السؤال، البد أن نعرف أوال أن اهللا نجابة علإل ً ّ ، سبحانه وتعاىلّ
ّأن اإلنسان سوف يصل إىل بعض بنذ البداية ّالعامل بكل يشء، عامل وم

ّأحكام الرشيعة الواقعية ال كلها، وليس من لطفه تعاىل أن يرتك هذا 
ّ تكليف حينام يواجه احلاالت التي ال يتمكن ّاإلنسان سدى ومن دون أي

 له سبحانه وتعاىلّ، بل حدد ّ الواقعيّفيها من الوصول إىل احلكم الرشعي
ّ احلكم املجهول الذي يواجهه، وتسمى هذه الوظيفة وظيفته الرشعية جتاه

 .»ّ الظاهريّاحلكم الرشعي«الرشعية بـ 

ّنحن نعرف بأن الدم نجس، وأن املاء طاهر، وأن : فعىل سبيل املثال ّ ّ
ّالدم إذا وقع يف املاء القليل تنجس، ولكن إذا وقعت قطرة من دم نجس ومل 

ّيعلم املكلف أهنا وقعت يف املاء القليل  أو عىل الرتاب، فبامذا حيكم عىل هذا ّ
ًنه نجس قطعا؟ أم حيكم بطهارإ: حيكم بنجاسته ويقولأاملاء؟  :  ويقولتهّ

ًبأنه طاهر قطعا؟  ّ 
ًن املكلف وإن كان يعلم بأن هللا يف كل واقعة حكامإ: اجلواب ّ ّّ ّ، وأن هلذه ّ

ّالواقعة حكام واقعيا قطعا، فهو إما نجس واقعا وإما طاهر وا ًّ ً ً ًقعا، ولكن ً
، ّ قطعيّ مل يصل إليه ومل يرد فيه خطاب رشعيّمثل هذا احلكم الواقعي
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 ـ أن يقطع بنجاسة هذا املاء أو طهارته، ويبقى حكمه ًامكانه ـ إذإفليس ب

ّوألن الشارع مل يرتك مثل هذه احلاالت سدى، فقد . ًبالنسبة إليه مشكوكا
ّحدد الوظيفة الرشعية للمكلف يف هذه احلالة  ّكل يشء لك «: Dبقولهّ

ّ فيحكم املكلف بطهارة مثل هذا املاء، بحكم )١(»ّطاهر حتى تعلم أنه قذر
ّ ألنه طاهر عىل الظاهر بالنسبة للمكلف احلائر،؛ّ ال واقعيّظاهري  بالرغم ّ
ّيف لوح الواقع حكم آخر، وأما موضوع هذا احلكم فهو له  قد يكون هّمن أن

 .كام هو واضح ّاملاء املشكوك احلكم الواقعي
ّننا نعرف أن الكافر املحارب جيب قتله، وأما املسلم أ :ًومثال ذلك أيضا ّ ّ

ّفإنه حمرتم الدم وال جيوز قتله بغري حق، ولكن لو شككنا يف شخص ما بأنه  ّّ
 كافر حمارب أو مسلم حمرتم الدم، فامذا نفعل؟

ّ الشارع املقدس قد شدد األمر يف قضايا الدماء وملّنأ هنا نجد  يتساهل ّ
 ومل ، وأمر باالحتياط يف مثل هذه املوارد»أصالة االحتياط«فيها، فوضع هلا 

ّجيوز للمكلف اإل ّقدام عىل قتل املشكوك به املردد بني الكافر املحارب ّ
 وموضوعه عملية ،ّ ال واقعيّواملسلم، وعدم اجلواز هذا حكم ظاهري

 .ّالقتل املشكوكة احلكم الواقعي
، )أي رشب التتن أو التبغ (ّ الشك يف حرمة التدخني:ًومثال ذلك أيضا

ّ فإن الشارع املقدس قد وضع ، حاللوّوعدم العلم بأنه حرام أ أصالة «ّ
 يشء لك ّكل«: D بقوله ملثل هذه احلاالت»ّأصالة احللية« أو »الرباءة

 وهذا ،ّوحينئذ حيكم بحلية رشب التتن. )٢(»ه حرامّى تعلم أنّحالل حت
                                                           

 .٤، ح٣٠نجاسات، ب، أبواب ال٥٨٣، ص٢ج: مستدرك الوسائل) ١(
، أبواب ما يكتسب به، ٨٩، ص١٧ج: وسائل الشيعة؛ ٤٠، ح٣١٣، ص٥ج: الكايف )٢(

 .٤، ح٤ب
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 . وموضوعه رشب التتن املشكوكّرياحلكم حكم ظاه

ّوهكذا احلال بالنسبة إىل خرب الثقة، حينام نشك يف أن خرب الثقة جيب  ّ
ّ الشارع املقدس قد أمر بتصديق خرب الثقة وجعله ّ أننجد، إذ تصديقه أم ال

ّحجة، فنحكم حينئذ حكام ظاهري ًا بوجوب تصديق خرب الثقة، ويكون ًّ
 .ّقة املشكوك احلكم الواقعيموضوع هذا احلكم هو خرب الث

ّوهكذا نخلص إىل أن احلكم الظاهري احلكم الذي افرتض يف «:  هوّ
ّموضوعه الشك يف حكم رشعي  .» مسبقّ

 

ّن تقسيم احلكم الرشعيإ :ولىاأل  تابع ،ّ وحكم ظاهريّ إىل حكم واقعيّ
ّ بأن األحكام الرشعية شاملة لكل وقائع احلياة، فلتزاملال  مل نقل بوجود لوّ

ّاألحكام الواقعية وشموهلا لكل وقائع احلياة ملا كانت هناك أحكام ظاهري ة ّ
ّأصال، ألننا بغري هذا االفرتاض لن نضطر إىل افرتاض الشك يف حكم  ّ ً

ّ لنجعله موضوعا حلكم ظاهريّواقعي ّ، إذ لعل الواقعة التي مل نستطع ً
ّالتوصل إىل حكمها الواقعي ً، فلامذا نفرتض هلا حكام ً ال حكم هلا أصالّ

ّوملاذا نشك فيه لكي تصل بنا النوبة إىل احلكم الظاهري  !؟ّ
ّ إن األحكام الظاهري:الثانية ّ ألننا ؛ّة متأخرة رتبة عن األحكام الواقعيةّ

ّقلنا إن موضوع احلكم الظاهري ّالشك يف احلكم الواقعي« هو ّ  فامدام .»ّ
ّ فالبد أن يتقدم ،ّكم الظاهريخذ يف موضوع احلأ قد »ّاحلكم الواقعي« ّ

ّ رضورة تقدم كل موضوع عىل حكمه أو تأخر كل حكم عن ؛عليه ّّ ّ
 .موضوعه

ّولو دققنا النظر يف هذه املسألة، فإننا سنجد أن احلكم الظاهري ّ ّ متأخر ّّ
ّ بمرتبتني ال بمرتبة واحدة، ألن موضوع احلكم ّعن احلكم الواقعي
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حكم « وعندنا »ّشك« فعندنا »ّالواقعيّالشك يف احلكم « هو ّالظاهري
ّ فالبد من وجود احلكم الواقعي،» مشكوك فيهّواقعي ً أوالّ ّ ثم حتقق الشك ،ّ ّ ّ

ّفيه ثانيا لكي يتحقق موضوع احلكم الظاهري ّ ً. 
ّ أن يكون احلكم الذي يلتزم به املكلف ّ ال نعني باحلكم الواقعي:الثالثة

ًفعال مطابقا للواقع، فقد يكون خمال ّفا له، كام لو حكم املكلف عىل السائل ً ً
 ّالّالذي أمامه بالطهارة لقطعه بأنه ماء، ومل يكن هذا السائل يف الواقع إ

ّمخرا، فإن حكم املكلف هذا عىل ذلك السائل بالطهارة حكم واقعي ّ ّ ّ ألن ،ً
ّ وال يمكن اعتباره حكام ظاهري، للامء هو الطهارةّاحلكم الواقعي ّ ألنه مل ؛ًاً

 السائل الذي أمامه، بل صدر منه  يف حقيقةّوهو شاكّر من املكلف يصد
ّن حكمه الطهارة بال شك أو ترددأّ بأنه ماء وهو معتقدو ّ ّ. 

 

ّأعم من التكليفي .»ّينقسم احلكم الرشعي«: Rقوله �  .ّ والوضعيّ
ّ الشك يف حكم رشعيهمل يفرتض يف موضوع«: Rقوله � بل هو  .» مسبقّ

 ،»وجوب الصالة«جه نحو اليشء ذاته لتحديد حكمه مبارشة كام يف ّمت
 .ّال إىل حالة الشك لرفعها

 . مسبقّ واقعيّ يف حكم رشعي:أي .» مسبقّيف حكم رشعي«: Rقوله �
ّحتى تعلم أنه حرام«: Rقوله � ّفإذا علمت أنه حرام أصبح احلكم  .»ّ

ًباحلرمة حكام واقعيا وال جمال إل  لعدم ؛عملية حينئذصول الجراء األً
 .ّوجود موضوع للشك حني حصول العلم

مثل أصالة االحتياط والتخيري ؛ »خرىصول العملية األسائر األ«: Rقوله �
 .واالستصحاب

 .من قبيل الشهرة واإلمجاع .»خرىسائر األمارات األ«: Rقوله �
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سيناقش  Rّ ألنه؛تضعيف للقول .»وعىل هذا األساس يقال«: Rقوله �

ّسألة تأخر رتبة األحكام الظاهرييف مذلك  ة عن الواقعية يف احللقة ّ
 .الثالثة

ّألهنا قد افرتض يف موردها الشك يف احلكم الواقعي«: Rقوله � ّ بيان لسبب : »ّ
 .ّتأخر رتبة األحكام الظاهرية عن الواقعية

ولوال وجود األحكام الواقعية يف الرشيعة ملا كانت هناك أحكام «: قوله �
 .يان لسبب انقسام األحكام الرشعية إىل واقعية وظاهريةب: »ظاهرية
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ِ عادة إىل قسمنيُفَّصنُ تُ الظاهريةُواألحكام ً: 

ٍّ ظنيٍ دليلِ بكشفُ املرتبطُّ الظاهريُاحلكم: مهاُأحد ٍ معنيّ  عىل َّ
 ِ كاحلكمه،ِ جلعلَّ التامَ هو املالكِ ذلك الدليلُ كشفُ يكونٍنحو

 كان ٌه سواءِ عىل طبقِ، والعملِ الثقةِ خربِ تصديقِ بوجوبِّالظاهري
ُّ الظنيُذلك الدليل ِّ مفيدا للظنّ ٍ دائام أو غالبا ويف حاالتِّ الفعيلً ً ً 

َسمى ذلكُ يِ احلالةِ، ويف هذهٍكثرية  ُى احلكمَّسمُ، ويِ باألمارةُ الدليلّ
ِ باحلجيةُّالظاهري َإن الشارع: ُ فيقالّ َ احلجيةَ جعلّ  .ِ لألمارةّ

 ِ االعتبارِخذ فيه بعنيُ الذي أُّ الظاهريُاحلكم: ُ اآلخرُوالقسم
ٍ معنيٍ كشفُّ أيْؤخذُ مل يٌ، سواءِ املشكوكِ احلكمُنوع  ِ االعتبارِ بعنيّ

، بل َّ التامَ هو املالكُ يكونٍ ال بنحوْذ، ولكنِخُ، أو أِ جعلهِيف مقام
ِمنضام إىل نوع ً  .ِشكوك املِ احلكمّ

َ، فإن امللحوظِّ احللُأصالة: وىل األِ احلالةُومثال  ِ احلكمُ فيها كونّ
َ مرددا بنيِ واملجهولِاملشكوك ً  فيها ْلحظُ، ومل يِباحة واإلِ احلرمةّ

ٍ معنيٍ كشفُوجود  .ّ احلليةِ عنّ
َ، فإن التعبدِ الفراغُقاعدة: ِ الثانيةِ احلالةُومثال ّ  ِ القاعدةِ يف هذهّ

ِبصحة ٍ معنيٍ بكاشفُ عنه يرتبطِ املفروغِعمل الّ ِ الصحةِ عنّ   ، وهوّ
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 ليس ُ هذا الكاشفْ، ولكنِ يف اإلنسانِ النسيانُ وعدمِ االنتباهُغلبة

ٍ مرتبطا بعملِ املشكوكِ لكونٌ، بل هناك دخلِ املالكَّهو كل  َّ تمً
 .ِاالت يف مجيع احلِ النسيانِ بعدمُنا الشارعُدَّتعبَ عنه، وهلذا ال يُالفراغ

، » العمليةِصولاأل«بـ  ِ يف هذا القسمُ الظاهريةُى األحكامَّسمُوت
 ِ العمليةِصولاأل« ُوىل اسم األِ يف احلالةِ العمليةِصول عىل األُطلقُوي

 ِ العمليةِصولاأل« ُوعليها يف احلالة الثانية اسم. »ِ املحرزةِغري
ُعربُوقد ي. »ِاملحرزة  .»لتنزيلية اِ العمليةِصولاأل«بـ  عنها ّ
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ًاتضح لنا مما سبق أن لكل واقعة حكام ّ ّ ّ ّ يف لوح الواقع، وأن أحكام ّ
ّبعض الوقائع تصل إىل اإلنسان ويعلمها وهي األحكام الواقعية، وأن هناك 

ّخرى ال يعلم املكلف حكمها فيبقى حائرا وشاكا قباهلا، غري أن أوقائع  ً ًّ ّ
ّ حدد له الوظيفة امّوإنّسدى يف حريته وشكه ّالشارع املقدس مل يرتكه 

ّ وتسمى هذه الوظيفة العملية باحلكم الظاهري،ّالعملية التي يتبعها ّ. 

 
 : إىل قسمنيّ احلكم الظاهريينقسم
ّ املرتبط بكشف دليل ظني معني عىل نحو يكون ّاحلكم الظاهري: األول ّ

 . جلعلهّكشف ذلك الدليل هو املالك التام
ّ أن الشارع املقدس من أجل أن يرشد املكلف الشاك احلائر :توضيحه ّ ّ ّ

ًإىل احلكم الذي جيب عليه االلتزام به، نصب له هاديا ومرشدا يرشده إىل  ً
ولكن هذا املرشد واهلادي ال يرشده . األحكام الواقعية ويكشف له عنها

ًكشفا تاما، ولو سألت ًدائام إىل تلك األحكام الواقعية وال يكشف له عنها  ًّ
 ّملاذا جعلت هذا الدليل الذي ال يوصل العبد إىل احلكم الواقعي: الشارع

ّدائام؟ ألجاب بأن املكلف  ّ من خالل عقله إىل األحكام ال يمكنه الوصول ً
ًب لكل شاك إماما ّنصيّالواقعية املشكوكة، وملا مل يكن من املعقول أن  ٍّ ّ

ّمعصوما يعني له حكمه الرشع ختياره الّر األمر بني أن يرتك الشاك يدوف، ّيً
ًب له هاديا ومرشدا وكاشفا عن احلكم وإن احتمل يف ّنصيواه، وبني أن هلو ً ً

ّحقه ـ ما دام غري معصوم ـ نسبة معينة من اخلطأ والنسيان ّ. 
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ً هو املتعني عقالئياّ أن األمر الثاين يفّوال شك ّ، ومن هنا تم اختياره ّ
ً جيدا لإليصال إىل أغلب األحكام الواقعية وللكشف عنها، ًباعتباره طريقا ّ

 .لف معذورّ واملك، عنهاّ فهي معفو، فيها وما شابهئّوأما املوارد التي خيط
 عىل هذا الدليل والطريق واملرشد باعتباره »األمارة«طلق اسم أمن هنا 

ّعالمة تشري إىل األحكام الواقعية التي شك املكلف هبا ومل يستطع ا لوصول ّ
 .ّإليها وإن مل توصله إليها يف بعض األحيان، وقد جعل الشارع احلجية لألمارة

 األمارة مل يكن له مدخلية يف جعل احلكم ّمؤدىّ أن هذا معناهو
ّ، فسواء كان وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو كراهة أو إباحة، فإن ّالظاهري ً ً

ّمارة وإنام نظر فقط إىل ّالشارع مل ينظر إىل ذلك يف مقام جعل احلجية لأل
 .ً كام قلنا سابقا،ّتامةغري  ناقصة وإن كانت كاشفية )١(كاشفيتها عن الواقع

ّ فإن الثقة وإن احتمل يف خربه ، هذا الطريق والدليل خرب الثقةةمن أمثل
ّ أن خربه يف األعم األغلب صادق ّالاخلطأ والنسيان وما شابه ذلك، إ ّ

  جعله الشارع فخرب الثقة أمارة.ويكشف عنهاويوصل إىل األحكام الواقعية 
ّ ومتام املالك يف جعل احلجية له هو كاشفيته عن احلكم الواقعي،حجة ّ ،

 .)٢(ّ احلكم الظاهريّ من قبل الشارع خلرب الثقة تسمىةاملجعول وتلك احلجية
خذ فيه بعني أ الذي ّ وهو احلكم الظاهري:األصل العملي: الثاني
ّ ال أنه طريق وكاشف ، فقط)٣( نوع احلكم املشكوك ـًغالباـ االعتبار 

                                                           
ّوقد عرب السيد الشهيد) ١( ّR نظر اّلالطالع . »االحتامل« عن الكشف عن الواقع بـ

 .٣٢ص: ّ، القسم األول احللقة الثالثة،دروس يف علم األصول
ّ ظاهريا وإنام هي مورد جلعل احلكم الظاهريًفاألمارة بنفسها ليست حكام) ٢( ّّ  فهي ،ً

ّ تصيب الواقع غالبا جعلت احلجية  التيهذه الكاشفيةوألجل  ،ّجمرد كاشف ال غري ُ ً ُ
 .ً ال نفس األمارة كخرب زرارة مثالّظاهريالكم احلّ وهذه احلجية هي ،هلا

ّوقد عرب السيد الشهيد عن نوع احلكم املشكوك باملحتمل) ٣(  .ّاملصدر املتقدم ظرن ا،ّ
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 .»األمارة«ّ كام يف القسم األول أي ّومرشد إىل احلكم الواقعي

 :ّإن احلكم املشكوك يمكن أن يكون عىل أشكال وأنحاء خمتلفة: بيانه

من أجل أن ال باحة واحلرمة، فـ فقد يدور احلكم املشكوك بني اإل١
ًيبقى املكلف حائرا ّ ـ ألنه افرتض يف ّ ظاهريّلشارع بحكم رشعيحيكم ا ،ّ

ّباحة، ويسمى هذا احلكم ّموضوعه الشك يف حكم سابق ـ وهو اإل
 .»باحةأصل اإل« بـ ّالظاهري

 ـ وقد يدور األمر بني الطهارة والنجاسة، فيحكم الشارع بحكم ٢
ّ ويسمى هذا احلكم الظاهري»الطهارة« وهو ّظاهري ، »أصل الطهارة« بـ ّ
ّخرى التي حيكم الشارع يف كل منها بحكم خاص  باقي املوارد األوهكذا يف ّ

 .هبا

باحة أو الطهارة هو عىل نحو هل جعلك لإل: ولو سألت الشارع
 نوع من ّمكان االستفادة منها يف أيّن باإلأ، وّكشف عن احلكم الواقعيال

 األحكام املشكوكة التي تواجهنا؟
ّ األعم األغلب ـ ال تتضمن ّن هذه األحكام ـ يفأبالنفي، و: ألجاب ّ

ّ بل هي جمرد إرشاد إىل ،جانب الكشف عن األحكام الواقعية وال حترزها
ّالوظيفة العملية التي جيب عىل املكلف القيام هبا، وتتحدد هذه األحكام  ّ
ّبنوع احلكم املشكوك، ومن هنا كان للشك بني احلرمة واإلباحة أصل 

ّخاص به، وللشك بني الطهارة والنج  .ّاسة أصل خاص بهّ

ّصول عملية حيددها ـ يف األعم أّإن األحكام الظاهرية : خرىأبعبارة  ّ
 ًا طرقيستلو ،األغلب ـ نوع احلكم املشكوك فقط من أجل العمل وفقها

 .ّحمرزة للواقع كام يف القسم األول من األحكام الظاهرية أي األمارات
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غلب نوع ّعم األّصول العملية أحكام ظاهرية حيددها يف األاألّ أن مّتقد

ّ ال يف كل األحوال يتبني »ّيف األعم األغلب«: احلكم املشكوك، ومن قولنا ّ
 :صول عىل قسمنيّأن هذه األحكام واأل

نوع  الذي يكون ّ وهو احلكم الظاهري:ي غير المحرزل ـ األصل العم١
ّ فإن »أصالة احلل«: همثال .ّ احلجية لهاملالك يف جعلمتام  احلكم املشكوك

ًامللحوظ فيها كون احلكم املشكوك مرددا بني   وحينئذ ،»اإلباحة واحلرمة«ّ
ّحيكم باحللية دون النظر إىل أمر آخر، وأما لو كان احلكم املشكوك  ـ ًمثال ـ ّ

ًمرددا بني   الختالف ؛»ّأصالة احلل«جراء إ ملا أمكننا »الوجوب وأمر آخر«ّ
 بل يشمله أصل ّ فال يدخل ضمن دائرة أصالة احلل،حلكم املشكوكنوع ا
ويطلق عىل األصل العميل غري املحرز اسم األصل .  آخر يناسب نوعهّعميل

 .ًالعميل غري التنزييل أيضا
 الذي يكون مالك ّ وهو احلكم الظاهري: ـ األصل العملي المحرز٢

ًجعل احلجية له مؤلفا من جزئني ّ  عن الواقع، وجزء لنوع تهّجزء لكاشفي: ّ
 إذ تشتمل هذه القاعدة عىل ،»قاعدة الفراغ« همثال و.احلكم املشكوك

 :جنبتني
 جنبة النظر إىل نوع احلكم املشكوك، فهي جتري يف املوارد التي :ولىاأل

ّفرغ فيها املكلف من العمل وأمته، وال يمكنه أن جيري هذه القاعدة يف  ّ
ًالعمل الذي ال زال مستمرا في ّه، فلو شك املكلف يف وضوئه بعد الفراغ منه ّ ّ

ّجراء هذه القاعدة ـ بعد متام اجلانب الثاين أيضا ـ واحلكم بصحة إأمكنه  ً
ّوضوئه، وأما لو شك يف الوضوء وهو ال يزال فيه، فال يمكنه التمسك هبذه  ّّ

 .ّالقاعدة واحلكم بصحة هذا الوضوء
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ه وعدم النسيان التي ترافق  جنبة الكاشفية، وهي غلبة االنتبا:الثانية

ّاإلنسان ـ عادة ـ حني قيامه بالعمل، ومن هنا فإن اإلنسان إذا فرغ من عمل  ً
ّوشك فيه، فإن املرتكز عقالئيا هو أنه أذكر لعمله أثناء القيام به منه بعد  ً ّ ّ
ّالفراغ منه فال يعتد بشكه هذا وجتري قاعدة الفراغ هنا وحيكم بصحة  ّ ّ

لرجل بقوله إىل ذلك  أشار اإلمام وقده بعد الفراغ منه، ّالعمل الذي شك في
ّحني يتوضأ أذكر منه حني يشك هّنإ« :ّشك يف الوضوء بعدما فرغ منه ّ«)١(. 

ً بأنه كان غافال وناسيا أثناء ًاّهذا كله برشط أن ال يكون اإلنسان عامل ً ّ
 لتتميم  جانب الكاشفية لقاعدة الفراغ الالزمّقق ملا حتّالقيامه بالعمل وإ

ّ للحكم بصحة ّ وملا أمكن التمسك هبذه القاعدة،ّمالك جعل احلجية هلا
 .العمل املفروغ منه 

  .ًويطلق عىل األصل املحرز هنا اسم األصل العميل التنزييل أيضا

 

ّ املتضمن للحكم ّال مطلق احلكم الرشعي .»واألحكام الظاهرية«: Rقوله �
 .ًعا مّ والظاهريّالواقعي

ّوألنه ظني .»ّاملرتبط بكشف دليل ظني«: قوله � ّ ًكم ظاهريا ولو احل أصبح ّ
ّكان كشفه قطعيا ملا وجد شك وال حكم ظاهري ّ ً بل لكان حكام واقعياً ً. 

 .ّاحلكم الظاهري جلعل :أي  .»جلعله«: Rقوله �
ًسواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعيل دائام أو غالب«: Rقوله � ّ ً ًا ويف ّ

ً املطلوب هو غلبة الظن بالصدق نوعيا ال شخصيا :أي .»حاالت كثرية ً ّ ،
ّفهو حجة حتى لو مل يؤد إىل غلبة الظن بالصدق عند الشخص ذاته  ّ ّّ

                                                           
 أبواب الوضوء ٤٧١ ص١ج: وسائل الشيعة ؛٢٦٥ ح١٠١ ص١ج: التهذيب) ١(

 .٧ ح٤٢ابب
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ًمادام الظن بصدقه نوعيا ثابت  .ًاّ

 .ّ عىل احلكم الواقعيّيدل ّألنه؛ »ّيسمى ذلك الدليل باألمارة«: Rقوله �
 .ّ احلكم الظاهري:أي .»فيهالذي أخذ «: Rقوله �
ّنه طريق إىل احلكم الواقعيأال ، »نوع احلكم املشكوك«: Rقوله �  كام يف ّ

 .األمارة
 احلالة التي مل يؤخذ فيها يف مقام جعل :أي .»وىلومثال احلالة األ«: Rقوله �

 .خذ فيها نوع احلكم املشكوك فقطُأ كاشفية، بل ّاحلكم أي
ًمرددا بني احل«: Rقوله � ًلو كان مرددا بني الوجوب وأمر ف .»رمة واإلباحةّ ّ

أصل آخر بسبب ري فيه جي امّوإن »أصالة احلل« جتري فيه ه الّنإآخر ف
 .ّتغري نوع احلكم املشكوك

ّوجود كشف معني عن احللية«: Rقوله �  مل يلحظ فيها الكشف عن :أي .»ّ
 . هي أصل لتحديد الوظيفة العمليةامّوإناألحكام الواقعية 

يف مقام جعل ـ خذ فيها أ احلالة التي :أي .»ومثال احلالة الثانية«: Rقوله �
 .ًالكاشفية ونوع احلكم املشكوك معاـ احلكم 

ّبل هناك دخل لكون املشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه«: Rقوله �  :أي .»ً
 .هناك دخل لنوع احلكم املشكوك

ّ املالك يف جعل احلجية متام ليس هو :أي .»ّليس هو كل املالك«: Rقوله �
 .لقاعدة الفراغ

صول أو غري التنزيلية، يف قبال األ .»صول غري املحرزةاأل«: Rقوله �
التي يكون جعل الوظيفة العملية فيها ـ صول التنزيلية  األ:أيـ املحرزة 

 .بلسان تنزيل املشكوك منزلة الواقع
 .صول العملية األ:أي .»وعليها«: Rقوله �
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َّوبناء عىل ما تقد  :ِ حكامنٍ واحدةٍ يف واقعةَ أن جيتمعُمكنُ يَمً
  .ٌّ ظاهريُ، واآلخرٌّمها واقعيُأحد

ً واجبا واقعاِ اهلاللِ رؤيةَ عندُإذا كان الدعاء: ًمثال ت َ وقام،ً
ِ بحجيةُ الشارعَكمَه، فحِ عىل إباحتُاألمارة َ، وبأن الفعلِ األمارةّ ّ 
 ِ حكامنَ اجتمعِه، فقدِ يف وجوبُّ من يشكِّ يف حقٌ مباحَاملذكور
 ُ، واآلخرُ وهو الوجوبٌّمها واقعيُ، أحدٍ واحدةٍ عىل واقعةِانّتكليفي

، ِ الواقعيةِ األحكامِن سنخِمها مُ، وما دام أحدُباحة وهو اإلٌّظاهري
ّ، وإنام هامِ يف اجتامعَ، فال حمذورِ الظاهريةِ األحكامِ من سنخُواآلخر

 .ٌ واقعيةٌ وإباحةٌّ واقعيٌوجوب ٍ واحدةٍ يف واقعةَ أن جيتمعُاملستحيل
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ّن احلكم الرشعيإ :ًقلنا سابقا  هو العنرص الثالث من عنارص مرحلة ّ

، ّ وظاهريّواقعي: ّنه ينقسم إىل قسمنيإ، و)١(»االعتبار«ّاملسمى بـالثبوت 
تكون حرمة رشب سّ قد حرم رشب التتن سبحانه وتعاىلّفرضنا أن اهللا فلو 

ًالتتن حكام واقعيا ّن مل يطلع عليه املكلف فإ ،ً ّ إىل املكلف، وصوله  لعدمّماإـ ّ
ً سيكون شاكا يف حكم هّنإ ـ ف مل يفهم منه احلرمة لقرائن خارجيةهّألنأو  ّ

ًملكلف حائرا أمام احلكم ّرشب التتن وغري عامل به، وألن املوىل ال يرتك ا ّ
ً جعل له حكام ظاهريا باإلباحة طبقا ألصالة قدّ الذي يشك به، فّالرشعي ً ً

ّباحة ـ مثال ـ لكي حيدد له وظيفته العملية التي عليه االلتزام هبااإل ً. 
ّ املكلف يف أن قطرة من دم نجس ّذا شكإوهكذا يف مثل املاء القليل  ّ

ً سيكون حمكوما بالنجاسة ّنهإف فيه بالفعل  وقعتفلووقعت فيه أو مل تقع؟ 
ّواقعا وال جيوز رشبه واقعا، غري أن املكلف ولعدم علمه بحال هذا املاء  ّ ً ً
ًولشكه يف وقوع قطرة الدم فيه، حيكم بطهارته ظاهريا تبعا ألصالة الطهارة  ً ّ

ّوحيكم بحلية رشبه ظاهرا تبعا ألصالة احللية ًّ ً. 
ّالتتن الواقعية ـ يف املثال األول ـ تتناىف  هل حرمة رشب :وهنا نتساءل

ّمع حلية رشبه الظاهرية؟ وهل احلكم الواقعي  بنجاسة املاء وحرمة رشبه ـ ّ
 ّ بطهارته وحلية رشبه؟ّيف املثال الثاين ـ تتناىف مع احلكم الظاهري

                                                           
 . احلكم ومنشأ جعلهأ فهام ـ كام عرفت ـ مبدةرادا املالك واإلّمأو) ١(
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ّأنه ال تنايف يف ذلك وال مانع من اجتامع حكم واقعي: واجلواب ـ  ّ

 نعلم به عىل واقعة واحدة ّ مع حكم ظاهريـ )١(هبرشط أن ال نعلم ب
ًاجتامعا طوليا ال عرضيا ً  اجتامع حكمني واقعيني من يفكيّإنام املحذور  ،)٢(ً

 أو اجتامع فردين من حكم ،ّ لتضاد مبادئهام؛خمتلفني عىل واقعة واحدة
 فكال ،ّعد من قبيل اجتامع املثلنيُ الذي ي، واحد عىل واقعة واحدةّواقعي
 .تامعني حمالاالج

 

ّوبناء عىل ما تقدم«: Rقوله �  ّ واحلكم الظاهريّيف تعريف احلكم الواقعي .»ً
ّن الواقعيأو ّ متقدم عىل الظاهريّ  . رتبةّ
 وإباحة ّجيتمع يف واقعة واحدة وجوب واقعياملستحيل أن ّوإنام «: Rقوله �

 واحد كوجوبني عىل  أو فردان من نوع،ّلتضادمها يف املبادئ؛ »واقعية
 .ّواقعة واحدة، ألن ذلك من قبيل اجتامع املثلني املحال

                                                           
 .ولو علمنا به حلكمنا به وملا وصلت النوبة إىل احلكم الظاهري) ١(
ّألن احلكم الظاهري متأخر رتبة) ٢(  . عن احلكم الواقعي ال يف عرضهّ
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ُ تارة جيُّ الرشعيُاحلكم خرى أ، وِ اخلارجيةِ القضيةِ عىل نحوُعلً
 .ِ احلقيقيةِ القضيةِ عىل نحوُعلُجي

ِّأن املوىل املرش:  ذلكُوتوضيح  َ املوجودينِ إىل األفرادُريً تارة يشَعّ
ِفعال م ُ مثال فيقولِن العلامءً  َ وجودُضِرتْخرى يفأو .»مُهْمِأكر«: ً

ً فعال، ٌ موجودٌ هناك عاملْه ولو مل يكنِ إكرامِ بوجوبُكمَ وحيالعاملِ
 .»هْ فأكرمٌ عاملَجدُإذا و«: ُفيقول

، ويف ِ اخلارجيةِ القضيةِ عىل نحوٌوىل جمعول األِ يف احلالةُواحلكم
 ُضَ، وما هو املفرتِ احلقيقيةِ القضيةِ عىل نحوٌ جمعولِ الثانيةِاحلالة
 .ِ احلقيقيةِ للقضيةِ املوضوعَ اسمِطلق عليهُفيها ن

ِننا بموجبأ ِ القضيتنيَ بنيُّ النظريُوالفارق  ِ احلقيقيةِ القضيةّ
ّ ألن ؛ًم مجيعاُ إكرامهَبَجَ لوِ العلامءُ عددَلو ازداد : َ أن نقولُنستطيع
 ن العاملِِ مٍ جديدٍ فردُّ، وأيُضَ املفرتُ العاملِ هذه القضيةَموضوع

ُحيقق  ِه بلحاظَ نفسَ القولَدِّ أن نؤكُ، وال نستطيعَ املذكورَ االفرتاضّ
ِ ألن املوىل يف هذه القضية؛ِ اخلارجيةِالقضية َ عددا معينا وأمرَ أحىصّ ًّ ً 
 َ لو ازدادِ احلكمَميم تعُضَ ما يفرتِم، وليس يف القضيةِبإكرامه
 .ُالعدد
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 ّالفرق بني القضية احلقيقية والقضية اخلارجية ليس يف حمموليهام فإن املحمول

  .ّ، وإنام االختالف يف موضوعيهام»احلكم«يف كليهام واحد ال خيتلف وهو 
ّكرام فإنه يأمر هبذا الوجوب ًفلو أراد املوىل ـ مثال ـ احلكم بوجوب اإل

ّحيدد موضوعها ويشخصه هو ًتارة من خالل قضية  ً املكلف، فيأيت ـ مثال الّ ّ
 ،أكرمهم:  ويقولمهيّـ إىل مكان معني وحييص فيه عدد العلامء ويشري إل
ّفموضوع احلكم هنا حمقق الوجود ال مقدر الوجود  دخل بعد ّومن ثم لو ،ّ

ًان ملا وجب إكرامه، ألنه ليس داخال يف ذلك عامل آخر إىل ذات املك ّ
ّاملوضوع الذي حدده وشخصه وأشار إليه املوىل ذاته، وتسمى القضية يف  ّ ّ

 .»القضية اخلارجية«بـ مثل هذه احلالة 
خرى، من خالل قضية يرتك أمر أًوقد يأمر املوىل هبذا الوجوب، تارة 
ّ يتدخل هو يف أكرم العلامء، وال: ّحتديد موضوعها إىل املكلف، فيقول

ّوىل، فاملوضوع هنا مقدر الوجود ال حمقق الوجودحتديده كام يف احلالة األ ّ، 
ّوحينئذ جيب عىل املكلف أن يكرم كل عامل متى وجد ً سواء كان موجودا ،ّ

ّيف الوقت الذي أمر به املوىل أو جاء بعد ذلك ما دام حيقق مصداق العامل 
 .»القضية احلقيقية«ية يف هذه احلالة بـ ّالذي يريده منه املوىل، وتسمى القض

ً ـ مثال ـ »أكرم العلامء«والقضية احلقيقية وإن بدت قضية محلية كام يف 
ّولكنها بالتحليل ترجع إىل قضية رشطية مؤداها ًكل من كان عاملا «: ّ ّ

 بينام القضية اخلارجية قضية محلية فقط وال يمكن إرجاعها إىل ،»فأكرمه
ً موضوعها وحتققه خارجاّقضية رشطية لتشخص ّ. 
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ّثم إن األحكام الواردة يف الرشيعة ـ يف األعم األغلب ـ هي قضايا  ّّ

 ال يشمل املؤمنني )١(> »  ¬<: حقيقية ال خارجية، فقوله تعاىل
ّ يشمل كل مؤمن مكلف وجد يف بل ، فقط1الذين كانوا يف عرص النبي ّ

 .بعدهذلك العرص أو 
|  {  ~ �  ¡ ¢ £  ¤  <: وهكذا يف مثل قوله تعاىل

ّ فإن احلكم بوجوب احلج ال خيتص ب،)٢(>¥ ّ ولئك الذين نزل احلكم أّ
ّيف عرصهم فقط، بل إن هذا الترشيع رشع عىل نحو القضية احلقيقية وكأن  ّّ

ّإذا كان اإلنسان مستطيعا فيجب عليه احلج«: اآلية تقول  .، وعىل هذا فقس»ً

 

وذلك بلحاظ املوضوع فاملوضوع  .»ً تارة جيعلّاحلكم الرشعي«: Rقوله �
ًيكون حقيقيا أو خارجيا ً. 

يف هذا املثال  Rّأرجع السيد الشهيد .»إذا وجد عامل فأكرمه«: Rقوله �
 أصل القضية هنا قضية محلية ّال وإ،القضية احلقيقية إىل قضية رشطية

 .»أكرم العامل«: هي
ّال العامل املحقق يف اخلارج الذي شخصه املوىل، »العامل املفرتض« :Rقوله � ّ. 
ّ كلام ازداد عدد :أي القول .»ّوال نستطيع أن نؤكد القول نفسه«: Rقوله �

 .ًالعلامء جيب إكرامهم أيضا
                                                           

 .٧٢: نعاماأل) ١(
  .٩٧: آل عمران) ٢(
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 تنويع البحث

ُ عليه، تارة حيصلُّ، ويستدلَّ الرشعيَ احلكمُ الفقيهُحينام يستنبط ً 
ه، ِ عىل كشفُلّ فيعوِّ الرشعيِ احلكمِ عن ثبوتُشف يكٍعىل دليل

ُ حيددٍ عىل دليلُخرى حيصلأو  َ العمليةَ والوظيفةَّ العميلَ املوقفّ
 ِ العمليةِصول يف األُها، وهذا ما يكونُ حكمِ املجهولِ الواقعةَجتاه

ٌالتي هي أدلة ً وليست أدلةِ العمليةِ عىل الوظيفةّ  .ِ عىل الواقعّ

ُ سوف نصنفِسوعىل هذا األسا  إىل ِصول األِ علمَ بحوثّ
 :ِنوعني

ِ يف األدلةُالبحث: مهاُأحد ِ األولِ من القسمّ  ِ، أي العنارصّ
ُتخذُ التي تِ االستنباطِ يف عمليةِاملشرتكة ً أدلةّ  ِها عنِ كشفِ باعتبارّ
ِ، ونسميها باألدلةِّ الرشعيِاحلكم ّ  .ِ املحرزةّ

ُدلة، وهي األِ العمليةِصول يف األُالبحث: ُواآلخر  ِ من القسمّ
ُتخذُ التي تِ االستنباطِ يف عمليةِ املشرتكةِالثاين، أي العنارص ً أدلةّ ّ 

ّسميها ُ، ونِ املجهولِّ الرشعيِ احلكمَ جتاهِ العمليةِ الوظيفةِعىل حتديد
ِباألدلة  .ِ العمليةِصول أو األِ العمليةّ

 ِه للحكمِ واستنباطِّه الفقهيِ يف استداللُ إليه الفقيهُِد ما يستنُّوكل
ِن األدلةِ مِ القسمنيِ هذينِ عن أحدُ ال خيرجِّالرشعي ّ. 
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َّ بأن كلِ عىل العمومُ القولُِنويمك  هاَ حكمُ الفقيهُ يعالجٍ واقعةّ
ُ حيددٌّ عميلٌ الثاين أي أصلِ القسمَ منٌدليلًفيها أساسا  ُيوجد ّ 

ِ، فإن توفر للفقيهَ العمليةَالوظيفة  به َ أخذ،ٍ حمرزٍ دليل عىلُ احلصولّ
ُّ وفقا لقاعدة تقد؛َّ العميلَ األصلَوترك ِ األدلةِمً  عىل ِ املحرزةّ

ٌ تعاىل، وإن مل يتوفر دليل كام يأيت إن شاء اهللاُِ العمليةِصولاأل  ،ٌ حمرزّ
 ٌ دليلُ اليوجدُ حيثِ للفقيهُّ العامُ فهو املرجع؛ِّ العميلِ باألصلَخذَأ

 .ٌحمرز

 ِ احلكمِ استنباطِ عملياتِ يف مجيعُ يدخلٌك مشرتٌ عنرصُويوجد
ِ األولِن القسمِ مٍ إىل دليلُ فيه الفقيهَ ما استندٌ، سواءِّالرشعي  أو إىل ّ

ُ هو حجيةُ الثاين، وهذا العنرصِن القسمِ مٍدليل  . القطعّ
ى عن وم.ٌّا شكُ ال يشوهبٍ بدرجةٍةّ قضيَنكشافا :ِ بالقطعُونريد

ًه منجزاُ كون:ِهتّحجي َحا للعقاب إذا خالفِّأي مصح ،ّ  مواله ُ العبدً
ًه معذرا أيُ وكون،هْ لديٍ مقطوعٍيف تكليف ِ نافيا الستحقاق العقاب:ّ ً 

 .هِه بقطعِ عملَ نتيجةُ موالهَ إذا خالفِ العبدِعن

َ أن حجيةٌوواضح ّ  ُ مجيعُي عنهِ هبذا املعنى ال تستغنِ القطعّ
ُ ألهنا إنام ت؛ِ االستنباطِعمليات ّ  أو ِّ الرشعيِ باحلكمِي إىل القطعِّؤدّ
َ، البد منٍ أثرَ ذاتُ هذه النتيجةَ ولكي تكون.هَ جتاهِّ العميلِباملوقف ّ 

ِسبقا بحجيةُ مِاالعرتاف ّ َ، بل إن حجيةِ القطعً ّ ُ مما حيتاجِ القطعّ ها ّ
 ّها، ألنه مهام ِ نفسِصولية األِ عىل القواعدِ يف االستداللُّصويلاأل
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َ مثال فلن حيِ يف الوجوب»فعلإ« ِ صيغةِهور عىل ظَّلَاستد ـ  َصلً
 ُها يف ذلك، وهذا ال يفيدِ بظهورِ عىل القطعّالإـ  ٍ تقديرِعىل أحسن

ِ حجيةِ مع افرتاضّالإ  . القطعّ

َكام أنه بعد ِ األدلةِ حتديدِ افرتاضّ ِ العامةّ  يف ِ املشرتكةِ والعنارصّ
 ٌ بينها، سواءِ التعارضِت حاالُ الفقيهُهِ، قد يواجِ االستنباطِعملية

ِ األولِن القسمِ مٍ دليلَ بنيُكان التعارض  الثاين ِن القسمِ مٍ ودليلّ
 ٍ واحدٍ من قسمِ دليلنيَ، أو بنيِ واألصلِ األمارةَ بنيِكالتعارض

 ِ كالتعارضِ، أو من نوعنيِ لثقتنيِ كخربينٍ واحدٍ كانا من نوعٌسواء
 .ِ واالستصحابِّ احللِني أصالة، أو بِ اآليةِ وظهورِ الثقةِبني خرب

ِ فيام ييل بحجيةُ ذلك سنبدأِن أجلِوم ُ، ثم نتكلمِ القطعّ  عن ّّ
ِ األولِالقسم ِن األدلةِ مّ ِ، ثم عنّ ) ِ العمليةِصولاأل( الثاين ِ القسمّ
ِدلة األِ تعارضِ بأحكامُونختم  ُّدِنه نستمِ وم، تعاىل إن شاء اهللاُّ
 .َالتوفيق
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فهرسة مواضيعه وحتديد أبوابه األساسية : ّإن املراد بتنويع البحث
 .وبيان كيفية الدخول فيه، واخلروج منه

ّومن الواضح أن هدف أي ّ مؤلف أو باحث من وراء فهرسة كتابه هو ّ
عطاء صورة شاملة وجمملة للطالب والقارئ عن العلم الذي يبحثه وعن إ

ّ من أجل أن يسجل يف الفهرس ً جهداخرّدو ال يفههلذا منهجه يف كتابه، و
ّكل بحث أسايس ّ يتعلق بذلك العلم، مرتبّ  حسب تسلسله الطبيعي ًاّ

ّذكر البحوث كلها مبعثرة دون ف .املتناسق مع طبيعة العلم وظروف بحثه
 كام أن ذكر بعض منها ـ وإن ، ال يفي بالغرض الذي يبتغيه،تنسيق أو ترابط

 .ً بالغرض أيضاٌّـ خمل ًباّكان مرت
ّوعىل هذا األساس تعرض السيد الشهيد يف أوائل كتاب حلقات  ّ

ّ ليبني منهجه يف كتابة البحوث »تنويع البحث«صول إىل موضوع األ
صولية عىل مستوى احللقات الثالث، وليعني الطالب عىل أخذ صورة األ

ّن هناك ، عىل أ)١(ّواضحة ومتكاملة عام سيدرسه يف اآليت من الدروس
                                                           

ّللحلقات الثالث، فهرس موحد وعناوين عامة واحدة ـ عىل األغلب ـ إ) ١( ّ أهنا ّالّ
 Rختتلف فيام بينها يف سعة البحوث وعمقها، وألجل الوقوف عىل كيفية تصنيفه

نظر ما جاد به يراعه الرشيف يف اصولية عىل مستوى احللقات الثالث، للمسائل األ
 .وىلّمقدمة احللقة األ
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 .)١(وانتهجه يف بحوث اخلارج Rًمنهجا آخر أشار إليه

ّ السيد الشهيد إىل تبني املنهج الذي ذكره عىل مستوى كتاب اوالذي دع ّ
عطاء الطالب صورة واضحة إ هو كونه املنهج األكثر قدرة عىل )٢(احللقات

، ورؤية ّصولية والعنرص املشرتك يف املجال الفقهيعن دور القاعدة األ
 فهو املنهج األفضل ّمن ثمىل لكيفية املامرسة الفقهية هلذه القواعد، وأج

ًصول موزعا من خالل التطبيق عىل علم الفقه ال علام حني ينظر إىل علم األ ً ّ
 .ًجتريديا
ّإن بناء كتاب احللقات ومنهجته إنام يقوم عىل أساس ما : خرىأة عبارب ّ

 يف عملية االجتهاد، ّب عميلّصولية والعنارص املشرتكة من ترتللقواعد األ
حيث يأيت بعضها تلو البعض اآلخر يف مقام إعامل املجتهد ملكته يف جمال 

 .االستنباط

                                                           
 ،»املقرتح يف تقسيم علم األصول« ، بحث٥٧، ص١ج: بحوث يف علم األصولراجع ) ١(

 :صولية تصنّف عادة عىل أساس أحد مقياسني مهاّحيث ذكر هناك أن البحوث األ
ًو عقليا أو تعبدياً التقسيم بلحاظ نوع الدليلية من حيث كون الدليل لفظيا أ:األول ًّ. 

ً إىل أنه سيسري يف بحوث اخلارج سريا يقارب هذا املنهجRوقد أشار  ّ ألنه األقرب ؛ّ
صولية التي وضعتها مدرسة الشيخ إىل االنطباق عىل املنهج املألوف يف الكتب األ

ُ، كام أن املنهج األفضل إذا نRاألنصاري صول بنظرة جتريدية منفصلة ظر إىل علم األّ
 .طبيقه يف علم الفقهعن ت
ّ التقسيم بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته وكونه دليال يشخص احلكم الرشعي:الثاني ً 

ّبمالك الكشف عنه، أو أصال عمليا يشخص الوظيفة العملية جتاه احلكم املشكوك ً ً. 
صولية، وهو الذي وهذا التقسيم هو األقرب إىل املنهج القديم يف الدراسات األ

ّفضله السيد  .ّ ملربرات ذكرناها يف املتن؛ الشهيد يف كتاب احللقاتّ
 .، وما بعدها٥٧ص ،١ج : راجع املصدر السابق) ٢(
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تقسيمه عىل مستوى احللقات وصويل ومنهجته ّإن تنويع البحث األ
ًيقوم عىل عدة مقدمات أرشنا إىل بعضها سابقا، منها ّ ّ: 

ً يف كل واقعة حكامّن هللاأ ـ ١ ّ. 
ّننا قد نصل إىل احلكم الواقعيأ ـ و٢  . لتلك الواقعة وقد ال نصل إليهّ
ًن املوىل تبارك وتعاىل قد جعل لنا حكام ظاهريا يف حالة عدم الوصول أ ـ و٣ ًّ

 . احلكم املشكوكإزاء نبقى حائرين ّالئ لّإىل احلكم الواقعي
 :ّن األحكام الظاهرية عىل قسمنيأ ـ و٤

 .»األمارة« هوو املجهول، ّ إىل احلكم الواقعيًاطريقُما جعل  ـ أ
 .»األصل العميل« هوُب ـ ما جعل لبيان الوظيفة العملية، و

ّبناء عىل ما تقدم نقول ًإن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكام رشعيا، : ً ًّ
ّالبد أن يمر بعدة مراحل ّّ: 

، أي احلكم ّواقعي هي مرحلة البحث عن احلكم ال:ولىالمرحلة األ
ًالذي مل يؤخذ يف موضوعه الشك، فإن وجد دليال عليه وقطع به  ، أخذ بهّ

 .وإن مل جيده انتقل إىل املرحلة التالية
، وإن ّ عن طريق موصل إىل احلكم الواقعيوهي البحث :المرحلة الثانية

ً بنحو األعم األغلب ال دائام كام يف خرب الثقة مثال، فذلك اإليصالكان  ً إن ّ
 أخذ به واعتمد عليه »باألمارة«وجد مثل هذا الطريق الذي اصطلح عليه 

 .خرىأً وفقا له، وإن مل جيده انتقل إىل مرحلة تالية ّوأصدر احلكم الرشعي
أو واقعي ال ّعجز الفقيه عن حتصيل احلكم الرشعياذا  :المرحلة الثالثة

علت ُ التي ج»مليةصول العاأل«ينتقل إىل ـ األمارة ـ الطريق املوصل إليه 
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ًللمكلف من أجل تعيني الوظيفة العملية له كي ال يبقى حائرا أمام الواقعة  ّ

ًالتي ال يعلم حكمها، بعد أن علمنا أن هللا يف كل واقعة حكام ّ ّ. 
صول ًوبناء عىل مراحل االستنباط الثالثة السابقة أمكن تقسيم علم األ

ّوتنويع بحوثه بالنظرة األولية وبصورة عامة  : إىل نوعني أو قسمني أساسينيّ
 أو الطرق ّ احلكم الواقعيىلّبحث فيه عن أدلة عُ ما ي:القسم األول

 .وىل والثانية كام يف املرحلة األ،املوصلة إليه
ّصول العملية التي تعني الوظائف ن األعبحث فيه ُ ما ي:القسم الثاني

 .العملية جتاه احلكم املشكوك

 
ّتفات هنا إىل عدة نكات مهمةّال بد من االل  :، هيّ

ّلكل ـ  »ّأصل عميل« :ْأيـ  دليل من القسم الثاين  ـ عادة ـ ـ يوجد١
ّحادثة يتعرض هلا الفقيه من أجل استنباط حكمها الرشعي ّ، بمعنى أن ّ

ّالفقيه قد ال جيد دليال عىل احلكم الرشعي ّ غري أنه ال ،ً موصال إليهًا أو طريقً
  لهّالتي حتددصول العملية ً األغلب ـ أصال من األّعىل األعم ـعدم ي

  . الواقعة املجهول حكمهاإزاءالوظيفة العملية 
ّ أن هذا ال يعني أن باستطاعة الفقيه ّالإ صول العملية ل إىل األانتقاالّ

ّمبارشة قبل أن يفتش عن احلكم الرشعي  أو الطريق املوصل إليه، فيقول ـ ّ
 عىل حكم ًءًني ال أعلم حكم هذه احلادثة ابتداء، وبناّإن:  حادثة ماإزاءًمثال ـ 
ّمتي ما ال أفع عن ُر «1 رسول اهللا ولقول،»بقبح العقاب بال بيان«العقل 
 بل فأنا أحكم بالرباءة يف هذا املورد أو عدم الوجوب وما شابه، )١(»يعلمون

                                                           
، ٥٦اب ، جهاد النفس، ب٣٦٩، ص١٥ج: وسائل الشيعة ؛٩ح، ٤١٧ص: اخلصال) ١(
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ىل  وصل إفإن ، باملراحل الثالث السابقة عىل الرتتيباملرورّالبد له من 

تحديد الوظيفة العملية لصول العملية  األالرجوع اىلاملرحلة الثالثة جاز له 
 .ّللمكلف

ّولعلك تسأل عن السبب وراء هذا التسلسل والرتتيب يف أدلة  ّ
ّصويل ويقدمها بني يدي الفقيه ليستنبط احلكم ّاالستدالل التي ينقحها األ

 يف بحوث ، وسوف نجيب عن هذا التساؤل)١(ً تبعا لذلكّالرشعي
ّالتعارض ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ حيث نبني هناك السبب وراء تقديم القطع 

 . عىل األصل العميلتقديم األخرية و،عىل األمارة
ّ ـ ذكرنا فيام سبق أن الفقيه إما ٢  ًجيد دليال عىل احلكم الرشعي أوأن ّ

ّ غري أن ذلك إنام ، الوظيفة العمليةالعميل لتحديد صليرجع اىل األ يكون ّ
 إذ وجد الفقهاء بعض احلاالت النادرة ؛بشكل دائمّ األعم األغلب ال نحوب

سواء كان عىل مستوى  ـ  أو مرجع دليلّواملحدودة التي ال وجود فيها ألي
 كام يف حالة  ـ أو عىل مستوى حتديد الوظيفة العملية،ّتعيني احلكم الرشعي

َال دليل عىل عده ذف ،»إرث اخلنثى« ّ أو عده  االنثيني،ّمثل حظًكرا ليأخذ ّ
                                                                                                                                        

 .١ح
  صويل بالنسبة إىل الفقه والفقيه صول واألدرك بصورة أوضح دور األنمن هنا و) ١(

ّ عملية االستنباط، وذلك ألن تعيني نوع الدليل الذي يدخل يف  يف ـوبالعكسـ 
ّاستنباط حكم ما هو من شؤون الفقه والفقيه، فهو الذي حيدد لنا أن هذا الدليل  ّ

صويل تعريف الدليل وحتديد صول واألًأمارة أو أصل ـ مثال ـ بينام يكون دور األ
ّدرجة استعامله وبيان ترتبه بالنسبة لألدلة األ    .ىخرّ

صول هو من قبيل القضية اخلارجية التي يرتك  ـ يف علم األًاصويل ـ إذفام يذكره األ
ّحتديد مصاديقها إىل الفقيه يف علم الفقه، ومن البدهيي أنه ال غنى ألحدمها عن 

 .اآلخر



  ١ج / الدروس ____________________________________________________١١٢
 .ّنثى ليأخذ نصف حق الذكرأ

 ّ باعتبارها واردة يف كل أمر»بالقرعة«خذ ومن هنا صار الفقهاء إىل األ
ً ال يبقى املكلف الشاك حائرا جتاه  لكي،)١( بهجمهول أو مشتبهأو  مشكل ّ ّ
 .تكليفه
ّ ـ كام الحظ الفقهاء أيضا أن عمليات االستدالل طاملا تتخلل٣ ّ ها ً

 ، من القسم الثاينآخرّحاالت يتعارض فيها دليل من القسم األول و
صول األ« وأصالة احلل من »األمارات«كالتعارض بني خرب الثقة من 

 سواء كانا من ،ن من قسم واحد أو حاالت يتعارض فيها دليال،»العملية
 أو من »األمارات« من ًا واحدًانوع واحد كخربين لثقتني باعتبارمها نوع

ن من ان خمتلفاّ فإهنام نوع؛وعني خمتلفني كام يف خرب الثقة وظهور اآليةن
 غري ّ وأصل عميل ـكاالستصحابـ  ّ تنزييلّ أو بني أصل عميل،»األمارات«

 .صول العمليةن من األان خمتلفاّفإهنام نوعـ  ّكأصالة احللـ  ّتنزييل
باب «وه ًصوليون بابا لبحث أحكام التعارض املختلفة أسم عقد األلذا

صول وإن من أبواب علم األ ّوقد عده الشهيد الصدر» ّالتعارض بني األدلة
ً بابا ملحقا بهآخروناعتربه   . ال منه،ً
 ومرادهم من ،»ّحجية القطع«ًصوليون عادة إىل بحث ّ ـ يتعرض األ٤

 كام أوضحناه يف ّ أو الريايضّال املنطقي ّصويلهنا هو اليقني األ» القطع«
ّ انكشاف قضية ما بدرجة ال يشوهبا تردد وال يعرتهيا  وهومباحث القطع،

 . درجة من درجات االحتاملّاحتامل الطرف املخالف بأي

                                                           
، لتقف عىل ١٣اببال، أبواب كيفية احلكم، ٢٥٧، ص٢٧ج: وسائل الشيعة: نظرا) ١(

 .يف القضايا املشكلةموارد األخذ بالقرعة 
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ّ املنجزية واملعذرية:، أي)١(صويلمعناها األ» ّاحلجية«ومرادهم من  ّ. 

ًفحجية القطع تعني ـ حينئذ ـ كون القطع منجزا ومعذرا ّ ً ّ ّ. 
ًمنجزا«ومعنى ً مصححا لكونه: »ّ عقاب العبد إذا خالف مواله يف ّ

 .ّ للموىل أن حيتج هبذا القطع عىل عبدهّأن التكليف املقطوع به لديه، و
ًمعذرا«معنى و ً نافيا الستحقاق العقاب عىل العبد إذا خالف ما كونه: »ّ

ّ فلو قطع بأن هذا املاء الذي أمامه طاهر .يريده املوىل نتيجة عمله بقطعه
 يوم هذاّ أن حيتج بقطعه له و،ً لكان معذورا ـً نجسا وكان يف الواقع ـفرشبه

 . املوىل تبارك وتعاىلبني يديالقيامة 
ًهبذا املعنى سوف تكون عنرصا » ّحجية القطع«ّومن الواضح أن 

ّمشرتكا يتدخل يف مجيع عمليات االستنباط سواء ما كان منها يؤدي إىل  ّ ً
ّ وذلك ألننا ما مل ؛جتاهه أو القطع باملوقف العميل ّالقطع باحلكم الرشعي

 دور ّ باحلكم الرشعيناّنثبت يف مرحلة سابقة حجية القطع فلن يكون لقطع
 .وثمرة يف االلتزام بذلك احلكم

صويل يف عملية ّمما حيتاجه األ» ّحجية القطع«ّكام أن البحث يف 
ّ، سواء كانت من القسم االول ها نفسصوليةاالستدالل عىل القواعد األ

ّن غاية ما يتوصل إليه إ، إذ )صول العمليةاأل( أو القسم الثاين )ماراتاأل( ّ
يف الوجوب، أو أن يقطع » فعلإ«ّصويل هو القطع بأن ظهور صيغة األ

 »ّالقطع حجة«ّصول العملية، وما مل يثبت يف مرحلة سابقة أن بأصل من األ
ّفلن يكون لقطعه بتلك األدلة ثمرة وفائدة يف عمليات االستنباط التي 

 .تدخل فيها
ّإن البحث يف قسمي األدلة حيقق لنا الصغرى: خرىأبعبارة   فيثبت لنا ،ّّ

                                                           
ٍللحجية معان) ١(  .صويل املذكورخرى لغوية ومنطقية ختتلف عن معناها األأ ّ
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 وما مل يثبت لنا يف ،»ّالقطع باألصل املعني«و » القطع بالظهور«ًـ مثال ـ 

ّوكل قطع حجة«:  الكربى التي تقولٍمرحلة سابقة ن تلك وفلن تك» ّ
ّ حجة، ولن يلالعمّ فال الظهور حجة، وال األصل .ًاالصغريات حجج

ّنتمكن ـ حينئذ ـ من االستفادة من هذه األدلة يف عمليات استنباط  ّ
 .ّ لعدم حجيتها؛األحكام

ّالبد أن يتصدر »ّحجية القطع«ّوهكذا نخلص إىل أن البحث يف  ّ 
ّ ال أن يتأخر إىل ما بعد البحث يف األدلة ،صول بحوث علم األمّويتقد ّ

ّائدة وأثر البحث يف أدلة االستنباط ّمن أجل أن تتبني فوذلك وأقسامها، 
 .خرىأ عملية االستنباط من ناحية  نفساملختلفة من ناحية، وفائدة وأثر

 

صول إىل نوعني  يمكننا تقسيم بحوث علم األّتقدمًبناء عىل ما 
 :وقسمني أساسيني مها

 حترز لنا احلكمبحث عن الطرق واألمارات التي ال :القسم األول
 .ّيالواقع

 الوظائف العملية ّحتددصول العملية التي  األالبحث عن :القسم الثاني
ّلشاك واملتحريل ّ. 

 وأن »حجية القطع«ّعىل أن يسبق البحث يف هذين القسمني مقدمة يف 
 .»أحكام التعارض«يتلومها خامتة يف 
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ذي قد يكون  عىل كشف ذلك الدليل ال:أي .»ل عىل كشفهّفيعو«: Rقوله �

ًدليال قطعيا أو دليال ظنيا قد قام دليل قطعي ًّ ً ً عىل حجيته رشعاّ ً ّ. 
ّونسميها باألدلة املحرزة«: Rقوله � ً املحرزة للواقع، متييزا هلا عن :أي .»ّ

ً غري أننا ذكرنا سابقا.صول العمليةاأل ّقسم ُصول العملية تّ أن األ)١(ّ
صول عملية غري حمرزة أ، وصول عملية حمرزة كاالستصحابأًأيضا إىل 

ّ، وسنبني يف بحوث التعارض ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ الفارق ّكأصالة احلل
 .بني الدليل املحرز واألصل العميل املحرز

ّونسميها باألدلة العملية أو األ«: Rقوله �  يف احللقة R قال .»صول العمليةّ
االستنباط : ا أحدمه؛يمكننا تنويع عملية االستنباط إىل نوعني« :وىلاأل

االستنباط القائم عىل أساس : واآلخر... القائم عىل أساس الدليل
صول العملية ليست ّ، وقد يوحي هذا التعبري بأن األ)٢(»األصل العميل

  .»ّأدلة«
ّونسميها باألدلة العملية أو األ«:  هناقولهولكن من خالل  » صول العمليةّ

ّيتضح أن األ ًصول العملية أدلة أيضا إّ ّ أهنا أدلة عىل الوظيفة العملية، ّالّ ّ
ريد به أصولية  يف البحوث األ»الدليل«طلق لفظ أّغاية األمر أنه إذا 

 .ّالمصطلح ليس إوهو »صولاأل« قبال »ّاألدلة املحرزة« أو »ماراتاأل«
ّ بصورة عامة ال يف كل املوارد، :أي .»ويمكن القول عىل العموم«: Rقوله � ّ

د النادرة التي ال يوجد فيها دليل ال من القسم إشارة إىل بعض املوار
                                                           

 .١٨ص : احللقة الثانية،صولدروس يف علم األ) ١(
 .٧٤ص: وىل احللقة األ،صولدروس يف علم األ )٢(
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ّاألول وال من القسم الثاين، حيث يضطر   »بالقرعة«حينئذ ـ إىل العمل ـ  ّ

 .ً مثال»إرث اخلنثى«كام يف مورد 
ّوفقا لقاعدة تقدم األدلة املحرزة«: Rقوله � ّ ّهذا جواب لسؤال مقدر،  .»ً

ّملاذا قدمتم األدلة املحرزة عىل ا :مفاده  صول العملية؟ألّ
ّال يراد من الشك هنا معناه املنطقي، بل الرتدد  .» ّال يشوهبا شك«: Rقوله � ّ

ّ درجة من الدرجات، وتبعا لقوة االحتامل ّواحتامل الطرف املخالف بأي ً
 هبا، ومظنونة ومشكوكة ًاّوضعفه تكون القضايا متيقنة أي مقطوع

 .)١(ّومتومهة
ّوواضح أن حجية القط«: Rقوله � صويل ال  بمعناها األ:أي .»ع هبذا املعنىّ

 .ّاملنطقي أو اللغوي
 . القطع بالظهور:أي  .»وهذا ال يفيد«: Rقوله �

 

                                                           
 .١٧ص، ١ج: ّللمظفر املنطق: راجع) ١(
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 حجية القطع

ً وله أيضا نتيجة،ِه عن اخلارجِ بذاتٌ كاشفيةِللقطع  ِ الكاشفيةِهِ هلذً
ٌحمركية  ُ لهَ إذا انكشفِ للقاطعَّ الشخيصَرضغ الُِق نحو ما يوافّ

َ حتركُهَفْلَ خِ املاءِ بوجودَ إذا قطعُ فالعطشان؛ِقطعبال  َ نحو تلكّ
ِ طلبا للامءِاجلهة ِ واملحركيةِ إىل الكاشفيةً وللقطع إضافة.ً ّ 

ُاحلجية« هي ٌ ثالثةٌ خصوصيةِاملذكورتني َ بمعنى أن القطع»ّ ّ 
ُ ينجزِبالتكليف ِه موضوعا حلكمُ، أي جيعلَ ذلك التكليفّ  ِ العقلً
 .ِه عىل خمالفتِ العقابِةَّه وصحِال امتثِبوجوب

 فيهام، وال ٌ بحثْ ومل يقعِتانّ بدهييُوىل والثانية األُواخلصوصية
 ِّ الرشعيِ التكليفُ وهو تنجيز ـِّصويل األِرضغمها بِ بمفردِتفيان

ُ وإنام الذي يفي بذلك اخلصوصية ـ بهِ بالقطعِفَّعىل املكل  .ُ الثالثةّ
َّكام أنه ال شك ، ِ القطعِ حقيقةُوىل هي عني األَخلصوصيةّ يف أن اّ

َألن القطع ٌ، ال أنه يشءِةَراء واإلِ االنكشافُ هو عنيّ  ِه من صفاتّ
 .ُاالنكشاف
َ أيضا يف أن اخلصوصيةَّوالشك  ِ التكوينيةِ من اآلثار،َ الثانيةًّ

ً متعلقا للُ بام يكونِللقطع ُ الذي يتعلقُ فالعطشان.ِّ الشخيصِرضغّ ّ 
ُيتحركٍة ه يف جهِودـ بوجُ حينام يقطعِاءـه باملـل ٌّ شخيصٌغرض    نحوّ
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ِ ملحركية ُّ، واملكمل ُ هنا هو الغرضُ ّ، واملحركَ ال حمالةِاجلهة تلك ّ 
 يف تلك ِ الغرضِ استيفاءِ املاء وبإمكانِد بوجوُقطعهِض هو الغر

 .ِاجلهة

ُوأما اخلصوصية ُ وهي حجيةُ الثالثةّ  ُهتّيّ، أي منجزِ القطعّ
 يف ٍ مستبطنُ غريٌ ثالثٌ، فهي يشءِمِّ باملعنى املتقدِيفللتكل

 ِ املنطقيةِ هبام من الناحيةُ التسليمُ، فال يكونِ السابقتنيِتنيّاخلصوصي
ِتسليام ضمنيا باخلصوصية ً  ِر هبام مع إنكاُ، وليس التسليمِ الثالثةً

ّ تناقضا منطقيا، فالبد إذِ الثالثةِاخلصوصية ً  ٍ نظرِ من استئنافًاً
 .ِ الثالثةِ يف اخلصوصيةٍّخاص

َإن احلجية: ً عادةُ يقالِويف هذا املجال ّ ّ، كام أن ِ للقطعٌّ ذايتٌ الزمّ
َ احلجيةُمِه يستلزِ بذاتُ فالقطع.ِ للنارٌّ ذايتٌ الزمَاحلرارة َ واملنجزيةّ ّ ،

ُلغى حجيتُ أن تُوألجل ذلك ال يمكن ُه ومنجزيتّ ن ِ مٍه يف حالّ
َ ألن الزم؛هِ املوىل نفسلِقبّ، حتى من ِاألحوال  أن ُ ال يمكنِ اليشءّ

، ِ عن القاطعَ القطعَ للموىل أن يزيلُام املمكنَّ، وإنُ عنهَّينفك
ًه قاطعا بدال عن أنِه عن كونَفيخرج ِ واحلجيةِ بني القطعَّ يفكً ّ .
 :ِتنيّ يف قضيُ هذا الكالمُصَّويتلخ

َن احلجيةأ :اُإحدامه ّ َ واملنجزيةّ ِ ألهنا من لوازم؛ِ للقطعٌ ثابتةّ  . هّ
ُهنا يستحيلأ: خرىواأل َ ألن الالزم، عنهَّ أن تنفكّ  عن ُّ ال ينفكّ
 .ِامللزوم
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ُأما القضية    هذا الذيٍ قطعُّ أي:اِ بشأهنَلء أن نتساُ األوىل فيمكنّ

ُكون املنجزيةت  ُ املوىل أو القطعِ بتكليفُه؟ هل هو القطعِ من لوازمّ
 ؟ٍ أمرِّ أيِبتكليف

َن اجلوابأ ِلواضحن اِوم ُ هو األولّ َ ألن غري؛ّ  ُ ال يكونَ املوىل إذا أمرّ
ِه منجزا عىل املأمورُتكليف ً ُ به، فاملنجزيةَ ولو قطعّ  ِ للقطعٌ تابعةًا إذّ

ً أوال ُضِ نفرتًا إذُ املوىل، فنحنِبتكليف َن اآلمرأّ ُ ثم نفرتضًموىل ّ ّ 
 . منهٍ تكليفِ بصدورَالقطع

  ما معنى املوىل؟:ٍ من جديدُوهنا نتساءل
ُّ إن املوىل هو من له حق:ُواجلواب  ُ العقلُن حيكمَ أي م، الطاعةّ

ّن أ وهذا يعني .ِه عىل خمالفتِ العقابِه واستحقاقِ امتثالِبوجوب
َاحلجية ُالتي حمصل (ّ َها ـ كام تقدمّ  ِ االمتثالِ بوجوبِ العقلُ ـ حكمّ

ِ مسبقا بمجردقد افرتضناها) ِ عىل املخالفةِ العقابِواستحقاق ّ ً 
َ أن اآلمرِافرتاض  موىل، ِ اآلمرِ كونِ من شؤونًا إذي فه، موىلّ

َ إن القطعُة، فحينام نقولّ يف نفس افرتاض املولويٌومستبطنة  ِ بتكليفّ
ٌاملوىل حجة َإن القطع: ّكأننا قلناـ ًه عقال ُ امتثالُأي جيبـ  ّ  ِ بتكليفّ

ّ، فالبد أن ُ ملا هو املفرتضٌرار وهذا تك.هُ امتثالُه جيبُ امتثالُن جيبَم
ِ واملنجزيةِ الطاعةِّ حقَ نفسَنأخذ  ِ اآلمرِ كونِ يف نفسِ املفرتضةّ
 ُ، وهل لهِ عىل املأمورِ الطاعةِّى ما للموىل من حقَ مدىَ لنر،ًموىل
 أن ـ من ذلك بَه، أو أوسعِن تكاليفِه مـ بُ ما يقطعِّ يف كلِ الطاعةُّحق
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 ِّه ولو بالظنِن تكاليفِ لديه مُ ما ينكشفِّيف كل ِ الطاعةَّ حقَيفرتض

 ِ يف بعضِ الطاعةَّ حقَ من ذلك بأن يفرتضَ، أو أضيقِأو االحتامل
ً خاصةِن التكاليفِ به مُما يقطع ّ. 

َوهكذا يبدو أن البحث  ِ مولويةِددوح عن ٌ يف حقيقته بحثّ
ِّ به له مسبقا من حقُاملوىل، وما نؤمن  .ِ الطاعةً

ُ تكون املنجزية:ِلّفعىل األو   .ّ خاصةِ القطعِ يف حاالتً ثابتةّ
  .ِ واالحتاملِّ والظنِ القطعِ حاالتِّ يف كلً ثابتة ُ تكون:وعىل الثاين

 .ِ القطعِ حاالتِ يف بعضً ثابتةُ تكون:ِوعىل الثالث

 ِ الطاعةُّ له حقسبحانه وتعاىلّن موالنا أنا ِه بعقولُوالذي ندرك
 مامل ِ أو باالحتاملِّ أو بالظنِه بالقطعِن تكاليفِم لنا ُ ما ينكشفِّيف كل

َ، وهذا يعني أن املنجزيةِظُّ التحفِه يف عدمُ هو نفسْصِّخَرُي ّ  ْ ليستّ
 ٍ انكشافَّل كّنأ، وٌ بل بام هو انكشافٌ بام هو قطعِ للقطعًثابتة
ٌمنجز  ِه يف عدمِ نفسِ الشارعُز ترخيصَرُه ما مل حيُ درجتْ مهام كانتّ
 . بهِماالهتام

ُنعم كلام كان االنكشاف  ُ وقبحُدانة كانت اإل،َ أكربٍ بدرجةّ
 من َّ أشدً مرتبة ـَ ال حمالة ـُ يستتبعِ بالتكليفُ فالقطع.َّ أشدِاملخالفة
 .ِن االنكشافِ العليا مُبةتّ ألنه املر؛ِ واإلدانةِالتنجيز

ُوأما القضية َوهي أن املنجزيةـ  ُ الثانيةّ ّ  ِطع عن القُّ ال تنفكّ
  يف ِ بالرتخيصَلـَّه أن يتدخِسـوىل نفـ املِمكانإـس بـ، وليِبالتكليف
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ِن املنجزيةِه مِ وجتريدِ القطعِخمالفة ّن أ: ودليلها ،ٌفهي صحيحةـ  ّ
ٌ إما حكمَالرتخيص ُ، واألولٌّ ظاهريٌ أو حكمٌّ واقعيّ  ؛ٌ مستحيلّ

 َ لزمٌ واقعيةٌحةً فإذا ثبتت أيضا إبا، بهٌ مقطوعَّالواقعي َالتكليفّألن 
 ِ التكليفيةِ األحكامَ بنيِّ التنايف والتضادَنِ مَمَّ ملا تقد؛ِينَّ الضدُاجتامع

َألن احلكم؛ ً أيضا ٌ، والثاين مستحيلِالواقعية ـ  َمَّكام تقدـ  َّ الظاهريّ
 .ِ مع القطعَّ وال شك،ُّه الشكِ يف موضوعَخذُأما 

َ أن القطعُوهبذا يظهر ُ ال يتميزّ ِظن واالحتامل عن الّ  ِ يف أصلّ
ِاملنجزية ُ، وإنام يتميزّ ّ ِه عن تلك املنجزيةِ جتريدِ إمكانِ يف عدمام عنهّ ّ ،

َألن الرتخيص   ، وليسَ كام عرفت؛ٌه مستحيلِ يف موردّ
َ، فإن الرتخيصِ واالحتاملِّكذلك يف حاالت الظن  فيها َّ الظاهريّ

ُ ألنه ال يتطلب؛ٌممكن ّ  .ٌ موجودُّالشك و،ِّ الشكِ من فرضَ أكثرّ

َ إن منجزية:َ أن يقالَّومن هنا صح ّ ٍ معلقةُ غريِ القطعّ  ٌ بل ثابتةّ
َ، وإن منجزيةِطالقعىل اإل ّ ٌ معلقةِ واالحتاملِّن الظنِه مِ غريّ ّ ألهنا ؛ّ

ِ التحفظِ يف تركِّ الظاهريِ إحراز الرتخيصِ بعدمٌمرشوطة ّ. 
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عن مبنى غريه من » القطعّحجية «يفرتق مبنى الشهيد الصدر يف بحث 
ّ فإن هذا البحث من البحوث املهمة ولذاصوليني الذين سبقوه، األ ّ

ّواألساسية التي البد أن يلتفت إليها الطالب يف بدء دراسته حللقات 
  .خرىأّصولية مهمة أّصول، حيث ترتتب عىل نتائجه بحوث األ

ًئج البحث بناء ّمن هنا احتجنا إىل االشارة يف مواضيع عديدة إىل أن نتا
ّ وعىل كل ، كذا، وعىل مسلك املشهور كذاRّعىل مسلك السيد الصدر

ّحال فإننا سنبدأ هذا البحث بالتعرض إىل  .ّ خصوصيات القطع املهمةّ

 
ّ إن القطع يعني انكشاف قضية بدرجة تامة بحيث ال يشوهبا :ًقلنا سابقا ّ

 . درجة من الدرجاتّبأيّشك وال يعرتهيا احتامل الطرف املخالف 
 :ّوللقطع هبذا املعنى خصائص ثالث مهمة هي

 

ّمما ال شك فيه   ّال ما هو إفالقطع ؛ّن هذه اخلصوصية هي عني القطعأّ
 ومثاهلا مثال ،ّراءة ال أنه يشء من صفاته االنكشافعني االنكشاف واإل

هي عىل هذا األساس خصوصية ذاتية احليوانية والناطقية لإلنسان، ف
 يمكن إثباهتا ولذا ال ثبوت اليشء لنفسه، َوبدهيية الثبوت للقطع بداهة

ّ ألن ذلك يؤدي إىل التناقض ؛ونكران القطع، أو إثبات القطع ونكراهنا ّ
 .ه نفساملنطقي احلاصل من إثبات اليشء ونفيه يف الوقت
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ّعن خصوصية الكشف التام للقطع وتالزمه ّتتفرع هذه اخلصوصية 

ّتالزما ذاتيا وال تنفك عنه كتالزم الزوجية لألربعة،  ً هي خصوصية بدهيية فً
ً ألن يف ذلك تناقضا ؛ ونفيها عنهالقول بوجودهالثبوت للقطع وال يمكن  ّ

ًمنطقيا ناشئا من إثبات وجود اليشء ونفيه يف آن واحد ً. 
 )١(»ًنفكاكه عقال عن موضوعها يمتنع ما« هو الالزم كونًبناء عىل و

ّبأن :  القولّصحي وجود املوضوع، ىل بطالنإ ٍضف فرض انفكاكه مّنأو
 له ـ يعني ّالتي هي الزم ذايتّد القطع مع نفي املحركية عنه ـ فرتاض وجوا

 . وهذا خالف الفرض وتناقض مستحيل،إبطال وجود القطع
ر عنش  ال، القطع واملحركيةرتض بنيفولكننا مع وجود ذلك االلتزام امل

، مور كثرية تقع يف حياتنا اليوميةأ بوجود هذه املحركية نحو ما نقطع به يف
ّ املحركية ثابتة والزمة لكل قطع، له: خرىأّفام هو الرس يف ذلك؟ بعبارة  ّ

ّأم  خمتصة يف حاالت معينة من حاالت قطع اإلنسان؟ ّ 
 : نقولوإجابة

صية  منها أغراضه الشخ، خمتلفةًاا أغراضّإن لإلنسان يف احلياة الدني
، من قبيل احلاجة إىل األكل والرشب التي ال يستطيع العيش بدوهنا

ًواهلروب من اخلطر وما شابه ذلك، فإذا احتاج إىل املاء ـ مثال ـ بسبب 
ّعطشه الشديد، وأدرك بأنه لن يستطيع البقاء بدون رشبه، فإنه سوف  ّ

ّ مكان واجتاه، بل يف املكان ّولكن ال يف أيّيتوجه إىل البحث عن املاء، 
ّن بإمكانه احلصول عىل املاء أواجلهة التي يعلم بوجود املاء فيها، ويعلم 

                                                           
 .٩٨ص: ّ للمظفراملنطق: راجع) ١(
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 من قبيل وجوده يف ؛وجد مانع يمنعه من احلصول عليهيّ وأنه ال ،هناك

 ال يمكن االقرتاب منه، ّمكان يستحيل الوصول إليه، أو وجوده قرب عدو
 .وما شابه
ّرك األسايسفاملح  غري ، ـ هو غرضه وحاجته الشخصيةًا لإلنسان ـ إذّ

ّأن هذه املحركية بحاجة إىل مكمل وهو ّ ّ: 
 . ـ قطع اإلنسان بوجود حاجته يف جهة ما١
 . ـ علمه بإمكان استيفاء تلك احلاجة هناك٢

ّن القطع الذي إ: جابة عىل التساؤل السابق فنقولوهكذا نستطيع اإل
ّيملك خاصية املحر ًكية هو القطع بام يكون متعلقا ألغراض اإلنسان ّ ّ

ّ ال كل قطع ويف أي،هاؤالشخصية التي يمكن استيفا  . جمال كانّ
ّوخصوصية املحركية هبذا املعنى الذي بين  وخصوصية ّاه أمر تكوينيـّّ
 الوجدان وما ّال عليها إًاّ نظريَبدهيية الثبوت للقطع ـ عىل ما سبق ـ وال دليل

 .ع اإلنسان وسلوكه اخلارجينراه من واق
ّ مل يقع البحث يف خصوصية الكشف التام وخصوصية املحركية لذاو ّ

ّ لبداهتهام، ولو أنكرمها منكر فإن ذلك لن يكون ؛للقطع ومل ينكرمها أحد
 فلو قطع مثل هذا اإلنسان بوجود .دون مقام العمل عىل مستوى القول ّالإ

ً يف مكانه منتظرا السبع لكي يأكله ىفهل يبقّ متجه إليه ليفرتسه، ٍسبع ضار
 ّالوما هروبه إ ؟ّنكاره لكاشفية القطع وحمركيته، أم هيربإًاعتامدا عىل 

 .ّاعرتاف بكاشفية القطع وحمركيته
 

ّأرشنا يف بحوث املقدمة إىل أن هدف البحث األ صويل هو إثبات أو ّ
ّية االستنباط، كام بينا يف أول ّنفي دليلية وحجية العنارص املشرتكة يف عمل ّ
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ّبحث القطع أن املراد من احلجية يف البحث األ ّصويل هو املنجزية واملعذريةّ ّ. 

» ّاملحركية« و »الكشف «ّهل البحث يف خصوصيتي:  نتساءلهناو
 مل نستطع اجلواب وإذ؟ ً ولو ضمنا»ّحجية القطع«للقطع هو بحث يف 

ّ الكشف واملحركية ال يفي ّتيّن البحث يف خصوصيأباإلجياب عرفنا 
ّ والبد له من بحث آخر يف حجية القطع،صويلبغرض األ ّ. 

ّثم إن ّإذا دققنا النظر يف مفهومي الكشف واملحركية نا ّ  ال نجدمهاّ
ّنكشاف والتحرك نحو الغرض ّيرادفان معنى احلجية، فال يعني مفهوم اال

ّ لكان كل علم ّال، وإيستبطنان ذلكوال بل ، ّاملعذرية وّاملنجزيةالشخيص 
ّنعلمه وكل حترك نتحركه ـ بعد القطع ـ حجة يف حقنا، فام هو تنجيز أو  ّ ّ ّ ّ
ًتعذير ما نعلمه يف الرياضيات مثال؟ وما هو تنجيز أو تعذير حركتنا نحو 

 املكان الذي نقطع بوجود الطعام فيه لنأكله؟

يستلزم  وال ، وال يستبطن،فإثبات هاتني اخلصوصيتني للقطع ال يعني
ّصويل له، ولعدم وجود هذه املالزمة فإن إثباهتام ّإثبات احلجية بمعناها األ

ّللقطع وإنكار حجيته ال يستدعي حصول أي  .ّ تناقض منطقيّ

ّ واملحركية ال حيقق غرض األيةشفاّ أن البحث يف الكهوّفاحلق  صويل ّ
ّاملتجه نحو إثبات حجية القطع والبد له من بحث آخر إل  .اثباهتّّ

طرحه يف  صوليون األاعتاد ماّوقد ابتدأ السيد الشهيد هذا البحث بنقل 
ّأن احلجية الزم ذايت: هذا املجال وهو ّ ّ للقطع كام أن احلرارة الزم ذايتّ  . للنارّ

النار « يف مثال ًاّوقبل البدء يف بيان هذا القول نشري إىل أن هناك تساحم
فالسفة كمثال عىل املالزمة صوليون وال الذي طاملا يذكره األ»واحلرارة

ً أن هذه املالزمة لو كانت ذاتية الستحال عقال :الذاتية، ووجه املساحمة ّ
ّنفكاكها حتى ملرة واحدة، غري ا نفكاكها ثابت لدينا يف حالة اّن أّ
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ً، ولذلك فمن األنسب أن نذكر مثاال آخر )١(ّ عىل أقل تقديرDإبراهيم

 . والفردية بني الثالثةالتالزمكهلذه املالزمة 
ّومن البدهيي أننا ال نتمكن من رفع الفردية عن الثالثة، وإنام باإل مكان ّّ

، وهذا انعدام وعدم  من األساسأن نرفع الثالثة فال تكون هناك فردية
 وال تكون )ثالثة(ّما أن يكون هناك موضوع أوجود بحسب املوضوع، و

ّ التالزم بني احلجية ًهناك فردية فهذا هو املحال عقال، وهكذا بالنسبة إىل
 . )٢(ّمكان أحد أن يزيل هذا التالزم حتى املوىلإوالقطع، إذ ليس ب

 هبعتبومكان املوىل أن يزيل القطع عن القاطع فينتفي املوضوع إنعم، ب
ّ كام كان األمر بالنسبة إىل الثالثة الذي أدى إىل  ـّأي احلجيةـ  الزمه ينتفي

 .انعدام الفردية

 

ّثم انتهى السيد الشهيد ّR ّحجية القطع« إىل تلخيص الرأي السائد يف« 
 :يف قضيتني
ّن احلجية واملنجزية ثابتة للقطعأ :ولىاأل ّ  .ّهنا من لوازمه أل؛ّ

ّن احلجية يستحيل أن تنفك عن القطعأ :الثانية ّ ّ ألن الالزم ال ينفك عن ؛ّ ّ
 .امللزوم

                                                           
 . قد حدث بقدرة اهللا تعاىلDّإن االنفكاك بني النار واحلرارة يف قضية إبراهيم: ال يقال) ١(

ًإن ما يكون مقدورا للقدرة اإلهلية البد وأن يكون شيئا، واملستحيل : ّألنه يقال ً ّّ
 . فال تشمله القدرة،عدم وال يشءنفكاك الالزم الذايت عن امللزوم ـ اـ كًواملمتنع عقال 

 ملا ؛ غري صحيحه لقدرة املوىل تبارك وتعاىل، ولكنًّا هذا الكالم حتديدّإن يف: قد يقال) ٢(
ّمر سابقا من أن القدرة إنام تشمل األشياء ّ ً  فال ،ً واملمتنعات عقال عدم ال أشياء،ّ

 .»الفاعل«ال يف » القابل« يف ًا فالعجز واملحدودية إذ،تشملها القدرة
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  ثابتة للقطع)١( زيةالحجية والمنج: ولىالقضية األ
ّوذلك بدعوى أهنا من لوازمه، ويبدو أن السيد الشهيد قد أشكل عىل  ّ ّ

وىل فيمكن أن ّأما القضية األ«: ّالقول املعتاد بشأن حجية القطع بقوله
  .)٢(»؟ّ قطع هذا الذي تكون املنجزية من لوازمهُّأي: نتساءل بشأهنا

سؤال عن جواب » ّالقطع حجة «مقولةّأن ب قد افرتض Rّوكأنه
؟ ومن الطبيعي أن يكون اجلواب عىل »ّهل القطع حجة«: ط تقديرهوغلم

ّ أيضا، والرس يف ذلكًمغلوطاهذا السؤال  ّ أن القول بحجية القطع عىل :ً ّ
ّإطالقه ليس صحيحا، فإن من القطع ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة ّ ّ ً)٣( ،

 هيكون جوابوًل صحيحا، ّفالبد من حتديد القطع املسؤول عنه ليكون السؤا
 .ً أيضاًصحيحا

 التي )٤(يمكن تقسيم األوامر: ولبيان هذا األمر بصورة أوضح نقول
 . وأوامر غريه،أوامر املوىل: تصل إىل اإلنسان ويقطع هبا إىل قسمني

ّمن له حق الطاعة، أي من حيكم العقل: ونعني باملوىل  بوجوب )٥(َ
 .امتثال أوامره لسبب أو آلخر

                                                           
ّاحلجية فقط، وسيأيت التعرض إىل جانب من » ّاملنجزية«ّخيتص هذا البحث بجانب ) ١( ّ

 . إن شاء اهللا تعاىلالحقيف بحث » ّاملعذرية«
 .٢٩ص:  احللقة الثانية،صولدروس يف علم األ) ٢(
 .زِّر ومنه ما هو غري منجِّمنه ما هو منج: يأ )٣(
ّال عىل كل جماالت حياة » األوامر« البحث عىل القطع يف جمال ّمن الطبيعي أن ينصب) ٤(

ّنسان، ألنه املجال الوحيد الذي يتصور فيه منجزية املقطوع به ومعذريتهاإل ّ ّ ّ. 
ّال الرشع، ألنه مهام تكرر قول الشارع) ٥( َّجيب عيل : ومن قال: ْإمتثل، يقال له: ّ

 . إذا حكم العقل بوجوب امتثال أمر الشارعّالاالمتثال؟ وال ينقطع هذا السؤال إ
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ّن اإلنسان أّعىل حكم العقل بوجوب امتثال أوامر املوىل، يتبني ًوبناء 

ًليس مكلفا قبال تكاليف غري املوىل ّ وال تعترب حجة ومنجزة ، وإن قطع هبا،ّ ّ
ّن املوىل يربز احلكم الذي إ :نا يف مبادئ احلكم التكليفيقلّيف حقه، ولذا 

ّرشعه بخطاب مناسب، فإذا أبرزه حتقق موضوع للعقل بوجوب  امتثال ّ
 حكم العقل بوجوب )١(> »  ¬<: ذلك احلكم، فإذا قال املوىل

ّ ألنه حكم صادر ممن له حق الطاعة وممن ؛امتثال هذا احلكم وأداء الصالة ّّ ّ
ّكام حيكم بصحة ...  الرازق، املنعم، املالك،ّجيب امتثال حكمه ألنه اخلالق

 .يمتثل هذا احلكممل عقاب من 
ّوأما إذا علم املكلف و قطع بأوامر شخص ما غري مواله كأن يكون ّ

ّ هل هلذا اآلمر حق ما يف عنق :ّ فإن العقل يتساءل حينئذ،ًصديقه أو ابنه مثال
ّاملكلف يؤدي إىل  كفي تّ جيد العقل مربرات فإن مللزامه بوجوب االمتثال؟ إّ

 بعدم وجوب امتثال أوامره حيكم ،ّعطاء مثل هذا احلق ملثل هذا اآلمرإل
 . عىل تركها وعدم االلتزام هبافّاملكلة عقاب ّوبعدم صح

ّ ـ يف حجية األمر املقطوع ومنجزيته أو عدمًافاملدار ـ إذ ، هو كون امهّ
ّ ال، ال كونه أمرا مقطوعا به وكفى، فاحلجية ـ عىل وًاألمر صادرا من املوىل أ ً ً

 .ة اآلمرّهذا األساس ـ مستبطنة يف نفس افرتاض مولوي
 يح السؤال الذي افرتضنا خطأه يف بداية البحث،وهكذا، يمكننا تصح

ّنعم، إن القطع بأمر املوىل : اجلوابوّ هل القطع بأمر املوىل حجة؟ :فيقال
 .ّحجة

 ّال، إوبرغم هذه املحاولة يف تصحيح السؤال املطروح يف حجية القطع
د ّالنعدام معناه بمجر عدم جدوى ذلك؛ّ يتبني لنا صياغتهّأننا وبالتدقيق يف 

                                                           
 .٧٢: نعاماأل) ١(
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ّ سؤاال عن القطع بتكليف املوىل خاصة ال تكليف أيصحيحه وجعلهت ّ ً 

 ؛ًبال طائل أيضا» ّالقطع بتكليف املوىل حجة«ّ جوابنا بأن سيكونآمر، و
ًوذلك ألننا قلنا سابقا  ّ: 

ّ ـ إن املتحصل من معنى ١  هو حكم العقل بوجوب االمتثال »ّاحلجية«ّ
 .واستحقاق العقاب عىل املخالفة

 هو من حيكم العقل بوجوب امتثال تكاليفه »املوىل«ّ ـ وإن ٢
 .واستحقاق العقاب عىل خمالفتها

 »ّهل القطع بتكليف املوىل حجة؟«: ًوبناء عىل هذا سيكون سؤالنا
هل القطع بتكليف من جيب امتثال تكليفه جيب «:  للسؤالًيامساو
 .)١(»؟امتثاله

ّومن الواضح أن هذا السؤال ال حيتاج إىل جواب ألن ستبطن جوابه يه ّ
نعم، القطع بتكليف من جيب امتثال «:  عنه بالقولجابةفاإل ،يف داخله

ّ أيضا، ألن موضوعها وال فائدة فيها ال طائل منه»تكليفه جيب امتثاله :  هواً
 ،»جيب امتثاله« هو احمموهل، و»متثال تكليفهاّإن القطع بتكليف من جيب «

  محله ومل يكن، يف املوضوع ذاتهًوبالتدقيق يف هذا املحمول نجده موجودا
  .ً تكرارا ملا هو مفرتضّالإ

 فائدة عىل ا ذهعل جوابجيّوهكذا نخلص إىل أن تصحيح السؤال مل 
                                                           

ل هذه القضايا يف املنطق بالقضايا برشط املحمول، إذ يؤتى باملحمول ّتسمى مث) ١(
ّوجيعل قيدا يف املوضوع، ثم يسأل عن ثبوت املحمول للموضوع، كام يف قوله هل «: ً

فبعد أن ثبت القيام لزيد يف املوضوع كيف يسأل عن قيامه بعد » زيد القائم قائم؟
ّ فإن اجلواب عن مثل هذا السؤال ًذلك، وهل يمكن للقائم أن يكون جالسا؟ وهلذا

ّبأن زيدا القائم قائم، لن يكون جوابا ولن ينفع يف إثبات املحمول للموضوع لتضم ً ً ن ّ
 .ًاملوضوع له ابتداء
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 .»ّحجية القطع«مستوى بيان حقيقة 

ّوبتدقيق النظر من جديد يف السؤال وجوابه يتبني لنا أن تصديرمها  ّ
ّ ألهنا ثابتة له ؛للتكليف» يةّاحلج«مل يكن له أثر يف ثبوت » القطع«بكلمة 

ّبمجرد افرتاضنا أن اآلمر هو املوىل ّ ومعنى ذلك أن احلجية واملنجزية الزم .ّ ّ ّ
  .» بهًاكون التكليف مقطوع«ال » كون اآلمر موىل«ّن امللزوم هو أو

 من  ـأي مولوية املوىل ـ  عىل هذه النكتةّ ـ جيب أن ينصبًافالبحث ـ إذ
ّق الطاعة للموىل وحدود مولويأجل بيان حدود دائرة ح  .تهّ

ّإن البحث جيب أن ينصب: خرىأبعبارة   عىل بيان حدود دائرة ّ
ّالتكاليف املنجزة يف حق العبد التي جيب عليه اإل تيان هبا وال يعذر عىل ّ

ّتركها، ال أن يكون مقترصا عىل إثبات احلجية للمقطوع به من التكاليف  ً
ما هي حدود «: ال صياغة جديدة، فنسألّاملولوية، فالبد من صياغة السؤ

 ؟»ّما هي حدود دائرة حق الطاعة«؟ أو »مولوية املوىل
 حدود دائرة حق الطاعة

 : هي)٢(ثبات للتكليف يف مرحلة اإل)١( دوائر  أن نذكر ثالثيمكن
 أي املنكشفة ،)٣( حكام والتكاليف املقطوع هباوتشمل األ: وىل الدائرة األ�

 . كان مصدرها الرشع أم العقل، سواء)%١٠٠( درجةب
 املظنونة، َاألحكام باإلضافة إىل األحكام املقطوعةوتشمل : الدائرة الثانية �

                                                           
ّدائرة األحكام املقطوع بعدمها، ألهنا خمتصة ببحث : تركنا ذكر دائرة رابعة هي )١( ّ

 .ّاملعذرية
ّ من أن »مبادئ احلكم التكليفي«ًسابقا يف بحث  ملا ذكرناه ؛ال يف مرحلة الثبوت) ٢(

 .العقل ال حيكم بمسؤولية العبد جتاه األحكام يف مرحلة الثبوت لعدم وصوهلا إليها
 . سواء كانت من طريق الرشع أم العقل)٣(
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واملشكوكة أي ، )%١٠٠ (ودون) %٥٠(أي املنكشفة بنسبة أكرب من

ّ واملتومهة أي املنكشفة بنسبة أقل من،)%٥٠ (ةباملنكشفة بنس ّ)٥٠%(. 
، وهي األحكام التي حكام املقطوع هباوتشمل بعض األ:  الدائرة الثالثة �

 وأما إذا كان مصدر ـة ّ أي القرآن والسنـيكون مصدرها الرشع 
ة، وهذا القول ّاألحكام املقطوع هبا هو العقل فالقطع هبا ليس بحج

 .منسوب إىل بعض األخباريني
ّأما موقف العقل جتاه هذه الدوائر الثالث، فإنه وكام يدرك أن حق  ّ ّ ّ

ّبت للموىل، يدرك أيضا أن سعة دائرة حق الطاعة أو ضيقها الطاعة ثا ّ ً
ّيتوقف عىل عظمة املوىل وهيبته وأمهيته، وبام أن مولوية املوىل تبارك وتعاىل  ّّ

هي مولوية حقيقية وال ... ّباعتباره اخلالق واملالك واملدبر واملنعم و
ّبأن هللا ّخرى يف الوجود، فإن العقل حيكم أتضاهيها يف العظمة مولوية 

لتكليف وهي الدائرة لّ حق الطاعة عىل عبيده يف أوسع دائرة سبحانه وتعاىل
 من »ّأي املشكوك واملتوهم«الثانية التي تشمل املقطوع واملظنون واملحتمل 

ّالتكاليف، وبتعبري آخر تشمل كل ما انكشف من التكاليف للعبد وبأي ّ 
وىل نفسه من خالل درجة من درجات االنكشاف ما مل يرد ترخيص من امل

 . يف ترك التكليفّ ظاهريّحكم رشعي
ّ حق الطاعة ستكون احلجية واملنجزية الزمة بتبع دائرةوهكذا و ّ ّ

ّ ال أهنا الزمة وخمتصة بالقطع فقط، ، كانت درجةّالنكشاف أمر املوىل وبأي ّ
 .ّالّ الدرجة التامة من االنكشاف ليس إّباعتبار أنه للقطع ثبوهتاو

ّ حرص اآلخرين حلق الطاعة يف دائرة  الصدرّرب السيدمن هنا اعت
ًقا ملولوية يّ احلجية الزمة للقطع فقط تضيّالقول بأنالتكليف املقطوع به و

 .ّاملوىل وحلق طاعته عىل عباده
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ًدانة تشتد وتضعف تبعا ّنعم، نحن ال ننكر أن مراتب التنجيز واإل ّ

ون خمالفة القطع أقبح نكشاف التكليف وضعفها، وهلذا تكاالشتداد درجة 
ّدانتها أشد من خمالفة الظنإو ً وخمالفة الظن أشد من خمالفة االحتامل شكا ،ّ ّ ّ ّ

 .خرىأّ وحرص احلجية بالقطع فقط مسألة ،ًكان أو ومها، ولكن هذه مسألة
ّ ألنه انطلق فيه »ّحق الطاعة« مسلكه بمسلك Rّفصنن املَْونَوقد ع

ّد بعد ذلك دائرة التكاليف املنجزة بحق ّ ليحد،ّمن مبدأ حق الطاعة للموىل ّ
 »قبح العقاب بال بيان«العبد، يف قبال املسلك املشهور املعروف بمسلك 

ّ أي العلم والقطع بالتكليف ليحددوا دائرة ،الذي انطلقوا فيه من البيان
ّالتكاليف املنجزة بحق العبد ّ. 

 عدم انفكاك الحجية عن القطع: القضية الثانية
ّنسبة إىل استحالة انفكاك احلجية عن القطع فألهنا الزم له، ّوأما بال ّ

والالزم يستحيل انفكاكه عن ملزومه، وهذه القضية كام هي ثابتة عىل 
ّاملسلك املشهور فإن السيد ً مل ينكرها أيضا، ولكن برشط أن يكون  الصدرّ

 . هذا من ناحية، آمر آخرّاآلمر هو املوىل ال أي
ّمل جيعلها ـ أي احلجية ـ الزمة للقطع فقط بل ّخرى فإنه أومن ناحية 

 .ّ لكل انكشاف مهام كانت درجة احتاملهًاجعلها الزم

 
ّن هناك فرقا بني حجية القطع والظن واالحتامل يف مرتبة أًذكرنا سابقا  ّ ً ّ
 ّال إ،رجة كاشفيتها من اختالف دًا ناشئ،دانة عىل خمالفتهاّتنجيزها وشدة اإل

ّأن الفرق األساس واملهم بني هذه التكاليف هو يف  مكانية التفكيك بينها إّ
 .ّوبني حجيتها وتنجيزها
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ّفالتفكيك بني القطع وحجيته ومنجزيته أمر مستحيل، وال يمكن  ّ

ّ فلو قطع املكلف ـ .ّورود الرتخيص يف خمالفة القطع وسلب املنجزية عنه
 ّاجلمعة يف ظهر يوم اجلمعة، فهذا احلكم حكم واقعيًمثال ـ بوجوب صالة 
ّعه الشك، ولو أراد الشارع أن يفكك بني القطع هبذا ومل يؤخذ يف موض ّ

ّاحلكم وبني حجيته بأن جيعل ترخيصا يف ترك صالة اجلمعة فإن هذا  ً ّ
ًالرتخيص ال يعدو أن يكون إما حكام واقعيا، أو حكام ظاهريا وال ثالث  ًً ً ّ

 .هلام
ّن كان حكام واقعيا لزم اجتامع الضدينفإ � ً ّ ألن األحكام التكليفية ؛ً

 .ّالواقعية متضادة فيام بينها
ّوإن كان حكام ظاهريا فإنه مستحيل أيضا، ألنه لن يصل إىل املكلف � ّ ًّ ً ً، 

ّخذ يف موضوعه الشك، والقاطع ُأّ ـ كام تقدم ـ هو ما ّإذ احلكم الظاهري
ً ال يرى نفسه شاكا، ومن هنا سيقولبصالة اجلمعة يف ظهر اجلمعة ّإن هذا : ّ

 بحكمهم، فال يصل احلكم إليه نيّكا يشمل الشوإناماحلكم ال يشملني 
 .ًأصال

ّوأما بالنسبة إىل التكليف املظنون واملحتمل، فإن األمر خيتلف ّ ألن من ،ّ
ّيظن أو حيتمل وجوب صالة اجلمعة يف ظهر يوم اجلمعة، لديه شك يف هذا  ّ

: ّ من املوىل عىل اخلالف فإنه سيقولّلو جاءه ترخيص ظاهريف، الوجوب
ّإنني ظان وشاك بوجوب هذه الصالة، وهذا احلكم الظاهري ّ ّ ّ اآليت إيل ّ

ّيرخصني يف ترك التحفظ جتاه ما أشك به من التكاليف، فهو شامل يل  ّ ّ
ّمكان الشارع أن جيعل بحق مثل هذا إ ومن هنا كان ب.وأستطيع العمل به

ّاك حكام ظاهريا عىل خالف ظنه أو احتاملهالش ً ً ّ ألن جعل مثل هذا احلكم ،ّ
ّووصوله إىل املكلف ال يتطلب أكثر من وجود الشك و ّ  . موجودهوّ
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ٌن إمكانية جعل مثل هذا احلكم دليلأومن الواضح  مكانية إ عىل ّ

ّالتفكيك بني املنجزية وبني موارد الظن واالحتامل ّ. 

ّالظن واالحتامل ليس يف أصل احلجية واملنجزية  القطع عنفام يمتاز به  ّ ّ
ّ جتريد املنجزية عنه، فمنجزيته يف عدم إمكان ّنامإوّألهنا الزمة للجميع،  ّ

ّمطلقة وغري معلقة عىل يشء، وأما منجزية الظن واالحتامل فباإل ّ ّ مكان ّ
مرشوطة بعدم صدور ترخيص ا ّبمعنى أهن فهي غري مطلقة ؛جتريدها عنهام

 . من الشارع عىل اخلالفّظاهري

 

ّبمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف«: Rقوله � ذكر التنجيز  .»ّ
ًفقط، ألن للتعذير بحثا خاصا به يأيت الحقا إن شاء اهللا تعاىل ً ً ّّ. 

ّن القطع مؤثر وأثره هو إ :أي .»من اآلثار التكوينية للقطع«: Rقوله � ّ
 .ّ، فالنسبة بينهام هي نسبة العلة واملعلولّاملحركية اخلارجية

 باملعنى الذي جيعل التكليف املقطوع به :أي .»ّباملعنى املتقدم«: Rقوله �
 .ًموضوعا حلكم العقل بوجوب االمتثال

 »يقال عادة«ّيستشف من تعبريه  .»ويف هذا املجال يقال عادة«: Rقوله �
ّ وأنه البد أن »قطعّحجية ال«إشكاله عىل هذا النحو من طرح موضوع  ّ

ّيطرح طرحا آخر ـ بينه ًR ال عىل »ّحق الطاعة« فيام بعد ـ يستند إىل 
 .ّ بني القطع واحلجية»املالزمة الذاتية«
ّ أن يف هذا ذكرنا يف بداية بحث القطع .» للنارّاحلرارة الزم ذايت«: Rقوله �

 .ًاملثال تساحما
ّال يمكن أن تلغى حجية القطع ومنجز«: قوله � ّألن  .»يته يف حال من األحوالّ
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 .ذلك يستلزم التناقض املنطقي

 هذا الكالم حتديد قدرة وال يلزم من .»ّحتى من قبل املوىل نفسه«: Rقوله �
 . كام أوضحناه يف الرشحاهللا تعاىل

ويف هذا التعبري مساحمة كام هو واضح،  .»بوجوب امتثاله«: Rقوله �
 .حكم املوىل:  أي»بوجوب امتثال حكمه«: والصحيح هو

 .وليست من شؤون القطع .»مر موىل من شؤون كون اآلًافهي إذ«: Rقوله �
ّله حق الطاعة يف كل ما يقطع به من تكاليفه«: Rقوله �  من تكاليف :أي .»ّ

 من ّوىل حلق الطاعة، وهي الدائرة الوسطىاملوىل، وهذه هي الدائرة األ
 .حيث السعة

ّ هي الدائرة الثانية حلق الطاعة وهذه .»أو أوسع من ذلك«: Rقوله �
ً قطعا كان أو ظنا أو احتامال وهي أوسع ،ّوتشمل كل تكليف منكشف ً ًّ

 .الدوائر
ّوهذه هي الدائرة الثالثة حلق الطاعة  .»أو يف بعض ما يقطع به«: Rقوله �

ّوهي أضيق الدوائر، وتشمل بعض األحكام املقطوع هبا ال كل تكليف 
ًإن التكاليف التي يستدل عليها ـ مثال ـ بالكتاب : مقطوع به، إذ قد يقال ّ ّ

ّوالسنة هي التكاليف املنجزة فقط بحق املكلف دون التكاليف املقطوع  ّ ّّ
 .هبا من خالل الدليل العقيل

ّوما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة«: Rقوله � ّويف هذا إشارة إىل أن  .»ً
ّ وحدود هذا احلق البد من»ّحق الطاعة«موضوع  ً بحثها مسبقا يف علم ّ

 .صولالكالم لكي يستفاد منها بعد ذلك يف علم األ
 .ّ بالدليل الرشعيال .»ندركه بعقولنا«: Rقوله �
 .ّهذا قيد للظن واالحتامل وال يشمل القطع .»ّما مل يرخص«: Rقوله �
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دانة أقبح واملخالفة ّنعم، كلام كان االنكشاف بدرجة أكرب كانت اإل«: Rقوله �

 . املواردهالدليل عىل هذا القول هو اإلدراك الوجداين يف مثل هذ .»ّأشد
 ـ إن شاء اهللا )١(ّسيتبني لنا يف احللقة الثالثة .»مكان املوىلإوليس ب«: Rقوله �

ّ ولكن املكلف ال يصدق بجدية هذا ،ّنه يمكن للموىل ذلكأتعاىل ـ  ّ
 .الرتخيص

                                                           
  .٥٢ ص:ّ القسم األول، احللقة الثالثة: نظرا )١(



  ١٣٧ _________________________________________________________التمهيد
  

 

 
ُا نتحدثَّنُك َ حتى اآلنّ  من ِّ والتسجييلِّ التنجيزيِ اجلانبِ عنّ

ِحجية ِاملنجزية (ِ القطعّ ِ احلجيةَنِ مِ اآلخرِإىل اجلانب َاآلن ُ، ونشري)ّ ّ 
ُاملعذرية(وهو  ِ معذرا للمكلفِ التكليفِ بعدمِ القطعُ أي كون)ّ ّ ً  عىل ّ
ِ خمطئا يف قطعَ لو كانٍنحو  ِ، وهذهِه عىل املخالفةُ معاقبتْتَّا صحمله ً

 وذلك ؛ِ الطاعةِّ املوىل وحقِ مولويةِ حدودِ إىل حتقيقُ تستندُةّاملعذري
َّألن حق  املوىل ُه تكاليفُ طاعتُفرتضُه الذي تُ هل موضوعِ الطاعةّ
ِ املكلفِ عن قطعِ النظرِها يف الرشيعة بقطعِبوجود ه فيها، ِّ هبا وشكّ
ِها، أي أهنا تستتبِه بعدمِأو قطع ، ِحلاالت اِ يف مجيع هذهِ الطاعةَّ حقُعّ

َأو أن موضوع ِ للمكلفُ املوىل املنكشفةُ تكاليفِ الطاعةِّ حقّ ولو  ّ
 ؟ِن االنكشافِ مٍ احتامليةٍبدرجة

ِفعىل األول َرا إذا خالفِّ معذُ القطعُال يكون: ّ  َ، وكانَ الواقعً
ِ ثابتا عىل خالفُالتكليف  .َ ما قطعً

 للموىل يف ٍ طاعةَّ إذ ال حق؛ًراِّ معذُ القطعُ يكون:وعىل الثاين
ً ولو انكشافا احتاملياِ التكليفِ انكشافِ عدمِحالة ً. 

ُواألول َّ ألن حق؛ٍ صحيحُ غريِ من هذين االحتاملنيّ ن ِ مِ الطاعةّ
  ُفـّ املكلُطعـ يقٍيفـ إىل تكلِسبةـ بالنُقلـه العـ بَ أن حيكمِاملستحيل
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ِ للمكلفُ إذ ال يمكن؛هِ بعدم َ أن يتحركّ  ُ العقلُ عنه فكيف حيكمّ
 !؟ ذلكِبلزوم

ُفيتعني ً معذرا ِالتكليف ِ بعدمُ القطعُ الثاين، ومعه يكونُ االحتاملّ ّ
ُعنه ألنه خيرج  ِ، أي عن نطاقِ الطاعةِّ حقِ ـ عن دائرةِ احلالةِ ـ يف هذهّ

 . االمتثالِ بوجوبِ العقلِحكم
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ّذكرنا سابقا أن املراد من احلجية األ ّ ّ املنجزية واملعذريةصولية هوً ّ، 
ّ الذي يمثل جانب احتجاج املوىل عىل عبده عند »ّاملنجزية«ّوتعرضنا جلانب 

ّ الذي خيتص بالعبد »ّاملعذرية«ليفه، وبقي جانب اخمالفته وعدم امتثاله لتك
ّليحتج به لنفسه أمام مواله إذا عمل بقطعه وتبني أن عمله عىل خالف  ّ ّ

 .الواقع

 
 يف حقيقتها تستند إىل حتقيق حدود مولوية املوىل »ّاحلجية« كانت ّملا

ًوحق طاعته، فإن البحث يف جانبيها البد أن يستند إىل ذلك أيضا، وهذا ما  ّّ ّ
ًتم فعال يف بحث  ّ، وأما يف جانب املعذرية فنقول»ّاملنجزية«ّ ّلو أن املكلف : ّ ّ

معة ومل يذهب للصالة ًقطع ـ مثال ـ بعدم وجوب صالة اجلمعة يف ظهر اجل
ّبل صىل الظهر بدهلا، وكان حكم اهللا الواقعي  هو وجوب صالة اجلمعة ال ّ

ّثل هذا العبد عذر حيتج به لنفسه يوم القيامة أمام اهللا أيكون ملالظهر، 
ّن للموىل تبارك وتعاىل أن حيتج عليه ألنه مل يأت إ، أم سبحانه وتعاىل ّ ّ

 ًبالصالة الواجبة عليه واقعا؟

 عن ّلرجوع إىل حدود مولوية املوىل وحق طاعته، يمكننا أن نتساءلبا
ًحق الطاعة الذي حيكم العقل تبعا له بوجوب امتثال حكم املوىل  ّ

يشمل ما قطع به العبد من التكاليف هل  ،واستحقاق العقوبة عىل خمالفته
ّأي الدائرة الثانية من دوائر حق الطاعة التي ( ا أو احتملهاّما شك هبو
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ّ أم يمتد ليشمل كل األحكام املوجودة يف ،)ّفرتضناها يف بحث املنجزيةا ّ

ّالتي مل تنكشف للعبد، فنفرتض حينئذ وجود دائرة رابعة حلق  ّالرشيعة حتى
ًتتضمن املقطوع به من األحكام واملظنون واملحتمل مضافا إىل  الطاعة ّ
ّ قطع املكلف بعدمها والتي مل تصل إليه، إماالتي األحكام ّ ألهنا قد وصلت ّ

 ّ، أو أهنا»اإلثبات« ومل تصل إىل مقام »الثبوت«العنرص الثالث من مقام  إىل
ً ولكنها مل تصل إىل املكلف ال قطعا وال ظنا وال»ثباتاإل«وصلت إىل مقام  ًّ ّّ 

األربع   وهكذا تكون هذه الدائرة أوسع الدوائر،لسبب من األسباب ً؛احتامال
 ؟السابقة

هي التكاليف أّالتكاليف التي يشملها حق الطاعة : بعبارة خمترصة
ً املوجودة يف الرشيعة واقعا سواء م درجة من الدرجات، أّاملنكشفة بأي

  ال؟وّانكشفت للمكلف أ
ّ هذا التساؤل يمكننا إثبات جانب املعذرية للحجية أو وباجلواب عن ّ

ّ بأن حق الطاعة ال يشمل إالقولأي (ّ فعىل األول ،نفيه عنها  التكاليف ّالّ
ً يكون القطع بعدم التكليف معذرا للعبد، وعىل الثاين )املنكشفة  القولأي (ّ

ًبأن حق الطاعة يشمل كل األحكام املوجودة يف الرشيعة واقعا ّّ ّ فإن القطع )ّ
ّبعدم التكليف حينئذ ال يكون معذرا للعبد ويستحق العقوبة عىل عدم  ً ّ

 .امتثال ذلك التكليف
ًل جمددا الختيار اجلواب الصحيح، نراه يوبالرجوع إىل العق  دركّ

ّاستحالة ثبوت حق الطاعة يف التكاليف املقطوع بعدمها، فنحن ندرك 
ّبعقولنا وبوجداننا أن العطشان املحتاج إىل املاء إذا قطع أو ظن أو احتمل  ّ

ًبوجود املاء يف جهة معينة فإنه يتحرك نحو تلك اجلهة طلبا للامء،  ّ ّ  إذا ّأماّ
ًبعدم وجود املاء يف اجلهة الفالنية، فإنه وإن كان حمتاجا إىل املاء إقطع  ّ أنه ّالّ

ّال يتحرك نحو تلك اجلهة ألنه قاطع بعدم وجود املاء فيها، فحركته يف ذلك  ّ
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 .هوراءّاالجتاه عبث وهلو ال طائل 

 ، ـ ال يأمر باحلركة نحو امتثال التكاليف املقطوع بعدمهاًافالعقل ـ إذ
 .نحو ما هو قاطع بعدمه، كام هو واضح هّرك حيد ماال جيّ املكلف ّأنكام 

ًفحقيقة املعذرية، وكون القطع بعدم التكليف معذرا للعبد و ّ له ّأن ّ
ّ به يوم القيامة أمام املوىل تبارك وتعاىل، تتلخص يف استحالة اجحتجاال

بد حكم العقل بامتثال التكاليف املقطوع بعدمها، إذ ال يمكن حتريك الع
ّ ولذا حيكم بأن حق الطاعة ووجوب االمتثال دائر؛نحوها  األحكام هتامّ

 .فقطاملنكشفة 

 
ّ ما يسجل به العقل حكام يف ذمة العبد:أي .»التسجييل«: Rقوله � ً ّ. 
 .بحكم العقل ال الرشع .» ًّكون القطع بعدم التكليف معذرا«: Rقوله �
 وهذه هي الدائرة الرابعة .»ا يف الرشيعةتكاليف املوىل بوجوده«: Rقوله �

ّ ألهنا تتضمن يف ؛ وهي أوسع الدوائر قاطبة»ّحلق الطاعة«املفرتضة  ّ
ّداخلها كل أحكام الرشيعة املقطوع هبا واملظنونة واملحتملة واملقطوع 

ّ بل حتى التي ال زالت يف مقام الثبوت ومل تصل إىل مقام ،بعدمها
 . بخطاب مناسب إىل العبد ومل يربزها املوىل،ثباتاإل
ّقطع املكلف هبا وشكه فيها أو قطعه بعدمها«: قوله � ّميز بني الدائرة  .»ّ

ّاملشمولة بحق الطاعة من خالل عطفه عىل حمتوياهتا بحرف العطف 
ّ وبني الدائرة اخلارجة عن حق الطاعة ،»ّوشك... قطع«فقال » الواو«

 .»أو قطع بعدمها«فقال » أو«من خالل احلرف 
ّ إذا اشتملت دائرة حق الطاعة عىل التكاليف :أي .»ّفعىل األول«: Rقوله �

 .ًاملقطوع بعدمها أيضا
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ّ إذا وقفت دائرة حق الطاعة عند حدود :أي .»وعىل الثاين«: Rقوله �

 .التكاليف املنكشفة فقط ومل تشمل املقطوع بعدمها

 .عقل ال الرشعبحكم ال .»ّواألول من هذين االحتاملني غري صحيح«: قوله �

ّحالة القطع بعدمه عن دائرة حق :  أي.»ّألنه خيرج يف هذه احلالة«: Rقوله �
 .الطاعة
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ُ املكلفَإذا قطع ً ثابتا ُ وكان التكليفُ فخالفهٍ أو حتريمٍ بوجوبّ
َرب عاصيا، وأما إذا قطعُ اعتِيف الواقع ّ يكن  ومل ُ وخالفهِ بالتكليفً
ُ ثابتا واقعا سُالتكليف ً ُ متجريا، وقد وقع البحثَيِّمً ً ُ يف أنه هل يّ  ُدانّ

ِ هذا املكلفُمثل ِ املتجري بحكمّ   كالعايصَ العقابُّ ويستحقِ العقلّ
 ؟أو ال

ًومرة   املوىلُه مولويةُلُّ الذي متثِ الطاعةِّ إىل حقَ أن نرجعُخرى جيبأ ّ
َلتحدد ِ للمكلفُ املنكشفُتكليفه هو الُه، فهل موضوعَ موضوعّ ّ، 
ُأو جمرد َّ بمعنى أن حق؟ً ولو مل يكن مصيباِ االنكشافّ  املوىل عىل ّ
 ِّ أو يف كل،ت لديهَه التي انكشفِه يف تكاليفَ هل يف أن يطيعِاإلنسان
ٌه، سواء كان هناك تكليفِى له من تكاليفَما يرتاء ً حقا أو ال؟ً ّ 

ِفعىل األول ُ املكلفُ ال يكون:ّ َّجري قد أخل املتّ  إذ ؛ِ الطاعةِّ بحقّ
 .َ العقابُّفيستحقبه  َّ قد أخلُ يكون:وعىل الثاين. َال تكليف

َّ هو الثاين ألن حقُالصحيحو  املوىل ِ احرتامِ من لزومُ ينشأِ الطاعةّ
ِعقال ورعاية ِ يف أنه من الناحيةَّه، وال شكِ حرمتً  ِ ورعايةِ االحرتاميةّ

ّ من العايص، والتحدي الذي ُي الذي يقعّ بني التحدَ ال فرقِاحلرمة
ّ من املتجري، فاملتجري إذُيقع  . كالعايصَ العقابُّ يستحقًاّ
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ّصوليون عىل التعرض إىل بحث التجري عند بحثهم حجية اعتاد األ ّ ّ
ّاملتجري ـ كام سيتضح ـ قاطع وإن مل يكن التكليف فالقطع الرتباطه به،  ّ
 .اهّا سيتم توضيحه عند بيان معن مذاًثابتا يف الواقع، وه

 

 هإتيان العبد للفعل أو ترك: صوليني يف اصطالح األ»ّالتجري«يراد من 
ًمع قطعه بمخالفة ذلك ألمر املوىل، وإن مل تكن املخالفة حاصلة واقعا، له 
ُلو خالفه واقعا لعف ّد هذا عصيانا ال جترً ً  .)١(ًياّ

ّخلمر، وقطع بأن هذا السائل املوجود ّفلو قطع املكلف بحرمة رشب ا
ًكان السائل مخرا واقعا، فإنه يعد عاصياإن ّأمامه مخر، ثم رشبه، ف ً ًّ  وإن مل ،ّ

ًيكن مخرا واقعا فإنه يعد متجريا ً ًّ ّ ّ. 

 

ّيدرك أن املتجري مدان وهل ّوقع البحث يف أن العقل  ًقد فعل فعال أنه ّ
ّقبيحا يستحق العق  اب عليه كالعايص؟ً

 : املطروحجوابان عىل التساؤل هاهنا
ًن املتجري مل يرتكب فعال قبيحايذهب إىل أ :الجواب األول ًّ ّ ألنه مل ؛ّ

                                                           
ًفتبني اخلالف واقعا أو هنيه ملوىل  ار مع قطعه باملوافقة ألمهولو أتى بالفعل أو ترك) ١( ّ

ّفإن ذلك يعد من املكلف انقيادا يف قبال التجري، ولو وافقه واقعا لعد هذا طاعة يف  ًّ ً ّّ ّ
 .قبال العصيان
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ّي عنه واقعا، فهو ليس مدانا وال يستحق ُيرشب اخلمر ومل يرتكب ما هن ً ً

 .العقاب
ّومن الواضح أن هذا الرأي ينطلق من كون األحكام الرشعية تابعة 

ّ وأن االعتقاد وحده ال تصدر  ـ للمصالح واملفاسد الواقعية:أيـ الكاهتا مل
ه نار ّمست إذا ّالال حيرتق إًـ مثال ـ الثوب فو مفسدة واقعية، أعنه مصلحة 

ّحقيقية ال ما نعتقد بأهنا نار، وهكذا يف فعل املتجري ـ يف مثالنا ـ فإن األثر  ّ ّ
ّواملفسدة الواقعية إنام ترتتب عىل ا ً ال ما يعتقده املتجري مخرا، ّخلمر الواقعيّ ّ

ّفمن رشب ماء بعنوان أنه مخر فليس يف رشب املاء مفسدة واقعية لكي  ً
 .حيكم العقل بقبح الرشب وباستحقاق العقوبة بالتبع

 حسن وقبح الفعل ذاته هوّإن املدار يف هذا اجلواب : خرىأبعبارة 
ً فمتى ما كان الفعل حسنا .»يلاحلسن والقبح الفع«طلق عليه بـ ُ ما يذاوه

ّاستحق فاعله الثواب، ومتى ما كان الفعل قبيحا استحق فاعله العقاب،  ًّ
ّ ألن يف فعل العايص مفسدة واقعية ؛ّوهلذا افرتق العايص عن املتجري

ّ، وأما يف فعل املتجري فال وجود لتلك املفسدة لكي  عليهاّاستحق العقاب ّ
 . عليهاّيستحق العقاب
ّ استحقاق املتجري للعقاب كالعايص هّ ويتبنى أصحاب: الثانيالجواب

ّألنه إنام فعل فعلته تلك لسوء نيته وخبث رسيرته فاستحق العقاب عىل  ّ ّ ّ
 وبالتايل يف استحقاق  ـاملدار يف حكم العقل يف احلسن والقبحف ،هذا

 ما يطلق عليه بـ ذا وه، شخص الفاعل ذاته ال الفعلهو  ـالثواب والعقاب
ة حسنة ّ انطلق الفاعل يف فعله من ني ما فمتى.»احلسن والقبح الفاعيل«

ّ استحق العقاب، ولذلك مل يفرتق ّالّورسيرة صاحلة استحق الثواب وإ
ّاملتجري عن العايص يف استحقاق العقاب لسوء نيتهام وخبث رسيرهتام  ّ

 .ًمعا
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  والتحقيق يف هذين اجلوابني من أجل الوصول إىل:الجواب المختار

خرى إىل حدود مولوية املوىل تبارك أّاجلواب املختار يستدعي الرجوع مرة 
ّوتعاىل، فبعد أن تبني لنا هناك أن حدود املولوية ودائرة حق الطاعة تشتمل  ّ ّ

:  درجة من درجات االنكشاف، نتساءل هناّعىل التكاليف املنكشفة بأي
ا تشمل ّأهن م، أ للواقعإصابتهاالتكاليف برشط هذه الدائرة ّتتضمن هل 

  أصابت الواقع أو مل تصبه؟ًف مطلقاّالتكاليف املنكشفة للمكل
ّفلو قلنا بأن دائرة حق الطاعة تقف عند حدود التكاليف املصيبة  ّ

ّوالثابتة يف الواقع فإن املكل ّل بحق الطاعةُ خيّف املتجري ملّ ّ ألن موضوع ؛ّ
ّهذا احلق مؤلف من أمرين ّ: 

 . وجود التكليف:األول
 . ثبوته يف الواقع:الثاني

ّوالتكليف وإن كان موجودا حسب اعتقاد املكل ً ولكنه ليس ثابتا يف فً ّ
ّالواقع، وإذا ثبت أن املتجري مل خيل بحق الطاعة فال ّ ّ ً يكون مستحقا ّ ّ

ًللعقاب عقال أيضا ً. 
ّوأما لو قلنا بأن دائرة حق الطاعة تشمل كل التكاليف املنكشفة سواء  ّ ّ ّ

ّ، فإن املكلف املتجري يكون قد أخل بحق الة يف الواقع أم كانت ثابت ّ ّّ ّ
ًالطاعة فيستحق العقاب عقال ّ. 
ً ألن العقل حيكم أوال بلزوم احرتام املوىل، ؛والصحيح هو القول الثاين ّ ّ

ّومن ثم جيعل له حقا يف أن يطاع فيام يأمر به من التكاليف، فحق الطاعة  ً ّ ّ
ّ، وال شك أن من يتحدى املوىل بأيّمرتتب عىل لزوم احرتام املوىل ّ  نوع من ّ

ًعاصيا كان أو متجريا ـ ّأنواع التحدي  ًال يعد مراعيا حلرمته وال منصاعا ـ ًّ ً ّ
ّحلق طاعته، فيحكم العقل بقبح فعله الصادر منه عىل نحو التحدي وعدم  ّ

ًاالحرتام، فيكون مستحقا للعقاب ّ. 
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ّهذا كله عىل مستوى البحث العقيل، وأما  عىل مستوى البحث الروائي ّ

 .ّ بحث آخر موكول إىل حملهإنهفعدم ذلك، ا حكم به العقل أو يف تأييده مل

 
ّيتم يف ّ فإن هذا البحث ّالهذا عىل سبيل املثال، وإ .»إذا قطع«: Rقوله �

ًغريه أيضا، خصوصا عىل  .Rّ مسلك السيد الشهيدً
 املطيع، وهذان مصطلحان فقهيان ويقابله .»ًاعترب عاصيا«: Rقوله �

 .صوليانأو
ًومل يكن التكليف ثابتا واقعا«: Rقوله � ً كان اعتقاده خمالفا للواقع ال :أي .»ً

 .ًمطابقا له
ًسمي متجريا«: Rقوله � ّ ويقابله املنقاد، ومها اصطالحان فقهيان  .»ّ

 .ًصوليان أيضاأو
ّهل يدان مثل هذا املكلف املتجري بحكم «: Rقوله �  ًا فالبحث إذ .»العقلّ

 . وفق اآليات الكريمة والروايات الرشيفةّ ال نقيلّعقيل
 .ً التكليف الثابت واقعاأي. »ّاملنكشف للمكلف«: Rقوله �
 .ً مصيبا للواقع:أي. »ًولو مل يكن مصيبا«: Rقوله �
 انكشفت له تكاليف املوىل الثابتة يف :أي .»انكشفت لديه«: Rقوله �

 .الواقع
ّموضوع حق الطاعة هو تكليف ّالقول بأن  :أي .»ّفعىل األول« :Rقوله �

 .املوىل برشط ثبوته يف الواقع
 .يف الواقع: »إذ ال تكليف«: Rقوله �
ّ موضوع حق الطاعة هو انكشاف ّالقول بأن: أي .»وعىل الثاين«: Rقوله �

 . الوًالتكليف سواء كان ثابتا يف الواقع أ
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 .حكم العقلب .»ّفيستحق العقاب«: Rقوله �
ّملجرد انكشاف التكاليف وإن مل تكن ثابتة ، »ورعاية حرمته«: Rقوله �

 .ًواقعا
ّ فإن ّالال من ناحية املفسدة الواقعية، وإ، »من الناحية االحرتامية«: Rقوله �

 .ّاملتجري مل يصدر منه ما فيه مفسدة واقعية
فس املالك الثابت بن، »ّ ـ يستحق العقاب كالعايصًاّفاملتجري ـ إذ«: Rقوله �

 .ًعقال، وهو عدم رعاية حرمة املوىل
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ُ تارة يتعلقُالقطع ّ ِسمى بالعلمُ ويٍدَّ بيشء حمدً : هُ ومثال،ِّ التفصييلّ

ِ املعنيِناء هذا اإلِ بنجاسةُ أو العلمِ الفجرِ صالةِ بوجوبُالعلم َّ. 
ُخرى يتعلقأو ِسمى بالعلمُ، ويِ التعينيِال عىل وجه ِ شيئنيِ بأحدّ ّ 
ّ ما يف ظهر اجلمعة هي إما ٍ صالةِ بوجوبُالعلم: هُ ومثال،ِّمجايلاإل

 يف إحدامها ِ الوجوبِ عىل تعينيَتقدرأن  َ دونُ أو اجلمعةُالظهر
ٍ تعنيِ بدونِينَناء اإلِ أحدِ بنجاسةُ أو العلم،ِبالضبط ّ. 

َونحن إذا حللنا العلم ٌ أنه مزدوجُ نجدَّمجايل اإلّ  ِن العلمِ مّ
 التي ِ األطرافِددع بٍ واحتامالتٍن شكوكِ، ومِ الشيئنيَ بنيِباجلامع
ُيرتدد ِ األولِ، ففي املثالُ بينها ذلك اجلامعّ  ٌ عندنا علمُ يوجدّ

ً خاصةِ الظهرِ صالةِ لوجوب:ِ ما، وعندنا احتامالنٍ صالةِبوجوب ّ، 
ً خاصةِ اجلمعةِ صالةِولوجوب ّ. 

َ يف أن العلمَّشكوال  ٌ منجزِ باجلامعّ َن االحتاملأ، وّ  ٍ طرفِّ يف كلّ
ٌمنجز َ وفقا ملا تقدم؛ً أيضاّ ّ َّ من أن كلً ٌ منجزٍ انكشافّ  مهام كانت ّ
َ منجزيةَّه، ولكنُدرجت ٍ معلقةُغريـ  َعىل ما عرفتـ  ِ القطعّ ّ ،

َومنجزية ٌ معلقةِ االحتاملّ  ِتمكان املوىل يف حاالإ، ومن هنا كان بّ
َ منجزيةَِلبطُ أن يِّمجايل اإلِالعلم  أو ذاك، وذلك ِ هذا الطرفِ احتاملّ

ِ التحفظِ يف عدمِّ الظاهريِبالرتخيص  ِالـط يف إمهـ فقَصـّ، فإذا رخّ
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ُلت منجزيةُ بطِ الظهرِ صالةِ وجوبِاحتامل ْ وظلتِ هذا االحتاملّ ّ 
ُمنجزية ُجزيةا، وكذلك منِ عىل حاهلِ اجلمعةِ وجوبِ احتاملّ  ِ العلمّ
ُّ فإهنا تظلِباجلامع َ أيضا بمعنى أن املكلفً ثابتةّ ّ ّ  َه أن يرتكُ ال يمكنً

 .ً رأساِكلتا الصالتني
َوإذا رخص  ِ اجلمعةِ صالةِ وجوبِ احتاملِ املوىل فقط يف إمهالّ

ُلت منجزيةُبط ْ وظلت،ِ هذا االحتاملّ ُ منجزيةّ َ الباقي كام تقدمّ ّ ،
ِ معا برتخيصنيِ من الطرفنيٍّ يف كلَصِّخرُ املوىل أن يِمكانإوب ً 

ِ املنجزياتُّل كلُ، وهبذا تبطِظاهريني ُ بام فيها منجزيةّ  .ِ باجلامعِ العلمّ

ّ أن منجزيةَ ّ وقد تقدم،ِن القطعِ مٌ فردِ باجلامعَ ّإن العلم: ُوقد تقول َّ  
ٍ معلقةُ غري ِالقطع ُ منجزيةُ، فكيف ترتفعّ  ؟ هناِ باجلامعِ العلمّ

َ إن القطع:ُبواجلوا ُ منجزيتُ الذي تكونّ ٍ معلقةَه غريّ  ُ هو العلمّ
َه، ألن الرتخيصِ يف موردِّ الظاهريِ للرتخيصَ، إذ ال جمالُّالتفصييل ّ 
 ِّ التفصييلِ مع العلمَّ، وال شكِّ الشكِ يف حالةّال إُ ال يمكنَّالظاهري

َّن الشكإ ُ حيثِّمجايل اإلِ العلمِولكن يف حالة  ،ٌ موجودٍف طرِّ يف كلّ
ُ منجزيةُ فتكون،ِّ الظاهريِ للرتخيص ٌفهناك جمال  ِّمجايل العلم اإلّ

ًمعلقة  .ِن الطرفنيِ مٍّ يف كلِّ الظاهريِ الرتخيصِ إحرازِ عىل عدمّ
ِ ثبوتا، وأما مِ النظريةِن الناحيةِهذا م ّ ً إثباتا، ِ الواقعيةِن الناحيةً

َوأنه هل صدر  ِ العلمِن طريفِ مٍّ يف كلٌ ترخيصِن الشارعِ مّ
 . العمليةِصول عنه يف األُ فهذا ما يقع البحث؟ِّمجايلاإل
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 يف الفلسفة مجايليستخدم مصطلحا العلم التفصييل والعلم اإل
ّصول معا، غري أن معنامها يف الفلسفة يرجع إىل البساطة والواأل ، تفصيلً

 .ّوال جمال للتعرض له هنا
ا معنامها يف األصول فريجع إىل الوضوح واإلهبام، حيث يطلق ّوأم

ّالعلم التفصييل عىل العلم والقطع إذا تعلق بيشء حمدد وواضح، ومثاله ّ :
ّناء املعني، ففي املثال العلم بوجوب صالة الفجر، والعلم بنجاسة هذا اإل

 »الوجوب« عندنا علم وقطع بحكم  ـ وهو مثال للحكم التكليفي ـّاألول
ال فعىل نحو التعيني والتحديد » صالة الفجر«ّكام عندنا علم بمتعلقه وهو 

 .ّترديد وال شك يف ذلك

  حيث عندنا علم ـ وهو مثال للحكم الوضعي ـوهكذا يف املثال الثاين
 ّ وال شك يف،ّناء املعنيّ بالنجاسة، كام عندنا قطع بمتعلقها وهو اإلوقطع
 .ذلك

 

ّمجايل فيطلق عىل العلم والقطع إذا تعلق بأحد شيئني ال العلم اإلّوأما 
ّ إما ،العلم بوجوب صالة ما يف ظهر اجلمعة: عىل وجه التعيني، ومثاله

 .ين بدون تعينيءصالة الظهر أو صالة اجلمعة، والعلم بنجاسة أحد إنا
 حووضو عندنا علم وقطع ـ وهو مثال للحكم التكليفي ـ ّففي املثال األول
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ّونشك يف  ـ)١(ـ وجوب إحدى الصالتني» الوجوب« هو ّبحكم رشعي

 ؟هو صالة اجلمعة أم صالة الظهر ليوم اجلمعةأ» الواجب«ّمتعلقه وهو 
 حيث عندنا علم  ـ وهو مثال للحكم الوضعي ـوهكذا يف املثال الثاين

ّين ـ غري أننا نرتدد ءناـ نجاسة أحد اإل» النجاسة«وقطع باحلكم وهو  ّ
  ذاك؟مهو هذا االناء أأّ يف متعلقه، ّونشك

ّ يتبني أن العلم اإلمجايل مكون منوبذلك ّ  : أمرينّ
 ،ّ ـ العلم باجلامع بني الشيئني، كالعلم بأصل الوجوب يف املثال األول١

 .وبالنجاسة يف املثال الثاين، وهذا هو منشأ العلم والوضوح
 صالة حتامال ـ شكوك واحتامالت بعدد أطراف اجلامع، ومثاهلا ا٢

ناء أو ذاك يف املثال الثاين،  ونجاسة هذا اإل،ّالظهر أو اجلمعة يف املثال األول
ّوهذا الشك والرتدد يف متعلق احلكم يف املثالني هو مصدر اإل ّ هبام مجال واإلّ

 .مجايلوعدم الوضوح يف العلم اإل

 

فع اإلشكال الذي قد يثار مجايل يمكن دّوباتضاح حقيقة العلم اإل
 مجايلّإن العلم اإل: مجال فيه، إذ قد يقالبخصوص اجلمع بني العلم واإل

 مجال وهو عدم وضوحّ ويتضمن اإل،ّيتضمن العلم وهو وضوح وانكشاف
  مجع بني املتهافتني؟ّالوإهبام، فكيف أمكن اجلمع بينهام، وهل هذا إ

هبام ، ال وضوح وجهة لإلمجايل جهتني، جهة للّإن للعلم اإل: وجوابه
 .جهة واحدة، لكي يقال باجتامع املتهافتني فيه

 الصالتني يف ظهر يوم اجلمعة، ىحدإمجايل بوجوب ففي مثال العلم اإل
                                                           

ّمة حممدأّال كليهام ألن املجمع عليه يف ) ١(  .ّ أن الصلوات اليومية مخس فقط1ّ
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ّنرى أن العلم والوضوح والقطع قد تعلق بأصل احلكم وهو  » الوجوب«ّ

اجلامع بني وجوب الظهر ووجوب اجلمعة، وهذه هي اجلهة األوىل يف 
ّهبام وعدم الوضوح الناتج من الشك مجال واإلّمجايل، كام أن اإلم اإلالعل

ّواالحتامل قد تعلق بمتعلق احلكم وهو  ّوخصوصياته أي تعلق » الواجب«ّ
هي صالة اجلمعة أم صالة وهل  اجلمعة، من يومبالصالة يف وقت الزوال 

هات فيه ّمجايل، وبتعدد اجلالظهر؟ وهذه هي اجلهة الثانية يف هذا العلم اإل
ّهبام، وأما لو  والوضوح واإل،مجالأمكن اجلمع ـ بال حمذور ـ بني العلم واإل

 . جهة واحدة لكان لإلشكال السابق وجهّالمجايل إمل تكن للعلم اإل

 
 وشكوك بعدد األطراف التي ، علم باجلامع:مجايل إىلّينحل العلم اإل

 .ك اجلامعّيرتدد بينها ذل
 التنجيز والترخيص في العلم بالجامع

ّالعلم باجلامع منجز عىل كل حال، أما عىل مسلك املشهور أي ّإن  ّ قبح «ّ
ّ فألن احلجية واملنجزية الزم ذايت؛» بال بيانالعقاب ّ ّ ّ وأما ، للعلم والقطعّ

ّ فألن احلجية واملنجزية من لوازم انكشاف أمر ؛»ّحق الطاعة«عىل مسلك  ّ ّ
ّوىل، والعلم والقطع يمثل هذا االنكشاف بدرجته التامةامل ّ. 

ّثم إن نزع احلجية عن العلم باجلامع والرتخيص فيه وفق مسلك  ّ قبح «ّ
ّمستحيل عقال، ألن احلجية الزم ذايت»  بال بيانالعقاب ّ ّ ، واملفروض  للعلمً

 . عليه البيان والعلمّ اجلامع قد تمّأن
، فهو ما »ّحق الطاعة«وفق مسلك   ورود الرتخيص عن اجلامعّوأما

 ّبعد أن نتبني أمر التنجيز والرتخيص يف أطراف العلمضح جوابه ّسيت
  . وفق هذا املسلكاإلمجالی
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  »قبح العقاب«التنجيز والترخيص في األطراف على مسلك 
قبح «مجايل عىل أساس مسلك ّ تنجز أطراف العلم اإل فی عدمّك شال
، ومع وال يوجد فيها قطع وعلم وبيانكة ّ ألهنا حمتملة ومشكو؛»العقاب

ّص فيها مجيعا، ألن يخالرتّذلك فإن أصحاب هذا املسلك يقولون باستحالة  ً
ّذلك يؤدي إىل إبطال منجزية العلم باجلامع من رأس، ومنجزية هذا العلم  ّ ّ

 .ّ له ويستحيل أن تنفك عنهّعىل رأهيم الزم ذايت
أي مل تكن ـ بيان يف هذه األطراف إذا مل يكن هناك : ولنا أن نتساءل هنا

ومل يكن » قبح العقاب«تشملها قاعدة مل فكيف ـ  هبا ًامعلومة ومقطوع
 ًمكان الرتخيص فيها مجيعا؟باإل

 ّ لتبنيهمّالّمن الواضح أن هذه املشكلة مل تنشأ ألصحاب هذا املسلك إ
 . لهّالزم ذايتّأهنا ّ احلجية بالقطع واختصاص

 »حق الطاعة«األطراف على مسلك التنجيز والترخيص في 

ّفإن التنجيز يشمل كل انكشاف » ّحق الطاعة«ّوأما عىل مسلك  ًقطعا ـ ّ
ًكان أو ظنا أو احتامال ً مجايل  وعىل هذا األساس تكون أطراف العلم اإل ـّ

ًاملشكوكة واملحتملة مجيعا منجزة، كام كان العلم باجلامع بينها منجزا أيضا،  ً ًّ ّ
ّ ـ لكوهنا مشكوكة ـ معلق عىل عدم ورود ترخيص ظاهريّغري أن تنجيزها ّ 

ًمكان املوىل ـ مثال ـ يف مثل العلم بوجوب إعىل اخلالف من املوىل بشأهنا، فب
ّصالة اجلمعة أو ظهر يوم اجلمعة أن يرخص يف احتامل صالة الظهر فقط، 

ّمجايل حمفوظا من خالل تنجز الطرف اآلخر ويبقى بذلك تنجيز العلم اإل ً
مكانه أن يرخص يف احتامل صالة اجلمعة فقط فيبقى إي صالة اجلمعة، وبأ

ّمجايل منجزا من خالل تنجز الطرف اآلخرالعلم اإل ًّ. 
ًكام أنه ال مانع من أن يرخص املوىل يف طريف هذا العلم املحتملني معا،  ّ ّ
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ّأي يف صاليت اجلمعة والظهر، ألن ورود مثل هذا الرتخيص الظاهري  فيهام ّ

 .ً موجود فيهام معاهوّالشك، و تاج إىل أكثر من وجودال حي
ّغري أن الرتخيص يف كل أطراف العلم اإل ّمجايل يؤدي إىل إبطال منجزية ّ ّ

العلم باجلامع من رأس، والعلم باجلامع فرد من أفراد القطع الذي قلنا عنه 
ّسابقا بأن منجزيته غري معلقة عىل يشء، فكيف  ّ ّ رود ته بوّزيّيمكن رفع منجً

 ؟الرتخيص فی كال طرفيه
ّإن التالزم وعدم االنفكاك خيتص : ًجابة عىل هذا السؤال يقال عادةلإل ّ

ّ تبعا لوجود الشك يف أطراف ؛مجايلبحالة العلم والقطع التفصييل ال اإل ً
ّمجايل التي متكن املوىل من جعل احلكم الظاهريالعلم اإل  عىل اخلالف فيها، ّ

 . يف العلم التفصييلّ مثل هذا الشكدوعدم وجو
ّإن احلجية واملنجزية للعلم : ولبيان هذا املطلب بصورة أوضح نقول ّ ّ

ّمل تنشأ من املالزمة الذاتية بني العلم واحلجية » ّحق الطاعة«عىل مسلك 
ّ هي ناشئة من حق الطاعة للموىل، وللموىل كل احلق يف التنازل عن ّوإنام ّّ

 التكاليف املحتملة والتكاليف ّمكانه أن يرخص يفإ فب،ّحقه متى شاء
، وال حمذور )١( عىل اخلالفّاملقطوعة عىل السواء من خالل حكم ظاهري

وليس هناك سبب يمنع من ،  إذا نشأ املحذور من سبب آخرّاليف ذلك، إ
ّمجايل كلها، ألن مثل  عىل اخلالف يف أطراف العلم اإلّجعل احلكم الظاهري ّ

ً والشك موجود فيها مجيعا،ّن وجود الشكهذا احلكم ال حيتاج إىل أكثر م ّ. 
ّوأما بالنسبة إىل العلم التفصييل، فإن حق املوىل يف  ّ  وإن تهّزيّرفع منجّ

ّ أن املنجزية ال تنفك عنه، الستحالة وصول احلكم ّالًكان حمفوظا، إ ّ ّ
                                                           

ّتكرر القول أن الرتخيص البد أن يكون من خال) ١( ّ ، وذلك ّ ال واقعيّل حكم ظاهريّ
ّملا عرفنا سابقا من أن األحكام التكليفية الواقعية متضادة فيام بينها، فيستحيل اجتامعها ّ ً. 
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ّ عىل اخلالف إىل املكلف القاطع بالقطع التفصييل، ألنه يرى أن ّالظاهري ّ ّ
ًحلكم خاص بالشاك، وهو قاطع فال يشمله أصال وأبدامثل هذا ا ً ّ  بعبارة .ّ
ّال وجود للشك يف نفس القاطع بالعلم التفصييل لكي يمكن جعل : أخرى

، فيكون  ولو جعل الستحال وصوله إليه،ّ عىل اخلالف بحقهّحكم ظاهري
ًترشيعه فی حقه لغوا لعدم   .كونه هو املخاطب به لتفاته إىلاّ
ّ أن املنجزية يف حالة العلم اإلوهكذا نخلص إىل ّمجايل معلقة عىل عدم ّ

ّالرتخيص فيها حاهلا حال منجزية الظن واالحتامل  عن فيمكن انفكاكها ،ّ
ّ بينام منجزية العلم التفصييل غري معلقة عىل يشء وال يمكن ،مجايلالعلم اإل ّ
ّأن تنفك عنه، وعىل هذا فالبد من تقييد القطع والعلم يف عب ٍبحال ّارة السيد ّ
ّإن منجزية القطع غري معلقة بل ثابتة عىل اإل(: ّ املتقدمةRالشهيد ّ )  طالقّ

 .مجايلبالقطع والعلم التفصييل دون القطع والعلم اإل

 

ّانتهينا سابقا إىل أن منجزية العلم اإل ّ ـ ً بناء عىل مسلك املشهور  ـمجايلً
ّ ألن ذلك ،ّل أطراف هذا العلمّالزمة ويستحيل أن يرخص املوىل يف ك

 .ّيؤدي إىل انسالخ الذايت عن ملزومه وهو حمال

ّفإن منجزية العلم اإل» ّحق الطاعة«ّوأما عىل مسلك  ّمجايل معلقة عىل ّ
مكان إّ وإن ب عىل اخلالف يف أطرافه مجيعهاّظاهريالعدم ورود الرتخيص 

 .طهفر رشوا لتوّاملوىل أن جيعل مثل هذا الرتخيص الظاهري

ًهذا كله عىل مستوى البحث النظري ثبوتا  مكان عىل مستوى اإل: أيـ ّ
ّ غري أن جمرد ثبوت  ـمكانوعدم اإل  .ًمكان يشء ال يعني وقوعه فعالإّ

ومن هنا احتجنا إىل بحث آخر يف هذا املوضوع من الناحية الواقعية 
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ّ وقع فعال بحيث رخص الشاهلّ أي من ناحية أن هذا األمر ،ًإثباتا رع يف ً

مجايل وارتفع العلم باجلامع من ّبعض املواضع يف كل أطراف العلم اإل
ّهذا ما سيتعرض له املصنف ؟رأس، أم مل يقع مثل هذا الرتخيص ّR يف 

 .إن شاء اهللا تعاىلً، وسوف نقف عنده تفصيال األصول العملية 
 

ّإذا حللنا العلم اإلمجايل نجد أنه مزدوج«: Rقوله � يف هذا القول دفع  .»ّ
ًأن العلم اإلمجايل إذا كان علام فهو انكشاف : ّلإلشكال الذي ملخصه ّ

ًووضوح وإذا اتصف باإلمجال فهو مبهم، فكيف يكون الوضوح إهباما؟ ّ 
مها منكشفة احدإ: ّإن العلم اإلمجايل مزدوج وله جهتان: فيقال يف اجلواب
ّصب عىل ذات اجلهة نكشاف والوضوح منّ ال أن اال،واألخرى جمملة

ّواملحل الذي انصب عليه اإلمجال واإلهبام ّ. 

ّوال شك يف أن العلم باجلامع منجز«: Rقوله � ّ  :عىل رأي كال املسلكني .»ّ
 .»قبح العقاب بال بيان«و » ّحق الطاعة«
ّوإن االحتامل يف كل طرف منجز«: Rقوله � ّ » ّحق الطاعة«وفق مسلك  .»ّ

 .» بال بيانقبح العقاب«فقط دون مسلك 
ّظلت منجزية الباقي كام تقدم«: Rقوله � ّ ّ ظلت منجزية العلم باجلامع :أي .»ّ ّ

 .ّثابتة لبقاء منجزية احتامل اآلخر
ًمكان املوىل أن يرخص يف كل من الطرفني معاإوب«: Rقوله � ّ ّلوجود الشك  .»ّ

 .ّ عىل اخلالف مع وجود الشكّفيهام وال حمذور من جعل احلكم الظاهري
ّاجلواب املذكور هو عىل مستوى احللقة الثانية، وأما  .»واجلواب«: Rقوله �

ًعىل مستوى احللقة الثالثة فسنرى أن العلم التفصييل معلق أيضا،  ّّ
 .ّ موكول إىل حملههوتفصيل
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ُتارة حيكم ُ مثال فيقطعِ اخلمرِ بحرمةُ الشارعً ُ املكلفً  ِ باحلرمةّ

ٌ بأن هذا مخرُويقطع َ منجزا عليه كام تقدمُ التكليفُصبحُ، وبذلك يّ ّ ً ّ ،
ُسمى القطعُوي  بالنسبة إىل تلك ِّ الطريقيِ يف هذه احلالة بالقطعّ

ُ ألنه جمردِاحلرمة ّ  يف ٌ وتأثريٌ عنها وليس له دخلٍ وكاشفٍ طريقّ
َها واقعا، ألن احلرمةِوجود  َ قطعٌ، سواءٍ حالِّ عىل أيِ للخمرٌ ثابتةًّ

ُاملكلف ٌ بأن هذا مخرّ  . أو الّ

ُ بأن ما تقطعُ الشارعُوأخرى حيكم ٌ بأنه مخرّ  ُ فال حيرم،ٌ حرامّ
ُ املكلفَ إذا قطعّال إُاخلمر ٌ بأنه مخرّ  ِ يف هذه احلالةُى القطعَّسمُ، ويّ

ٌ، ألنه دخيلِّ املوضوعيِبالقطع  ،ِا للخمرِ وثبوهتِ احلرمةِ يف وجودّ
 .ِحرمة للِ املوضوعِفهو بمثابة
ُ إنام يُوالقطع ُنجزّ ً إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه، َ التكليفّ ً
َّألن منجزي ّ ِته إنام هي من أجلّ ُه، وهو إنام يكشفِتَّ كاشفيّ ُ عام يكونّ ّ 

ُقطعا طريقيا بالنسبة إليه، وأما التكليف ّ ً  ُ القطعُ الذي يكونً
ِموضوعا له ودخيال يف أصل ً ُه، فهو ال يتنجزِ ثبوتً ، ِ بذلك القطعّ

ِ املتقدمِففي املثال ً باخلمرية منجزاُ القطعُ ال يكونِّ املوضوعيِ للقطعّ ّ  
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ُ، ألنه ال يكشفِللحرمة ِّ عنها وإنام يولّ  َ احلرمةُزِّها، بل الذي ينجُدّ
ٍع  قطُّ كلُزِّنجُ، وهكذا يِ اخلمريةِ مقطوعِ بحرمةُ القطعِاملثال يف هذا

ُقا إليه من التكاليف دون ما يكونً كاشفا عنه وطريُما يكون ً 
ِّموضوعا ومول  .له من األحكام ًداً

ُوقد يتفق ٍا بالنسبة إىل تكليفّي واحد طريقٌ قطعَ أن يكونّ ً ،
ٍا بالنسبة إىل تكليفّوموضوعي  ُ املوىل اخلمر:، كام إذا قالَ آخرً

 َعّه، فإن القطُ عليه بيعُمُ فيحرِ اخلمرِ بحرمةَ من قطع:ّ، ثم قالٌحرام
 ٌ وقطع،ِ اخلمرِ بالنسبة إىل حرمةٌّ طريقيٌ قطعِ اخلمرِبحرمة

 . اخلمرِ بيعِ بالنسبة إىل حرمةٌّموضوعي
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ّيقسم العلم والقطع إىل تفصييل ، وذلك بلحاظ الوضوح ّ وإمجايلّ
ّواإلهبام، كام يقسم إىل طريقي ًا إىل احلكم أو  بلحاظ كونه طريقّ وموضوعيّ

 .ًداخال يف موضوعه
ًيكون كاشفا عن متعلقه وطريقا إىل املكشوف هوما  :القطع الطريقيف ًّ

طريق إىل ّتهيأ  فاملاء املوجود يف مكان ما، قد ي.وال دخل له يف وجوده
 ولكن املاء يف كلتا ، مثل هذا الطريقّتهيأاكتشافه والقطع بوجوده وقد ال ي

 وعدمأ، الكاشف عنه الطريق وجودّتأثر وجوده باحلالتني موجود وال ي
 .وجوده

حكم » اخلمر حرام«ّ فحكم الشارع بأن ،وهكذا يف األحكام الرشعية
ّ موجود يف الرشيعة، وحينام يقطع املكلف بأن هذا مخر، ويقطع بأنه ّرشعي ّ ّ
ّ فإن قطعه هذا يكون طريقا إىل احلكم الرشعي،حرام ً  آخر، ًيئا فقط ال شّ

موجود وثابت يف الواقع سواء قطع به » اخلمر حرام «ّكم الرشعيّألن احل
وليس له للكشف عنه ً يف كونه طريقا ّالّاملكلف أو مل يقطع، وال دور للقطع إ

 .إجياده، ومن هنا يصطلح عىل هذا القطع بالقطع الطريقي ب ةعالق
ّن األحكام الرشعية الواقعية ثابتة يف حق اجلميعإ:  قالوالذا  هبا  العامل؛ّ

ًال فرق، وال يكون للعلم واجلهل هبا أثر يف إجيادها واقعا، ب ،واجلاهل هبا
الذين مل يسمعوا  ـ حتى ّفالصالة واجبة وثابتة يف حق غري املسلمني

  ـعزولة عن العلم املوأنائية الناطق املاملوجودين يف كباإلسالم وال بأحكامه 
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جهل اجلاهلني وعلم العاملني ف. )١(كوجوهبا وثبوهتا عىل املسلمني العاملني هبا

 وال  بوجوب الصالة يف الرشيعةّوجود أصل احلكم الرشعييف ال دخل له 
  .ّيؤثر عليه

ّ يكون دخيال يف إجياد متعلقه وحتقق فهو ما :وأما القطع الموضوعي ّ ً
 . وإجياده)٢(موضوعه

ّ أن موضوع احلكم )٣(ّمر بنا يف احللقة األوىل: لتوضيح هذا نقول
ّ هو جمموعة األشياء التي تتوقف عليها فعلية احلكم أي ثبوته يف ّرشعيال

ّحق هذا املكلف أو ذاك إذا  «:وقوله» ّإذا استطعت فحج«:  فقول الشارع،ّ
ّيدل عىل أن املكلف ال يوجد يف حقه حكم بوجوب » ِّزالت الشمس فصل ّّ ّ
ة والزوال ستطاع وال بوجوب الصالة قبل الزوال، فلال،ّاحلج إذا مل يستطع

ّ ـ مدخلية يف وجود احلكم وثبوته يف حق املكلفًاـ إذ ّ فهام من مكونات ،ّ
ّموضوع احلكم اخلاص هبام، ويكون دورمها هبذا اللحاظ كدور القطع 

ّإذا قطعت بأن السائل «: املوضوعي يف إجياد موضوعه، فقول الشارع
ًن القطع قد أخذ قيدا يف مأ يوضح» الفالين مخر، فهو حرام وضوع احلكم ّ

                                                           
ّالبد من االلتفات هنا إىل أن حديثنا هو حول وجود احلكم الرشعي يف أصل ) ١( ّ

ّالرشيعة ال يف كونه منجزا يف حق اجلاهل القارص الذي ال يعلم به، ً ّ وأنه ال عذر له ّ
 .ّومستحق للعقوبة فيام لو مل يمتثله

، »احلرمة« عندنا حكم هو ، يوجدً مثال)حرمة رشب اخلمر(كـ يف احلكم الرشعي ) ٢(
، »الرشب«ّمتعلق للحكم ـ أي للحرمة ـ وهو و ،»اخلمر«وموضوع للحكم هو 

 قد يطلق عىل املوضوع، ومن هناّينصب ّ واملتعلق ،ّ عىل املتعلقّفاحلكم ينصب
ًاملوضوع ـ أيضا ـ عىل متعلق احلكم، كام قد يطلق عىل متعلق احلكم مبارشة، وال  ّ ّ ً

 . من خالل القرائنّاليعرف املراد ـ حينئذ ـ إ
 .١٥٦ص: وىل احللقة األ،صولدروس يف علم األ) ٣(
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ً املوضوع مقيدا، ومن الطبيعفيكون ،»تهّالسائل املقطوع بخمري«وهو   أن يّ

ّ، كام أن من الطبيعي »القطع« بوجود قيده وهو ّالّال يوجد املوضوع املقيد إ
 بعد وجود ّالًـ بناء عىل تعريف موضوع احلكم ـ أن ال يوجد احلكم إ

ـ أي احلرمة ـ وإجياده موضوعه، فأصبح للقطع مدخلية يف ثبوت احلكم 
 لالستطاعة والزوال ّ أن كام، وذلك بسبب إجياده ملوضوعه،وتوليده

مدخلية يف إجياد موضوع احلكم املرشوط هبام وبالتايل إجياد احلكم نفسه، 
ّ، ال أنه فال حيرمحرم عليك، وإن مل تقطع ، ّفلو قطعت بأن ذلك السائل مخر

 .حرام وأنت ال تعلم به
 ومن  ـقطعكف ،ّال وجود للحكم يف حقك قبل القطع: بعبارة أخرى

ًولد لك حكام بحرمة هذا السائل يف ـ ّخالل إجياده ملوضوع احلكم املقيد به  ّ
ًحقك، وأما عدم قطعك بخمريته فإنه جيعله حالال لك،  ّ ّ  بمثابة ًافالقطع إذّ

 . بالقطع املوضوعييّ، ولذا سمّاملوضوع للحكم الرشعي

 

ّن أّن القطع الطريقي هو القطع الكاشف عن احلكم وأًذكرنا سابقا 
ًالقطع املوضوعي هو القطع املولد للحكم، هذا أوال ّ ّ. 

ّننا بينا يف بحث احلجية إ: ًوثانيا ّ ّن احلجية ثابتة للقطع من باب أّ ّ
 ّكاشفيته، ولذا ال معنى ألن يكون القطع حجة يف املوارد التي ال يكون

 .ًكاشفا فيها
ّإن القطع املنجز واحلجة هو القطع الطريقي ألجل : ًبناء عىل هذا نقول ّ ّ

ّكاشفيته ال القطع املوضوعي الذي يتدخل يف حتقق املوضوع الذي يرتتب  ّ ّ
ّلو قلنا بأن هذا القطع ينجز تكليفه وحكمه فّعليه بعد ذلك حتقق احلكم،  ّ

ًأيضا، لكان اعرتافا ا سبق مل ؛جود موضوعه وهو حمال بوجود احلكم قبل وً
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 .)١(بيانه يف احللقة األوىل
ّ يكون جمرد حتقق االستطاعة ال» ّإذا استطعت فحج«: ففي قول املوىل ّ

ّكافيا يف وجوب احلج عىل املكلف ّ فإذا وضوع احلكم، ملئ ّهيّوإنام هو م ،ً
ّاحلكم ـ أي وجوب احلج عىل املستطيع ـ تنجز يف حقب ّاملكلفقطع   .هّ

ّ يتضح أن القطع باخلمرلكوبذ ّما تقطع بأنه «:  يف مثل قول الشارعيةّ
ً يكون منجزا للحرمة، ال» مخر حرام   ئ موضوع هذا احلكم ّ هييوإنامّ

هو القطع بـ فّا الذي ينجز هذا احلكم ّمأـ كاالستطاعة يف املثال السابق ـ و
احلكم ّألن القطع يف هذه احلالة طريق إىل » ّأن مقطوع اخلمرية حرام«

ّ فيكون منجزا بسبب كاشفي؛وكاشف عنه  .تهًّ

 

ًقد يكون القطع طريقيا وموضوعيا يف آن واحد، ففي قول املوىل ً :
ّنجد أن » من قطع بحرمة اخلمر حيرم عليه بيعه«: ّثم قوله» اخلمر حرام«

ّوأن موضوع احلكم  ،حرام: اخلمر، وحمموله هو: ّموضوع احلكم األول هو
فلو قطع . حرمة بيع اخلمر: من قطع بحرمة اخلمر، وحمموله هو: الثاين هو

ّاملكلف باخلمر وقطع باحلرمة تنجز احلكم األول يف حقه، وأما لو قطع  ّ ّ ّ ّ
ّباخلمر وحرمته يف احلكم الثاين فإنه سيكون قد هي  املوضوع حلرمة بيع أّ

  .ّز هذا احلكم يف حقهّاخلمر، وسيحتاج إىل قطع آخر لكي يتنج
ّ صح القول بأن القطع بحرمة اخلمر بالنسبة إىل احلكم األول قطع لذاو ّّ
ّ ألنه نجزه، وبالنسبة إىل احلكم الثاين قطع موضوعيّطريقي ّ ّ ألنه هي؛ّ  أّ

 .املوضوع حلرمة بيع اخلمر

                                                           
 .١٥٨ـ ١٥٧ص: وىل احللقة األ،صولدروس يف علم األ) ١(
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ّفيقطع املكلف باحلرمة ويقطع بأن هذا مخر«: Rقوله �  يقطع باحلكم :يأ .»ّ
 .ويقطع باملوضوع

ًوبذلك يصبح التكليف منجزا«: Rقوله �  وال ، التكليف املقطوع به:أي .»ّ
عىل ـ ّيعني رضب املثال بالقطع اختصاص املنجزية به، بل هي تشمل 

 .حتامل، كام سبق بيانه واالّ موارد الظن الطاعة ـّمسلك حق
ّكلف بأنه مخر إذا قطع املّالفال حيرم اخلمر إ«: Rقوله � ّ إن :بعبارة فلسفية .»ّ

أي (حيثية تقييدية يف املوضوع، فإذا انتفى وجود القيد كالقطع أخذ 
 وانتفى ، وهو مقطوع اخلمرية)أي املوضوع(ّ انتفى وجود املقيد )القطع

 ومن هنا كان ،)أي حرمة مقطوع اخلمرية(ًتبعا لذلك وجود احلكم 
ًدا للحكم ال كاشفا عنهّالقطع مول ً. 

ومع عدم املوضوع ال وجود  .»فهو بمثابة املوضوع للحرمة«: Rقوله �
 .للحكم

ّألن منجزيته إنام هي من أجل كاشفيته«: Rقوله � ّ  ـ للقطع ًاّفاملنجزية ـ إذ .»ّ
 ال للقطع املوضوعي الذي ال كاشفية ،ّالطريقي ألنه كاشف عن احلكم

 .د لهّ هو موجد ومولّوإنامله عن احلكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٦٥ _________________________________________________________التمهيد
 

 

 

 
ِ املنجزيةُ غريِ يف القطعٌ ثالثٌ جانبَوهناك ِ واملعذريةّ  ُ، وهو جوازّ

 . إىل املوىلِ املقطوعِ احلكمِإسناد
َ أن املنجزية: ذلكُوتوضيح ّ َ واملعذريةّ  ،ِّ العميلِ باجلانبِ ترتبطانّ

َإن القطع: ُفيقال ٌ منجزِ باحلرمةّ َّ بمعنى أنه البد، هلاّ  أن ال ِ للقاطعّ
َن القطعإه، وِ بحرمتَ ما قطعَيرتكب ٌ معذرِ احلرمةِ بعدمّ  عنها، ّ

َبمعنى أن له أن يرتكب  ِ احلرمةُ وهو إسنادُ آخرٌ وهناك يشء.َ الفعلّ
َها إىل املوىل، فإن القطعِنفس  ِ إسنادِ جوازإىلّ يؤدي ِ اخلمرِ بحرمةّ

ّ ألنه ؛َ اخلمرَمَّ حرَ الشارعّنإ: ُ القاطعَ إىل املوىل، بأن يقولِاحلرمة
 .ٍ بال علمَ القولَمَّ، وحرٍ بعلمِ يف القولُ الشارعَنِ، وقد أذٍ بعلمٌقول

 ِ والقطعِّ الطريقيِ القطعَ بنيِاه من التمييزّبينـّ فيام ِرُّوبالتدب
ُ يتضحِّاملوضوعي َ أن القطعّ  ٌ قطعِ اإلسنادِ إىل جوازِ بالنسبةّ
 يف َذِخُ أٌّ رشعيٌ حكمِ اإلسنادَ جوازّ ألن؛ٌّ ال طريقيٌّموضوعي
 . إىل املوىلُسندُ بام يُه القطعِموضوع
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ّذكرنا أن القطع عىل قسمني موضوعي ّإن جانبي : ، وقلناّ وطريقيّ

ّاملنجزية واملعذرية ثابت ّ للقطع الطريقي ال املوضوعي، ونريد أن نبني هنا انّ
 وهو جواز إسناد احلكم ،ًيقي أيضا آخر ثابت للقطع الطرًاّأن هناك جانب

 .املقطوع به بالقطع الطريقي إىل املوىل

 

ّ فإنه جيوز له ،»اخلمر حرام«:  القائلّباحلكم الرشعيّاملكلف إذا قطع 
ّإن الشارع حرم اخلمر: أن يسنده إىل الشارع فيقول ّ ألنه قول استند فيه عىل ؛ّ

ر مثل هذا احلكم من الشارع، وقد أذن الشارع يف القطع والعلم بصدو
 .ّالقول بعلم وحرم القول بال علم

ًهذا لوجدناه حكام رشعيا يمكن » جواز اإلسناد«ّولو دققنا النظر يف  ً
ًما تقطع به من األحكام قطعا طريقيا جيوز إسناده «: صياغته بالشكل التايل ً

وهو مشابه ملوضوع » مما تقطع به من األحكا«:  فموضوعه،»إىل املوىل
كام هو واضح ـ ـ  والقطع يف املثالني ،»ما قطعت بخمريته فهو حرام«احلكم 

َّ ألنه تدخ؛ّ ال طريقيّقطع موضوعي ل يف إجياد موضوع احلكم وبالتايل يف ّ
 .توليد احلكم ال يف الكشف عنه

ّن القطع يف كل حكم رشعيإ:  يمكننا القوللذاو ّ  ّ هو قطع طريقيّ
ّ إىل ذات احلكم املقطوع به ألنه ّيف آن واحد، فهو قطع طريقي ّوموضوعي

 إىل جواز إسناد ذلك احلكم إىل الشارع ّيكشف عنه، وهو قطع موضوعي
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ّألنه يتدخل يف إجياد موضوع حكم جواز اإلسناد هذا  فالقطع بوجوب .ّ

ّالصالة ـ مثال ـ قطع طريقي ّ بالنسبة إىل هذا الوجوب ألنه كاشف عنه، ً
ّإن وجوب الصالة «:  بالنسبة إىل احلكم الذي يقولّع موضوعيوهو قط

ّ ألنه داخل يف حتقق موضوعه؛»املقطوع به جيوز إسناده إىل املوىل ّ. 

 

ّيوفره لنا القطع املوضوعي ال الطريقي  »جانب ثالث يف القطع«: Rقوله �
 .وهو جواز اإلسناد

 . املقطوع بالقطع الطريقي:أي. »إسناد احلكم املقطوع«: Rقوله �
ً تتطلب من املكلف موقفا عمليا :أي .»ترتبطان باجلانب العميل«: Rقوله � ً ّ ّ

 .قباهلا
 .»ّ ال طريقيّسناد قطع موضوعيّإن القطع بالنسبة إىل جواز اإل«: Rقوله �

ّوأما بالنسبة إىل احلرمة فهو قطع طريقي ّ. 
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َاتضح ُ مما ذكرناهّ ُّ أن تنجّ  ِ من شؤونَا كانّ ملِ املقطوعِ التكليفَزّ
 ما َّ كلُ له يشملِ الطاعةُّ حقَه، وكانَ للموىل سبحانِ الطاعةِّحق

ُنكشافا احتامليا، فاملنجزيةاه، ولو ِ من تكاليفُينكشف ً  ليست ًا إذًّ
ًخمتصة ه، وإن ُ مهام كانت درجتٍنكشافا َّ كلُ، بل تشملِ بالقطعّ

ً مؤكدةُصبحُ تِكانت بالقطع ٍ معلقةَ وغريّ َ كام تقدمّ ّ. 

ُوخالفا لذلك مسلك َ املنجزيةَن افرتضَ مً َ واحلجيةّ ً الزما ذاتيا ّ ً
َّ، فإنه ادِللقطع  َ وال علمَ ال قطعُ، فحيثِ القطعِّ من خواصّ أهناىَعّ

َال منجزية ٍ منجزُ فهو غريِ واليقنيِ بالقطعْ مل ينكشفٍ تكليفُّ، فكلّ ّ 
َميُ عليه، وسُ العقابُّوال يصح  بال ِبح العقابُق« ِ ذلك بقاعدةّ

ٌ، وفاته أن هذا يف احلقيقة حتديدٍ وعلمٍ أي بال قطع»ٍبيان  ملولوية ّ
 .ً له رأساِ الطاعةِّاملوىل وحق

ُ حيددِوهذان مسلكان  ِ من املسائلٍ يف كثريَ منهام الطريقٌّ كلّ
ِاملتفرعة ِغايرا من الناحية مًاهجللفقيه منُح ّ، ويوضّ  ِ ملنهجِ النظريةً
 .ِ اآلخرِاملسلك

َسمي املسلكُون  َ واآلخر،»ِ الطاعةِّحق «ِ بمسلكَ املختارّ
 .»ٍ بال بيانِ العقابِبحُق «ِبمسلك
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ّمكان تلخيص البحث السابق وبيان الفوارق املهمة بني مسلك باإل
 :ّومسلك السيد الشهيد الصدر بالشكل التايلاملشهور 

 

 :ّ أنذهب املشهور إىل
ّاحلجية الزم ذايت  ـ١ ّ ولذلك ال حجية للظن ، للقطع والعلم والبيان فقطّ ّ

 .واالحتامل
ّ ـ معنى اللزوم الذايت بني احلجية والقطع هو استحالة انفكاك احلجية عن ٢ ّ

ًالقطع والعلم سواء كان تفصيليا أو إمجاليا  نعم، لو زال القطع والعلم .ً
 .ّلزالت احلجية

ّ ـ بناء عىل أن احلجية الزم ذايت٣ ّ ّ حيسن العقاب مع القطع ّإنه  للقطع، فً
ّوالبيان ويقبح العقاب مع عدم البيان، أي يقبح العقاب مع الظن 

» قبح العقاب بال بيان«ّواالحتامل، ومن هنا سمي هذا املسلك بمسلك 
 .»حسن العقاب مع البيان«بـ ًمكن تسميته أيضا يو
ّ ـ عىل هذا األساس ـ أيضا ـ يقبح عقاب املكلف يف حالة قطعه بعدم ٤ ً

ًالتكليف ويعد معذورا ّ ألن القطع بعدم التكليف عدم علم وعدم بيان ؛ّ
 .»قبح العقاب بال بيان«: ًفيكون داخال حتت قاعدة

 

 : إىلRدرّوذهب السيد الص
ّاحلجية ختتص بتكاليف املوىل ال كل ّأن  ـ ١ ّ  فهي مستندة إىل مبدأ ،مرآّ
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ّ فهي ثابتة يف كل تكاليف املوىل املنكشفة وبأيلذا و،ّحق الطاعة للموىل ّ 

ًدرجة كانت قطعا أو ظنا أو احتامال ً ّ ولو جعلنا احلجية الزمة للقطع فقط ،ًّ
 .نه وتعاىل ملولوية املوىل سبحاًالكان ذلك حتديد

ّ ـ بناء عىل أن احلجية تابعة حلق الطاعة فهي معلقة عىل ٢ ّ ّ ّ ورود عدم ً
ّالرتخيص فيها ممن له هذا احلق  وذلك من خالل حكم ـ أي من قبل املوىل ـ ّ

ّ عىل اخلالف، سواء كانت هذه احلجية حجية للقطع اإلمجايل أو ّظاهري ّ
ّ ال ألهنا الزم ،لم التفصييل فقطّ نعم هي غري معلقة يف الع.ّالظن أو االحتامل

 .ّ يف مثل هذا املورد إىل املكلفّ له بل الستحالة وصول احلكم الظاهريّذايت

ّ ـ بناء عىل أن احلجية تشمل كل التكاليف املنكشفة ـ وبأي٣ ّّ ّ   درجةً
ّـ ألهنا داخلة يف ضمن دائرة حق الطاعةكانت  ّ حيسن عقاب املكلف ّإنه ف؛ّ

ّعيا داخال ضمن هذه الدائرة، ومن هنا سمي هذا ًإذا خالف حكام رش ً ً
 .»ّحق الطاعة«: املسلك بمسلك

ّ ـ عىل هذا األساس ـ أيضا ـ لو قطع املكلف بعدم التكليف فإن ٤ ًّ
 درجة من الدرجات، ّمعنى ذلك عدم انكشاف مثل هذا التكليف له بأي

ّال يكون منجزا يف حقه، بوّفيخرج حينئذ من دائرة حق الطاعة  ً ل يكون ّ
 .ًمعذورا قباله

 
 

العلم التفصييل القطع و هاملقصود ب .»وإن كانت بالقطع«: Rقوله �
ًمجايل معلق أيضاّألن اإل ّ. 

  
  
  
  



 
 

           
 
  
  
  

 
 

 
 

 
  

  

  

  

  





 

 

  

 لحتديد املنهج يف األدلّة واألصو

َّفنا سابقا أنَعر َ األدلةً ه ِ يف استداللُ إليها الفقيهُستندَ التي يّ
 : فهي؛ِ عىل قسمنيِّ الرشعيِه للحكمِ واستنباطِّالفقهي

ٌإما أدلة ّ  .ِ الواقعُ هبا كشفُطلبُ يٌ حمرزةّ

ٌوإما أدلة ّ ُحتدد) ٌ عمليةٌأصول (ٌ عمليةّ  ِّ للشاكَ العمليةَ الوظيفةّ
 .ِ باحلكمُالذي ال يعلم

َّ بأن كلِ عىل العمومُ القولُويمكن ها َ حكمُ الفقيهُ يعالجٍ واقعةّ
ُ حيددٌّ عميلٌ أي أصل، الثاينِ من القسمٌ فيها دليلُيوجد   العاملِِ لغريّ

 به َ أخذٍ حمرزٍ عىل دليلُ احلصولِ للفقيهَرَّ، فإن توفَ العمليةَالوظيفة
ِ وفقا لقاعدة؛َّ العميلَ األصلَوترك  عىل ِ املحرزةِةَّدل األِمُّ تقدً

 ـ وإن ِةَّدل األِ تعاىل يف تعارض اهللاَُ ـ كام يأيت إن شاءِ العمليةِاألصول
 ِ للفقيهُّ العامُ، فهو املرجعِّ العميلِ باألصلَ أخذٌ حمرزٌ دليلْرَّمل يتوف
 .ٌ حمرزٌ دليلُ ال يوجدُحيث

ُ األدلةُوختتلف  ُونّ يف أن تلك تكِ العمليةِ عن األصولُ املحرزةّ
ًأدلة ِ ومستندا للفقيهّ  ِها للحكمِتها عن الواقع وإحرازّ كاشفيِ بلحاظً
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ِ، وأما هذهِّالرشعي ً أدلةُ فتكونّ  فقط، بمعنى ِ العمليةِن الوجهةِ مّ
ُأهنا حتدد ُ يترصفَ كيفّّ  َّ الرشعيَ احلكمُ الذي ال يعرفُ اإلنسانّ
 .للواقعة

َكام أن األدلة ّ َ ألن بعض؛هاَ فيام بينُ ختتلفَ املحرزةّ ٌها أدلةّ  ٌ قطعيةّ
ِتؤدي إىل القطع ٌها أدلةَ، وبعضِّ الرشعيِ باحلكمّ ٌ ظنيةّ ّ تؤدي إىل ّ

ُ، وهذه األدلةِّ الرشعيِ احلكمِ اخلطأ عنِ حمتملٍ ناقصٍكشف ُ الظنيةّ ّ 
 .ى باألماراتَّسمُهي التي ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ليست » األصول«ّال يعني أن » ّاألدلة واألصول«بحث بـ ّإن عنونة ال

ّن األدلة التي يستخدمها الفقيه يف استنباطه أًسابقا ـ ـ ّ اتضح لنا فقدّأدلة،  ّ
 :لألحكام الرشعية عىل قسمني، هي

 :ً وهي عىل نوعني أيضا،ّ األدلة املحرزة:القسم األول

ًواقع كشفا تاما حيث  الذي يكشف عن الّ الدليل املحرز القطعي:األول ًّ
 الذي ال احتامل للخالف ّ الواقعيّحيرز الفقيه من خالله احلكم الرشعي

 .فيه

ً الدليل املحرز الظني الذي يكشف عن الواقع كشفا ناقصا، :الثاني ً ّ
ْوهذا الدليل وإن متم الشارع كش ّ أن ّال، إّه بمنزلة الدليل القطعيَلَعَه وجَفّ

 وذلك الحتامل ؛ّ الظاهريّ احلكم الرشعيّالإالفقيه ال حيرز من خالله 
 .»األمارة«ّاخلالف فيه ، ويسمى الدليل من هذا النوع بـ 

 ّوإنامّ األدلة التي ال داللة فيها عىل الواقع وال تكشف عنه :القسم الثاني
يستخدمها الفقيه لتحديد املوقف العميل والوظيفة العملية قبال الواقعة 

ّ، ويسمى هذا القسم من األدلة بـ ّاملجهول حكمها الواقعي ّاألدلة «ّ
 .»األصول«أو » األصول العملية«أو » العملية

ًثم ذكرنا أيضا  ّن القسم الثاين من األدلة أّ ـ » األصول العملية«أي ـ ّ
ّموجودة يف كل واقعة عىل األعم األغلب، إ  ،ّ يف بعض احلاالت املعينةّالّ
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 .القرعةُحيث يصار إىل 

 إىل األصول العملية مبارشة  بإمكان الفقيه الرجوعّأن هذا ال يعنيو
ّويف أول مرحلة من مراحل استنباطه للحكم الرشعي  : عليهامّإنو، ّ

ّ أن يفتش عن الدليل من القسم األول ـ أي من األدلة املحرزة ـ :أوالً ّ ّ
ًفإن وجد مثل هذا الدليل قدمه عىل األصل العميل وعمل به وفقا لقاعدة  ّ

 .ّألدلة املحرزة عىل األصولّتقدم ا
ّمثال ـ وهي أصل عميلـ ّام تقرره أصالة الطهارة ف ّن كل يشء أ«:  هو،ً ّ

ّلك طاهر حتى تعلم أنه نجس  ،ّدليل قطعيب، فلو حصل لك العلم سواء »ّ
ٍّأو ظني ّفإن أصل الطهارة ال ـ خرب الثقة ك ـ ّ جعله الشارع كالدليل القطعيّ
ّحتى ( مرشوط بعدم العلم هجراءإّ، ألن ه بعد هذا العلمؤجراإيمكن 
 فإذا علمت ارتفع موضوع األصل العميل ووجب عليك العمل ،)تعلم

 .بعلمك
ّ فمن حقك أن جتري فيه  أم ال، طاهرّنه كان أمامك سائل ال تعلم ألو ف

ّ ولكن لو جاء الثقة وأخربك بأنه نجس، فليس من حقك ،أصالة الطهارة ّ
 عليك أن تأخذ بخرب الثقة وحتكم بله، يطهارة فبعد هذا أن جتري أصالة ال

ِته،بنجاس  .)١(ّ وهذا هو معنى تقدم الدليل عىل األصلِ
ًإذا فتش الفقيه ومل جيد دليال :ثانياً ، رجع إىل األصل العميل ًا حمرزّ

 .ّاخلاص بتلك الواقعة وأخذ به
مرحلة الدليل ـ ّوتشكل عملية االستنباط من خالل هاتني املرحلتني 

 الفارق األسايس بني املذهب اإلمامي  ـحرز ومرحلة األصل العميلامل
                                                           

ّسيأيت بحث تقدم األدلة امل) ١( ًحرزة عىل األصول مفصال يف خامتةّ ضمن احللقة هذه  ّ
 .»ّتعارض األدلة«أبحاث 
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 يف خرىهب األاذاملقترص ت يف عملية االستنباط، إذ خرىهب األاذاملو

 احلصول عىل ًدائام، حيث حياول الفقيه  فقطاالستنباط عىل املرحلة األوىل
 ، فإذا مل جيدّالدليل الكاشف عن الواقع من أجل إحراز احلكم الرشعي

ًدليال قطعيا ذهب إىل خرب الثقة مثال  فإذا مل جيده ذهب إىل القياس، فإذا مل ،ًً
  .ّيتمكن منه ذهب إىل املصالح، وهكذا

ّفهو يف عملية بحث مستمرة عن الدليل املحرز دون أن ينتقل إىل 
 كام فيستفيد من األصل العميل عند فقدان الدليل املحرز،املرحلة الثانية 
مامي الذي اهتدى إىل هذا املنهج من االستنباط بفعل يفعل الفقيه اإل

 .G ّتوجيهات األئمة املعصومني

 

ّدلة املحرزة واألدلة العملية يف األ:أي. »ّيف األدلة واألصول«: Rقوله � ّ. 
تكرار ملا  .»حيث ال يوجد دليل حمرز«: إىل قوله» ويمكن القول«: Rقوله �

 .»لبحثتنويع ا«ّتقدم يف موضوع 
 .ّ األدلة املحرزة:أي. »ّيف أن تلك«: Rقوله �
ّولو إحراز تعبدي. »ّوإحرازها للحكم الرشعي«: Rقوله � ّ. 
 . األصول العملية: أي. »ّوأما هذه«: Rقوله �
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ِ ـ بناء عىل مسلكِ العمليةِ األصولُّوأعم  ـ هو ِ الطاعةِّ حقً

َّن كلأ :هُ ومفادُ به العقلُ حيكمٌ وهذا أصل.»ِةَّ الذمِ اشتغالُأصالة« ّ 
ِ الشارع يف ترك التحفظُ إذنْتُه ومل يثبُ وجودُتملُ حيٍتكليف  ُهَ جتاهّ

ٌفهو منجز ُ به ذمةُ، وتشتغلّ ِ املكلفّ ّ من أن َمَّ ذلك إىل ما تقدُّومرد. ّ
 ولو ِيف من التكالُ ما ينكشفَّ كلُ للموىل يشملِ الطاعةَّحق

ًانكشافا ظنيا أو احتامليا ً ًّ. 

 يف ّال عنه إُهَ يدُ، وال يرفعِ للفقيهُّ العامُ هو املستندُوهذا األصل
 : التاليةِ احلاالتِبعض

ًأوال  كان ،ِ عىل نفي التكليفٌّ قطعيٌ حمرزٌ له دليلَإذا حصل: ّ
ِ معذرا بحكمُالقطع ً َ كام تقدمِ العقلّ  ِ عن أصالةُهَ يدُ، فريفعّ

 .ٌ إذ ال يبقى هلا موضوع؛ِشتغالاال

 ِ التكليفِ عىل إثباتٌّ قطعيٌ حمرزٌ له دليلَإذا حصل: ًثانيا
ُفالتنجز ُه، ولكنه يكونِ عىل حالُّل يظّ  .ّ كام تقدمَّ أقوى وأشدٍ بدرجةّ

ً ال نفيا وال إثباتا، ولكن ِ بالتكليفُر له القطعَّإذا مل يتوف: ًثالثا ً
ِ التحفظِ من الشارع يف تركٍّهري ظاٍ برتخيصُ له القطعَحصل ّ ،
َن منجزيةإ ُفحيث ّ ٌ معلقةِّ والظنِ االحتاملّ   من ٍ إذنِ ثبوتِ عىل عدمّ
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َه ال منجزيةِ ثبوتَ فمع ـَمَّكام تقدـ  ِهذا القبيل  ِه عن أصالةَ يدُ فريفع،ّ
 .ِاالشتغال

ُ تارة يثبتُوهذا اإلذن َ احلجيةِ الشارعِ بجعلً  ِالدليل (ِ لألمارةّ
 ِ بعدمِ الصدقُ املظنونُ الثقةَخربَكام إذا أ) ِّ القطعيِ غريِاملحرز

 بجعل ُ وأخرى يثبت»َ الثقةِقِّصد«: ُ لنا الشارعَ فقالِالوجوب
 ُّكل« ِ القائلةِ الرشعيةِّ احللِبله، كأصالةِ من قٍّ عميلٍ ألصلِالشارع

َ حتى تعلمٌ حاللٍيشء ٌ أنه حرامّ  فع ماُر« ِة القائلِ الرشعيةِ والرباءة»ّ
ُ وقد تقدم الفرق.» يعلمونال  .ِّ العميلِ واألصلِ بني األمارةّ

ُإذا مل يتوفر له القطع: ًرابعا ً ال نفيا وال إثباتا، ولكن ِ بالتكليفّ ً
َ بأن الشارعُ القطعله َحصل ِ التحفظِ يف تركُ ال يأذنّ ّ، فهذا يعني أن ّ
َمنجزية ُهنا آكد غري أ،ً ثابتةُّ تظلِّ والظنِ االحتاملّ ّ مما إذا كان ُّ وأشدّ
 .ً حمتمالُاإلذن

ُ تارة يثبت:ًوهنا أيضا ِ التحفظِ يف تركِ من الشارعِ اإلذنُ عدمً ّ ،
َ احلجيةِ الشارعِبجعل  ِ الصدقُ املظنونُ الثقةَخربَ، كام إذا أِ لألمارةّ

 أو »ُ به الثقةُ فيام خيربُال ينبغي التشكيك«: ُ فقال الشارع،ِبالوجوب
 .»َ الثقةِقِّصد«: قال

 ِه كأصالةِبلِ من قٍّ عميلٍ ألصلِ الشارعِ بجعلُوأخرى يثبت
 .ِ احلاالتِ يف بعضِ املجعولةِ الرشعيةِاالحتياط
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ّإن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد «: ً سابقاRّ السيد الشهيدقال ّ
ّ حيدد لغري العامل الوظيفة ّعميل أي أصل ،فيها دليل من القسم الثاين

 :ّ، وبإمكاننا تقسيم أدلة هذا القسم إىل نوعني)١(»العملية
ّكل «: D كأصالة الطهارة يف قولهالرشعية، األصول العملية :األول

 .)٢(»يشء لك طاهر
 . كأصالة االحتياط العقيلالعقلية، األصول العملية :الثاني

ّصوليون أن يقدموا إجابات واضـحة ّيف ضوء التقسيم املتقدم حياول األ ُ ّ
ّوصحيحة ألسئلة أساسية تضع الفقيه أمام مفـرتق طـرق يف تبنـي اإلجابـة 

 .ّ العامّاملوافقة ملبناه األصويل
ّمن أهم تلك األسئلة املطروحة يف املقام ما يدرو حـول حتديـد األصـل 

ّ العام أو املرجـع العمـيلّالعميل يف عمليـة ّ العـام الـذي ينتهـي إليـه الفقيـه ّ
 .االستنباط عند فقدان الدليل املحرز

ًهنا حياول األصويل أن يستنطق العقل ابتـداء يف حتديـد املرجـع العمـيل  ّ
ّالعام يف الواقعة املـشكوك حكمهـا عنـد فقـدان الـدليل املحـرز، لكـن بـام 

 .ّينسجم مع املبنى العام الذي يعتمده الفقيه
ً كد مبنىّولعل يف اإلجابة عن هذا السؤال سوف يتأ ً ويتأسـس مبنـى )٣(ّ ّ

                                                           
 .٤٥ص: البحث السابق:  احللقة الثانية،صولدروس يف علم األ )١(
 .٤، ح٣٠، أبواب النجاسات، ب٥٨٣، ص٢ ج: مستدرك الوسائل) ٢(
 .ّ كام هو احلال يف مسلك حق الطاعة)٣(
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 .)١(آخر
هل جيوز : العقل عن حكمه يف الواقعة املشكوك حكمها سألنالو ف

ّاقتحامها عقال؟ فبناء عىل مسلك حق الطاعة حيكم العقل بعدم جواز  ً ً
َّاقتحام الواقعة املشكوكة؛ ألنه يرى أن كل ٌ منجزٍ انكشافّ  حتى لو مل يكن ّ

َقطعيا، ويطلق عىل حكم ال ً أصالة «أو  » أصالة االشتغال«عقل هذا ّ
ّ، وبذلك يكون هذا األصل وفق مسلك حق الطاعة أعم »االحتياط العقيل ّ

 .األصول العملية عىل اإلطالق
هل هذا التنجيز للحكم املشكوك مطلق : ّ العقل مرة أخرىولو سألنا

ّ عىل عدم ورود ترخيص من الشارع؟ فسيكون جوابه بأن ًاّ معلقوليس
ّ ألن احلجية واملنجزية مالزمة ألوامر املوىل وقائمة عىل ؛ّمعلق زالتنجي ّ ّ

ّأساس حق طاعته، فله أن يتنازل عن حقه ويرخص يف أوامره متى شاء ّ ّ. 
 :أيـ ّن النوبة ال تصل إىل هذا األصل العميل أ: ومعنى هذا اجلواب

 املوىل نِذأ بعد أن يبحث الفقيه يف الرشيعة لريى هل ّال إ ـأصالة االحتياط
س من ئيف ترك االحتياط جتاه هذه الواقعة املشكوك حكمها؟ فإذا بحث وي

ً للمكلف وظيفته العملية وفقا هلذا األصل، ّحددوجود مثل هذا اإلذن،  ّ
 ؛يرفع يده عن حكم العقل باالحتياطأن ه لّوأما إذا وجد مثل هذا اإلذن ف

ًن هذا احلكم كان معلقا عىل عدم ورأّألن املفروض  ود إذن وترخيص من ّّ
ّ فإذا ورد مثل هذا الرتخيص ارتفع تنجيزه وجاز للمكلف أن ،الشارع
 .يقتحمه

ّ ـ يرجع إىل الرشع ليجد املؤمن يف بعض احلاالت ولريفع ًافالفقيه ـ إذ
 بني حكم ٍ تنافّيده عن أصل االحتياط العقيل دون أن يكون هناك أي

                                                           
 .)قبح العقاب بال بيان ( كام هو احلال يف مسلك املشهور)١(
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ًالعقيل كان معلقا عىل عدم ّ ألن احلكم ،الشارع وحكم العقل باالحتياط ّ

 .ورود مثل هذا اإلذن والرتخيص من الشارع

 
ّتعرض السيد الشهيد ّR إىل أربع حاالت يمكن أن تواجه الفقيه، وبني ّ

 :ّيف كل منها» أصالة االشتغال«املوقف من 
 بنفي ّعي وهي احلالة التي حيصل فيها الفقيه عىل دليل قط:الحالة األولى

ّ ألن مثل هذا القطع ؛التكليف، وحينئذ يرفع يده عن أصالة االشتغال
ّبالنفي معذر، ومعذريته ناشئة من عدم وجود تنجز يف حق املكلف من  ّ ّ ّ ّ

 . رفع بالقطع بنفي التكليفّثمً كان موجودا هّاألساس، ال أن
  من دائرة)املقطوع بعدمه( استثناء هذا التكليف ّإن: بعبارة أخرى

ّالتكاليف املنجزة والثابتة يف عهدة املكلف ـ أي دائرة حق الطاعة ـ استثناء  ّ ّ
ّمنفصل ال متصل، ألنه مل يكن داخال يف هذه الدائرة حتى نخرجه منها  ّ ًّ

 .منذ البداية نهاع خارج ام هوّوإنبالقطع بعدمه، 
ّإن الفقيه إنام رفع يده عن أصالة االشتغال يف هذه احل: بعبارة ثالثة  ؛الةّ
ّ ال وجود له، ألننا قد  ـّوهو وجود تكليف مشكوك منجزـ ّألن موضوعها 

قطعنا بعدم وجود التكليف من األساس، فالقضية سالبة بانتفاء املوضوع 
 .ال بانتفاء املحمول
 من الشارع ّ وهي احلالة التي يرد فيها دليل حمرز قطعي:الحالة الثانية

 الجتامع أمرين ؛ّة يشتد التكليف ويقوىعىل إثبات التكليف، ويف هذه احلال
ًـ أمر الشارع وأمر العقل ـ عىل تنجيزه بعد أن كان منجزا يف البداية من  ّ

 .خالل أمر واحد هو حكم العقل باالحتياط
ّن هذه احلالة ليست من احلاالت التي يرفع أّوقد يبدو ألول وهلة 

ّ أن ّال، إٍنافمحكم  لعدم ورود ؛الفقيه فيها يده عن أصالة االحتياط
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ًأن هذه احلالة أيضا داخلة يف تلك احلاالت، : الصحيح هو كم حيعندما فّ

، فهو ّحكم العقل إلثبات أصل املنجزية إىل حاجةتبقى معه الشارع ال 
ّمقدم عىل حكم العقل غري القطعي  قد يكون حلكم العقل دور يف ، نعم.ّ

ا هذه، فرفع اليد عن أصالة ّاشتداد املنجزية وتأكيدها كام هو األمر يف حالتن
رع وباحلكم ابل الشِ من قيمكن أن يكون باحلكم املنايفالعقيل االحتياط 

ّأيضا، لتحقق ما هو مقدم عليهاملطابق  ّ ً. 
 ّفر فيها للفقيه دليل حمرز قطعيا وهي احلالة التي ال يتو:الحالة الثالثة

وال عىل إثباته كام يف  ،عىل نفي التكليف املحتمل الوجود كام يف احلالة األوىل
ّ مرخص يف ترك التحفظ ّاحلالة الثانية، بل حيصل لديه قطع بحكم ظاهري ّ

 . ذلك احلكم املحتملجتاه
 ويرفع ّهبذا الرتخيص الظاهريـ ًأيضا ـ ويف هذه احلالة يأخذ الفقيه 

ّ ألن حكم العقل بتنجيز االحتامالت معلق ومقيد ؛يده عن أصالة االشتغال ّ ّ
 عىل ّوت إذن من الشارع من خالل الرتخيص الظاهريعىل عدم ثب

ّاخلالف، فمع ورود هذا الرتخيص وثبوته يتحقق القيد ويرتفع موضوع 
ـ ويرفع الفقيه يده )١(أصالة االحتياط من رأس ـ فهي سالبة بانتفاء املوضوع

ّعن هذا األصل ويرخص برتك التحفظ وال تبقى منجزية لالحتامل ّ ّ. 
ّثم إن هذا الرتخ  :يمكن أن يثبت من خالل طريقني)٢(هب املقطوع ّيص الظاهريّ

                                                           
 .وىل من حيث ارتفاع موضوع أصالة االحتياطوتشبه هذه احلالة احلالة األ) ١(
ّإذ البد من حصول القطع بمثل هذه الرتاخيص، وال يكفي قيام خرب الثقة عىل ) ٢(

ّحجية خرب الثقة حلصول الدور واملصادرة حينئذ، ألننا يف البدء نتساءل  هل يمكن : ّ
ّعىل خرب الثقة؟ أو هل هو حجة؟ فلو كان اجلواب باالجياب من خالل خرب االعتامد 

  ًالثقة أيضا من دون أن حيصل لنا القطع واالطمئنان بذلك من طريق آخر، لكان
 . وهذا هو الدور الباطل،ّ معنى ذلك أننا اعتمدنا يف إثبات خرب الثقة عىل خرب الثقة
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ّ يتمثل بجعل الشارع احلجية لألمارة أي بجعل احلجية :الطريق األول ّ ّ

إذا أخرب الثقة املظنون الصدق ـ ال من حيصل ف، ّللدليل املحرز غري القطعي
ً كان خربه كاشفا عن الواقع كشفا نـ)١(االطمئنان بخربه وألنا القطع  ًاقصا، ً

ّوملا كنا نقطع بأن الشارع قد متم كشف مثل هذه األدلة غري املحرزة، وجعل  ّّ ّ ّ
ّ، فإن الفقيه بعد هذا القطع يأخذ باحلكم »ّصدق الثقة«: ّاحلجية هلا وقال

ّويقدمه عىل أصالة » عدم الوجوب« الذي أخرب به الثقة وهو ّالظاهري
ّاالحتياط العقيل ويرخص يف ترك التحفظ ّ. 

ّ يتمثل بجعل الشارع ألصل عميل:ريق الثانيالط  كأصالة احلل الرشعية ّ
ًوالرباءة الرشعية، ويف هذه احلالة أيضا يرفع الفقيه يده عن أصالة االحتياط 

ّالعقيل ويرخص يف ترك التحفظ ّ. 
 عىل ّفر فيها للفقيه دليل قطعيا وهي احلالة التي ال يتو:الحالة الرابعة

ّن أ عىل ّ حيصل له قطع من خالل حكم ظاهريّوإنام إثباته، وأنفي التكليف 
ّالشارع ال يأذن برتك التحفظ جتاه احلكم املحتمل وال يرخص فيه، ويف هذه  ّ

ّاحلالة تبقى منجزية االحتامل ثابتة وتشتد وتتأكد ّ  الجتامع الرشع والعقل ؛)٢(ّ
 .)٣(عىل تنجيزه

ّثم إن عدم اإلذن هنا يمكن أن يتم من خالل طريقني  :، كام يف احلالة الثالثةّّ
                                                           

 .رب الثقة يدخل يف احلالة األوىل أو الثانيةففي صورة حصول القطع أو االطمئنان بخ) ١(
ّوتشبه هذه احلالة احلالة الثانية من حيث اشتداد وتأكد املنجزية) ٢( ّ. 
ً بقبح العقاب بال بيان يف هذه احلالة ـ عىل ما سنبينه الحقا إن شاء اهللا نييواجه القائل) ٣( ّ

   )عىل مسلكهم(ة العقلية ّأن رفع اليد عن حكم العقل بالرباء: ّتعاىل ـ إشكال ملخصه
والعمل بأصالة االحتياط الرشعي يعني تقديم حكم الرشع عىل حكم العقل 
القطعي، والقاعدة يف مثل هذه احلاالت تقديم احلكم القطعي العقيل وتأويل احلكم 

 . العكسوليسالرشعي 
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ّ من خالل جعل الشارع احلجية لألمارة، كام إذا أخرب :الطريق األول

: ًمثال ـ وقال الشارعـ الثقة املظنون الصدق بوجوب السورة يف الصالة 
ّ، فإن هذا القول يدل عىل أن الشارع قد جعل احلجية خلرب )١(»صدق الثقة« ّ ّّ

ّرة الذي كنا نستفيده من أصالة االحتياط ّالثقة، وحينئذ يتأكد وجوب السو
 .ّويشتد

ّ يؤكد التكليف ّ من خالل جعل الشارع ألصل عميل:الطريق الثاني
ّاملحتمل أو املظنون وال يأذن يف ترك التحفظ قباله، كأصالة االحتياط 

   ،)٢(»أخوك دينك فاحتط لدينك«: Dالرشعي يف مثل قول أمري املؤمنني
 .ها يف بعض حاالت االشتباه يف الدماء واألموال ونحواملجعولةوهي األصالة 

 

 ال ك دور العقل هو اإلدراّنإيدركه، إذ  :أي. »حيكم به العقل«: Rقوله �
 . كام ال خيفیّياحلكم، وإطالق احلكم عليه يف كثري من األحيان مساحم

دخل ضمن ّوأما إذا قطع بعدم التكليف فال ي .»حيتمل وجوده«: R قوله�
ً فيكون املكلف معذورا يف عدم امتثاله له،ّدائرة حق الطاعة ّ. 

ّ أن حكم العقل :أي .»ّفهو منجز.. ومل يثبت إذن الشارع«: Rقوله �
 .ّباالشتغال أو أصالة االشتغال معلقة ال مطلقة

 .ّ أصالة اشتغال الذمة:أي. »ّومرد ذلك«: Rقوله �
ّ أن الفقيه يبدأ قبل أن :أي .»ام للفقيهوهذا األصل هو املستند الع«: Rقوله �

                                                           
 أرشنا إىل  للزم الدور كامّالعىل أن يثبت هذا القول من طريق آخر غري طريق الثقة وإ) ١(

 .ّذلك يف الطريق األول من احلالة الثالثة
، أبواب صفات ١٦٧، ص٢٧ج: وسائل الشيعة ؛١٦٨، ح ١١٠ص: الطويس )٢(

 .٤٦، ح١٢القايض، ب
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 من أصالة االشتغال التي تعني أصالة التنجيز يبحث يف األدلة الرشعية

 .ّاملعلقة
 وال يرفع الفقيه يده :أي .» يف بعض احلاالتّالوال يرفع يده عنه إ«: Rقوله �

مكانية إ يف بعض احلاالت، وهذا االستثناء وّالعن أصل االحتياط إ
ً لو مل يكن أصل االحتياط معلقا منذ البدءًممكنا يكن الرفع مل ّ. 

فهي سالبة بانتفاء املوضوع ال سالبة  .»إذ ال يبقى هلا موضوع«: Rقوله �
ال  وقد نفي املحمول عنه بل ًابانتفاء املحمول، أي ليس املوضوع موجود

 .ًلموضوع  أساساوجود ل
ًال نفيا وال إثباتا«: Rقوله � ً وال إثباتا كام يف ،يف احلالة األوىلًال نفيا كام  .»ً

 .احلالة الثانية
 حيصل له القطع :أي .»ّولكن حصل له القطع برتخيص ظاهري«: Rقوله �

ّعىل حجية خرب الثقة ـ مثال ـ الذي يرخص يف ذلك التكليف املحتمل ً ّ. 
ّ ال منجزية ّ مع ثبوت اإلذن الرشعي:أي .»ّفمع ثبوته ال منجزية«: Rقوله �

 .لعقلحلكم ا
 يرفع الفقيه يده عن أصالة :أي .»فريفع يده عن أصالة االشتغال«: Rقوله �

 .االشتغال العقيل
 .ّ احلكم الظاهري:أي. »وهذا اإلذن«: Rقوله �
ّ ألنه قد خيرب ؛ّهذا القيد قيد احرتازي .»الثقة املظنون الصدق«: Rقوله �

ّيف حجية ـ نئذ حيـ الثقة وحيصل لنا االطمئنان والقطع، فتدخل احلالة 
 . كام يف احلالتني األوىل والثانية،القطع

 . اإلذن:أي. »وأخرى يثبت«: Rقوله �
 .ّ القطع برتخيص ظاهري:أي. »ولكن حصل له القطع«: Rقوله �
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ِ أنه يف احلالتنيَ ظهرُوبام ذكرناه  ِلُّ األوىل والثانية ال معنى لتدخّ

ٍ معذريةِ يف إجيادِعالشار ٍ أو منجزيةّ َ، ألن القطعّ ٌ، وله معذريةٌ ثابتّ ّ 
ٌومنجزية  أن ِ للشارعُ، ويف احلالتني الثالثة والرابعة يمكنٌ كاملةّ

َيتدخل ِ احلجيةُ عنه جعلَ يف ذلك، فإذا ثبتّ  ِ النافيةِ لألمارةّ
ٍ مرخصٍ أصلُو جعلأ ،ِللتكليف ت بذلك َ، ارتفعِّ احللِ كأصالةّ

َ، ألن هذا اجلعلِّ أو الظنِ االحتاملُزيةّمنج ِ التحفظِ يف تركٌ منه إذنّ ّ ،
ُواملنجزية ٌمعلقةُاملذكورة  ّ  َ، وإذا ثبتِ املذكورِ اإلذنِ ثبوتِ عىل عدمّ
ِ احلجيةُعنه جعل ِ بالتحفظُ حيكمٍ أو ألصلِ للتكليفٍة مثبتٍ ألمارةّ ّ ،

َتأكد ُ بذلك منجزيةْتّ َ، ألن ثبوتِ االحتاملّ  معناه ِلك اجلعل ذّ
ِ التحفظِ يف تركِ اإلذنِ بعدمُالعلم  .هاِ ونحوِّ احللِ ألصالةٌ ونفيّ
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ّفائدة املنجزية واملعذرية الرشعية«ّإن البحث يف  ًيمثل يف حقيقته جوابا » ّ ّ

ّ املنجزية واملعذرية الرشعية إمكانيةللتساؤل عن  احلاالت األربع ظ بلحاّ
 . وفائدهتاشارة إليهاالتي سبقت اإل

 :ّ البد من التفصيل يف تلك احلاالتوهنا

  حاالت التنجيز والتعذير بتوسط القطع.أ
ً افرتضنا أن الفقيه وجد دليال قطعيا  التييف احلالة األوىلوهو ما نجده  ًّ

ًجد دليال قطعيا  و التيًنافيا للتكليف املحتمل أو املظنون، واحلالة الثانية ً
ّمثبتا للتكليف، وألن الدليل يف كلتا احلالتني قطعي ّ ّ فإن العقل حيكم ً

 ، وإذا حكم العقل هبذا)١(ّاملنجزية يف احلالة الثانيةبّباملعذرية يف احلالة األوىل و
َفإن ج ّ الشارع للمعذرية واملنجزية يف هاتني احلالتني غري ممكنَلْعّ   .ّ ألنه لغو؛ّ

 التنجيز والتعذير بتوسط الحكم الظاهري حاالت .ب
ّ منجزية التكليف املظنون أو ّ، حيث إن يف احلالة الثالثةوهو ما نجده

ّاملحتمل إنام تم التعذير عنها بو  لذلك التكليف، ٍ  نافّ حكم ظاهريةسطاّ
  ملا أمكنه اإلجابة ّ بحجية األمارة أو األصل عن حكمه العقلولو سئل

 لعدم علمه بذلك، ومن هنا نحتاج إىل جعل التعذير من ؛باالجياب أو النفي
                                                           

ّملا بيناه سابقا من أن احلجية مالزمة للقطع وال تنفك عنه باعتباره انكشاف) ١( ّ ّّ  عن ًاّ تامًاً
 .يهالتكليف وال جمال الحتامل اخلالف ف
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 .ّليكونا معذرين ؛ّكأصالة احللية أو األصل ،كخرب الثقة قبل الشارع لألمارة
ّإن هذا املورد ـ أي مورد التعذير باحلكم الظاهري: بعبارة أخرى  ـ من ّ

ئدة كون هلذا اجلعل فات و،املوارد التي يمكن للشارع أن جيعل فيها التعذير
ّ منجزية التكليف املشكوك ألهنا سوف ترتفعفإذا ثبت هذا اجلعل ف. وثمرة ّ

 . وقد ورد،ّكانت معلقة عىل عدم ورود إذن من الشارع

ً يف احلالة الرابعة التي افرتض فيها أن الفقيه قد وجد حكام كذلكو ّ
ّظاهريا  مثبتا للتكليف املحتمل، فإن حجية األمارة واألصل ـ كام يف احل ّ ً الة ً

 تثبت من خالل جعل الشارع ّوإنامالثالثة ـ ال تثبت من خالل حكم العقل، 
ّهلا لكي يمكن االعتامد عليها واألخذ هبا، وهكذا يكون جعل احلجية هنا 

ًأمرا ممكنا و  .ً فائدة وثمرة أيضاذاً

ّثم إن ثبوت اجلعل الرشعي ّ حلجية احلكم الظاهريّّ ّ املثبت ملنجزية ّ
ّننا قبل جعل هذه احلجية مل نكن ألّه املنجزية أشد وآكد، االحتامل جيعل هذ ّ

ّولذا كنا نجري أصالة ل، نعلم باإلذن والرخصة يف اقتحام التكليف املحتم
ّاالحتياط ونحكم من خالل العقل ـ وفق مسلك حق الطاعة ـ بمنجزية  ّ

ّهذا التكليف، ولكننا بعد جعل احلجية أصبحنا نعلم بعدم اإلذن  وهذا ،ّ
ًم بعدم اإلذن منجز للتكليف املحتمل أيضا، ولكن العل العلم بعدم «ّ

ً وتبعا هلذا يكون التنجيز ،»عدم العلم باإلذن«ّأقوى وأشد من » اإلذن
 .»عدم العلم باإلذن«ّاحلاصل بسببه أقوى وأشد من التنجيز احلاصل بسبب 

 

ّتلخص مما تقدم ّ: 
ّقل باملنجزية أو املعذرية ـ أي حاالت ّ ـ إن املوارد التي حيكم فيها الع١ ّ

ّل املنجزية أو املعذرية ْعَلشارع جل ال يمكنالقطع ـ  ّألن مثل هذا فيها؛ ّ
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 . وال حاجة لنا به وال فائدة منه،اجلعل لغو

ّ ـ وأما يف احلاالت التي ال حيكم العقل فيها باملنجزية أو املعذرية ـ ٢ ّ ّ
ّ املنجزية أو املعذرية فيهاَلْعَ جلشارعلّ ـ فإن ّحاالت احلكم الظاهري ّ ألن ؛ّ
 .فائدةفيكون ذا  بمثل هذا اجلعل، ّالّاحلجية ال تثبت هنا إ

 

ّيف إجياد معذرية أو منجزية«: Rقوله � ّمعذرية يف احلالة األوىل ومنجزية  .»ّ ّ
 .يف احلالة الثانية

 .ّغري معلقةملة و كاّ منجزية القطع:أي. »ّومنجزيته كاملة«: Rقوله �
ّمن خالل جعل املعذرية أو املنجزية .»ّيمكن للشارع أن يتدخل«: Rقوله � ّ. 
: هذا القول إىل قوله .»ّفإذا ثبت عنه جعل احلجية لألمارة الثانية«: Rقوله �

 .ّمثال وتوضيح جلعل املعذرية» عدم ثبوت اإلذن املذكور«
تفدناها من حكم العقل  التي اس:أي .»ّواملنجزية املذكورة«: Rقوله �

 .باالحتياط أو أصالة االشتغال
 .ّ اإلذن الرشعي:أي. »عدم ثبوت اإلذن«: Rقوله �
: هذا القول إىل قوله .»ّوإذا ثبت عنه جعل احلجية ألمارة مثبتة«: Rقوله �

 .ّمثال وتوضيح جلعل املنجزية»  ونحوهاّونفي ألصالة احلل«
ّ فكام أن الشارع جيعل ؛ريةّ جعل املعذ:أي .»ذلك اجلعل«: Rقوله �

ًاملنجزية فإنه جيعل املعذرية أيضا،  ّ ّ  .ّعىل املنجزية فقط اجلعل  يقترصفالّ
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ِ كان بناء عىل مسلكَمَّوما تقد ِ، وأما بناء عىل مسلكِ الطاعةِّ حقً ً ّ 
ُاما والبداية متِ عىل العكسُ فاألمرٍ بال بيانِ العقابِبحُق ّ، فإن ٌ خمتلفةً

 »ٍ بال بيانِ العقابِقبح« ُ هو قاعدةٍ حينئذِ العمليةِ األصولَّأعم
ِسمى أيضا بالرباءةُوت ً َأن املكلف:  ومفادها،ِ العقليةّ ّ  ًال عقٍلزمُ مُ غريّ

، وهذا ِ واليقنيِ بالقطعْ ما مل ينكشفٍ تكليفّ أيَ جتاهِظُّبالتحف
 .ِ احلاالتِ يف بعضّاله عنه إَ يدُ الفقيهُ ال يرفعُاألصل

َ املتقدمةَ األربعِ احلاالتِولنستعرض ً فيها بناء ِ الفقيهَ لنرى حالّ
 :ٍ بال بيانِ العقابِ قبحِعىل مسلك

ُأما احلالة  َغري) ّأي املعذرية(ً ثابتا ِ العقابُبحُ فيها قُّفيظل:  األوىلّ
 . التكليفِ بعدمِ القطعِ بحصولُدّكّأنه يتأ

َ، ألن عدمِ العقليةِةَ الرباءُ فيها موضوعُفريتفع: ُ الثانيةُاحلالةّوأما  ّ 
ُ فيتنجزِ والقطعِ إىل البيانَلَّ عىل التكليف تبدِالبيان  .ُ التكليفّ

ُوأما احلالة َ ثابتا، غريِ العقابُ فيها قبحُّفيظل: ُ الثالثةّ ُ أنه يتأكدً ّ ّ 
ِ التحفظِ يف تركِ من الشارعِ اإلذنِبثبوت ّ. 
  ً يلتزمون عمليا فيها ِ هذا املسلكُفأصحاب: ُ الرابعةُا احلالةّوأم
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َبأن التكليف ُ يتنجزّ ُ من أنه غريِ عىل الرغمّ ً، ويتحريون نظريا ٍ معلومّ ّ

 ،ٍ العقاب بال بيانِبحُ بقِ ذلك عىل قاعدهتم القائلةِ ختريجِيف كيفية
َبمعنى أن األمارة  ِة هلا أو أصالةّ احلجيِلْ بعد جعِ للتكليفَ املثبتةّ

ُ فتنجزِّ الطريقيِ القطعَ مقامُكيف تقوم ،ِاالحتياط ّ مع أنه ،َ التكليفّ
ِ وداخال يف نطاقًا مشكوكُال يزال  !؟ٍ بال بيانِبح العقابُ قِ قاعدةً

 عند ِ للمشكلةِ العالجِ أوجهُ بعضِ التاليةِوسيأيت يف احللقة
 .ِ هذا املسلكِأصحاب
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ّوأن احلجية » قبح العقاب بال بيان«ّيتبنى مشهور األصوليني نظرية  ّ

حيكم  ّ للقطع والعلم والبيان، وعىل هذا فإن العقلّالزم ذايتالعقلية 
ّأعم األصول الرباءة العقلية كون فتيف املوارد املحتملة واملظنونة، » بالرباءة«

 .»ّحق الطاعة«عىل مسلك » االحتياط العقيل«بال  يف ق،عىل هذا املسلك
من  التكليف املشكوك ّنجزت فلكي يری لشارعلالفقيه ّأما رجوع و

 وجد مثل هذا الدليل رفع يده عن فإن خالل قيام دليل عليه أو عدم قيامه،
 ،ّوأدخل التكليف املشكوك يف عهدة املكلف» قبح العقاب بال بيان«قاعدة 
ّالعقيل برباءة ذمة املكلف باّ فإن احلكم ّالوإ  . عىل حالهٍقّ

 قبح العقاب بال بيان يذهب إلی  القائل بمسلكّنإ: وبعبارة خمترصة
 يذهب هّ فإن»ّحق الطاعة« بنظرية بخالف القائل، زّالشارع ليبحث عن املنج

 ّمنجز للتكاليف املشكوكةعنده ّ ألن العقل ؛ّإىل الشارع ليبحث عن املؤمن
خيص والتأمني جتاه التكليف املحتمل، وعند عدم ثبوته يبقی مل يثبت الرت ما
 . بحكم العقله علی حالّل االحتياط العقيلصأ

 
ّتعرض السيد الشهيد ّR إىل احلاالت األربع ـ السابقة ـ التي تم بحثها ّ

ق ّمن أجل أن يبني موقف الفقيه جتاهها وف» ّحق الطاعة«وفق مسلك 
 :ًأيضا» قبح العقاب بال بيان«مسلك 
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 ٍ نافّ وهي احلالة التي حيصل فيها الفقيه عىل دليل قطعي:الحالة األولى

ّللتكليف املظنون أو املحتمل، ويف هذه احلالة تتأكد املعذرية وتشتد ّ ّ ألن ؛ّ
حيث » قبح العقاب«كانت ناشئة من قاعدة ـ يف بادئ األمر ـ ّاملعذرية 

ّ، وأما بعد ف بالتكليفّ؛ لعدم علم املكلّم منجزية االحتاملحيكم العقل بعد
ّحصول القطع بالدليل النايف للتكليف فإن املعذرية سوف تنشأ من  العلم «ّ

عدم «ّ، والعلم بالعدم ـ عىل ما سبق بيانه ـ أشد وأقوى من »بعدم التكليف
 .»العلم

ّومن الواضح أن املسلكني قد اتفقا يف نتيجة هذه احلالة  وهي ّ
ً غري أن التعذير كان رافعا حلكم العقل بناء عىل مسلك ،»ّاملعذرية« ً ّحق «ّ

 .»قبح العقاب بال بيان«ً العقل بناء عىل مسلك ًموافقا حلكم و،»الطاعة

 مثبت ّ وهي احلالة التي حيصل فيها الفقيه عىل دليل قطعي:الحالة الثانية
ّف يتبدل الظن أو للتكليف املظنون أو املحتمل، ويف هذه احلالة سو ّ

من  و،ّوالقطع بسبب الدليل القطعي» البيان«إىل » عدم البيان«االحتامل أي 
ّ ألن موضوعها قبح العقاب بال بيان ؛ يرتفع موضوع الرباءة العقليةّثم

ّواملفروض أن البيان قد تم بحصول الفقيه عىل دليل قطعي ّ  مثبت ّ
قبح العقاب « عن قاعدة ًللتكليف، فيكون هذا الدليل املقطوع به خارجا

 .ّفيتنجز» بال بيان

ّ غري أهنا ، املسلكنيعلیً واحدة أيضا ـ ّاملنجزية  ـةلونتيجة هذه احلا
ّموافقة حلكم العقل بناء عىل مسلك حق الطاعة  ورافعة ملوضوع حكم ،ً

 .»قبح العقاب بال بيان«ًالعقل بناء عىل مسلك 

 ّها الفقيه عىل حكم ظاهري وهي احلالة التي حيصل في:الحالة الثالثة
ّمقطوع به يرخص يف ترك التحفظ   احلكم املظنون أو املحتمل، ويف هذه جتاهّ
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غري ًأيضا، » قاعدة قبح العقاب بال بيان«ًة يبقى التكليف خارجا عن لاحلا

ّأن معذريته تتأكد بثبوت ذلك اإلذن الرشعي ّ ّ ّ يف ترك التحفظ لنفس السبب ّ
 .ألوىلالذي ذكرناه يف احلالة ا

ُوتتحد نتيجة ّ، ولكنها »ّاملعذرية«ً املسلكني يف هذه احلالة أيضا وهي ّ
ّوتتفق معه عىل مسلك  ترفع حكم العقل عىل مسلك الشهيد الصدر

 .املشهور

 ّ وهي احلالة التي حيصل فيها الفقيه عىل حكم ظاهري:الحالة الرابعة
ّمقطوع به، ال يرخص يف ترك التحفظ، بل يثبت منجزية ّ ّ  ورغم . االحتاملّ

ًأن االحتامل غري منجز عقال عىل مسلك  ّ ّ أن أصحاب هذا ّالإ» قبح العقاب«ّ
ًاملسلك يلتزمون عمليا يف هذه احلالة بمنجزية االحتامل تبعا لذلك احلكم  ًّ

 .ّالظاهري

ُوتتحد نتيجة  َوإن خالفت حكم» ّاملنجزية«ً املسلكني هنا أيضا وهي ّ
ّحق «ّواتفقت معه عىل مسلك » ب بال بيانقبح العقا«العقل عىل مسلك 

 .»الطاعة

يف » قبح العقاب بال بيان« بمسلك املشهور لني قد واجه القائ:إشكال
ّن منجزية التكاليف املحتملة واملشكوكة أ: ّاحلالة الرابعة إشكال ملخصه ّ

ّمنجزية معلقة عىل عدم ورود ترخيص » ّحق الطاعة«ًبناء عىل مسلك  ّ
 من دون علی طبقهم الفقيه َا ورد مثل هذا الرتخيص حك فيها، فإذّرشعي

ّ وتعارض بني القول بمنجزية االحتامل العقلية وبني رفع ٍ تنافّأن يقع أي
ّهذه املنجزية بواسطة اإلذن الرشعي ّ ما دامت منجزية معلقةّ ّ. 

ّفإن حكم العقل بالتأمني عن » قبح العقاب بال بيان«ّوأما عىل مسلك 
ًتنجيزياًليف املشكوكة كان تأمينا األحكام والتكا ّ وغري معلق عىل يشء، ّ
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فإذا جاء تنجيز من الشارع ومل يكن بمستوى البيان والقطع، وأخذ 

ة تنجيزيأصحاب هذا املسلك به ، وقع التنايف بني القول بالرباءة العقلية ال
ّعلقة عىل يشء وبني رفع هذه الرباءة وتنجيز التكليف بالدليل املغري 
 .)األمارة أو األصل( )١(ّ غري القطعيّيالرشع

قد أقاموا » قبح العقاب بال بيان«ّإن أصحاب مسلك : بعبارة أخرى
ـ )٢(األمارة أو األصل العميل مقام القطع الطريقي ـ كام يف احلالة الثانية

ً ذلك التكليف مع أنه ال يزال مشكوكا وداخال يف نطاق ّفحكموا بتنجز ً ّ
 بيان، فكيف أمكنهم ذلك؟قاعدة قبح العقاب بال 
ّ لو كان هناك سائل مشكوك ال يعلم املكلف طهارته :عىل سبيل املثال

ّهو حلية » قبح العقاب«ّأو نجاسته، فإن حكم مثل هذا السائل وفق قاعدة 
ّرشبه مطلقا، فلو قام استصحاب ـ مثال ـ ودل عىل عدم حلية رشب هذا  ّ ً ً

ّفق هذا االستصحاب ويتجنبون ّاملاء، فإن أصحاب هذا املسلك يعملون و
ّ دليل قدم االستصحابّبأي: ولكن السؤالرشب ذلك السائل،   وهو  ـُ

ّ، مع أن القاعدة يف مثل هذه احلاالت ّ عىل حكم العقل القطعي ـّدليل ظني
ّهي تقديم احلكم العقيل ألنه قطعي  ّ، وتأويل احلكم الرشعيّ

ّوفقا لذلك الدليل العقيل ألنه » االستصحاب«  مشكوك؟ً
ّوقد ذكر مشهور األصوليني عدة نظريات للتخلص من هذا اإلشكال  ّ

 إىل بدايتهم اخلاطئة حني قالوا بالرباءة العقلية Rّالذي عزاه السيد الشهيد
                                                           

ّ إذا ثبتت حجيته وقطع ّالّشارة إىل أن الفقيه ال يأخذ بالدليل غري القطعي إسبقت اإل) ١(
ّهبا، والقطع بحجية الدليل غري القطع بمؤدى الدليل كام هو واضح ّ. 

ّ كان قطعا طريقيا ولذلك تنجز التكليف»احلالة الثانية«ّأي أن القطع يف ) ٢( ً ّ ألنه دخل ؛ً
 . بسبب هذا القطع»اب بال بيانقبح العق«يف قاعدة 
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ّال باالحتياط العقيل، وسيتم التعرض هلذه النظريات يف احللقة الثالثة إن  ّ

 .شاء اهللا تعاىل

 

 ال ،من حيث خمالفة حكم العقل وموافقته. »ر عىل العكسفاألم«: Rقوله �
 .من حيث النتيجة

 تكون البداية من السيد الشهيدفعىل مسلك  .»والبداية خمتلفة«: Rقوله �
ًوتسمى أيضا بأصالة االحتياط أو االشتغال» ّحق الطاعة«قاعدة  ّ 
قاب قبح الع« من قاعدة املشهور، بينام تكون البداية عىل مسلك ّالعقيل
ًوتسمى أيضا بالرباءة العقلية» بال بيان ّ. 

ّإن املكلف غري ملزم عقال بالتحفظ جتاه أي تكليف ما مل ينكشف «: Rقوله � ّ ً ّ ّ
ّن احلجية الزم إ: منشأ هذه القاعدة قول األصوليني .»بالقطع واليقني ّ

 . للقطع فقطّذايت
ّغري أنه يتأكد«: Rقوله � ّن قبح العقاب يتأكد ألإ :أي .»ّ ًنه كان ثابتا بفعل ّ ّ

 .»العلم بعدم التكليف«ّوهنا يتأكد بـ » عدم العلم بالتكليف«
 .ّ الظاهريّ اإلذن الرشعي:أي. »بثبوت اإلذن«: Rقوله �
 . مشكوك:أي. »غري معلوم«: Rقوله �

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 





 
 

           
  
  
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 





 

 

  
  

 متهيد
 

ى َّسمُ تٍ مشرتكةَ عىل عنارصِ االستنباطِ يف عمليةُ الفقيهُيعتمد
ِباألدلة ٌ إما أدلة:م، وهيَّ كام تقدِ املحرزةّ ّ ُ، بمعنى أهنا تٌ قطعيةّ ّؤدي ّ

ً حجةُ فتكونِ باحلكمِإىل القطع ِ حجيةِ عىل أساسّ  ِ الناتجِ القطعّ
ٌلةّما أدإعنها، و ٌ ظنيةّ َّ عىل حجيٌّ قطعيٌ دليلُ ويقومّ ًها رشعا، كام إذا ِتّ

َنا بأن املوىل أمرِْمعل ُ باتباعها فتكونّ ً حجةّ  .ِّ الرشعيِ اجلعلِ بموجبّ

ينقسم إىل ـ ً كان قطعيا أو ال ٌسواءـ  ِ يف الفقهُ املحرزُوالدليل
 :قسمني

ُاألول ّ مما ِمن الشارع ُ ما يصدرَّ كل: ونعني به.ُّ الرشعيُالدليل: ّ
 .ِ املعصومِه أو كالمَ اهللا سبحانِ، ككالمِ عىل احلكمٌله داللة

 ُها العقلُ القضايا التي يدرك: ونعني به.ُّ العقيلُالدليل: الثاين
ّ بأن ِ القائلةِ العقليةِ كالقضيةٌّ رشعيٌ منها حكمَنبطَستُ أن يُويمكن
ِ مقدمتَ إجيابُ يستلزمٍ يشءَإجياب  .هّ

ُألول اُوالقسم  :ه إىل نوعنيِورَ بدُ ينقسمّ
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 ً كتابا أوِ املعصومُ، وهو كالمُّ اللفظيُّ الرشعيُالدليل: مهاُأحد

ًسنة ّ. 

ُ، ويتمثلّ اللفظيُ غريُّ الرشعيُالدليل: ُواآلخر   ِ املعصومِ يف فعلّ
َ كان ترصفا مستقال، أو موقفا إمضائيا جتاهٌسواء ً ً ًً ٍ معنيٍ سلوكّ ، وهو ّ

 .التقريرّسمى بُالذي ي

ِ تارة يقع يف حتديدِ بكال نوعيهِ يف هذا القسمُوالبحث  ِ دالالتً
ِ يف حجيةً صغراه، وثالثةِ، وأخرى يف ثبوتِّ الرشعيِالدليل  تلك ّ
 .ٍ أبحاثُ ثالثةًا إذِّلرشعي اِ ففي الدليل. هباِ األخذِ ووجوبِالداللة

 ُنستعرض ،ِ املذكورِ عىل الرتتيبِ هبذه األبحاثِ البدءَولكن قبل
ِ العامةِ والقواعدِ املبادئَبعض ِ يف األدلةّ  . املحرزةّ
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ّتعرض السيد الشهيد الصدر ّR لبعض البحوث عىل نحو املقدمة قبل ّ

ّ، وابتدأ هذه البحوث بفهرسة عامة لألدلة »ّاألدلة املحرزة«دخوله يف بحث  ّ
 .املحرزة

 

ّ لبحث األدلة املحرزة، ّعطاء الفهرس العامإ يهذا البحث هّومهمة 
ّفقد عرفنا سابقا أن األدلة التي يعتمدها الفقيه يف استنباطه للحكم الرشعي ّ ّ ً 

 :عىل قسمني
 .ّ األدلة املحرزة:القسم األول
 . األصول العملية:القسم الثاني

ًوإن األدلة املحرزة نفسها تنقسم إىل قسمني أيضا ّّ: 
ّ وهو الدليل الذي يؤدي إىل القطع باحلكم :دليل محرز قطعي ـ ١

ّفيكون هذا الدليل حجة عىل أساس حجية القطع ّ. 
ّ وهو الدليل الذي ال يؤدي إىل القطع باحلكم، : ـ دليل محرز ظنّي٢

 وبذلك  ـ كاألمارات ـّيته عىل حجّ قطعيّرشعيولكن قام عندنا دليل 
ّأصبحت هذه األدلة الظنية حجة ّ  . وأمكن االعتامد عليهاّ

ّثم إن األدلة املحرزة نفسها  ّ  تنقسم إىل  ـّ والظنيّبقسميها القطعيـ ّ
 :قسمني آخرين مها
ّ ومقصودنا منه كل ما يصدر من الشارع : ّالدليل الشرعي: القسم األول
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ًكتابا كان أو سنة ًّ. 
تج منه ا منه ما أدركه العقل واستنن ومقصود:الدليل العقلي: القسم الثاني

ًحكام رشعيا، من قبيل ّإذا علمنا أن الشارع أمر بالصالة، وعلمنا أيضا أنه : ً ً ّ
ّ، فالعقل يدرك هنا املقدمية بني الصالة )١(»ّال صالة إال بطهور«: قال

: ّدراك حيكم بوجوب املقدمة، وهذا معنى قوهلموالطهور، ومن هذا اإل
 .»ّمقدمة الواجب واجبة«

ّثم إن الدليل الرشعي  :ينقسم إىل نوعنيـ ّخاصة ـ  ّّ
ً، كتابا )٢( كالم املعصوم: ونعني به،ّ اللفظيّ الدليل الرشعي:النوع األول

ّـ أي قرآنا ـ أو سنة، أي كالم النبي  .Gّ واألئمة1ً
 )٣( فعل املعصوم: ونعني به،ّ غري اللفظيّ الدليل الرشعي:النوع الثاني

 :ًوهو عىل نحوين أيضا
 .ّ عنه بالفعل خاصةَّ، وهو ما يعربDل للمعصومّ ـ الترصف املستق١
َّمضائي لسلوك معني، وهو ما يعرب ـ املوقف اإل٢  . عنه بالتقريرّ
 

 انظر املخطط يف الصفحة املقابلة

                                                           
: وسائل الشيعة ؛١٦٠ح، ٥٥، ص١ج: االستبصار ؛١٤٤ ح، ٤٩، ص١ج: التهذيب) ١(

 .١، ح٩، أبواب أحكام اخللوة، ب٣١٥، ص١ج
ما ال حيتمل :  فتعني حينئذ؛ال يراد من العصمة هنا معناها االصطالحي بل اللغوي) ٢(

 .Gّواألئمة 1فة إىل كالم النبيضاشمل كالم اهللا تعاىل، باإلياخلطأ، وهلذا 
 1املراد من العصمة هنا معناها االصطالحي، ولذا شملت فعل النبي) ٣(

 . فقطGّواألئمة
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ثالثة أبحاث ـ  ّ وغري اللفظيّاللفظيـ  بكال قسميه ّويف الدليل الرشعي

 :أساسية هي
من  بحث فيه عددُ، ويّلرشعي البحث يف حتديد دالالت الدليل ا:األول

 .ّالضوابط الكلية للداللة
، ويبحث فيه عن كيفية ّ البحث يف ثبوت صغرى الدليل الرشعي:الثاني

 .ًإثبات كون الدليل صادرا من الشارع
ّ، أي يف ثبوت حجية ّ البحث يف ثبوت كربى الدليل الرشعي:الثالث

 .ّتلك األدلة ووجوب األخذ هبا

 
ّدء هبذه األبحاث الثالثة، البد من استعراض بعض القواعد قبل الب

ّالعامة التي ختتص باألدلة املحرزة وال تشمل األصول العملية، ومن هذه  ّ ّ
 :)١(القواعد
ّاألصل عند الشك يف احلجية. ١ ّ. 
 .ّمقدار ما يثبت باألدلة املحرزة. ٢
 .تبعية الداللة االلتزامية للمطابقية. ٣
 .دور القطع املوضوعيوفاء الدليل ب. ٤
 .سنادإثبات الدليل جلواز اإل. ٥

                                                           
ّسيأيت الحقا بيان الفارق بني الفعل والتقرير بصورة مفصلة إن شاء اهللا تعاىل) ١( ً.  
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للدليل األوضح ثال هو املكالم املعصوم  .»أو كالم املعصوم«: Rقوله �
ً فإن هذا الدليل يشمل عموم سنة املعصوم كالما وفعال ّال وإّالرشعي ً ّّ
 .ًوتقريرا

وظيفة العقل هي  ّ أنًقاّمر ساب .»القضايا التي يدركها العقل«: Rقوله �
 .به وال حيكم ّ احلكم الرشعيك، فهو يدركاإلدرا

ال يراد من العصمة هنا معناها االصطالحي،  .»كالم املعصوم«: Rقوله �
 .ّكل ما ال خطأ فيه، فتشمل كالم اهللا تعاىليراد منها بل 
 ،املراد من العصمة هنا معناها االصطالحي .»فعل املعصوم«: Rقوله �

 .G ّ واألئمة1 بالنبيّفتختص
ًترصفا مستقال«: Rقوله � ً ّ فعال خاصة:أي. »ّ ً. 
 .ّ وغري اللفظيّ اللفظيّ الدليل الرشعي:أي. »بكال نوعيه«: Rقوله �
ّوثالثة يف حجية تلك األدلة«: Rقوله � وهذا البحث بحث يف كربى  .»ّ

 .ّالدليل الرشعي
ّوالقواعد العامة يف األدلة املحرزة«: Rقوله �  مبادئ ـ ًا إذـفهذه املبادئ  .»ّ

ّخاصة باألدلة املحرزة وال تشمل األصول العملية ّ. 
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ِفنا أن للشارعَعر ِ دخال يف جعلّ ِ احلجية لألدلةً ّ  ِ غريِ املحرزةّ
َ احلجيةِ الشارعَنا جعلْفإن أحرز) األمارات (ِالقطعية  فهو، ٍ ألمارةّ

 ِ عىل تلك األمارةُمكان التعويل باإلْيف ذلك مل يكننا ْوإذا شكك
ِملجرد َ احلجيةِ الشارعِ جعلِ احتاملّ ً هلا، ألهنا إن كانت نافيةّ ّ 

َ هبا املعذريةَ أن نثبتُللتكليف ونريد ًبناء عىل ما ـ  ِ الواضحَنِ فمّ
ِ احلجيةَ جعلْزِحرُ ذلك ما مل نِ إمكانُعدم ـ ّتقدم  َ هلا الذي يعني إذنّ

ِ التحفظِشارع يف تركال  هذا ِ إحرازِ، إذ بدونِ املشكوكِ التكليفَ جتاهّ
ُ منجزيةُ تكونِاإلذن  ِ بحكمً قائمةِّ الواقعيِ للتكليفِ االحتاملّ
ُ هذه املنجزيةُ، وال ترتفعِالعقل ِ التحفظِ يف تركِ اإلذنِ باحرازّال إّ ّ ،

ِ يف احلجيةِّومع الشك  .ِ املذكورِ لإلذنَ ال إحرازّ
َ هبا املنجزيةَ أن نثبتُ ونريدِ للتكليفً مثبتةُ كانت األمارةوإن ّ 

ٍخروجا عن أصل ٍ معذرً ِ املقررةِّ احللِكأصالةـ  ّ  ٌ فواضح ـً رشعاّ
ْأيضا أنا ما مل نقطع ّ ِ بحجيتً  ِ أصالةِ هبا عن دليلِ اليدُ رفعُها ال يمكنّ

ُ مثال، فدليلِّاحلل ُ واملؤمنِ اجلاري يف الواقعةِ األصلً  ِعن التكليف ّ
ِ بحجيةْ ما مل يقطعُ هو املرجعِاملشكوك  . للتكليفِ املثبتةِ األمارةّ

َإن األصل: ُ القولَّوهبذا صح ِ يف احلجيةِّ الشكَ عندّ  ُ عدمّ
َاحلجية، بمعنى أن األصل ّ  ُ لوال تلك األمارةِ املفرتضةِ احلالةُ نفوذّ

ٍمن منجزية ٍ أو معذريةّ ّ.  
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ّبحث إىل القاعدة العامة األوىل من القواعد التي ّنتعرض يف هذا ال

ّختص األدلة املحرزة، وهي ّاألصل عند الشك يف احلجية ّ ّ. 

 
ّترتبط هذه القاعدة باألدلة املحرزة التي يمكن جعل احلجية هلا، حيث  ّ
ّيمكن أن حيصل القطع باجلعل أو الشك فيه، وأما التي ال يمكن جعل  ّ

ّجيتها فال جمال للشك أو الرتديد فيها، ح ّ يشمل هذا البحث األدلة لذا الّ
ّ ألن حجي؛املحرزة القطعية ً فيكون جعل الشارع هلا لغوا ال ،ً عقالثابتة تهاّ

ّألن جعل » األمارات«ّ يشمل األدلة املحرزة غري القطعية ّوإنامفائدة فيه، 
 .بقة هلاا سّ لعدم وجود حجية عقلية؛ّاحلجية هلا أمر ممكن

ّيمكن أن نتصور ثالث حاالت للحجية املجعولة لألمارة أو للطريق و ّ
 :هي

مارة من قبل الشارع، ّ أن نحرز ونقطع بجعل احلجية لأل:الحالة األولى
 .ويف هذه احلالة نأخذ باألمارة ونعمل هبا بال إشكال أو ترديد

مارة من قبل ّ أن نحرز ونقطع بعدم جعل احلجية لتلك األ:الحالة الثانية
الشارع، ويف هذه احلالة ال نأخذ باألمارة وال نعمل هبا بال إشكال أو ترديد 

 .ًأيضا

ّ أن نشك يف جعل احلجية لتلك األمارة، ويف هذه احلالة :الحالة الثالثة ّ
ّتكون القاعدة واألصل عند الشك يف احلجية هو عدم احلجية، وأن حكم  ّ ّ ّ



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٢١٠
ّالشك يف احلجية  ّبعدمها، بحيث ال يرتتب أيحكم القطع هو ّ  أثر عليها، ّ

 قبل قيام هّالذي كنا نعتمدّالعميل  األصل ذلك هو الرجوع إىلومعنى 
 .األمارة

ّإننا حني الشك يف حجية : لبيان هذا األمر بصورة أوضح، نقول ّ ّ
قبح « نبني عىل نظرية أخری و،»ّحق الطاعة«األمارة تارة نبني عىل نظرية 

 .»العقاب بال بيان

 أ ـ البناء على نظرية حق الطاعة
ًاألصل األويل بناء عىل هذه النظرية هو أصالة االشتغال ّعرفنا أن  ّ

ّأن كل احتامل منجز ما مل حيرز ورود إذن وترخيص : العقلية، التي تعني ّ ّ
ّ من الشارع يف ترك التحفظ، فإذا وجد الفقيه أمارة مرخصة يف ّظاهري ّ

ّذلك االحتامل ولكنه شك يف   قةّحمق مثل هذه األمارة فال تكونّحجيتها، ّ
رشط إحراز اإلذن يف اقتحام ذلك االحتامل لكي يستطيع الفقيه أن يرفع ل

يف ك ، ومرجع عدم رفع اليد عنها هو الش عن أصالة االشتغال العقيلاليد
 من البقاء عىل أصالة االشتغال العقيل ّ البدّومن ثمّاإلذن املرخص، 
 .ةوجودمتلك األمارة املشكوكة تكن  ملًا كام لو والعمل وفقها، متام

ّهذا إذا كانت األمارة املحتملة معذرة، وأما إذا كانت منجزة وفرضنا  ّ ّ
ّأن حالة املكلف السابقة هي التمسك بأصالة احلل ّّ ّال يتمكن ً الثابتة رشعا، فّ

 ّ ملجرد ورود أمارة حمتملة عىلّ يده عن أصالة احللً أيضا من رفعّاملكلف
ّالشك يف حجية األمارة املنجزة، ؛ لنفس السبب السابق وهوتنجيز التكليف ّ ّ

 .نة عن التكليف املشكوكّ املؤمّفيبقى مرجعه هو أصالة احلل
 وأصحاب مسلك Rّوال يوجد فرق يف هذه احلالة بني السيد الشهيد

 .قبح العقاب بال بيان
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 ب ـ البناء على نظرية قبح العقاب بال بيان
ًاألصل األويل بناء عىل هذه النظرية هو  ّعرفنا أن ّن أو» الرباءة العقلية«ّ
ٍكل تكليف ّتشمل كل ـ ًبناء عىل هذه النظرية ـ ّ فاملعذرية ،ّ منجزُ حمتمل غريّ

 برشط ورود البيان ّالّاحتامل وال ترتفع الرباءة العقلية وال يتنجز االحتامل إ
ّ لالحتامل ولكنه شك يف ّفلو وجد الفقيه أمارة منجزة .تنجيزهبوالقطع  ّ

رشط رفع اليد ل قةّحمق مثل هذه األمارة  تكون يقطع هبا، فهلّحجيتها ومل
 عن الرباءة العقلية؟
ّد القطع والبيان عىل تنجز ِهل هذه األمارة توج: بعبارة أخرى

 ؟»حسن العقاب مع البيان«ًجعل التكليف داخال حتت قاعدة فتاالحتامل، 
ّد الشك يف ّ إذ كيف يعقل أن يول إشكال؛ من دوناجلواب بالنفيو

ّحجية األمارة القطع هبا وكوهنا حجة عىل تنجز االحتامل، وإذا مل يت ّ  ّحققّ
ّالقطع باألمارة املنجزة للتكليف واملثبتة له تبقى أصالة الرباءة العقلية عىل 
ّحاهلا وال نرفع اليد عنها، ويكون وجود األمارة املشكوك يف حجيتها وعدم 

 .ّدها عىل حد سواءوجو

ّ نجس؟ فإن وّلو شككنا يف أن املاء املوجود أمامنا طاهر أ: مثال آخر
 يشء لك ّكل«: بحكم قول الشارعأصالة الطهارة جتعلنا نحكم بطهارة املاء

وأخربنا » غري الثقة«ولكن لو دخل الشخص . »ه نجسّطاهر حتی تعلم أن
  فام العمل؟،ّبأن املاء نجس وليس بطاهر

؟ »غري الثقة«ّهل جعل الشارع احلجية خلرب : ه احلالة نتساءليف هذ
ّوألننا نشك يف جعل مثل هذه احلجية، فإننا سوف نتعامل مع هذه األمارة  ّّ ّ

ّاملشكوكة متاما كام لو أننا قطعنا بعدمها، فال نرتب أي ّ ّ  أثر عليها، ونعود إىل ً
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ة املاء وال ونحكم بطهار» أصالة الطهارة«العمل باألصل السابق وهو 

 .»غري الثقة«نعتني بخرب 
ّ عىل األمارة املشكوكة املؤمنة لو كانت احلالة ًاّوكذلك ال نرتب أثر

ّالسابقة منجزة عىل املكلف  إذ ال يمكن رفع اليد عن تنجيز التكليف ؛ّ
ّبمجرد الشك يف املؤمن املشكوك احلجية ّ ّّ. 

ّوحمصل البحث يف الدليل املشكوك احلجية تربه كاملقطوع بعدم ّننا نعأ: ّ
ّحجيته وال نرتب عليه أي ّ أثر، وهلذه النتيجة أثر مهم يف حتقيق العديد من ّّ

ّأدلة االستنباط الظنية التي يعتمدها العامة كالقياس واالستحسان  ّ ّ
ّواملصالح املرسلة وما شابه، بل بعض أدلة اخلاصة أيضا كحجية  ًّ ، »الشهرة«ّ

ّفالبد من قيام دليل قطعي ّ كل واحد من هذه األدلة الظنية وإ عىلّ ّ ّ فإن ّالّ
ٍالشك يف حجيتها كاف ّ ّ يف ترك العمل هبا وعدها كاملقطوع بعدم حجيتهاّ ّ. 

 
 

ّاألصل عند الشك يف احلجية«: Rقوله � بيان األصل وحتديده عند  :أي .»ّ
ّ يف حجية الدليل الظني، ّكالش  املعتمداألصل يرجع إىل  به أم فهل يؤخذّ

 ؟احلجيةقبل ورود الدليل املشكوك 
ّألن القطعية غري قابلة جلعل املنجزية واملعذرية  .»غري القطعية«: Rقوله � ّّ

 .اهل
ّألهنا إن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت هبا املعذرية«: Rقوله � ًهذا بناء  .»ّ

ونريد أن ً إذ التكليف ثابت يف هذه احلالة عقال، ؛ّعىل نظرية حق الطاعة
ّنثبت املعذرية الرشعية يف مورده بتوسط األمارة املشكوكة احلجية ّ ّ. 
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ّ فكلام كان .ٌّ التزاميٌ ومدلولٌّ مطابقيٌ له مدلولُ املحرزُالدليل
ً حجةُ املحرزُالدليل ُ، وأما مدلولُّه املطابقيُ بذلك مدلولَ ثبت،ّ ه ّ

َ أن الدليل:هُ، وحاصلٌه بحث ففيُّااللتزامي ً إذا كان قطعيا َ املحرزّ ّ
ُ ألهنا تكون؛ بهِ االلتزاميةِته مدلوالِ يف ثبوتَّفال شك ً أيضا، ً قطعيةّ

 . بذلكُّ املطابقيُ املدلولُ كام يثبتِ بالقطعُفتثبت
ْ ظنيا وقد ثبتتُ الدليلُوإذا كان ُ حجيتًّ  كام يف ـ ِ الشارعِه بجعلّ

 :ِ فهنا حالتان ـِ الكالمِ وظهورِ الثقةِخرب ِ، مثلِاألمارة

ِ احلجيةُ موضوعَأن يكون: األوىل ّ بأنه ُ الشارعَ ـ أي ما حكمّ
ٌحجة ِ ـ صادقا عىل الداللةّ ، ِ املطابقيةِه عىل الداللةِ كصدقِ االلتزاميةً
ِ عىل حجيةٌ دليلَأن يرد: َ ذلكُومثال َ، ويقال إن اإلخبارِ الثقةِ خربّ ّ 

 ُ املدلولُ يثبتِه، ويف هذه احلالةِ عن لوازمٌار إخبٍعن يشء
ُ، ألنه مما أخرب عنه الثقةُّااللتزامي ّ  ُه دليلُ فيشمل،ِ االلتزاميةِ بالداللةّ

ِاحلجية ُ املتكفلّ  .ً مثالُ به الثقةَ ما أخربِّ بكلِ بالعملِ لألمرّ

ِ احلجيةُ موضوعَأن ال يكون: ُالثانية ِ صادقا عىل الداللةّ ً 
ِ عىل حجيةٌ دليلَأن يرد:  ذلكُ ومثال.ِيةااللتزام ّ، فإن ِ اللفظِ ظهورّ
ً ظهورا لفظياْ ليستِ العرفيةَ غريَ االلتزاميةَالداللة ً فردا ُلِّ فال تشك،ً

ِ احلجيةِ دليلِن موضوعِم ِ يف حجيةُ البحثُ، فمن هنا يقعّ   ِ الدليلّ
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 .ن هذا القبيلِ مٍ يف حالةِّ االلتزاميِ املدلولِثباتإل

ِ هذه احلجيةِ يف ثبوتُستشكلُوقد ي ِ حجيةِ بدليلّ ّ، ألن ِ الظهورّ
ِ حجيةَدليل َ احلجيةُ ال يثبتِ الظهورّ  ُ، والداللةِ اللفظِ لظهورّال إّ

ُ ليست ظهورا لفظيا فال تكونِ هلذا الظهورُااللتزامية ً ً حجةً ُ، وجمردّ ّ 
َ بأن ظهورِعلمنا من اخلارج  ُه االلتزاميةُلتً إذا كان صادقا فدالِ اللفظّ

ُ أيضا، ال يربرٌصادقة ّ ِ احلجيةَ استفادةً ّ، ألن ِ االلتزاميةِ للداللةّ
َاحلجية ه بإحدى الداللتني دون األخرى ُصِّ وقد خيصٌّ رشعيٌ حكمّ

 .هام يف الصدقِن تالزمِ مِعىل الرغم

ِ اجتاهانِ يف هذا املجالُويوجد ّ: 

َأن دليل: ، وهوِمها للمشهورُأحد ِ احلجيةّ َ كلام استفيدّ  ُ منه جعلّ
ِاحلجية ً كان ذلك كافيا ِّ الرشعيِ عىل احلكمًه أمارةِ بوصفٍ ليشءّ

 وضعوا ِ، وعىل هذا األساسِه االلتزاميةِه ومدلوالتِ لوازمِثباتإل
ِ مؤداها أن مثبتاتًقاعدة ّ ٌ حجةِ األماراتّ َ، أي أن األمارةّ  ُربَعتُ كام يّ

ً حجةِّإثباهتا ملدلوهلا املطابقي  .ّا االلتزاميِا ملدلوهلُ، كذلك إثباهتّ

ُواالجتاه ِ للسيدُ اآلخرّ َ، حيث ذهب إىل أن جمردِ األستاذّ ّ  ِ قيامّ
ِ عىل حجيةٍدليل  عن احلكم ٍ ما هلا من كشفِ عىل أساسٍ أمارةّ

ُ ثبوتا أن الشارع يتعبدِ إذ من املمكن؛ ال يكفي لذلك،ِّالرشعي ّ ّ ً 
َاملكلف َه أن يتعبدُ فقط، كام يمكنِمن األمارة ِّ املطابقيِ باملدلولّ ه ّ

 ً أو التزاما، وما دام كال هذين الوجهنيً عنه مطابقةُ ما تكشفِّبكل
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ِممكنا ثبوتا، فالبد لتعني ُّ ّ ً   ٍ يف دليلٍطالقإ ِ منهام من وجودِ األخريً

 . االلتزاميةِه إىل املداليلِ ورسيانِدُّ التعبَيقتيض امتداد

ُ األولُهّ هو االجتاُوالصحيح َ، وذلك ألننا عرفنا سابقا أن األمارةّ ّ ً ّ 
ُّ الظنيُمعناها الدليل ِ حجيتِ من دليلُستظهرُ الذي يّ َه أن متامّ  ِ املالكّ

ِجيتحل  ُ، وهذا االستظهارِ املنكشفِإىل نوعٍر  بدون نظُهه هو كشفّ
ِاحلجية كان كافيا الثبات ِ يف دليلَّمتى ما تم ً ِ احلجيةّ  ِ يف املدلوالتّ
َ أيضا، ألن نسبةِااللتزامية  ِّ املطابقيِ إىل املدلولِ األمارةِ كشفًّ

ُ متاما، وما دام الكشفٍ واحدةٍ بدرجةِّوااللتزامي  ِ املالكَ هو متامً
ِللحجية ِ أن مثبتاتِةيّ احلجِ من دليلُ، فيعرفِ الفرضِ بحسبّ ّ 
ٌها حجةِّ كلِاألمارة ّ. 

ّ فإهنا ملا ؛هاَ أو غريًية تنزيلُ العمليةُذلك األصول ِوعىل خالف ّ
 أن ُ فال يمكن ـّكام تقدمـ ى َّ املؤدِ نوعِ عىل مالحظةًكانت مبنية

ِ التعبدُها إرساءِ من دليلَستفادُي ٍ خاصةٍ بعنايةّالإ ِ اللوازمِّ إىل كلّ  يف ّ
َ إن األصول:ومن هنا قيل؛ ِ الدليلِلسان ً حجةْ ليستَ العمليةّ  يف ّ

 عن ِ الكالمُ، وسيأيت تفصيلِا االلتزاميةِهت أي يف مدلوال،اِمثبتاهت
 . تعاىل إن شاء اُهللاِ العمليةِ األصولِذلك يف أبحاث
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ّيف هذا البحث نتعرض إىل القاعدة العامة الثانية من القواعد التي ختص  ّ ّ

 .ّمقدار ما يثبت باألدلة املحرزة :ّاألدلة املحرزة، وهي

 
 : إىل ثالثة أقسام هي)١(ّتقسم الداللة اللفظية يف علم املنطق

 اللفظ عىل متام معناه املوضوع له داللة وهي : ـ الداللة المطابقية١
 وهذه الداللة هي . كداللة الكتاب عىل أوراقه وجلده ونقوشهمطابقته له،و

 .ضعت ألجلها مبارشةُالداللة األصلية يف األلفاظ التي و
 خارج معناه املوضوع ً اللفظ عىل معنىداللة وهي :لة االلتزامية ـ الدال٢

ًا، إذ لو مل يكن ّ كداللة حضور زيد عندك عىل كونه حي،ّله ولكنه الزم له
ًا ملا كان حارضاّحي ّ ألن الداللة ؛والداللة االلتزامية فرع الداللة املطابقية. ً

 .ه املعنى نفس بعد الداللة عىلّالعىل ما هو خارج املعنى ال تكون إ
 اللفظ عىل جزء معناه املوضوع له، داللة وهي : ـ الداللة التضمنية٣

 .كداللة الكتاب عىل الورق وحده
 فللدليل ّ دون التضمنية، بحثنا بالداللة املطابقية وااللتزاميةّوخيتص
ّ، ومما ال شك فيه أن الدليل إذا كان ٌّ التزاميٌ ومدلولٌّ مطابقيٌاملحرز مدلول ّ ّ

ّجة فهو حجة يف مدلوله املطابقي، وح ّ ينصب البحث عىل لذا سوفّ
هل ّالعقل حينام يثبت احلجية للدليل املحرز، ّإن :  السؤال اآليتنجابة عاإل

                                                           
 .٣٩ص: ّ للمظفراملنطقنظر ا )١(
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 ًللمدلول املطابقي وااللتزامي معا؟ يثبتها  فقط، أم ّيثبتها ملدلوله املطابقي

القول فولني، ّمن الواضح أن منشأ هذا التساؤل هو التالزم بني املدل
ًبحجية امللزوم يثري تساؤال عن حجية الالزم أيضا ّ ًّ. 

 هذا السؤال تستدعي التفصيل بني الدليل املحرز نجابة عّ إن اإل
 :ّ والدليل املحرز الظني، فنقولّالقطعي

 

ّإذا كان الدليل قطعيا فإن مدلوالته املطابقية وااللتزامية تثبتان وتكو نان ً
ًحجة معا ّ ألن احلجة هنا تابعة حلكم العقل وهو ال يفرق بني املدلول ؛ّ ّ ّ

ّ فلو قطعنا ـ مثال ـ بأن زيدا حتت املاء، فإننا .املطابقي وااللتزامي يف ذلك ً ّ ً
ّنقطع أيضا ـ مع عدم وجود احلاجز ـ بأنه مبتل ّ  وهكذا .ّ وال نشك يف ذلك،ً

ًلو قطعنا بأن زيدا قد وقع يف النار  ولو ، نقطع بهبلّ فال نشك باحرتاقه ،ّ
 . وأمثال ذلك كثري،ّقطعنا باألربعة فال نشك يف الزوجية

 

، » مارات واألصولمثبتات األ«هذا البحث عند األصوليني بـ ُيعرف 
 : يقع يف مقامنيًا فالكالم إذ، املداليل االلتزامية:واملقصود باملثبتات
 .ماراتأ ـ مثبتات األ

 ب ـ مثبتات األصول العملية

 

ّلو كان الدليل الظني أمارة، وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع  كام يف  ـّ
ما فليس بإمكاننا الرجوع إىل العقل ملعرفة ـ » ظهور الكالم«و » خرب الثقة«

ّ املدلول املطابقي حجة وّ املطابقي وااللتزامي حجة، أالن املدلوإذا كان
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ّ راجع إىل أن جعل احلجية يف الدليل الظني تابع هذامكان اإلط؟ وعدم فق ّ ّ

ّ ـ ومن حق الشارع ّالختيار الشارع ـ ال حلكم العقل كام يف الدليل القطعي
ّأن جيعل احلجية للمدلولني معا أو ألحدمها دون اآلخر دون أن يتدخل  ً ّ

 .العقل يف ذلك

ّ الدال عىل ّلدليل الرشعيّ يف أن اينيوهكذا وقع الكالم بني األصول
ّ هل يدل بنفسه عىل حجية الزم األمارة؟ ـكخرب الثقة ـ ّحجية األمارة ّ 

ّيف هذا املجال يمكن أن نتصور صورتني أو حالتني للحجية املجعولة  ّ
 :من قبل الشارع

ُ أن نعلم أن هذه احلجية قد ج:الحالة األولى ّ  املطابقي نيعلت للمدلولّ
ّ حينام يدل دليل عىل حجية نحوّجلعل إنام يكون هبذا الًوااللتزامي معا، وا ّ

 كام يصدق عىل املضمون هّ ونفرتض أن»خرب الثقة« ما كعنوان ٍعنوان
ًاملطابقي ملا أخرب به الثقة فهو يصدق عىل املضمون االلتزامي أيضا بأن 

ّإن اإلخبار عن يشء إخبار عن لوازمه، فيكون املدلول االلتزامي مما : يقال ّ
، كام كان »ِّصدق خرب الثقة«: ًأخرب به الثقة وفردا من أفراد قول الشارع

ّقة وفردا من أفراد قول الشارع املتقدمًاملضمون املطابقي خربا للث ً. 

ّويف مثل هذه احلالة يكون كال املدلولني املطابقي وااللتزامي حجة وال 
 .إشكال يف ذلك

ّفرتض فيها أن الدليل الذي دل عىل ُ وهي احلالة التي ي:الحالة الثانية ّ
وىل ـ ّحجية املدلول املطابقي مل يكن فيه ظهور ـ كالذي ذكرناه يف احلالة األ

 .ًليشمل املدلول االلتزامي أيضا
ّالذي قام الدليل عىل جعل احلجية له ال » العنوان«ّن إ: وبعبارة أخرى

ّالدليل الذي يدل عىل حجية :  ومثال ذلك،يصدق عىل املدلول االلتزامي ّ
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ّظهور اللفظ، فإنه يدل عىل حجية املعنى املطابقي لذلك اللفظ بال إشكال،  ّ ّ

ّفظ أيضا كي تشمله حجية ّ للًاوله االلتزامي ظهور مدل يكونولكن هل ً
 الظهور؟

ّمن الواضح أن املدلول االلتزامي ليس ظهورا لل ً  ً صار معنىّال وإ)١(فظّ
 . عىل تعريف املعنى املطابقي وااللتزاميًءًمطابقيا بنا

ومل يصدق » ّموضوع احلجية«فإذا خرج املدلول االلتزامي من عنوان 
 ّ حجة كاملدلول املطابقي؟هل هوّ شمول احلجية له، وّعليه ، وقع الشك يف

ّبأننا نعلم أن املدلول : قد يقال يف مقام اجلواب عن هذا السؤال ّ
ّاملطابقي يف اخلارج إما صادق وإما كاذب وال ثالث هلام، فعندما خيرب الثقة  ّ

ًبأن زيدا وقع يف النار فهو إما قد وقع فعال، أو مل يقع، فإذا وقع يف ا ّ ً لنار فقد ّ
ً للمالزمة بني الوقوع واالحرتاق سلبا ؛ مل يقع فلم حيرتقذااحرتق، وإ

ً إما ثابتان معا يف  ـعىل االحتاملنيـ  فاملدلول املطابقي وااللتزامي .ًوإجيابا ّ
ّما غري ثابتني وغري صادقني فليسا بحجتني إ و،ّالواقع وصادقان فهام حجتان ّ

 .يف الواقع فالتفكيك بينهام غري معقول ،ًمعا
ّغري أن هذا اجلواب غري تام ، ألنه ناظر إىل الواقع ّ ّ وإن املالزمة واقعية ،ّ

ّوالتفكيك بني األمور الواقعية غري ممكن، وأما بحثنا فهو يف األحكام 
 لو ما من قبيل ،ّالظاهرية والتفكيك فيها أمر ممكن كام هو مقرر يف علم الفقه

فقد حكم ،  بعد اجلنابةكن قد استربأ ومل ي)٢(ّصىل وخرج منه بلل مشتبه
                                                           

ّألربعة والزوجية، فإن لفظ األربعة ظاهر يف العدد مثال احلالة التي نحن فيها مثال ا) ١(
ّ ال أن ظاهر اللفظ يدل عليها، ولو دل عليها ، والزوجية الزمة للفظ األربعةأربعة ّ ّ

 . وال قائل بذلك،لكانت األربعة بمعنى الزوجية
  =ّ ثم صىل وقد خرج ّـ بواسطة التبول ـشخص أجنب واغتسل دون أن يستربئ :  أي)٢(
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 صالته ةّمع احلكم بصح لصالته الالحقة الفقهاء بوجوب االغتسال

ً صحيحا فلامذا ال  إن كان غسله السابقّه يمكن القول بأنّمع أنالسابقة، 
ً كان باطال فكيف إن بغسل جديد، وّالّيستطيع أن يصيل الصالة اآلتية إ

 ّصحت صالته السابقة فيه؟
ّ من رسق وأقر عىل نفسه بالرسقة مرة واحدة، فإن :ً ذلك أيضامثال ّ ّ

ّ ألن اإلقرار كان مرة واحدة ال مرتني، ؛ يده ال تقطعّاملال يؤخذ منه ولكن ّ ّ
خذ املال يؤالغري سارق ف وأ ،تقطع يدهفّفهذا اإلنسان إما سارق يف الواقع 

 .منه
ّوهكذا نرى أن الشارع املقدس قد فكك بني األحكام  ّ الظاهرية ّ

ّ له، وله احلق يف أن يوسع راجع هاّ ألن جعل؛ يف ذلكذور وال حم،املتالزمة ّ
ّإن احلجية :  نقوللذاّيف جعلها أو يضيق، و تابعة ـ  ًا رشعيًباعتبارها حكامـ ّ

و ألحدمها دون أًللشارع يف جعلها، فبإمكانه أن جيعلها للمتالزمني معا 
 .اآلخر

ّننا إذا قبلنا أن جعل احلجية من حق إ:  مفادهتساؤلوقد يثار هنا  ّ ّ ّ
، اآلخر دون حدمهاً معا، أو ألنيّن بإمكانه أن جيعلها للمدلولأالشارع، و

ّ جعلها للداللة االلتزامية دون املطابقية مع أن الداللة فكيف يمكن
 االلتزامية تابعة للمطابقية وفرع عنها؟

واإلشكال هو ّإن منشأ هذا التساؤل : السابق، حيث نقولكاجلواب 
اخللط بني الواقع والظاهر، وبحثنا هنا يف جعل الشارع ال يف الواقع، ففي 
ّالواقع إذا انتفى املدلول املطابقي انتفى املدلول االلتزامي قطعا ألنه مرتتب  ّ ً
                                                                                                                                        

ً مشتبه بني املني واملذي ـ مثال ـ أو بني املني وسائل آخر، فنظرا لعدم منه سائل=  ً
  .وقوع االسترباء منه حيكم بإعادة الغسل لصالته الالحقة
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ّعليه واقعا، وأما يف جعل الشارع للحجية، فإن من حقه أن  ّ ًّ  ببقاء حيكمّ

 .غم من سقوط الداللة املطابقية عن احلجية بالرّحجية الداللة االلتزامية
تبعية الداللة االلتزامية «وسيأيت مزيد من البيان هلذا األمر يف بحث 

 .إن شاء اهللا تعاىل» للمطابقية
ّوهكذا يبقى الشك قائام يف حجية املدلول االلتزامي يف مثل هذه احلالة  ً ّ

 .أي احلالة الثانية

 

ّقلنا إنه بناء عىل احلالة الثانية املتقدمة يبقى الشك يف حجية املدلول  ّ ّ ًّ
ُااللتزامي لألمارة قائام، وعىل هذا األساس و ّجد اجتاهان يف إثبات التالزم ً

 :ّبني حجية املدلول املطابقي وااللتزامي وعدم إثباته، ومها
ّهبوا إىل أن املجعول يف دليل حيث ذ» املشهور«ّ اجتاه :االتّجاه األول

ّفإن هذا الدليل كام يثبت احلجية للمدلول املطابقي » أمارة«ّاحلجية لو كان  ّ
ّفإنه يثبتها للمدلول االلتزامي أيضا، وإذا أراد الشارع أن يرفع احلجية عن  ً ّ

ّ فإن مقتىض القاعدة هو ثبوت ّالّاملدلول االلتزامي فعليه أن يبني ذلك، وإ
وهذا هو  يه،ّذلك املدلول دون حاجة إىل قرينة إضافية تدل علّاحلجية ل

 .»ّمارات حجةّإن مثبتات األ«: معنى قوهلم
 . واملراد من املثبتات هنا املدلوالت االلتزامية لألمارة

ّ هو االجتاه الذي تبناه السيد اخلوئي:االتّجاه الثاني ّ ّR)حيث ذهب )١ ،
ّإىل أن املجعول يف دليل احلجية  ًال يكون شامال ـ ى لو كان أمارة ّحتـ ّ
ًمن املمكن ثبوتا ـ أي عقال ـ أن جيعل ف .ًللمدلول االلتزامي واملطابقي معا ً

                                                           
 .١٥٥ ـ ١٥٤، ص٣ج:  للبهسوديصولمصباح األ: نظرا )١(
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ًالشارع ـ وفق حقه يف اجلعل ـ احلجية للمدلول املطابقي فقط، أو هلام معا،  ّّ
ّوعىل هذا األساس البد أن ينصب الشارع قرينة عىل مراده وحيدده، ومع  ّ

أي عىل (ّثبات نقترص عىل األخص ّرينة فإننا يف مقام اإلعدم نصب الق
 ). باملدلول املطابقي وااللتزامي:أي(ّوال نأخذ باألعم ) املدلول املطابقي

ًننا قلنا سابقاأ: وسبب هذا االقتصار هو ّ الشك يف احلجية، إن األصل عند: ّ ّ
ّعدم احلجية ، وهنا نقطع بأن الشارع يريد األخص ونشك يف هو  ّ ّأنه يريد ّّ

 .»ّاألعم«ونرتك املشكوك أي » ّاألخص«ّاألعم، فنأخذ باملقطوع فيه وهو 
 بنفس الدليل الذي ىّاألول اكتفف ،ّوهكذا يفرتق هذا االجتاه عن سابقه

ّدل عىل األخص  املدلول املطابقي «ّيف الداللة عىل األعم » املدلول املطابقي«ّ
يرى اقتصار  هّ فإنالثاينّوأما دون حاجة إىل قرينة إضافية، » وااللتزامي

 مع وجود ّالتشمل املدلول االلتزامي إّوأهنا ال ّداللة الدليل عىل األخص 
 .عليهّقرينة إضافية تدل 
ّبأن : ّ اجتاه املشهور القائلRّ وقد اختار السيد الشهيد:االتّجاه المختار

ٍنفس دليل احلجية يف األمارات كاف قي ّ إلثبات حجية املدلول املطابّ
ّوااللتزامي معا، ورجحه عىل االجتاه الذي اختاره السيد اخلوئي ّّ ًR. 

ّوملخص ما ذكره السيد الشهيد ّRّأن  :  كدليل هلذا الرتجيح هو
ّاحتاجت إىل جعل متمم من الشارع فلألمارات كاشفية ناقصة عن الواقع، 

ً ـ مل جيعل احلجية لألمارات تعبدا ًا فاملوىل ـ إذ.ّحلجيتها ّ  لكاشفيتها عن ّوإنامّ
ّالواقع، ومن الواضح أن كاشفية املدلول املطابقي لألمارة عن هذا الواقع 

ً فكاشفية خرب الثقة ـ مثال ـ .ال ختتلف عن كاشفية مدلوهلا االلتزامي عنه
هام فًعن مدلوله املطابقي مساوية متاما لكاشفيته عن مدلوله االلتزامي، 

ّ فإذا كان مالك جعل احلجية .متالزمان يف الصدق والكذب يف الواقع
ّمثال، فإن نفس هذه % ٨٠للمدلول املطابقي هو كشفه عن الواقع بنسبة  ً
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ًالدرجة من الكاشفية موجودة يف املدلول االلتزامي أيضا، وعىل هذا 
ًاألساس البد من جعل احلجية للمدلول االلتزامي أيضا ، وال معنى  ّ ّ

حكم األمثال ف ؛ً يف االثنني معاًادّ يف احلجية ما دام املالك موجوللتبعيض
 .فيام جيوز وما ال جيوز واحد

ّن مالك جعل احلجية لألمارةأ  لوفرضنعم،  ليس هو  من قبل املولیّ
 . وجهRفحينئذ يمكن أن يكون ملا ذكره السيد اخلوئيالكاشفية، 

ّ تبناه السيد اخلوئي ماّفظهر أن ّRإذ بعد أن أثبت؛ّ ال خيلو من تأمل R 
ًامل جعل حجية املدلول املطابقي وااللتزامي معا أمر ممكن يف مقام ّأن احت ّ

ّالثبوت، جعل احلجية خمتصة باملدلول املطابقي عىل مستوى اإل ثبات، ومل ّ
ّ مع وجود قرينة إضافية تدل عىل ذلك، مع أن نسبة ّالجيعلها شاملة له إ ّ

املدلول املطابقي ّكشف األمارة ـ والتي هي متام املالك يف جعل احلجية ـ إىل 
 .وااللتزامي بدرجة واحدة

 

ّوأما بالنسبة إىل األصول العملية بقسميها التنزييل وغري التنزييل، فإن  ّ
 بلحاظ نوع ّوإنامّجعل احلجية هلا مل يكن بمالك كاشفيتها عن الواقع، 

الة أن ّاحلكم املنكشف والوظيفة العملية للمكلف، وللشارع يف هذه احل
ًجيعل احلجية للمدلول املطابقي فقط أو االلتزامي فقط أو هلام معا  وال ،ّ

ّ تام يف باب األصول العملية وال Rّ فكالم السيد اخلوئي،حمذور يف ذلك
 .إشكال عليه

ّإن «: ّوقد أسس علامء األصول قاعدة يف باب األصول العملية، مفادها
ّعنى هذا أن املوىل إذا أراد أن ، وم»ّمثبتات األصول العملية ليست بحجة
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ًجيعل الزم األصل العميل حجة، فالبد أن يقيم دليال جديدا عىل ذلك وال  ً ّ ّ

 .ّيكتفي بدليل حجية األصل
 

 
ّ ـ إن الدليل إذا كان قطعيا فإن ك١ ً  من مدلوله املطابقي وااللتزامي  الّ
 .ةّحج

ً ـ إن الدليل إذا كان ظنيا ٢ ٍد ثبتت حجيته بجعلوق) أمارة(ّّ  من الشارع ّ
ّفهو حجة يف مدلوله املطابقي عىل أيـ من قبيل خرب الثقة ـ   ّ حال، كام أنهّ

ّإن مثبتات األمارات حجة«:  قالواًأيضا، ولذاّحجة يف مدلوله االلتزامي  ّ«. 
 ولذا ة، االلتزامياهت يف مدلوالحجة ست ليّإن األصول العلميةـ  ٣
 .»ّألصول ليست بحجةّإن مثبتات ا«: قالوا

 
ّكلام كان الدليل املحرز حجة«: Rقوله � ًسواء كان قطعيا أو ظنيا. »ّ ًّ. 
ًفال شك يف ثبوت مدلوالته االلتزامية به ألهنا تكون قطعية أيضا«: Rقوله � ّ ّ«. 

 وبسبب التالزم بينها وبني ،ّألن املدلوالت املطابقية كانت قطعية
 .ًامية أصبحت األخرية قطعية أيضااملدلوالت االلتز

فظهور الكالم أمارة  .»كام يف األمارة مثل خرب الثقة وظهور الكالم«: Rقوله �
ّ لوجود الشك فيه، ويقابل بذلك النص الذي ال احتامل للخالف ؛ًأيضا ّ
 .فيه
فحني خيرب الثقة بمدلول  .» عن لوازمهٌ إخبارٍاإلخبار عن يشء«: Rقوله �

ًد أخرب عن املدلول االلتزامي أيضا، فكال املدلولني خرب  يكون قّمطابقي
 .للثقة
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ّيثبت املدلول االلتزامي ألنه مما أخرب عنه الثقة بالداللة االلتزامية«: Rقوله � ّ«. 

 .ِّصدق خرب الثقة:  لقول الشارعًمشموالّأي أن املدلول االلتزامي سيكون 

ً ظهورا لفظياالداللة االلتزامية غري العرفية ليست«: Rقوله �  لكانت ّوإال .»ً
 .داللة مطابقية

:  أي.»ًفداللته االلتزامية صادقة أيضا... ّوجمرد علمنا من اخلارج«: Rقوله �
ًأننا لو كنا نتكلم عن الواقع فسنرى أن الداللتني إما تصدقان معا أو  ّّ ّ ّ ّ

 . آخريشءّ أن الواقع يشء وعامل األحكام الظاهرية ّالًتكذبان معا، إ
 . املوىل:أي. »ّوقد خيصصه«: Rولهق �
 .ًأي تالزمهام يف الصدق واقعا. »عىل الرغم من تالزمهام يف الصدق«: قوله �
 .ّ املداليل االلتزامية لألمارات حجة:يأ .»ّمثبتات األمارات حجة«: قوله �
 .ً من املمكن عقال:أي. »ًمن املمكن ثبوتا«: Rقوله �
 . وجود قرينة من:أي. »من وجود إطالق«: Rقوله �
ًإشارة إىل أن احلجية ثابتة لألمارات تعبدا . »ّيقتيض امتداد التعبد«: Rقوله � ّّ ّ

ّال عقال كام كانت يف األدلة القطعية ً. 
ّوالصحيح هو االجتاه األول«: Rقوله � ّن  أRّ السيد الشهيدىري: أي .»ّ

ّاجتاه املشهور القائل بأن مثبتات األمارات حجة هو االجتاه ا ّّ  .لصحيحّ
 بدون النظر إىل نوع :أي .»هو كشفه بدون نظر إىل نوع املنكشف«: Rقوله �

 .احلكم املحتمل أو املشكوك
ّكان كافيا إلثبات احلجية«: Rقوله �  . من دون قرينة إضافية:أي. »ً
 .أي نوع احلكم املنكشف أو املحتمل أو املشكوك. »ىَّنوع املؤد«: Rقوله �
 من خالل وجود قرينة :أي .»ّاصة يف لسان الدليل بعناية خّالإ«: Rقوله �

  .ّإضافية تدل عىل ذلك
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ِعرفنا أن األمارات ٌ حجةّ  ِّ االلتزاميِ واملدلولِّ املطابقيِ يف املدلولّ
ُمعا، واملدلول ِّ تارة يكون مساويا للمدلول املطابقيُّ االلتزاميً ً ً ،
َ بأن املدلولَلمُ إذا عِ ففي حالة املساواة. منهَّأعم ُوأخرى يكون ّ 

ً أيضا، وبذلك ِّ االلتزاميِ املدلولِ ببطالنَِملُ فقد عٌ باطلَّاملطابقي
ُ وأما إذا كان الالزم.ّ بكال مدلوليها عن احلجيةُ األمارةُتسقط  َّ أعمّ
 .ً حمتمالُّ يظلُّ االلتزاميُ، فاملدلولُّ املطابقيُ املدلولَلُوبط

َن حجيةإ : التايل وهو ُومن هنا يأيت البحث ّ  ِ املدلولِ األمارة يف إثباتّ
َّ بحجيُ هل ترتبطِّااللتزامي   أو ال؟ِّ املطابقيِ املدلولِها يف إثباتِتّ

ْ يعني أهنا إذا سقطت ُفاالرتباط ِ عن احلجيةّ  ِ للعلمِّ املطابقيِ يف املدلولّ
ْببطالنه مثال، سقطت ِ أيضا عن احلجيةً ّ  وهو ِّ االلتزاميِيف املدلول ً

ِ يعني أن كال من الداللةِ االرتباطُ، وعدمِمعنى التبعية ً  ِ املطابقيةّ
ٌ حجةِ االلتزاميةِةوالدالل   ُّ، وجمردِها باخلصوصِ مفادِ ببطالنْعلمُي ما مل ّ
ِ خلال يف حجيةُدِ ال يوجِّ املطابقيِاملدلول ِ ببطالن ِالعلم ّ  ِ الداللةً

ُ حمتمال ومل يتضح بطالنّ االلتزاميُ املدلولَدام ما ِااللتزامية ّ  .ُه بعدً
 : الوجهني التالينيِ بأحدُ االرتباطُّستدلُوقد ي
ٌ متفرعة َ االلتزامية َّأن الداللة: ّاألول  ِها عىل الداللةِ يف وجودّ
ً متفرعةُ، فتكونِاملطابقية ِ يف حجيتّ  .ًها أيضاّ
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َ التفرعُ ملاذا يستلزمِود يف الوج َّالتفرع ّ عىل ذلك أنُظَويالح  يف ّ

ِاحلجية َّأن كلَض فرت أن نُيمكن الَ أو؟ّ  ِن الداللتنيِ مٍ واحدةّ
ِ للحجيةٌّ مستقلٌموضوع  ها؟ِ كاشفيتِ بلحاظّ
 ِ املطابقيةِ الداللةَ سقوطُبِالذي يوج ِ السبب َّأن نفس: الثاين

ِعن احلجية َ دائام سقوطُ يوجبّ ـ ًمثال ـ  َِملُ فإذا ع.ِ االلتزاميةِ الداللةً
ُ بذلك حجيةْتَ وسقطِّ املطابقيِ املدلولِ ثبوتِبعدم  ِ الداللةّ

َ، فإن هذا العلمِاملطابقية ِ أيضا بعدمَه يعني العلمِ بنفسّ  ِ ثبوتً
ُ ألن ما حتكي عنه الداللة؛ِّ االلتزاميِاملدلول ٌ دائام حصةُ االلتزاميةّ ّ ً 
ٌخاصة ُ، وهي احلصةِ من الالزمّ  ِ للمدلولُو املالزمة أُ الناشئةّ

ُ، وتلك احلصةِطالقإل عىل اِ الالزمُّ، ال طبيعيِّاملطابقي  ٌ مساويةّ
 .ً دائامِّ املطابقيِللمدلول

َ إن ذات: أخرىٍوبكلمة ّ أحيانا، ولكنه بام َّ وإن كان أعمِ الالزمّ ً
ّ دائام للمدلول املطابقيٍ مساوٌّ التزاميٌهو مدلول ُ فال يتصور،ً ه ُ ثبوتّ

 َ من أخربّ ولكنِه بالنارِ من احرتاقَّ وإن كان أعمٍ زيدُ فموت.بدونه
ِ التزاما باملوتُ فهو ال خيربِه باملطابقةِباحرتاق ، ِّبالسم ولو كان ِّ األعمً

ً خاصةِ من االحرتاقُ  الناشئُ  هو املوتُّه االلتزاميُبل مدلول  فإذا ،ّ
ُكنا نعلم  ؟ّلتزامي االِ باملدلولُ فكيف نعملِ االحرتاقِ بعدمّ

  إن شاء اهللاُِاآلتية ِاحللقة يف ذلك عن ِالبحث ُتكميل وسيأيت
 .تعاىل
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ّنتعرض يف هذا البحث إىل القاعدة العامة الثالثة من القواعد التي  ّ

ّختص األدلة املحرزة، وهي ّ:تبعية الداللة االلتزامية للمطابقية. 

 
ّعىل حد  املطابقية وااللتزامية اّاألمارات حجة يف مدلوالهتّعرفنا أن 

ّ، ويف هذا البحث نود التعرف عىل مسألة تبعية الداللة االلتزامية سواء ّ
ّللمطابقية، فلو فرضنا سقوط الداللة املطابقية عن احلجية لسبب أو آلخر 

بعيتها فالقول بالسقوط يعني القول بت؟ ًفهل تسقط الداللة االلتزامية أيضا
 .للداللة املطابقية

ّإن النسبة بني املدلول االلتزامي : ويف مقام حتقيق هذه املسألة نقول
 : صورتنيىحدإواملطابقي يمكن أن تكون عىل 

  أن يكون المدلول االلتزامي مساوياً للمطابقي ـ١
ّ لو فرضنا أن اإلنسان ال يبتل إ  بامء املطر، فإذا أخرب خمرب بنزول املطر ّالّ

ّ زيد، فكأنه أخرب بااللتزام بأن زيدا قد ابتلعىل ً ّ  ولو علمنا بكذب خرب هذا .ّ
ّن املطر مل ينزل، أاملخرب، أي علمنا ببطالن املدلول املطابقي هلذا اخلرب، و

ًفإننا نكون قد علمنا ببطالن املدلول االلتزامي هلذا اخلرب أيضا و ًن زيدا مل أّ ّ
يكون بامء املطر ّإنام ّأن االبتالل : ولني يعنيافرتاض املساواة بني املدلف. ّيبتل

ًال بامء آخر، واملفروض أن املطر مل ينزل، فال يتحقق االبتالل قطعا ّ ّ. 
يف حالة مساواة املدلول املطابقي لاللتزامي يكون سقوط األمارة ًإذا 
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ّعن احلجية يف مدلوهلا املطابقي مؤديا إىل سقوطها عن احلجية يف مدلوهلا  ّ ًّ

 .ًزامي أيضاااللت

  أن يكون المدلول االلتزامي أعم من المطابقي ـ٢
ًلو أخرب خمرب بأن زيدا قد وقع يف النار، ونحن نعلم بحسب القاعدة  ّ

 فلخرب هذا املخرب عن وقوع زيد يف ،ّوعامل الطبيعة أن من يقع يف النار يموت
ّ غري أننا نعلم أن ؛النار داللة التزامية عن موته  أن يكون يمكن» املوت«ّ

املدلول االلتزامي هلذا ف ولذا ّبالنار ويمكن أن يكون بغريه كالسم أو القتل، 
ّاخلرب أعم من املدلول املطابقي، فقد يتحقق املدلول االلتزامي للخرب وهو  ّ

ّبسبب رشبه للسم ـ مثال ـ من دون أن يتحقق املدلول املطابقي » موت زيد« ً ّ
مكانية سقوط املدلول املطابقي إب:  قالوا، ومن هنا»وقوع زيد يف النار«وهو 

ّعن احلجية ـ كام لو علمنا بعدم وقوع زيد يف النار ـ من دون أن يسقط 
ًاملدلول االلتزامي األعم عن احلجية بل يبقى حمتمال فيها ّ ّ. 

ّلو سقط املدلول االلتزامي عن احلجية يف حصته : بعبارة أخرى ّ
ّفإنه ال » ت زيد بسبب االحرتاقمو«املساوية للمدلول املطابقي أي يف 
 أو القتل ّ فقد يموت زيد بسبب السم،ّيسقط عن احلجية يف احلصص الباقية

 .امهوغري
 

هذا من احتامل بقاء املدلول االلتزامي » االرتباط«ّوتأيت أمهية بحث 
 .ّاألعم لألمارة بعد بطالن مدلوهلا املطابقي

ّأن األمارة إذا سقطت عن احلجية يف املدلول : »االرتباط«نعني بـ و ّ
ًاملطابقي للعلم ببطالنه تسقط أيضا يف املدلول االلتزامي، وهذا هو معنى 
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 .ًأيضا» التبعية«

ً أن كال من  هوالذي نريد به» عدم االرتباط «:ويف مقابل ذلك ّ
 عىل اخلصوص، ّالداللتني حجة ما مل نعلم ببطالن هذه أو بطالن تلك

ّفعلمنا ببطالن املدلول املطابقي ـ مثال ـ ال يؤدي إىل بطالن املدلول  ً
ًااللتزامي ما دام هذا املدلول حمتمال ومل يقم دليل عىل بطالنه أيضا ً. 

 

 :ّاستدل القائلون باالرتباط بدليلني

من الشكل  يمكن صياغته عىل شكل برهان ـ قياس :الدليل األول
 :ّاألول ـ فنقول

 . املدلول االلتزامي تابع يف وجوده للمدلول املطابقي: ـ الصغرى١

ّ وكل تابع يف وجوده فهو تابع يف حجيته: ـ الكبرى٢ ّ. 

ّ فإذا سقط املدلول املطابقي عن احلجية، سقط املدلول : ـ النتيجة٣
ًااللتزامي األعم عن احلجية أيضا، كام كان احلال يف امل ّ دلول االلتزامي ّ

 .ً الشرتاكهام معا يف تبعية الوجود؛ًاملساوي متاما

ّن هذا الدليل غري تام، ألن تبعية يشء ليشء آخر يف الوجود ليست أ ّالإ ّّ
ّدليال عىل تبعيته له يف احلج  من املدلول ٌّ يمكن أن يكون كلإذًة أيضا، يً

ّاملطابقي واملدلول االلتزامي فردا من أفراد دليل احلج ّية، ألن مالك جعل ً
ّن هذه الكاشفية موجودة عىل حد واحد يف أّاحلجية لألمارة هو كاشفيتها، و ّ

 أن يسقط أحد هذين ولكن باإلمكاناملدلول املطابقي واملدلول االلتزامي، 
ّالفردين عن احلجية ويبقى الفرد اآلخر عىل حجيته بال إشكال، ومثال  لو :هّ

مرو الثقة عن يشء آخر، فلو علمنا من أخرب زيد الثقة عن يشء وأخرب ع
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 : كاذب يف دعواه، فسيكون املدلول املطابقي خلرب الثقةًاّاخلارج أن عمر
ّ ولكن كذب هذا الفرد من أفراد دليل حجية خرب الثقة ال ،عمرو كاذب

ّيؤثر عىل حجية الفرد اآلخر ونعني به خرب الثقة زيد ّ. 
 ّ نفي وجود مدلول التزاميمن )١(ّ ذكره السيد اخلوئيما :الدليل الثاني

ّ والذي يدل عليه دليل احلجية ـً فعالّوأن املوجود ،ّأعم  هو املدلول  ـّ
 صورة :أيـ إىل الصورة األوىل » ّاألعم« أرجع صورة Rفكأنهاملساوي، 
 .ً وحكم بوجود االرتباط وفقا هلا ـاملساوي

 زيد يف النار ّن املدلول االلتزامي إلخبار الثقة عن وقوعأ: توضيح ذلك
ّالذي يقال عنه بأنه مدلول أعم ألن املوت قد يكون » املوت«وإن كان هو  ّ ّ

ّ أننا لو الحظنا هذا املدلول من زاوية ّال إ،... أوّباحلرق بالنار أو بالسم
ّارتباطه بخرب الثقة فسوف نراه مدلوال مساويا، ألن املخرب ال يريد أن يقول ً ً: 

ّن زيدا قد مات وبأيإ ً ًإن زيدا مات بسبب : ب كان بل يريد أن يقول سبّ ّ
ّ ـ أخرب عن حصة خاصة من ذات ًاإذـ  فالثقة ،ّاالحرتاق بالنار خاصة ّ

 .ال عن الالزم بصورة مطلقة، »املوت«الالزم أي 
ّإن السيد اخلوئي: بعبارة أخرى ّR ّأن القائل بوجود يريد أن يشري إىل 

ووجه املغالطة هو  . وقع يف مغالطة يف مثل املقامّاألعماملدلول االلتزامي 
 ولذلك قالوا بالعموم ؛»الوقوع يف النار«وبني » املوت« قاسوا بني ّأهنم

عن » اإلخبار«بالوقوع يف النار و» اإلخبار«واخلصوص، ولو قاسوا بني 
 نسبة ّال إوجدوا ملا  ـ بني املدلول املطابقي واملدلول االلتزامي:أي ـ موته

                                                           
ّ أن أصل دعوى السيد اخلوئي صحيحة، ـّسيتبني لنا يف احللقة الثالثة ـ إن شاء اهللا) ١( ّ 

 احللقة الثالثة ـ ،صولدروس يف علم األ: نظرا .ّوإن كان بيان االرتباط فيها غري تام
 .٧٦ـ٧٥ص: القسم األول
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 . يف النسبة بني اإلخبارين ال بني الواقعنيًاحثنا إذب ف،ولنياملساواة بني املدل

ّن املدلول االلتزامي هو أعىل هذا، لو قبلنا بنسبة املساواة بني املدلولني و
موت زيد باالحرتاق، فكيف نحكم بعد ذلك بموت زيد ـ أي بثبوت 

اطل ومل ّن املدلول املطابقي بأاملدلول االلتزامي ـ إذا علمنا بعدم االحرتاق و
 يثبت؟

 إن شاء اهللا )١( احللقة الثالثةوسيأيت مزيد حتقيق هلذا البحث وتعميقه يف
 .تعاىل

 

 . األمارة:أي. »ّإهنا«: Rقوله �
ّد خلال يف حجية الداللة االلتزاميةِال يوج«: Rقوله � ّألن الداللة االلتزامية  .»ً

ّاوية بقى احتامل حجيتها ّ فلو سقطت عن احلجية يف احلصة املس،ّأعم
 .ّ يف احلصص املتبقيةًقائام

هذه صغرى الربهان  .»ّالداللة التزامية متفرعة يف وجودها«: Rقوله �
ّوكل ما هو متفرع :  تقديرها،ّاملستخدم يف الوجه األول، وكرباه مطوية ّ

ّ فهو متفرع عليه يف حجيته،يف وجوده عىل غريه ّ. 
 الداللة االلتزامية، وهذه نتيجة الربهان :أي .»ّفتكون متفرعة«: Rقوله �

 .املذكور
ة التي أرشنا إليها ّاملطوي» الكربى«هذا إشكال عىل  .»ويالحظ«: Rقوله �

 .ًسابقا
ّ أن الكاشفية التي هي مالك جعل :أي .»تهاّبلحاظ كاشفي«: Rقوله �

                                                           
 .٧٧ـ٧٤ص: ّاحللقة الثالثة ـ القسم األول ،دروس يف علم األصول:  انظر)١(
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عىل ّاحلجية يف األمارات موجودة يف الداللة املطابقية والداللة االلتزامية 

 .سواءّحد 
ّحصة خاصة من الالزم«: Rقوله � ّفاملوت باالحرتاق حصة خاصة من  .»ّ ّ

 .الالزم أي املوت
ً املوت مطلقا بسبب :أي .»طالق الالزم عىل اإلّال طبيعي«: Rقوله �

 ....االحرتاق أو رشب السم أو القتل أو
ًوتلك احلصة مساوية للمدلول املطابقي دائام«: Rقوله � رجع القائل هبذا أ .»ّ

 إىل املساوي، أي ّ ـ الالزم األعمRّهبذا الوجه ـ وهو السيد اخلوئي
رجاع ّأرجع الصورة الثانية إىل الصورة األوىل، ويف هذا إقرار بأن هذا اإل

 .مكان إثبات التبعية وال االرتباطّإذا مل يتم فليس باإل
ط الداللة تعبري آخر عن سقو .»ّفإذا كنا نعلم بعدم االحرتاق«: Rقوله �

 .ّاملطابقية عن احلجية وبطالهنا
 »نعمل«ال » نعلم«: الصحيح .»؟فكيف نعمل باملدلول االلتزامي«: Rقوله �

ّ والظاهر أنه خطأ مطبعيـ تعبري آخر للتساؤل عن  ـ وهذا السؤال هو ّ
 .ّثبوت احلجية للداللة االلتزامية يف هذه احلالة
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 ُّ الطريقيُ القطعِيفي بام يقتضيه ً إذا كان قطعيا فهوُ املحرزُالدليل

ٍمن منجزية ٍ ومعذريةّ ِ ألنه يوج؛ّ ِ املكلفِ يف نفسَ القطعُدّ  ِ باحلكمّ
ُ، كام أنه يفي بام يرتتبِّالرشعي ّ  ٍ من أحكامِّ املوضوعيِ عىل القطعّ
َ، ألن هذه األحكامٍرشعية ُ يتحققّ  .ً وجداناهاُ موضوعّ

 ُ القطعُيفي بام يقتضيه) أي األمارة (ِّ القطعيُ غريُ املحرزُوالدليل
ٍ من منجزيةُّالطريقي ٍ ومعذريةّ ُ احلجةُ، فاألمارةّ ّ إذا دلت عىل ؛ً رشعاّ

َ أكدِ التكليفِثبوت َّ منجزيْتّ  ِ التكليفِت عىل نفيَّه، وإذا دلَتّ
ًكانت معذرة  ُ القطعَام لو حصل ك، االشتغالَ أصالةْتَ عنه ورفعّ

ُ كام تقدم توضيح ـِ التكليفِ بنفيُّالطريقي  ِ وهذا معنى قيام ـهّ
 .ِّ الطريقيِ القطعَ مقامِاألمارة

 ٌ فيه بحث؟ِّ املوضوعيِ القطعَ مقامِ بالقيامُولكن هل تفي األمارة
ٌ بأنه مخرَ ما قطعتُّكل«: ، فلو قال املوىلٌوخالف  ِ وقامت»هْقِرأ فّ
ُجة احلُاألمارة ٌ رشعا عىل أن هذا مخرّ ّ  بذلك، فهل ُ القطعْ ومل حيصلً
ُيرتتب ُ كام يرتتبِ عىل هذه األمارةِراقة اإلُ وجوبّ  أو ِ عىل القطعّ

 ال؟
ُنا تارة نفهمأ وهو ،ٌوهنا تفصيل ً  ِ مقطوعِراقةإ ِ وجوبِ من دليلّ

َن مقصودأ ِاخلمرية ٌ حجةْ هو ما قامتِ من املقطوعِ هذا الدليلّ ّ  
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 منه ُ وأخرى نفهم،ٍ كمثالّال إُ وليس القطع؛ِهتَّ عىل مخريٌزةّمنج
ًتاما ًه كاشفا ِ بوصفِ بالقطعِراقة اإلِ بوجوبِ احلكمَإناطة ه ُال يشوبّ
 .ٌّشك

ُ ويرتتب،ِّ املوضوعيِ القطعَ مقامُمارة األُ األوىل تقومِففي احلالة ّ 
ُ ألهنا حتقق؛ِراقة اإلُعليها وجوب ّ ً وجدانا ِب هذا الوجوَ موضوعّ

ُوهو احلجة ّ. 

ُ ال يفي جمردِ الثانيةِويف احلالة ً حجةِ األمارةِ كونّ  عىل ٍ دليلِ وقيامّ
ِحجيت ّ ألن ؛ِّ املوضوعيِ القطعَ مقامَ هبا لكي تقومِالعمل ِها ووجوبّ

 وإن ُ، واألمارةٌّ تامٌ بام هو كاشفِ بالقطعٌ منوطِراقة اإلَوجوب
ً حجةْأصبحت ً ومنجزةّ ْ، ولكنها ليستِ الشارعِ بجعلّ ملؤداهاّ ّ 

ِكاشفا تاما عىل أية ّ ًّ ُ، فال يرتتبٍ حالً  إذا ّال، إِراقة اإلُ عليها وجوبّ
ِ احلجيةِ يف دليلَثبت َ أن املوىل أعملَ آخرٍ أو يف دليلّ  َلّ ونزً عنايةّ

 َ الطوافَلّ، كام نزِه الرشعيةِ يف أحكامِّ التامِ الكاشفَ منزلةَاألمارة
 ٌ وهذه عناية»ٌ صالةِ يف البيتُالطواف«: ِه يف قولِة الصالَمنزلة

ٌخاصة ُها جمردُ ال يستبطنّ ِ احلجيةِ جعلّ  .ِ لألمارةّ
َإن دليل: ُ القولَّوهبذا صح ِ حجيةّ ِ بمجردِ األمارةّ ه ِ افرتاضّ

 .ِّ املوضوعيِ القطعَها مقامِقامت ال يفي إلَةيّاحلج
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ّة العامة الرابعة من القواعد التي ّنتعرض يف هذا البحث إىل القاعد

ّختص األدلة املحرزة، وهي  .وفاء الدليل بدور القطع املوضوعي :ّ

 
، وينقسم هذا »الدليل املحرز« يف هذا البحث هو »الدليل«املراد من 
 ).ّظني (ّ، ودليل حمرز غري قطعيّدليل حمرز قطعي: الدليل إىل

ّ، ثم قام عندنا »ّما قطعت بأنه مخر حيرم رشبه«:  ًلشارع ـ مثال ـفلو قال ا
ِ عىل أن هذا القول هو قول الشارع، فإن هذا الدليل يوجد يف ّدليل قطعي ّ ّ

 »القطع الطريقي«، وبذلك يقوم بدور ّ الرشعيّنفس املكلف القطع باحلكم
ّفينجز احلكم الرشعي  . وهو حرمة رشب اخلمرّ

ّ عىل أن هذا السائل املوجود أمامنا مخر، فإن ّل قطعيولو قام عندنا دلي ّ
ّ ألنه حيقق موضوع ؛هذا الدليل يقوم بدور القطع املوضوعي بال إشكال ّ

ّاحلكم السابق ـ أي حرمة رشب مقطوع اخلمرية ـ وجدانا لدى املكلف،  ً
ّغاية ما يف األمر أن احلكم ال يتنجز هبذا القطع ألنه قطع موضوعي ّ ّ  بل ّ

 .كذلّ بالقطع الطريقي السابق، وقد مر بيان ّيتنجز

 قام ّوإنام، ّإذا مل يقم عندنا دليل حمرز قطعي: هوفما نريد بحثه هنا وأما 
 كاألمارة ـ من قبيل خرب الثقة ـ عىل حرمة ّعندنا دليل حمرز غري قطعي

ّرشب اخلمر، فهل يقوم مثل هذا الدليل الظني بدور القطع الطريقي وحيرم 
  علينا؟رشب اخلمر
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ّولو أخرب مثل هذا الثقة أيضا أن هذا السائل الذي أمامنا مخر، فهل  ً
ّيقوم خربه ـ وخربه ليس بقطع ـ مقام القطع املوضوعي ويتحقق بذلك 

 موضوع احلكم السابق ونحكم بخمرية هذا السائل؟

ّإن األمارة التي جعل الشارع احلجية هلا ونزهلا بمنزلة : بعبارة أخرى ّ ّ
القطع « يف قبال »القطع التنزييل«تي نطلق عليها مصطلح القطع وال
 :، هل مثل هذه األمارة»ّالواقعي

ًأوال   يف تنجيز احلكم وتعذيره؟ّتفي بدور القطع الطريقي الواقعي: ّ

 ّ يف حتقق موضوع احلكم؟ّتفي بدور القطع املوضوعي الواقعي: ًثانيا

ّن خالل دليل حجية ّإننا نفهم وم: ّجابة عىل التساؤل األول نقوللإل
ّاألمارة أن األمارة منجزة للحكم الرشعي ّ ّ ومعذرة عنه، وهذا هو معنى ّ

 يف تنجيز احلكم ّ ـ تفي بدور القطع الطريقي الواقعيًا، فهي ـ إذ»ّحجيتها«
 . التنجيز والتعذيرّالّ ألننا ال نبتغي من القطع الطريقي إ؛وتعذيره

ً ابتداء لو »بأصالة االشتغال« والقول »ّحق الطاعة«فعىل أساس مبدأ 
ّ عىل ثبوت التكليف فإهنا سوف تؤكد منجزية ذلك »أمارة«قامت عندنا  ّ ّ

ّالتكليف، ولو دلت عىل نفيه فإهنا ستكون معذرة عنه، وبذلك نرفع اليد  ّ ّ
ّ، وهكذا يف باقي احلاالت األربع التي مر ذكرها »أصالة االشتغال«عن 
 .ًسابقا

 األمارة مقام القطع املوضوعي، قيام الثاين، وهو ّوأما بالنسبة للتساؤل
 :ّفإن لألصوليني جوابني عليه

 اتعوّعدم قيام األمارة مقام القطع املوضوعي يف حتقق موض: ّاألول
 .األحكام

 .قيام األمارة هبذا الدور: الثاين
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ّعىل ما بينه السيد الشهيدـ جابة ّومرد هذا االختالف يف اإل ّR  هو ما ـ

 األحكام، فقد نفهم من اتعو التي ترد يف موض»القطع«كلمة نفهمه من 
ّ أن مراده من املقطوع ليس هو ما »مقطوع اخلمرية حرام«: قول الشارع

ّانكشف انكشافا تاما بل ما قامت عليه حجة منجزة ّ ً ّكلام قامت : ّ فكأنه قال،ًّ
ّحجة منجزة عىل مخرية سائل فهو حرام ليس خلصوصية ذكر القطع هنا و ،ّ

ّ مصداق للحجة املنجزةّالكشف التام له، بل ألنه أبرز وعىل هذا األساس . ّ
وإيفائها بدور القطع ) ّالدليل املحرز الظني(نستطيع القول بقيام األمارة 

ّاملوضوعي يف حتقق مواضيع األحكام باعتبارها ـ أي األمارة ـ حجة منجزة  ّ ّ
 .بجعل الشارع

) القطع(حلكم الوارد يف موضوعه  من دليل اإذا استفدنا: بعبارة أخرى
ّأن هذا القطع مأخوذ يف املوضوع بنحو املثال للحجة املنجزة أو االنكشاف  ّ ّ

ًاملنجز، فإن دليل حجية األمارة سوف يفي بالقطع املوضوعي أيضا ّّ ّ ألن ؛ّ
ّهذا الدليل مثال أيضا للحجة املنجزة ولو كان تنجيزها بجعل الشارع،  ّ ً

ًكشاف املنجز للتكليف وإن كان انكشافه ناقصا وقد ًوهو مثال أيضا لالن ّ
 .ّمتمه الشارع

ّوأما إذا استفدنا أن  ّ يف مثل هذه األدلة خصوصية وميزة »للقطع«ّ
ال يوجد لدينا حكم فّبالنحو الذي إذا مل يكن عندنا قطع وانكشاف تام 

ّأصال، فإن   ؛ي يف مثل هذه احلاالت لن تقوم مقام القطع املوضوع»األمارة«ً
ّألهنا انكشاف ناقص وغري تام ّ. 

 يف دليل  ـ التي يثبت فيهاَ أن نستثني من هذه احلالة املواردنعم، يمكن
ّ أن الشارع قد أعمل عناية إضافية  ـّحجية األمارة أو يف دليل منفصل آخر

ّ كام نزل الطواف يف البيت منزلة الصالة يف ّونزل األمارة منزلة الكاشف
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ّفتكون هذه العناية دليال وقرينة عىل أن ، )١(»لبيت صالةالطواف يف ا« :قوله ً

 .األمارة يف هذه املوارد تفي بدور القطع املوضوعي بال إشكال

 : هيًا ثالثًايف هذا البحث صورّفظهر أن 

ّ أن نعلم أن القطع مأخوذ يف موضوع احلكم عىل نحو :الصورة األوىل
ّاملثال للحجة املنجزة ّ. 

ّة ـ باعتبارها حجة ـ مقام القطع املوضوعي بال قوم األمارتوحينئذ 
 .إشكال

ّ أن نعلم أن القطع مل يؤخذ عىل نحو املثال للحجة :الصورة الثانية ّ
 .ّخذ ملا له من خصوصية الكشف التامُ أّوإنامّاملنجزة، 

 . ناقصا كاشفّألهنقوم األمارة مقام القطع املوضوعي توهنا ال 

نحو ب القطع مأخوذ هل األمر ومل نعلم  إذا شككنا يف:الصورة الثالثة
 ؟ أو بنحو املوضوعيةاملثال
ّهنا نقول بأن األصل هو عدم قيام دليل األمارة مقام القطع ف

ّ إذا كانت هناك عناية يف دليل احلجية من خالل قرينة متصلة ّالاملوضوعي إ ّ
ّأو منفصلة، ودلت هذه العناية عىل أن الشارع نزل األمارة منزلة الك ّ شف ّ
 .ّالتام وأقامها مقامه، فحينئذ نحكم بقيام األمارة مقام القطع املوضوعي

 

ّمكانية أن ينزل الشارع الكشف الناقص منزلة إقد يثار سؤال هنا حول 
 اتعومكانية حتقيق موض إّالكشف التام بحيث جيعل للكشف الناقص

ًن قطعا وانكشافا تامااألحكام املرتبطة به كام لو كا ً ًّ. 

                                                           
 .٢، ح٣٨، أبواب الطواف، ب٤١٠، ص٩ج: مستدرك الوسائل )١(
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ّإن هذا التنزيل وهذا اجلعل إنام هو يف عامل االعتبارات : جوابهو ّ

ّباعتباره املرتب هلذه ـ ّمن حق الشارع ف ه؛واألحكام الرشعية وال مانع من
االعتبارات وهذه األحكام والذي يعلم وجود املالكات هنا وعدم 

ّ أو يضيق األحكام وفق ّ أن جيعل ما يشاء وأن يوسع ـوجودها هناك
ّ فبينام نراه يضيق من دائرة حرمة الربا يف مثل ،املصالح واملفاسد التي يعلمها

ّ، نراه يوسع من دائرة حكم الطهارة )١(» وولدهوالدبني ال ربا ال«: Dقوله
، ًفيجعلها رشطا للطواف بالبيت من خالل تنزيله للطواف منزلة الصالة

، )٢(» بطهورّال صالة إال «:1الطهارة لقولهّوملا كانت الصالة مرشوطة ب
ًيكون الطواف مرشوطا هبا أيضا ً. 

ّوهكذا يف مورد األمارة فهي كشف ناقص ولكن من حق الشارع أن 
ّهلا منزلة الكشف التام حينام يرى املصلحة يف ذلك، ولكن هذا التنزيل ال ّينز

 .ّيمكن األخذ به ما مل تكن هناك قرينة دالة عليه

ّن املفيد هنا أن نتذكر قول السيد اخلوئيّولعل م ّR م يف بحثّـ املتقد :
ّ أن دليل حجية األمارة بنفسه  فيهّ بنية املحرزة ـ الذيّمقدار ما يثبت باألدل ّ

ّال يدل عىل حجية األمارة يف إثبات املدلول االلتزامي هلا،   يثبت ّوإنامّ
ات املدلول االلتزامي ثبوقرينة إلأّمدلوهلا املطابقي فقط، والبد من دليل 

 األمارة مقام القطع ّ جيري يف املقام حيث يدعي منكرو قيامكوشبيه ذل .هلا
ّ دليل حجية األمارة يثبت لنا قيامها مقام القطع الطريقي ّبأناملوضوعي 

                                                           
، ١٨ج: وسائل الشيعة ؛٧٩١ح، ١٧٦، ص٣ج: الفقيه ؛١ ح،١٤٧، ص٥ج: الكايف) ١(

 .»س بني الرجل وولده ربايل«: ، وفيها١، ح٧، أبواب الربا، ب١٣٥ص
، ٩، أبواب اخللوة، ب٣١٥، ص١ج: وسائل الشيعة ؛١٤٤ح، ٤٩، ص١ج: التهذيب) ٢(

 .١ح
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، ولو أراد الشارع هلا أن تقوم مقام القطع املوضوعي ألتى بقرينة ّالليس إ

لقول هو حمتوى الصورتني الثانية والثالثة ّإضافية تدل عىل ذلك، وهذا ا
 .السابقتني

ّن نفس دليل حجية األمارة يثبت أإلی  )١( البعضذهبويف قبال هذا،  ّ
ّلنا قيامها مقام القطع الطريقي واملوضوعي معا، وال نحتاج إىل دليل إضايف ً 

 .ّثبات هذا املدعى، وهذا هو حمتوى الصورة األوىلإل

 

 ويراد منها الدليل املحرز »ّاألدلة«قد ترد كلمة  .»وفاء الدليل« :Rهقول �
ّضافة إىل األدلة العملية باإل) األمارات (ّ وغري القطعيّالقطعي

، وقد ترد »ماراتاأل«، وقد ترد ويراد منها خصوص )األصول العملية(
ّويراد منها ـ كام هو يف مورد بحثنا ـ األدلة املحرزة القطعية وغري 

 القرائن املحيطة  من خاللّالحينئذ ال يمكن التمييز إ و،قطعيةال
 .باملوضوع

  :للدليل املحرز ثالثة استعامالت  .»الدليل املحرز« :Rقوله �
                                                           

 ـ إلی ٢٦، ص١ج: فرائد األصولً ـ تبعا للشيخ األعظم يف Sذهب املريزا النائيني ) ١(
 بقيام األمارة مقام القطع الطريقي والقطع املوضوعي املأخوذ علی نحو القول

  .٩ ـ٨، ص٢ج: أجود التقريرات: الطريقية دون املأخوذ عىل نحو الصفتية، انظر
 واختار قيامها مقام القطع الطريقي فقط دون S صاحب الكفايةكوخالف يف ذل

الطريقية أو الصفتية، ًالقطع املوضوعي سواء كان مأخوذا يف املوضوع علی نحو 
  .٢٦٤ ـ ٢٦٣: كفاية األصول: انظر

ًقد وافق املريزا والشيخ كام يأيت بيانه تفصيال يف احللقة الثالثة إن شاء اهللا Rواملصنّف 
  .تعالی
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 . يف قبال األصول العملية»األمارات« استعامله يف خصوص :األول
 استعامله يف األصل العميل املحرز يف قبال األصل العميل غري :الثاين
  .رزاملح

 وغري  ّ استعامله ـ كام هو احلال يف بحثنا ـ يف الدليل املحرز القطعي:الثالث
َّمعا، وال يمي) األمارة (ّالقطعي  بالقرائن كام يف لفظة ّال عن آخر إٌز استخدامً

 . السابقة»الدليل«

 .»ّكام أنه يفي بام يرتتب عىل القطع املوضوعي من أحكام رشعية«: Rقوله �
وط بأن تكون األحكام معلومة يف مرحلة سابقة يفاء مرشوهذا اإل

ّ فإن القطع املوضوعي بحد ذاته ّالبالقطع الطريقي أو ما يقوم مقامه، وإ ّ
ًال ينجز األحكام، وقد مر بيان ذلك سابقا ّ ّ. 

ّأكدت منجزيته«: Rقوله � ً أكدت منجزية ذلك التكليف وذلك بناء :أي .»ّ ّ ّ
 القاعدة األولية فيه تكون  التي)عةّحق الطا (Rّعىل مبنى السيد الشهيد

 .هي أصالة االشتغال العقيل ال أصالة الرباءة

 .»ّكام لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كام تقدم توضيحه«: Rقوله �
 يف ً احلاالت األربع بناء عىل أصالة االشتغالعند ذكرّتقدم توضيحه 

 .» الطاعةّ حقكاملنهج علی مسل«بحث 

ًه كاشفا تامابوصف«: Rقوله � ًغري أن األمارة ليست كاشفا تاما، ومن هنا  .»ًّ ً ّّ
 .ّيقال بأهنا ال تقوم مقام القطع املوضوعي

ّألهنا حتقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو احلجة«: Rقوله � ًّ  :واملعنى .»ّ
ّأن موضوع احلكم الرشعي ّ هو احلجة ال القطع خاصة، واألمارة ّ ّ
ّباعتبارها حجة منجزة بج ّعل الشارع، فإهنا حتقق هذا املوضوع للحكم ّ ّ

 .ًوجدانا
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 ثبت من خالل :أي .»ّ إذا ثبت يف دليل احلجية أو يف دليل آخرّالإ«: Rقوله �

ّقرينة متصلة يف داخل دليل احلجية، أو من خالل قرينة منفصلة خارجة  ّ
 .عنه

ّوهذه عناية إضافية ال يستبطنها جمرد جعل احلجة لألمار«: Rقوله �   .»ةّ
ّ، فإن هذا القول ال يستبطن »ّصدق خرب الثقة«: ّ أن املوىل حينام يقول:أي

ّ معناه جعل احلجية هلذا ّوإنامّتنزيل املوىل اخلرب منزلة الكاشف التام، 
ّوعليه فإن استفادة تنزيل اخلرب منزلة الكاشف التام بحاجة . اخلرب فقط ّ

 .إىل قرينة وعناية أخرى

ًوبناء عىل هذا القول يكون األصل هو عدم  .»لقولّوهبذا صح ا«: Rقوله �
 .قيام األمارة مقام القطع املوضوعي
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َمن املقرر فقيها أن إسناد ّ ً  ُ غري،ٍ علمِ بدونِ إىل الشارعٍ حكمّ
 ُ وكان الدليلٌ فإذا قام عىل احلكم دليلِ وعىل هذا األساس.ٍجائز

ٌ ألنه إسناد؛ّ مؤداه إىل الشارعِسنادإّ شك يف جواز ًقطعيا، فال .  بعلمّ
ُوأما إذا كان الدليل  َكام يف األمارة التي قد جعلـ  ٍّ قطعيَ غريّ

َ هلا احلجيةُالشارع  احلكم إىل ُ فهل جيوز هنا إسناد ـّ باتباعهاَ وأمرّ
 الشارع؟

ِ احلجيةِنفسِد  يف جواز إسناَال ريب ىل  إِّ الظاهريِ واحلكمّ
ٌ ألنه معلوم؛الشارع ُ وجدانا، وأما احلكمّ ّ  الذي حتكي عنه ُّ الواقعيً
َإن اسناد:  فقد يقالُاألمارة َ ألنه ال يزال غريٍ جائزُه غريّ  معلوم، ّ
ُوجمرد ِ جعل احلجيةّ ُ لألمارة ال يربرّ ُ بدون علم وإنام جيعلَ االسنادّ ها ّ
ًمنجزة ً ومعذرةّ  . من الوجهة العمليةّ

ٌإن هذا مرتبط: وقد يقال  َ بالبحث السابق يف قيام األمارة مقامّ
َ ألن القطع؛ِّ املوضوعيِالقطع ِخذ موضوعا جلواز إسنادُ أّ  احلكم إىل ً

ِ من دليل احلجيةْاملوىل، فإذا استفيدت  التي ُضافية اإلُ تلك العنايةّ
َ ترتبِّ القطع املوضوعيَ بموجبها مقامُ األمارةُتقوم  ُ عليها جوازّ
ِ مؤدى األمارةِإسناد  . فالّال وإ، إىل الشارعّ

 



  ٢٤٥ ___________________________________________________المحرزة األدلّة
 

 
ّ القاعدة العامة اخلامسة من القواعد التي ختص األدلة يقع البحث يف ّ ّ

 .إثبات الدليل جلواز اإلسناد :املحرزة، وهي

 
ًذكرنا سابقا أن للقطع آثارا ثالثة هي ّ ّاملنجزية، واملعذرية، وجواز : ً ّ

ّد املقطوع إىل الشارع، فإذا قطع املكلف بأن رشب اخلمر حرام، إسنا يمكنه ّ
 قول مستند إىل هّ ألن؛ّإن اهللا تعاىل قد جعل احلرمة لرشب اخلمر: قولال

 ،خذ يف موضوعه القطعُ قد أٌّ رشعيٌسناد حكمالعلم والقطع، فجواز اإل
 .ّ ال طريقيّ هنا موضوعيوالقطع

ّهذا كله بالنسبة للقطع، وأم ّا إذا مل يقطع املكلف باحلكم، ولكن قام ّ
ّ التي جعل الشارع احلجية هلا، فهل بإمكان »كاألمارة«ّعنده دليل ظني 

ِاملكلف أيضا أن يسن ُ ً  د هذا احلكم إىل املوىل؟ّ

 : نواجه أمرينهنا

 .ّاحلجية املجعولة لألمارة من قبل الشارع: ّاألول

 . الذي حتكي عنه األمارةّيّمؤدى األمارة، وهو احلكم الواقع: الثاين

ّأما بالنسبة لألمر األول، فال شك يف جواز إسناد احلجية واحلكم  ّّ ّ
ّ ألن هذا األمر أمر واقعي؛ إىل الشارعّالظاهري ّ مقطوع به عند املكلف، ّ

ّ أن الشارع قد جعل احلجية خلرب ّعلم ومن خالل الدليل القطعينحيث  ّ
ّ العمل وفق الدليل الظني، وملا ناا جاز لًالثقة ـ مثال ـ ولوال هذا القطع مل

ًثبتت حجية األمارات أصال ّ. 
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ّوأما بالنسبة لألمر الثاين، فقد يقال بأن موضوع جواز اإل سناد هو ّ

ّالعلم فإذا أريد بالعلم هنا القطع واالنكشاف التام، فال يمكن حينئذ أن 
ّ ألننا وإن قلنا إن األم؛ّنسند مؤدى األمارة إىل املوىل ّارة حجة وإن الشارع ّ ّ
ّ أن هذا ال يعني سوى كون األمارة منجزة ّالّقد أمر باتباع خرب الثقة، إ ّ
ّومعذرة عمال، وأما كون  ً  به، فهذا يشء ًا ومقطوعًاخرب الثقة معلومّمؤدى ّ

 .ّآخر ال يوجد يف دليل احلجية

قيام األمارة مقام «مكان هنا الرجوع إىل البحث السابق وهو وباإل
 .ً تطبيقا له»سنادجواز اإل«ّ ثم جعل بحث ،»ع املوضوعيالقط

ّفلو أمكن استفادة عناية إضافية يف دليل حجية األمارة أو يف دليل آخر 
ً مقام القطع املوضوعي ألمكن أيضا جواز إسناد قائمة األمارة  منجيعل

 هذه العناية والقرينة استفادةكن م مل يإنّمؤدى األمارة إىل الشارع، و
 .سناد ذلك اإلفال جيوزفية ضااإل

ٍهذا كله عىل رأي من يقول إن دليل احلجية غري كاف من دون عناية  ّ ّ ّ
ّأما من يقول . ًإضافية يف إثبات قيامها مقام القطع الطريقي واملوضوعي معا

ًبكفاية دليل األمارة يف جعلها قائمة مقام القطعني معا من دون حاجة إىل 
ّعناية إضافية، فإنه جيوز  ّإسناد مؤدى احلكم الذي دلت عليه األمارة إىل ّ ّ

ّالشارع؛ ألن معنى احلكم الرشعي بـ  » جواز إسناد املعلوم إىل الشارع«ّ
ّجواز إسناد احلكم الذي قامت عليه احلجة املنجزة إىل «سيكون هو  ّ

ية ّة تشمل املقطوع به واملظنون الذي جعل الشارع احلجّ، واحلج»الشارع
 .له
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بدون قطع « :»بدون علم«يد من عبارة أرإذا  .»بدون علم«: Rقوله �

ّال جيوز إسناد مؤداها إىل فّ، فإن األمارة ليست بقطع »ّوكشف تام
ّبدون حجة منجزة«ريد منها أّالشارع، وأما إذا  ّ فاألمارة حجة منجزة»ّ  ؛ّ

 .ّفيجوز إسناد مؤداها إىل الشارع
ّذكرنا سابقا أن  .» الذي حتكي عنه األمارةّالواقعيّوأما احلكم «: Rقوله � ً

ّحجية األمارة حكم ظاهري ّ، وأما مؤدى األمارة فإنه حكم واقعيّ ّّ ّ، ألن ّ
ٌّاألمارة دليل ظني  عىل الواقع وكاشفة عنه، وإن كان كشفها عن الواقع ّ

ًكشفا ناقصا وليس تاما ً ًّ. 

 

ّضنا يف البحوث السابقة لعدة مقدمات عىل نحو التفصيل، ّتعر ّ
 قبل الرشوع يف البحث التفصييل نجملها بالنقاط التاليةونحاول هنا أن 
 :ّلألدلة املحرزة

ّصل عند الشك يف احلجية هو عدم احلجيةّن األإ :المقدمة األولى ّ  فلو .ّ
ّشككنا يف حجية أمارة ما ومل يقم عندنا دليل قطعي  فاألصل ،ّ حجيتها عىلّ

 .ّهو عدم احلجية

ًية األمارة يف مدلوالهتا املطابقية وااللتزامية معا ّ حج:المقدمة الثانية
ّ، فإذا ثبتت حجية خرب الثقة ـ مثال ـ فإن Rوفق ما يری السيد الشهيد ً ّ

ًاملدلول املطابقي وااللتزامي هلذا اخلرب حجة معا ّ. 

ّااللتزامي للدليل أعم من املدلول  إذا كان املدلول :المقدمة الثالثة
ّاملطابقي، وسقط املدلول املطابقي عن احلجية، فإن املدلول االلتزامي يسقط  ّ



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٢٤٨
ّعن احلجية أيضا عىل رأي السيد الشهيد والسيد اخلوئي ّ بخالف رأي ، )١(ًّ

 .املريزا النائيني الذي يقول بعدم السقوط

ّهنا تقوم مقام القطع الطريقي ّ إذا ثبتت حجية األمارة فإ:المقدمة الرابعة
 .ّبنفس دليل حجيتها وال نحتاج إىل عناية إضافية إلثبات ذلك

ّ إن األمارة إذا ثبتت حجيتها من قبل الشارع:المقدمة الخامسة ّ فإن ،ّ
قيامها مقام القطع املوضوعي بحاجة إىل عناية إضافية من داخل دليل 

 .ّاحلجية أو خارجه
 

                                                           
 . ـ اهلامش٢٦٩ ـ ٢٦٨، ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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١ .اللفظي الدليل الشرعي  
٢ .غري اللفظي الدليل الشرعي 

 
 

 
 

 





  ٢٥٣ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد
 

  
اللفظي الدليل الشرعي 

 
َملا كان ُ يتمثلُّ اللفظيُّ الرشعيُ الدليلّ  ُها نظامُ حيكمٍ يف ألفاظّ

 ِ اللغويةِ العالقاتِ عنِ الكالمِّ يف مستهلَ أن نبحثَ ذلكَ ناسب،ِغةّالل
َ ونصنف، واملعاينِ األلفاظَبني  عىل ُ بالصورة التي تساعد َ اللغةّ

 .ِّ اللفظيِن الظهورِ مٍ بني درجاتِ والتمييزِّ اللفظيِ الدليلِممارسة

 
ِنا إىل تصورُ ذهنَ انتقل،ٍ من آلةِ كاملاءً مفردةًنا كلمةْإذا سمع ّ 

ِلة ّ، ولكننا يف هذه احلاٍ ملتفتٍناها من إنسانْاملعنى، وكذلك إذا سمع
ُال نتصور َن اإلنسانأ ِ من اللفظُ املعنى فحسب بل نستكشفّ  َ قصدّ

ِبتلفظ ِف  ذلك املعنى يف ذهننا، بينام ال معنى هلذا االستكشاَِرطُه أن خيّ
 .»املاء« ِ لكلمةِ داللتانًافهناك إذ .ٍ من آلةُ الكلمةُحينام تصدر

ِ حتى يف حالةُ الثابتةُالداللة: إحدامها ّ وتسمى ،ٍ من آلةِ الصدورّ
 .ّ التصورية ِبالداللة

ِ من املتلفظِ الكلمةِ عند صدورُدَ التي توجُالداللة: واألخرى ّ 
 .ةّ التصديقيِى بالداللةَّ وتسم،ِامللتفت
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ُ املتلفظَّوإذا ضم نا ْ استكشف،»ٌ باردُاملاء«:  أخرى فقالًلمة كُ امللتفتّ
َأنه يريد   »بارد« ومعنى »املاء« يف ذهننا معنى َ أن خيطرّ

 .ّ ككل»ٌ باردُاملاء«ومعنى مجلة 
َ أن نتصورُولكن ملاذا يريد  ه؟َّ ذلك كلّ

َن تلفظإ: اجلوابو ّ َ عادة عىل أن املتكلمُّ يدلِه هبذه اجلملةّ ّ ّ  ُ يريدً
 عن ذلك، بينام يف بعض َ احلكايةُ ويقصدِودة املاءنا بربَبذلك أن خيرب

ِ قاصدا ذلك كام يف حاالتُ ال يكونِاحلاالت َ، فإن اهلازلِ اهلزلً  ال ّ
 ِ فقط، عىل خالفِ السامعِ املعنى يف ذهنِ صورةَخطارإ ّال إُيقصد
ِاملتكلم  .ّ اجلادّ

ُفاملتكلم  َ ثالثهُ كالمُ يكتسب»ٌ باردُاملاء«: ُ حينام يقولُّ اجلادّ
ُ التصوريةُالداللة:  هي،ٍدالالت ُ املتقدمةّ  ُ التصديقيةُ، والداللةّ
ُاملتقدمة  هي ٌ ثالثةٌ، وداللة) األوىلِ التصديقيةِها بالداللةِّولنسم (ّ
ّ، وتسمى ِ عن برودة املاءِخبار واإلِ عىل قصد احلكايةُالداللة
ِّ اجلديِ عىل املرادِبالداللة  . الثانيةِالتصديقيةى بالداللة َّسمُ كام ت،ّ

ُوأما اهلازل ٌ تصوريةٌه داللةِ فلكالم»ٌ باردُاملاء«: ُ حني يقولّ  ٌ وداللةّ
ً ألنه ليس جادا وال ؛ الثانيةِ التصديقيةِ الداللةَ أوىل دونٌتصديقية ّ ّ

ُ، وأما اآللةً حقيقةَخبار اإلُيريد ُ حني ترددّ  ّالا فليس هلا إَ ذاهتَ اجلملةّ
ٌ تصوريةٌداللة  . ط فقّ

 . من الداللةٍ أقسامِ بني ثالثةُوهكذا أمكن التمييز
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 :ّتنقسم بحوث األدلة املحرزة إىل قسمني رئيسيني مها

 .ّبحوث األدلة الرشعية: ّالقسم األول

 .ّبحوث األدلة العقلية: القسم الثاين

إىل قسمني  ـ كام هو معروفـ  بدوره  فهو ينقسمّ الدليل الرشعياّأم •
 :رئيسيني

 .ّ اللفظيّالدليل الرشعي: ّاألول

 .ّ غري اللفظيّالدليل الرشعي: الثاين

ـ وبعبارة أخرى يف الدليل ) ّ وغري اللفظيّاللفظي(ويف هذين القسمني 
 :ً مطلقا ـ ثالثة بحوث هيّالرشعي

 .ّحتديد دالالت الدليل الرشعي   ـ١

 .ّالرشعيإثبات صغرى الدليل    ـ٢

ّ إثبات حجية الداللة يف الدليل الرشعي ـ ٣ ّ. 

 : يف الدليل العقيل فهناك بحثان أساسيان مهاّوأما  •

 .إثبات القضايا العقلية: ّالبحث األول

 .ّحجية الدليل العقيل: البحث الثاين

 يف حتديد دالالت القسم ـ إن شاء اهللا تعاىل ـوهكذا ستكون بداية بحثنا 
ّدلة الرشعية أي يف حتديد دالالت األدلة الرشعية اللفظيةّاألول من األ ّ. 
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 تمهيد
ّلعل أول ما يتبادر إىل ذهن الطالب يف هذا البحث هو ّأننا نبحث يف : ّ

أصول الفقه ويف العنارص املشرتكة لالستنباط، فام مدخلية بحث حتديد 
 دالالت األلفاظ يف ذلك؟

ّإن الشارع إنام أوصل أغلب أحكامه الرشعية إلينا عن : جلوابوا ّ
 ونقل إلينا املعاين املطلوبة من خالل هذه ،طريق األلفاظ والكلامت

 )٣(>� ¡<و )٢(>m n< )١(>¬ »<: األلفاظ، فقال

ّوما شابه ذلك مما يطلق عليه اسم الدليل  )٤(> 6       7  8<و
ّكل من األلفاظ والكلامت والروابط ّ، ومن الواضح أن اللغة تتشّاللفظي

ّ ولكل لغة نظامها اخلاص هبا، والبد من البحث يف نظام ،املوجودة بينها ّ ّ
اللغة التي نزل هبا الترشيع ملعرفة العالقات اللغوية بني األلفاظ واملعاين 

ّ وغري ذلك مما يساعد عىل ،فيها، وللتمييز بني درجات ظهور اللفظ فيها
 ّعني الفقيه عىل االستفادة من الدليل اللفظيُريقة التي تتصنيف اللغة بالط

 .ّيف استنباط احلكم الرشعي

بحث هذه األمور يف بحوث ُملاذا ال ت: ّوقد يتساءل الطالب مرة أخرى
فروع  عديدة كفقه اللغة وفلسفة اللغة وٌعلم اللغة، فلعلم اللغة فروع

 ؟أخرى
                                                           

 .٧٢: األنعام)١(
 .٤٣: البقرة)٢(
 .٩٧: آل عمران)٣(
 .١٨٣: البقرة)٤(
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ّإن هذه البحوث التي هتم األصويل: واجلواب  فرع من ّ مل تبحث يف أيّ

ّفروع علم اللغة املوجودة، ولذا اضطر األصويل إىل التعر  هلا يف بدايات ضّ
 .البحث األصويل حلاجته إليها

ّوبعد اتضاح هذا التمهيد ندخل مبارشة يف بيان املسائل املتعلقة بداللة  ً ّ
ر ، ونبدأ بتحديد ظهور األلفاظ عىل مستوى الظهوّ اللفظيّالدليل الرشعي

  .ّالتصوري والتصديقي

 

ّتبعا ألحد قوانني اللغة ـ أي  أو ً إذا سمع اإلنسان كلمة : لغة كانت ـً
ّلفظا موضوعا ملعنى معني، وكان عاملا هبذا الوضع فإنه  ً ً ّبمجرد سامع ذلك ـ ًّ

بسامع اإلنسان العريب ف. يتبادر إىل ذهنه ذلك املعنى املوضوع لهـ اللفظ 
ّ ومعرفته بوضعها لذلك السائل ذي اخلصائص املعينة ينتقل »ماء« ةللفظ

 .ذهنه إىل ذلك املعنى ال حمالة

 أن يسمع اإلنسان اللفظ من عاقل خمتار أو من جمنون أو بنيوال فرق 
ّ طريق آخر، فإن سامع اللفظ يؤدي به ّمن اصطكاك حجرين أو آلة أو أي ّ

ّناه إذا كان عاملا به، وهذا االنتقال من اللفظ إىل املعنى وتصوره ّإىل تصور مع ً
 .ّ بالداللة التصوريةيسمىهو ما 

 :ّفالداللة التصورية حاصل قيدين أو أمرين مها

 .وضع اللفظ للمعنى: ّاألول

 .علم السامع بذلك الوضع: الثاين

لة ّوال قيد ورشط آخر وراء هذين األمرين، ومن هنا تسمى هذه الدال
ّ ألن حقيقتها هو االنتقال من ؛ًأيضا بالداللة اللفظية والداللة الوضعية

 .اللفظ إىل املعنى املوضوع له
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 :وهو عىل قسمني

 )ىـالداللة التصديقية األول( ـ الظهور التصديقي األول ١
ّلتصورية ينتقل ذهن هناك ظهور آخر، وداللة أخرى غري الداللة ا

ضافة قيد وركن جديد إىل أركان وقيود الداللة إ وذلك ب،اإلنسان إليها
 .ّالتصورية السابقة

 و »املاء«ّ املكونة من لفظتي »املاء بارد«ّفلو صدر من متكلم مجلة 
ّ، وعلم السامع هلام بوضعهام للسائل املعني وللصفة املعينة التي هي »بارد« ّ

ّ وتصور املعنى الرابط بينهام، ثم علم هذا ،ًرمها معاّ وتصو،ّضد احلرارة ّ
ًالسامع أن املتكلم كان عاقال وملتفتا ويريد إخطار معنى األلفاظ يف ذهن  ًّ ّ

 الداللة التصديقية :ّالسامع، فإن حاصل هذه القيود هو ما نطلق عليه
 .األوىل

 : ـ هي حاصل قيود ثالثة، وهيًافالداللة التصديقية األوىل ـ إذ

 .ّ ـ وضع األلفاظ للمعنى املعني١

 . ـ معرفة السامع هبذا الوضع٢

ً ـ كون املتكلم عاقال ملتفتا ويريد إخطار املعنى يف ذهن السامع٣ ً ّ. 

ّوهكذا يتبني لنا أن جلملة   :ني هنا داللت»املاء بارد«ّ

ّالداللة التصورية الناشئة من القيدين أو الركنني األولني: األوىل ّ. 

الداللة التصديقية األوىل الناشئة من جمموع القيود أو األركان : الثانية
 .ًالثالثة معا
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 )الداللة التصديقية الثانية( ـ الظهور التصديقي الثاني ٢

هناك ظهور وداللة تصديقية أخرى غري الداللة التصديقية األوىل 
 .ّتتحقق باضافة قيد وركن جديد إىل الداللة التصديقية األوىل

ّ من متكلم عاقل ملتفت يريد إخطار »املاء بارد«مجلة فلو صدرت 
 صلتمعاين هذه اجلملة يف ذهن السامع العامل بوضع ألفاظها ملعانيها، حل

ن، ولو علم السامع اّن التصورية والتصديقية األوىل السابقتا الداللتللسامع
ّأن املتكلم ال يريد  د  يريّوإنام حسبخطار معنى اجلملة يف ذهن السامع فإّ

ًاإلخبار واحلكاية اجلدية عن الواقع أيضا و ّ واقعا، فإن ما »املاء بارد«ّن أّ ً
 :ّحيصل عند السامع نتيجة هذه القيود أو األركان األربعة هو ما نسميه

 .الداللة التصديقية الثانية
 : ـ هي حاصل قيود أربعة، هيًافالداللة التصديقية الثانية ـ إذ

 .ّعني ـ وضع األلفاظ للمعنى امل١
 . ـ معرفة السامع هبذا الوضع٢
ً ـ كون املتكلم ملتفتا يريد إخطار املعنى يف ذهن السامع٣ ّ. 
 .خطار املعنى فقطإّكون املتكلم يريد اإلخبار واحلكاية عن الواقع ال   ـ٤

ّومن خالل هذه الداللة يمكن احلكم عىل كالم املتكلم بالصدق 
 ال يمكن وصفهام بالصدق ّ فإن الداللتني األولينيّالوالكذب، وإ

 . إرادة اإلخبار عن الواقع فيهامّقق لعدم حت؛والكذب
 : يف هذه احلالة ثالث دالالت»املاء بارد«وهكذا يكون جلملة 

 .ّولنيّ الداللة التصورية الناشئة من الركنني األ. ١
 .ركان الثالثة  الداللة التصديقية األوىل الناشئة من جمموع األ. ٢
 .ًة التصديقية الثانية الناشئة من جمموع األركان األربعة معا الدالل. ٣
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ّومن الواضح هنا أن الداللة التصديقية الثانية مرتبطة بحال املتكلم  ّ
ًوكونه جادا يف إرادة اإلخبار واحلكاية عن الواقع، فلو صدرت مثل هذه  ّ

ّن اهلازل  أل؛كون هلا داللة تصديقية ثانيةتلن ف من هازل »املاء بارد«اجلملة 
ًال يريد اإلخبار عن الواقع جديا ّ. 

 صدوره من املذيع عندّومن هنا أفتى الفقهاء بعدم وجوب رد السالم 
ّ ألن إلقائه للسالم وإن أخطر املعنى يف ذهن ؛يف التلفزيون أو الراديو

 التي يقوهلا املذيع ال يستكشف منها »السالم عليكم«ّ أن مجلة ّالالسامع إ
ّلتي تدل عىل املراد اجلدي للمتكلمهذه الداللة ا ّّ. 

 

يف قبال أن » كلمة مفردة«: Rقال .»إذا سمعنا كلمة مفردة«: Rقوله �
 .ّ كام هو مبني يف الداللة التصديقية الثانية»ّمجلة مركبة«نسمع 

ّ ألن املتكلم قد ينصب ؛»عادة« العبارة بكلمة Rّقيد .»ّيدل عادة«: قوله � ّ
 بحسب العادة والظهور احلايل ّالّىل أنه ليس يف مقام احلكاية، وإقرينة ع

ّلكل متكلم هو أنه قاصد احلكاية واإلخبار بجد ّ ّ  .ةيّ
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ُ التصوريةُوالداللة ِ بني تصورٌ سببيةٌ هي يف حقيقتها عالقةّ ّ 

ِ وتصورِاللفظ  ِ بدونُ بني شيئني ال حتصلُلسببيةّ وملا كانت ا. املعنىّ
ٍمربر ُ، اجته البحثّ ُ عدةْتَ إىل تربيرها، ومن هنا نشأّ  : احتامالتّ

ُاألول  عىل  اله داِ بذاتُ اللفظَ بأن يكونِ الذاتيةِ السببيةُاحتامل: ّ
 .ِه صورتِحضارًاملعنى وسببا إل

ِوال شك يف سقوط  ِ باخلربةٌ ملا هو معروف؛ِ هذا االحتاملّ
ِ أيةِ وجودِن عدمِ مِالحظةوامل  َ قبلِ لدى اإلنسانِفظّ للٍ داللةّ

 .ّ والتعلمِاالكتساب

َ أن السببيةُافرتاض: الثاين  ِ الواضعِ من وضعْتَ نشأَ املذكورةّ
 َ وإن اختلفُه الواضعُ جيعلٍ اعتبارُ نوعُ للمعنى، والوضعَاللفظ

ّاملحققون يف نوعي  ِ اللفظِ سببيةُاعتبارّإنه : ، فهناك من قال ِ املعتربِةّ
ِلتصور ُنه اعتبارإ: ن قالَ وم، املعنىّ  ، املعنىِ لتفهيمً أداةِ اللفظِ كونّ

ُإنه اعتبار: ومن قال  ُ األعمدةُ عىل املعنى، كام توضعِ اللفظِ كونّ
 . الفراسخِعىل رؤوس

َ أن سببية:ِه حمتمالتِّ بكلِ عىل هذا املسلكُويرد ِ لتصورِ اللفظّ ّ 
َ، وجمردِ بعد الوضعٌ واقعيةٌاملعنى سببية  ً سببا ٍ يشءِ كونِ اعتبارّ
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ُ هذا املعنى ال حيققُن ما يقارِ أو اعتبارٍليشء ّ واقعا، فالبدَ السببيةّ ً 

َفرسوا كيفيةُ أن يِ يف الوضعِ االعتبارِ مسلكِألصحاب  ِ نشوءّ
 ِ هذا املسلكُ عجزُ املذكور، وقد يكونِن االعتبارِ مِ الواقعيةِالسببية

ِ ذلك أدى بآخرين إىل اختيارِعن تفسري  : اآليتِ الثالثِ االحتاملّ

َأن داللة: ُالثالث ً ليس اعتبارا، ُ، والوضعِ من الوضعُ تنشأِ اللفظّ
ٌبل هو تعهد  ِ تفهيمِ قصدَ عندّال إِ باللفظَ بأن ال يأيتِن الواضعِ مّ

 ِهيم تفِ وقصدِ باللفظِتيان بني اإلٌ مالزمةُاملعنى، وبذلك تنشأ
 ِ يف الداللةَ هو السببُ الوضعَ ذلك أن يكونُاملعنى، والزم

ِ ضمنا للداللةِ املستبطنةِالتصديقية ِ التصوريةً  ِ، بينام عىل مسلكّ
 ٌوهذا فرق. ّ التصوريةِ للداللةّالً سببا إُ الوضعُ ال يكونِاالعتبار

 .ِ بني املسلكنيٌّمهم
ِ وهو أنه بناء عىل التعهدُ آخرٌوهنا فرق ّ ً ٍ متكلمِّ كلُ افرتاضُ جيبّ ّ 

َّمتعهدا وواضعا لكي تتم ً ً ِوأما بناء عىل مسلك. هِ يف كالمُ املالزمةّ ً ّ 
َ أن الوضعُ فيفرتضِاالعتبار  ِسِّن املؤسِ مِ يف البدايةَ إذا صدرّ
ً تصوريةً داللةَأوجب ً عامةّ ِتكرار  إىل ٍ حاجةِ به بدونَِمن علَ مِّ لكلّ
 .عن اجلميِ مِ الوضعِعملية

 :ّ التعهدِ عىل مسلكُويرد

ًأوال َن املتكلمأ: ّ ّ ُ ال يتعهدّ َ عادة بأن ال يأيتّ  َ إذا قصدّال إِ باللفظً
َ ألن هذا يعني التزام؛ لهِ اللفظَ وضعُ املعنى الذي يريدَتفهيم  ه ّ
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َّه جمازا، مع أن كلَبأن ال يستعملًضمنا  ّ ِ كثريا ما يأيت باللفظٍمّلكت مً ً 
 ِ االلتزامُ صدورُتملُ، فال حيِّ املعنى املجازيَم به تفهيُويقصد
 .مِّ متكلِّن كلِ مِ املذكورِّالضمني
َأن الداللة: ًوثانيا  ِ بموجب هذا املسلكَ اللغويةَ والعلقةَ اللفظيةّ
ُتتضمن ً استدالال منطقيا وّ ِدراكا للمالزمةإً ِ وانتقاال من أحدً ً 

َ، مع أن وجودِطرفيها إىل اآلخر  ِ األدوارُ منذُ يبدأِ اإلنسانِها يف حياةّ
 ُ له، وهذا يربهنٍّ استداليلٍ فكرُّ أيَ أن ينضجَلبه وقِاألوىل لطفولت

 . من ذلكُسطبّعىل أهنا أ

َ أن الوضع:ُوالتحقيق  ِ للذهنٍّ تكوينيٍ قانونِ عىل أساسُ يقومّ
َأنه كلام ارتبط: ، وهوِّالبرشي ّ ِ يف تصورِ شيئانّ ً ارتباطا ِ اإلنسانّ

ُدا أصبح بعد ذلك تصورّمؤك ّ ِمها مستدعيا لتصورِ أحدً ّ  . اآلخرً
ِ بني تصورينُوهذا الربط ُ تارة حيصلّ  ِ، كالربطٍ عفويةٍ بصورةً

ِ وتصورِ الزئريِبني سامع  ِ التقاربَ نتيجةَ الذي حصلِ األسدّ
ِ املتكررِّالطبيعي  ُ األسد، وأخرى حيصلِ ورؤيةِ الزئريِ بني سامعّ
 ً معنىِرّصوت وِ بني اللفظُ، إذ يربطُ هبا الواضعُوم التي يقِبالعناية

ِ إىل تصورِ اللفظِن سامعِ مَ فينتقلونِ يف ذهن الناسٍخمصوص ّ 
 .املعنى

 ً طريقةّال الثاين ليس إِنا عنه يف االحتاملْثَّ الذي حتدُواالعتبار
  بني ِ املخصوصِ والقرنِ ذلك الربطِ يف إجيادُها الواضعُيستعمل
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 . املعنىِورة وصِاللفظ

 أن َّ، ولكن هبذا املعنى، وبذلك صحُ هو الصحيحِ االعتبارُمسلكف
َإن الوضع: َيقال ِ بني تصورٌ خمصوصٌ قرنّ ِ وتصورِ اللفظّ  املعنى ّ
 . يف الذهنِمها لآلخرِ أحدِ إثارةَ حالةَ لكي يستتبعٍ أكيدٍبنحو

َ أن الوضعُن هنا نعرفِوم ّية، وأما ّ التصورِ للداللةّالً ليس سببا إّ
 ُّ احلايلُ األوىل والثانية، فمنشؤمها الظهورِ التصديقيتانِالداللتان
 .ِ ال الوضعِ للكالمُّوالسياقي
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ّسبق أن بينا أن حمصل عملية   فإذا »ّالداللة التصورية« هي »الوضع«ّّ

ا ه تبادر ذلك املعنى إىل ذهنه، وهذاوكان يعلم بمعنًا سمع اإلنسان لفظ
ّيعني وجود عالقة سببية قائمة بني تصور اللفظ وتصور املعنى، وأن هذه  ّ ّ

 لو صدر من اإلنسان ّال وإ»الوضع«ّالعالقة قد وجدت بعد حتقق عملية 
ّلفظ مل يوضع ملعنى أصال، فإن ذهن السامع لن ينتقل إىل أي ّ  معنى كام هو ً

 .واضح، فالوضع هو سبب هذه العالقة بني اللفظ واملعنى

من هنا نتساءل كيف استطاع الواضع أن يوجد عالقة السببية بني و
 عن اآلخر، فأحدمها لفظ وصوت واآلخر معنى ّأمرين أحدمها أجنبي

 وإدراك؟

 

ّجدت عدة احتامالت وطرحت عدة نظريات لتفسري عالقة السببية ُو ّ
 :ّهذه، من أمهها

 

يذهب أصحاب هذه النظرية إىل وجود عالقة ذاتية بني اللفظ وبني 
ّاملعنى، أي أن اللفظ بذاته يدل عىل املعنى ال بجعل جاعل وال بوضع  ّ

 .ًواضع، حاله حال اإلحساس باحلرارة عند وضع اليد يف النار، مثال

ّ ألننا نحس بالوجدا؛ومن الواضح بطالن هذه النظرية ّن أن من ال ّ
يعلم بالوضع ال يستطيع أن يفهم معنى األلفاظ التي يسمعها، فمن ال 
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 عنى املوضوعامل ال يتبادر إىل ذهنه ذلك »املاء«يعرف العربية، إذا سمع لفظ 

اجة احل، ولو كانت العالقة بني اللفظ واملعنى ذاتية لفهم املعنى من دون له
 ً جاهالًارية صحيحة ملا وجدنا أحدّإىل تعلم العربية، بل لو كانت هذه النظ

ّ لغة، ولعلم كل الناس كل اللغاتّبأي ّ والتايل باطل بالوجدان فاملقدم ،ّ
 .مثله

 

ّأن العالقة بني اللفظ وبني املعنى ليست عالقة سببية حقيقية : ّملخصها
ع الذي يعترب هذا اللفظ  هي ناشئة من الوضع الذي يامرسه الواضّوإنام

ّ املؤلف من احلروف »ماء«اعتربت لفظ :  ًلذاك املعنى، فيقول ـ مثال ـ
ّ هلذا السائل املعروف املتصف هبذه الصفات املعروفة، أو »م ـ ا ـ ء«الثالثة 

 هلذا املولود اجلديد، ففي البداية ال عالقة بني »زيد«ّمن قبيل أنك تعترب اسم 
، »املولود اجلديد« وهذا »زيد« وال بني لفظ »لسائلا« وذاك »املاء«لفظ 

جراء عملية الوضع تلك ومعرفة الناس بذلك يتبادر إىل إولكن بعد 
 .»زيد« أو لفظ »ماء«أذهاهنم ذلك السائل أو ذلك املولود عند سامع لفظ 

 الذي مارسه الواضع هو الذي »االعتبار«وعىل هذا األساس يكون 
ّتصور اللفظ وبني تصور املعنىأوجد عالقة السببية بني  ّ. 

 االتجاهات الثالثة في نظرية االعتبار
 :ّنظرية  اجتاهات ثالثة هيال توجد هلذه

ّ هو االجتاه القائل بأن اجلاعل قد :االتّجاه األول جعل اللفظ عىل «ّ
 أي اعترب اللفظ عىل املعنى، وهذا من قبيل وضع األعمدة عىل »املعنى

ّسابق ـ ليعرف املسافر بمجرد مشاهدته لألعمدة رؤوس الفراسخ ـ يف ال
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كم قطع من املسافة، أو من قبيل وضع إشارات محراء عىل املناطق اخلطرة 

ّشارات ذهن اإلنسان إىل أن هذه املنطقة منطقة خطرة، حيث تنقل هذه اإل
 واالنتقال يف ،ّغاية ما يف األمر أن االنتقال هنا حيدث يف األمور التكوينية

 .لغة حيدث يف األمور االعتباريةعامل ال

ّ هو االجتاه القائل بأن الواضع إنام يضع اللفظ كأداة :االتّجاه الثاني ّ ّ
ّ وذلك أن اإلنسان قد يفهم املعنى من خالل اإلحساس به، ؛لتفهيم املعنى

ّفقد حيس اإلنسان باحلرارة من خالل وضع يده قرب النار، ومرة أخرى  ّ
 .ّعنى املراد منه والذي هو ضد الربودة فيفهم امل»حار«يسمع لفظ 

ّ هو االجتاه القائل باعتبار سببية اللفظ لتصور املعنى:االتّجاه الثالث ّ. 
ّإن الواضع ينزل اللفظ منزلة املعنى، وذلك من قبيل تنزيل : بتعبري آخر ّ

ّ، فاللفظ ليس هو املعنى ولكن الواضع نزله »الصالة« منزلة »الطواف«
 .وده اخلارجيمنزلة املعنى بوج

اعترب هذا «ّن املعترب الذي يقول أ: ّوخالصة هذه االجتاهات الثالثة هي
 :»اللفظ للمعنى

 . ـ قد يضع اللفظ عىل املعنى١

 . لتفهيم املعنىً ـ قد يعترب اللفظ أداة٢

 .ّ ـ قد ينزل اللفظ بمنزلة املعنى، أي يعترب سببية اللفظ للمعنى٣

ببية بني اللفظ وبني املعنى، ولكن هذه ًوبناء عىل هذا حتصل عالقة الس
 .ّالسببية سببية اعتبارية ال ذاتية كام كانت تدعي النظرية األوىل

ّإن نظرية االعتبار صحيحة يف نظر السيد الشهيد ولكنه  ّ ّR  يعترب
ّاالجتاهات الثالثة السابقة املطروحة يف هذه النظرية قارصة عن تفسري 

الهلا عالقة السببية احلقيقية بني اللفظ وتبيني الكيفية التي حصلت من خ
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ّواملعنى بعد عملية الوضع، فإن اإلنسان وبمجرد أن يقول اعتربت هذا : ّ

ّاللفظ سببا لذلك املعنى كام يف االجتاه الثالث، أو ما يقارب هذا االعتبار  ً
ّوالقول كام يف االجتاهني اآلخرين، ال يمكنه أن يوجد عالقة سببية حقيقية 

 .ظ واملعنى وبالنحو الذي ال يمكن التفكيك بينهام بعد ذلكبني اللف

 ّ أمر واقعي»السببية« و ّ أمر ذهني»االعتبار«ّإن : بعبارة أخرى
 بواسطة األمر الذهني، فهل ّ، وال يمكن أن يوجد األمر الواقعيّوحقيقي

ّمكان اإلنسان ـ مثال ـ أن يوجد نارا يف اخلارج بمجرد أن يقولإب ً اعتربت : ً
 ود نار يف اخلارج؟وج

ّ البد أن نفكر يف تفسري آخر ننطلق فيه من أمر تكوينّمن ثمو ّ   ّي حقيقيّ
 . إلثبات عالقة السببية احلقيقية الواقعية بني اللفظ واملعنىّاعتباريال 

 

 .)١ (Rّتار السيد اخلوئيخم هي
االعتبار يف اتفق أصحاب هذه النظرية مع أصحاب نظرية الوضع و

ًأصل الوضع ولكنهم تبنوا سببا آخر يف داللة اللفظ عىل املعنى املوضوع له  ّ
 ةيمكن صياغو .ّ تعهد الواضعونشوء العالقة بينهام غري اعتبار املعترب وهو

 :عىل النحو اآليتعىل شكل قضية رشطية ّهذا التعهد 
 .»هذا املعنى«ّ فإين أريد به »هذا اللفظ«ّكلام ذكرت 

ّبأنه كلام ذكر لفظ ـ ًمثال ـ ّهد فيتع ّ فإنه يريد به تفهيم السامع »ماء«ّ
 .ّاملعنى املرتبط بذلك اجلسم السيال املعروف املوجود يف اخلارج

                                                           
 .٤٤، ص١ج: صول الفقهأحمارضات يف  :نظرا )١(



    ٢٦٩ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد
 الفرق بين نظريتي االعتبار و التعهد

ّتوجه ابتداء إىل الفرق بني نظرية االعتبار والتعهد، فكأن ُقد ال ي ّ ًّ
ّ يعترب أيضا اللفظ املعني للمعنى املعني»ّالتعهد«الواضع يف نظرية  ّ ً. 

ّغري أن هناك فرقني أساسيني مهمني بني النظريتني مها ّ: 

ً ال يؤدي وال يكون سببا إ»االعتبار«ّن أ :األول . ّ إىل الداللة التصوريةّالّ
ّن أندما جيعل املعترب هذا اللفظ لذاك املعنى ستكون نتيجة هذا االعتبار فع

ّكل من تصور   سواء سمع هذا اللفظ ،ك املعنىل ذههذا اللفظ يتبادر إىل ذهنّ
 . أو غري ذلكيناصطكاك حجرمن من إنسان ملتفت أو 

ّ فإن نتيجة التعهد تكون »ّالتعهد«ّوأما عىل مسلك   ؛»داللة تصديقية«ّ
ّألن السامع البد أن يعرف أن هناك متعهد ّ ّ يتعهد له بأنه كلام ًا ملتفتً عاقالًاّّ ّ ّ

 .ّلفظ فإنه يريد منه ذلك املعنى املوضوع لهذكر ال
 ناشئة من »ّتصورية« داللة »التصديقية«نعم، تستبطن هذه الداللة 

ّتصور السامع للمعنى عند سامعه لل  .ًفظ ابتداء، كام هو واضحّ

ًيكون كل متكلم متعهدا، أي سوف  »ّالتعهد«ً بناء عىل نظرية :الثاني ّ ّ ّ
ًيكون كل متكلم واضعا، فيتع ّ ًدد الوضاع بتعدد املتكلمني، وأما بناء عىل ّ ّ ّ ّ ّ

ّنظرية االعتبار فإن الواضع واحد، وهو الفرد املؤسس األول الذي وضع  ّ ّ
ّ لكل سامع »ّتصورية«ّ حتقق داللة ياللفظ للمعنى، وتكون نتيجة وضعه ه

ّعلم بذلك الوضع بدون حاجة لتكرار الوضع من كل متكلم بعد ذلك ّ. 

 هدبطالن نظرية التع
ّهذه النظرية غري كافية أيضا يف نظر السيد الشهيدلكن و ًR لتفسري 

ّعملية الوضع التي أدت إىل حتقق السببية الواقعية بني اللفظ واملعنى،  ّ
 :وذلك إلشكالني
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ّن ظاهر هذا املسلك أن املتعهد يأيت باللفظ كلام أراد املعنى أ :األول ّ ّ ّ

ّاملوضوع له، وهذا يعني أن املتعهد ق ًد التزم ضمنا بأن ال يأيت باللفظ حني ّ
ّيريد املعنى املجازي له وحينئذ ال حيق له أن يستعمل اللفظ يف معناه 
ّاملجازي، وهذا خالف ما نجده بالوجدان بأننا نستعمل الكثري من األلفاظ 

 .ونريد هبا معانيها املجازية

لغة ظاهرة ّن وجود اللغة يرافق اإلنسان منذ طفولته، وليست الأ :الثاني
ً يقتيض استدالال »ّالتعهد«ّمتأخرة يف حياته، وما يذكره صاحب نظرية 

ًمنطقيا ينتقل فيه السامع من أحد طريف املالزمة إىل الطرف اآلخر، 
ّواالستدالل املنطقي أمر يوجد يف مراحل متأخرة من حياة اإلنسان ويف 

كون اللغة قد الفرتة التي ينضج فيها فكره االستداليل، فكيف يمكن أن ت
 وجدت عىل أساس هذا االستدالل وهذه املالزمة العقلية؟

ّبل إن وجود اللغة يف حياة اإلنسان ومنذ مراحل طفولته األوىل دليل 
ّ يدعيه أصحاب مسلك التعهدكامّعىل أهنا ظاهرة بسيطة وليست  ّ. 

 

 ،الذاتية(ث السابقة  النظريات الثالR الشهيد السيدّبعد أن بني
ّتبنى نظرية االعتبار، ولكنه مل ينطلق يف تفسري عالقة ) ّالتعهدواالعتبار، و ّ

 ّ من خالل قانون تكوينيّوإنامواملعنى من االعتبار نفسه السببية بني اللفظ 
 .حيكم الذهن البرشي

ّ نحاول أن نتعرض لعدة قوانني حتكم ذهن Rوكتمهيد ملا طرحه ّ
ّ إن اهللا سبحانه وتعاىل زود :اإلنسان فنقول  بقدرة عىل أن َّبرشيذهن الالّ

ّتنتقل إليه صورة اليشء اخلارجي إذا أحس اإلنسان به سواء كان هناك لفظ 
ّيعرب عن هذا اليشء أو ال، ألنه ال عالقة للفظ هبذا القانون  فلو وضع .ّ
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ّ فإنه حيس بّحارٍجسم اإلنسان يده عىل  ل إىل حساس ينتق، وهذا اإلحرارتهّ

ّ الذي نتحدث عنه، »املعنى« وهذا هو ،ّذهنه ويتحول إىل صورة ذهنية
ّ إنام وضع هلذا املعنى الذي ـ» احلرارة« أو »احلار« ولنفرتضه لفظ  ـواللفظ

 .جاء من اإلحساس باخلارج

ّكام زود اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان بقانون تكويني ّ آخر، وهو أن ّ
 من خالل صورته، كأن ّوإناموجوده اخلارجي، ّاإلنسان قد ال حيس باليشء ب

ّيرى النار مرسومة عىل ورقة ـ مثال ـ ويف هذه احلالة لن حيس هبا وال  ً
 الذي عنده عن النار، وهذا ما »املعنى«بحرارهتا، ومع ذلك ينتقل ذهنه إىل 

 كأن ينتقل من الوجود »املشابه إىل املشابه«ّنعرب عنه بقدرة االنتقال من 
 . إىل الوجود اخلارجي»الصورة«الكتبي 

ّ ثالث ـ وهو مورد النظر يف هذا البحث ـ زود به ّوهناك قانون تكويني
ًأن اليشء إذا اقرتن أو ارتبط بيشء آخر ارتباطا : ّن البرشي ملخصههالذ ّ

ّخاصا ثم انتقل هذا االرتباط إىل الذهن البرشي، فإن اإلنسان وبمجرد أن  ّّ ً ّ
ً ينتقل ذهنه إىل اليشء اآلخر، فلو ذهب مثال إىل ّيتصور أحد هذين الشيئني

ّبلد معني وأصيب هناك بحمى شديدة جدا، فإنه يبقى دائام حينام يتذكر  ً ّ ًّ ّ
ّذلك البلد يتذكر احلمى التي أصابته فيه مع أن   ،»البلد« أجنبية عن »احلمى«ّ

ً اقرتانا خاصا وأكيدا با)البلد(ولكن حيث اقرتن أحد هذين الشيئني  ً ليشء ًّ
ّ فإن ذهن اإلنسان ينتقل بمجرد تذك)احلمى(اآلخر  ّ  .ر أحدمها إىل اآلخرّ

ّ البد من وجود ربط خاص وقرن أكيد ّ أنهيه هنا، هوعلما ينبغي التنبيه  ّ
ّ فقد يمر اإلنسان أثناء سفره بالعديد من املناطق، ،ّبني الشيئني ال كل ربط

ّولكنه ال يتذكر بعد ذلك من هذه املناطق إ ى ّ املنطقة التي أصابته فيها احلمّالّ
 .ّالشديدة والتي حصل فيها ربط خاص وأكيد بينها وبني مرضه ذاك
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 :ّخالصة القوانني السابقة التي ذكرناها هي أن ذهن اإلنسانو

 .ّ ـ يف القانون األول ينتقل من اخلارج إىل الصورة الذهنية١

 .ابه ـ ويف القانون الثاين ينتقل من املشابه إىل املش٢

 ـ ويف القانون الثالث ينتقل من اليشء األجبني إىل اليشء األجنبي إذا ٣
 .كان بينهام ربط وقرن أكيد

ّواعتامدا عىل هذه املقدمة يمكننا أن نبني نظر ّ يف تفسري  ّ السيد الشهيديةً
ّ أنه ّال إ»االعتبار« وإن قبل بنظرية Rّعالقة السببية بني اللفظ واملعنى، فإنه

 املوجد ّوإنام ليس هو املوجد لعالقة السببية تلك، »االعتبار«ّأن يذهب إىل 
هلا هو القانون التكويني الثالث الذي حيكم الذهن البرشي، أي قدرة ذهن 

ّاإلنسان عىل االنتقال من خالل تصور يشء أجنبي ّ إىل تصور يشء أجنبيّ ّ 
رتباط قد ّوارتباط أكيد وخاص بينهام، وكان هذا اال آخر إذا كان هناك قرن
 .)١(انتقل إىل ذهن اإلنسان

ّ هو دور املوجد للربط اخلاص والقرن »االعتبار«ومن هنا يكون دور 
                                                           

 حيث »ةطيهات الرشّببافلوف يف املن نظرية«ـ عرف هذا القانون يف العلوم الطبيعية بُي) ١(
ًأنه كلام قدم لذلك الكلب طعاما : ّقام هذا العامل الرويس بتجربة عىل كلب ملخصها ّ ّّ

ّوقد كرر هذه العملية عدة مرات . ّقرن ذلك بدق اجلرس ـ لتحصل حالة الربط ّّ
ّاخلاص بني تقديم الطعام ودق اجلرس ـ فوجد بعد ذلك أنه كلام دق اجلرس سال  ّّ ّ ّ

االقرتان « حلصول عملية ّالّلعاب ذلك الكلب ولو مل يقدم له الطعام، وما ذلك إ
ّ يف ذهن الكلب بني اجلرس وبني الطعام، فبمجرد سامع الكلب لصوت »الرشطي

   . الطعام فيسيل لعابهاجلرس ينتقل ذهنه إىل
ّوبناء عىل هذه النظرية استنتج أنه إذا اقرتن يشء بيشء آخر اقرتانا خاصا، فإن هذا  ً ًّ ّ ً
ّاالقرتان يكون سببا واقعيا النتقال الذهن حني تصوره ألحدمها إىل تصور اليشء  ّ ً ً

 .اآلخر
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ّ وذلك ألن الربط بني األمور اخلارجية ال يأيت ؛األكيد بني اللفظ واملعنى

ّجزافا، وبعد أن يوجد هذا الربط اخلاص واألكيد يفعل ذلك القانون  ً
ملوجب للسببية الواقعية بني ذينك األمرين التكويني فعله، فيكون هو ا

 ).اللفظ واملعنى(األجنبيني 

ّوعىل أساس هذا التفسري تسمى نظرية السي  يف تفسري Rدد الشهيّ
 .»القرن األكيد«عالقة السببية بني اللفظ واملعنى بنظرية 

ّثم إن عملية الوضع ـ وفق هذا التصور ـ لن تكون إ ّ ً سببا للداللة ّالّ
ّ فقط، ألهنا ال حتقق إّالتصورية  فإذا سمع . عملية الربط بني اللفظ واملعنىّالّ

ّاإلنسان اللفظ تصور املعنى، وأما الداللة التصديقية األوىل والثانية فإن  ّ ّ
مصدرمها ومنشأمها هو الظهور احلايل والسياقي للكالم ال للوضع، ومن 

ًهنا يسميان بالداللة احلالية أو السياقية أيضا ّ. 

 
 عالقة :أي .»ّوالداللة التصورية هي يف حقيقتها عالقة سببية«: Rقوله �

 .سببية حقيقية

 . ال بجعل جاعل واعتبار معترب:أي. »بأن يكون اللفظ بذاته«: Rقوله �

ّإنه اعتبار سببية اللفظ لتصور املعنى«: Rقوله �  تنزيل اللفظ بمنزلة :أي .»ّ
 .ف منزلة الصالةاملعنى كام يف تنزيل الطوا

ً معنى اعتبار يشء سببا ليشء، وما :أي .»أو ما يقارب هذا املعنى«: Rقوله �
ّ أي القول بأن ،يقارب هذا املعنى هو ما يستفاد من القولني اآلخرين

ّالواضع املعترب وضع اللفظ أداة لتفهيم املعنى، أو القول بأن املعترب جعل 
 .عمدة عىل رؤوس الفراسخّوكون اللفظ عىل املعنى كام توضع األ
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 . الداللة التصديقية األوىل:أي. »يف الداللة التصديقية«: Rقوله �
 . علم بالوضع:أي. »ّلكل من علم به«: Rقوله �

ًألن هذا يعني التزامه ضمنا بأن ال يستعمله جمازا«: Rقوله � ً ّألن هذا : أي .»ّ
ًااللتزام يعني التزام املتكلم ضمنا بأن ال يستعمل ذ  .ًلك اللفظ جمازاّ

ًوتسمى الوضعية أيضا. »ّأن الداللة اللفظية«: Rقوله � ّ. 

 . وجود الداللة اللفظية الوضعية:أي. »ّمع أن وجودها«: Rقوله �

ّ عىل أن الداللة اللفظية أو :أي .»ّعىل أهنا أبسط من ذلك«: Rقوله �
ّالوضعية أبسط مما تقوله نظرية التعهد ّ. 

ّوهو ما بينته نظرية  .»نون تكويني للذهن البرشيعىل أساس قا«: Rقوله �
 .ّ يف املنبهات الرشطية»بافلوف«

 . عن اآلخرّأحدمها أجنبي. »ّكلام ارتبط شيئان«: Rقوله �

ّ ال بتدخل متدخل وال بوضع واضع معني، :أي .»عفوية«: Rقوله � ّ ّ
 وبني املرض وبني البلد الذي يصاب ،ومثاله الربط بني الزئري واألسد

 . وهكذاهيه اإلنسان بف

 وهذا ما يفعله الواضع حني ،ّ بتدخل اإلنسان:أي .»بالعناية«: Rقوله �
 .يربط بني اللفظ واملعنى
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ُسم الوضعُوقد ق ٍّ وتعينيٍّه إىل تعيينيِ سببِ من ناحيةّ ّإن : ، فقيلّ
 ُ فالوضعٍّ خاصٍعل من جْتَ واملعنى إن نشأِ بني اللفظَالعالقة
 َلفةُ األُ توجبٍ بدرجةِ من كثرة االستعاملْتَ، وإن نشأٌّتعييني
ٌّ تعينيُ واملعنى فالوضعِ بني اللفظَالكاملة ّ. 

َ عىل هذا التقسيم بأن الوضعُظَويالح  أو »َاالعتبار« إذا كان هو ّ
َالتعهد«  ِ لوضوح؛ً مبارشةِ عن كثرة االستعاملَ أن ينشأُ فال يمكن»ّ

َ املتكررَ االستعاملّأن ّ بمجرده اعتبارا وال تعهدا، فالبد من ُدِّ ال يولّ ً ًّ ّ
َ أن كثرةِافرتاض ِ عن تكونُ تكشفِ االستعاملّ  أو ِ هذا االعتبارّ
ِالتعهد  . عن الوضعِ الكاشفِ بني الوضعني يف نوعيةُ، فالفرقّ

 ّن أنهِ مِ الوضعِ عىل ما ذكرناه يف حقيقةُ ال تردُوهذه املالحظة
ِ بني تصور» األكيدُالقرن« ِ اللفظ وتصورّ َ املعنى، فإن حالةّ  ِ القرنّ

ِ أيضا ألهنا تؤدي إىل تكرار االقرتانِ االستعاملِ بكثرةُ حتصلِاألكيد ّ ّ ً 
ِبني تصور ِ وتصورِ اللفظّ ً بينهام أكيدا هبذا ُ املعنى فيكون القرنّ

ِ صاحلا لتوليدّ التصورينَ أحدُ جتعلٍ إىل درجةَ إىل أن يبلغِالتكرار ً 
ِالتصور ُّ التعينيُ بذلك الوضعُّ فيتمِ اآلخرّ ّ. 
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ّتبني لنا سابقا أن حقيقة الوضع ً داللة اللفظ عىل املعنى املوضوع :  ـ أيّ

ّليست هي االعتبار وال التعهد بل هي إجياد له ونشوء العالقة بينهام ـ 
ّرشي والقائل بأن مصداق لذلك القانون التكويني الذي حيكم الذهن الب

ّإثارة أحد شيئني مرتبطني فيام بينهام ارتباطا خاصا يف ذهن اإلنسان يؤدي  ًّ ً
ّ تصور أحدمها يؤدي إىل تصور اآلخرّنأًإىل إثارة اآلخر يف ذهنه أيضا و ّ ّ. 

ّ مرتتبة  أخرىحقيقة الوضع توجد ثالثة بحوثبحث وفيام يرتبط ب
 : هييه،عل

 أو الوضع التعييني ط بني اللفظ واملعنىّيف كيفية حتقق الرب: ّاألول
 .ّ وهو مادة بحثنا اآلن،Rّوالتعيني كام عنونه السيد الشهيد

ّيف كيفية تصور املعنى، وهو مادة البحث ال: الثاين  .الحقّ
ّيف كيفية تصور اللفظ، وهو ما سنبحثه بعد إكامل البحث : الثالث

 .الثاين

 
ّلبحث األول، أي البحث يف كيفية حتقق الربط ووضع ّأما بخصوص ا ّ

ُ فإن املراد منه بيان طرق ربط اللفظ باملعنى، وعادة ما ي،اللفظ للمعنى ً  ُنِوْنَعّ
 إشارة منهم »ّالوضع التعيني والتعييني«: علامء األصول هذا البحث ببحث

ّإىل أن هناك طريقني أساسيني لتحقق صلة الربط بني اللفظ واملعنى ّ ،
ّ ـ إما تعيني أو تعيينيًافالوضع ـ إذ ّ. 

 الوضع الذي حتصل فيه العالقة بني : فاملقصود بهأما الوضع التعيني
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اللفظ واملعنى من كثرة االستعامل التي توجب األلفة بينهام، ال بسبب 

ًوجود واضع مشخص بحيث يقول ـ مثال ـ اعتربت هذا اللفظ لذاك : ّ
 . عند إرادة ذاك املعنىّالذكر هذا اللفظ إّاملعنى، أو تعهدت بأن ال أ

ّ الوضع الناتج من اعتبار معترب مشخص : فهووأما الوضع التعييني
 .ّوجعل جاعل معني جيعل أو يعترب هذا اللفظ لذاك املعنى

 

ًمن الواضح أن الوضع التعيني ال معنى له بناء عىل مس ّ لكي االعتبار ّ
ّ ألننا نحتاج فيهام إىل شخص يعترب أو يتعهد؛ّوالتعهد  إىل اعتبار : أي،ّ

ّوتعهد، وكثرة االستعامل ال توجد هذا االعتبار وهذا التعهد ّ. 
ّإن االعتبار أو التعهد أمر إرادي: بعبارة أخرى ّ  يصدر من شخص ّ

 .ّمريد، وكثرة االستعامل ال توجد ذلك األمر اإلرادي

ّ ال يمكننا القول ـ بناء عىل مسلكي التعهد واالعتبار ـ إّممن ثو   بوجودّالً
ّمكان تصور وجود الوضع التعيني من خالهلامإ لعدم ؛الوضع التعييني ّ. 

ّمكن توجيه وجود الوضع التعيني وفق مسلكي التعهد ينعم،  ّ
نستكشف وجود معترب حيث من خالل كثرة االستعامل ذلك واالعتبار، و

 . يف مرتبة سابقة عىل كثرة االستعاملًاّ أو تعهدًاّد، وأن هناك اعتبارّأو متعه

لالعتبار أو « معلول »كثرة االستعامل«ّإن : قولاليمكن : بعبارة أخرى
ّ هلام، وذلك ألهنام أمران إراديان وال يمكن أن يتحققا »ّعلة«ّ، ال أنه »ّالتعهد ّ

ود هلام هنا، وال تفي كثرة ّ من خالل وجود املتعهد أو املعترب، وال وجّالإ
 .)١( ـ هبام، وال تقوم مقامهامّ غري إراديًااالستعامل ـ باعتبارها أمر

                                                           
ّتقسم املسببات عادة إىل قسمني) ١( ّمسببات توليدية ومسببات غري ت: ّ   =ّوليدية، فاملسبباتّ
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االعتبار «ّإن كثرة االستعامل واسطة يف إثبات : ّوبعبارة فنية موجزة

ّإذا قبلنا بأن كثرة االستعامل معلول ف .)١ (ا واسطة يف ثبوهتامّال أهن» ّوالتعهد
ام موجودان يف مرحلة سابقة عليه، ّهنأّ ال علة هلام، وّلالعتبار أو التعهد

ّ وأما »ّالتعهد« أو »االعتبار«فحينئذ سيكون الوضع عىل نحو واحد هو 
 :الكاشف عن الوضع فهو عىل نحوين

ّ ـ الكشف عن االعتبار أو التعهد بقول املعترب أو املتعهد١ ّ. 

 . ـ الكشف عنهام من خالل كثرة االستعامل٢

ّأننا نفتش عن أقسام هو حث الذي نحن فيه وظاهر الب ه ّأن و»الوضع«ّ
 .ّتعيني وتعييني أم ال، ال عن طرق الكشف عن الوضع

 

ّوأما بناء عىل نظرية القرن األكيد، فإن دور الوضع فيها ـ كام بيناه ـ هو  ّ ً ّ
ّ واملعنى، وال حمذور يف أن نقول إن ّإجياد الربط األكيد واخلاص بني اللفظ

 :إجياد هذا الربط يمكن أن حيصل

                                                                                                                                        
 إذ النار حترق ما يلقى فيها ـ مع رفع ،حراق بالنسبة إىل النار التوليدية من قبيل اإل=

  . وإن كان قد ألقى ما ألقى يف البدء عن إرادته،املانع ـ شاء امللقي أم أبى
ّوأما املسببات غري التوليدية فإن فعلها يتوقف عىل إرادة موجود خمتار، واالعتبار ّ ّ  أو ّ

ّالتعهد ليس من قبيل املسببات التوليدية التي يمكن أن حتدث بأي ّ ّ سبب كان حتى ّ
ّ مها من املسببات غري التوليدية التي حتتاج ّوإنام ككثرة االستعامل ّولو كان غري إرادي

ّ إىل وجود إرادة من شخص يريد حتقق هذا االعتبار أو ذاك التعهدامّيف حتققه ّ. 
ّثبات هو كون اليشء علة للعلم بوجود يشء آخر قد يكون ـ أي الواسطة يف اإل) ١(

ّاليشء اآلخر ـ علة له، كام هو احلال بالنسبة للدخان فهو واسطة يف إثبات النار التي 
 .ّهي علة لوجود اليشء، كالنار بالنسبة للحرارة
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ّتارة من خالل وضع واضع مشخص، وهذا هو الوضع التعييني أو  � ً

 .ّالكيفي، ألنه مرتبط بكيفية الوضع

 لأللفة بني اللفظ واملعنى، ةوتارة من خالل كثرة االستعامل املوجب �
ّوهذا هو الوضع التعيني أو الكمي ّألنه مرتبط بكثرة وكمية االستعامل ؛ّ ّ. 

ّ بناء عىل نظرية التعهد أو االعتبار فإن الكاشف عن الوضع  :الخالصة ّ ً
 .نفسه ال الوضع ،ّهو الذي ينقسم إىل تعيني وتعييني

ّأما بناء عىل نظرية القرن األكيد فإن الوضع ذاته هو الذي ينقسم و ً ّ
 .إليهام

 

ّأي إن هذا البحث هو بلحاظ  .»الوضع من ناحية السببم ّقس«: Rقوله �
 وال ،ّسبب حتقق الوضع ال بلحاظ املعنى الذي يشري إليه الواضع

 .تيان فيام بعدسيأهذان بحثان فبلحاظ اللفظ الذي يشري به، 

ِّاالستعامل املتكرر ال يول«: Rقوله � ّألن االعتبار والتعهد أمر .»دّ  انّ إراديانّ
 .ّ من أمر غري إرادياجدال يمكن أن يو

 .ّ التعييني والتعيني:أي. »فالفرق بني الوضعني«: Rقوله �

 .الوضع ذاتهيف ال . »يف نوعية الكاشف عن الوضع«: Rقوله �

 مالحظة انقسام الكاشف عن الوضع إىل :أي .»وهذه املالحظة«: Rقوله �
 .ّتعيني وتعييني ال انقسام الوضع ذاته إليهام
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َ أن يتصورُ الواضعُ يبارشهٍ وضعِّ يف كلُشرتطُوي  املعنى ُ الواضعّ

َ ألن الوضع؛ لهَ اللفظَ أن يضعُالذي يريد  عىل املعنى ِ احلكمِ بمثابةّ
ِ البد له من استحضارٍ حاكمُّ، وكلِواللفظ ه عند ِ حكمِ موضوعّ

 .ِ ذلك احلكمِجعل
ُوتصور ُ املعنى تارة يكونّ ًه مبارشة وأخرى ِ باستحضارً
 عن ذلك ٍه بام هو حاكِ عليه ومالحظتٍ منطبقٍ عنوانِباستحضار

ِ يتحقق يف ثالثُ وهذا الرشط.املعنى  : حاالتّ

َأن يتصور: األوىل َ معنى كليا كاإلنسان ويضعُ الواضعّ ً ّ  َ اللفظً
ِسمى بالوضعُزائه، ويإب  .ِّ له العامِ واملوضوعِّ العامّ

َيتصورأن : ُالثانية ٍ معنى جزئيا كزيدُ الواضعّ ً  َ اللفظَ ويضعً
ِزائه، ويسمى بالوضعإب  .ِّ له اخلاصِ واملوضوعِّ اخلاصّ

َأن يتصور: ُالثالثة ً عنوانا مشريا إىل ُ الواضعّ  َ اللفظَه ويضعِفرادأً
ى َّسمُ املشري، ويِ ذلك العنوانِن خاللِ مِ امللحوظِ الفردِزاءإب

 .ِّ له اخلاصِع واملوضوِّ العامِبالوضع

ُ ال يتوفرٌ رابعةٌوهناك حالة   عليها ُطلقُ ويُ املذكورُ فيها الرشطّ
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َأن يتصور: ، وهيِّ له العامِ واملوضوعِّ اخلاصِ الوضعُاسم  َ الفردّ

ٍ ملعنى جامعَ اللفظَويضع َ ألن الفردٌ، وهذا مستحيلً  ليس َّ واخلاصّ
ِعنوانا منطبقا عىل ذلك املعنى اجلامع ً ً مشريا إليه، فاملعنى َن ليكوً

ِا بنفسَ مستحرضُ ال يكونِ يف هذه احلالةُاجلامع  ٍ مشريٍه وال بعنوانً
 . عليهٍإليه ومنطبق

 ُ االعالمِ الثانيةِ احلالةُ االجناس، ومثالُ األوىل أسامءِ احلالةُومثال
ُ، وأما احلالةُالشخصية  ِ احلروفِ يف جعلُ فقد وقع اخلالفُ الثالثةّ

 . تعاىل إن شاء اُهللاٍ مقبلٍ عن ذلك يف بحثُ، وسيأيت الكالمًمثاال هلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٢٨٢

 

 

 
ّتوقف الوضع عىل تصور املعنى«ّإن بحث  ّ هو البحث الثاين املتعلق »ّ

 .ّ، وهو مادة بحثنا اآلن»حقيقة الوضع«ببحث 

ّلو حللنا عملية الوضع لوجدنا أن الواضع يقوم ب عملية حكم اختيارية ّ
 . ّحيكم من خالهلا عىل أن هذا اللفظ موضوع هلذا املعنى ال ملعنى آخر

ّ أن يتصور موضوع القضية  ـ حاكم آخرّ وكأي ـّومن هنا البد للواضع
ه ّبد لّالتي حيكم فيها، وهذا املوضوع مؤلف من طرفني، املعنى واللفظ، فال

 .بعد ذلك بأحدمها عىل اآلخرّأن يتصور طرف املعنى وطرف اللفظ ليحكم 

 

ّثم إن تصور كل من املعنى واللفظ له عدة أقسام ّ ّ ّ ـ وهو ّإن املعنى ف ،ّ
ُتارة يّحمل بحثنا ـ  ّتصور بنفسه، وأخرى يتصور من خالل عنوان ينطبق ً ّ

 .عليه وحيكي عنه ويشري إليه

ّإما كيل أو جزئيـ يه بنفسه أو بعنوان مشري إلـ  ُرَّهذا املعنى املتصوو ّّ ،
ّفيتحصل لدينا أربعة أقسام من تصور الواضع للمعنى، هي ّ: 

ّ ويف هذه احلالة يتصور الواضع : والموضوع له العامالوضع العام :األول
ً كليا بنفسه ويضع له لفظا بًىمعن ً ًزائه، فيتصور مثال معنى اإلنسان إّ ّ
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ّها كل واحد منا عن اإلنسان، ال  التي يمتلك)١(ومفهومه أي الصورة الذهنية ّ

ّزاء املعنى الكيل الذي تصوره، ألن إّ ثم يضعه ب»اإلنسان«ّأن يتصور لفظ  ّ ّ
ٌّاللفظ ـ كل لفظ ـ جزئي ّ، وكالمنا يف القسم األول »إنسان«ّ حتى مثل لفظ ّ

 .نيّالوضع واملوضوع له عامفيه الذي يكون 

 اللغة العربية ـ كاإلنسان ومثال هذه احلالة هو أسامء األجناس ـ كام يف
 .)٢ (والشجر والبقر وغري ذلك

 وهذه احلالة عكس احلالة :الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ: الثاني
ًاألوىل متاما، وذلك أن يتصور الواضع معنى جزئيا ك ، وليس املراد »زيد«ـ ًّ

ٌّهنا أن لفظ زيد جزئي ٌّ ألن كل لفظ جزئي؛ّ ّ  ّن ولك،»اإلنسان«ّ حتى لفظ ّ
ّاملراد أن املعنى املتصور  ً معنى جزئيا، ثم يضع الواضع لفظا قباليكونّ هذا  ًّ

ّا يسمى هذا الوضع خاصلذاملعنى اجلزئي، و . ً أيضاًاّ واملوضوع له خاصًاّ
 ...وّومن أمثلة هذه احلالة كل األسامء الشخصية كزيد وعمر

ّة يتصور  ويف هذه احلال: والموضوع له الخاصّالوضع العام: الثالث
ّ ال يضع اللفظ لذلك املعنى الكيل كام يف احلالة هًالواضع معنى كليا ولكن

                                                           
 ّ ولفظيّ وذهنيّـ عىل أربعة أقسام، وجود خارجي الوجود ـ كام يف علم املنطق) ١(

، فالوجود اخلارجي لزيد هو وجوده الشخيص اخلارجي، ووجوده اللفظي هو ّوكتبي
ّحروف كلمة زيد التي نتلفظها، ووجوده الكتبي هو كتابة كلمة زيد عىل اللوح أو 
ًالورقة، ووجوده الذهني هو املعنى الذي يكون الوجود اللفظي أو الكتبي حاكيا 

 .)٣٢ص: ّ للمظفراملنطق( .عنه
ّ إىل األجناس اللغوية تنبيها منه إىل أعميتها بالنسبة إىل األجناس املنطقية؛ فهي أشار) ٢( ً

ًشاملة هلا ولألنواع املنطقية كاإلنسان ـ مثال ـ فالنسبة بينهام هي العموم واخلصوص 
املطلق، فاملقصود يف املقام هو األجناس اللغوية الشاملة لألجناس واألنواع املنطقية 

 .ًمعا
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ّ للفرد الذي يراه من خالل ذلك الكيل، فهو يريد أن يضع ّ، وإناماألوىل
 .»اإلنسان«ّ ولكن من خالل املعنى الكيل الذي هو »زيد«ـ اللفظ ل

ن مك املمنمكانية وقوع هذا القسم، فإوقد ذهب األصوليون إىل 
 الذي ينطبق عىل زيد، فاإلنسان هو زيد »اإلنسان«ّ وتصور »زيد«ّتصور 

 و »ال برشط« واالختالف بينهام هو كاالختالف بني ،وزيد هو اإلنسان
 .ّضافة املشخصات الفرديةإ هو اإلنسان بًاّ، أي أن زيد»برشط يشء«

ك  من تلًيافاإلنسان برشط يشء هو زيد، ولكن اإلنسان هو زيد خال
 .ّ فزيد ال برشط من حيث مشخصاته هو اإلنسان،ّاملشخصات

ّمكان الواضع أن يتصور اليشء بنفسه أو بوجهه، إّإن ب: بعبارة أخرى
ّ فاإلنسان هو وجه زيد ألنه عنوان ،»اليشء بوجه« هو »وجه اليشء«ّألن 

 أي من غري »بوجه«هو زيد ـ  اإلنسان :يـ أمشري إليه، ووجه اليشء 
 .ّلفردية التي يتمتع هبا زيداخلصوصيات ا

ً وجيعله عنوانا  ـّ الكيل:أيـ ّمكان الواضع أن يتصور وجه اليشء إفب
ّويضع اللفظ للجزئي املعنون بذلك العنوان الكيل، ومن هنا يسمى هذا  ّ

 .ّ واملوضوع له اخلاصّالوضع بالعام

 ٌ ذهب بعض؟ًوقعت يف اللغة فعالهل ًوهذه احلالة ممكنة عقال، ولكن 
 ، هذا القولآخرونّىل القول بأن احلروف هي مصداق هذه احلالة، ورفض إ

 .»املعنى احلريف«والتحقيق يف هذا موكول إىل بحث 

ّ ويف هذه احلالة يتصور :الوضع الخاصّ والموضوع له العام: الرابع
ّاللفظ ملعنی كيل وليس لذلًالواضع معنى جزئيا ويضع  ، ّ الفرد املتصوركً

إذ املفروض  ؛ بنفسهًاّتصورُ مليس وضوع لهاملّ ألن ؛ ممكنوهذا القسم غري
ّ املتصور جزئيّأن َّ بوجهه ألن اجلزئيًاّ متصوريس ول،ّ ّلكيل، ل ًا ليس وجهّ
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فر للواضع رشط الوضع الصحيح فيستحيل عليه أن يضع اوهكذا ال يتو

ًهنا وضعا صحيحا ً. 
 

 
 حكم حيتاج إىل حمكوم وهو املعنى، ّوكل .»الوضع بمثابة احلكم«: Rقوله �

 .وحمكوم به وهو اللفظ

ّ رشط تصور املعنى الذي يراد وضع اللفظ :أي .»وهذا الرشط«: Rقوله �
 .ّله إما باستحضاره مبارشة أو باستحضار عنوان ينطبق عليه

 ثالث حاالت وإن كان التقسيم Rذكر .»يف ثالث حاالت«: Rقوله �
ّن احلالة الرابعة غري ممكنة كام تبني لنا ذلك ذلك أل؛يقتيض أربع حاالت ّ. 

 : ومفهومه، أياه بل معن»اإلنسان«ليس املراد لفظ  .»كاإلنسان«: Rقوله �
 .ّ أو الكتبيّالوجود الذهني لإلنسان ال الوجود اللفظي

 .ّاملوضوع له هو املعنى الكيل. »ّ العامواملوضوع له«: Rقوله �

 بل املراد منه هو املعنى »زيد«نا لفظ ليس املراد ه .»كزيد«: Rقوله �
 .ّاجلزئي املتصور من خالل زيد

 .هو املعنى اجلزئي: املوضوع له .» ّ اخلاصواملوضوع له«: Rقوله �

ّ رشط تصور املعنى إما بنفسه :أي .»ّال يتوفر فيها الرشط املذكور«: Rقوله � ّ
 .أو بوجه مشري إليه

 .»ملعنى احلريفا« يف بحث :أي. »يف بحث مقبل«: Rقوله �
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ُكام يتوقف ُ عىل تصور املعنى كذلك يتوقفُ الوضعّ ّ ّ عىل تصور ّ
ِاللفظ، إما بنفس ٍ وإما بعنوان»ًشخصيا« ُى الوضعَّه فيسمّ  إليه ٍ مشريّ
ُفيسمى الوضع  األجناس، ِ أسامءُوضع: ّ األولُومثال. »ًنوعيا« ّ

 أسامء الفاعلني ِّ يف ضمن كلِ املحفوظةِ اهليئةُوضع:  الثاينُومثال
ُ ملا كانت ال تنفصلَ اهليئةَّ الفاعل، فإنِ اسمِملعنى هيئة  يف مقام ّ

ِالتصور عن املادة وكان من الصعب ّ  ِ وضعد عنِّ املوادِ متامُحضارإ ّ
ٍ يف ضمن مادةَ اهليئةَِرضُ أن حيُ الواضعَ اعتاد، الفاعلِاسم ٍ معينةّ ّ 

 ُ فيكونِّى الفالينَ للمعنِ ما كان عىل هذه الوتريةَّ كلَويضع، ٍكفاعل
 .»ًنوعيا« ُالوضع
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، فبعد أن بحثنا »حقيقة الوضع«ّهذا هو البحث الثالث املتعلق ببحث 

ّتصور « ننتقل إىل بحث أقسام ،ّ وأقسام تصور املعنىهّكيفية حتققه وطرق
ّالبد للواضع وهو يامرس عملية الوضع أن يتصور اللفظ الذي ، إذ »اللفظ ّ

ّ كام كان عليه أن يتصور املعنى الذي يريد أن ،زاء املعنىإيريد أن يضعه ب
 .يضع اللفظ له

 

ّإن تصور اللفظ يتم عىل  ّ  :يننحوّ

ّ يتصور الواضع اللفظ بنفسه ثم يضعه هو أن و:الوضع الشخصي: األول ّ
ّزاء املعنى املتصور، كام يف أسامء األجناس كالشجر والبقر، ويسمى إب ّ

 .الوضع يف هذه احلالة بالوضع الشخيص

ّ حني جيد أن األمور نحو ويلجأ الواضع إىل هذا ال:الوضع النوعي: الثاني
ّ عنها باملعنى الكيل كثرية جدا وال يستطيع أن يتصورها كلها، فيقول ّاملحكي ّ ً ّ ّ
 كثرية ّ هي للتعبري عن اهليئة املوجودة يف مواد»اسم الفاعل«ئة ّإن هي: ًمثال

ًجدا، كالضارب واآلكل والشارب والنائم  ال يستطيع أن ف.. .وّ
ّزاء كل مادة مادة هيئتها، ومن هنا فهو حياول أن إًيستحرضها مجيعا ليضع ب ّ ّ

ّحيرض اهليئة يف ضمن مادة معينة  ّ ويضع هذه املادة لكل »الفاعل «ـكّ معنى ّ
 . عىل هذه الوترية
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ّ هي مما اتفقت عليها كلامت ّوإنام خصوصية هنا، »فاعل«ّوليست ملادة  ّ

ّمكان أن يتفقوا عىل مادة  كان باإلّالاللغويني وإ  وما »نائم« أو »ضارب«ّ
ّوعىل كل حال، فإن الوضع هنا يسمى . شابه ّ  .الوضع النوعيبّ

 

ّ يف مقام التصور عن املادةاهليئة ال تنفصل«: Rقوله � ّبل يستحيل ذلك ألن  .»ّ
ّ والبد له من واسطة لكي ّ، واملعنى احلريف غري مستقلّاهليئة معنى حريف

 .ّيتصور
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 ِ الداللةَ صالحيةِّ بسبب وضعه للمعنى احلقيقيُ اللفظُيكتسب
 ُ، كام يكتسب بينهامِّ اخلاصِ من أجل االقرتانِّعىل املعنى احلقيقي

ً اقرتانا خاصا ِّ باملعنى احلقيقيٍ مقرتنً معنىِّ عىل كلِ الداللةَصالحية ًّ
ٌ أهنا صالحيةَ، غريِ املشاهبةِكاملعاين املجازية ّ، ألهنا َ أضعفٍ بدرجةّ

 بالقرينة عىل ِ اللفظِ اقرتانني، ومع اقرتانِ عىل أساس جمموعُتقوم
ً فعال   داالُ ويكون اللفظً فعليةُ هذه الصالحيةُ تصبحِّاملعنى املجازي

  .ِّعىل املعنى املجازي

ِوأما يف حالة  من ِ إىل الذهنُ فالذي ينسبقِ القرينةِ وجودِ عدمّ
ُ تصورِاللفظ َإن ظهور:  له، ومن هنا يقالِ املعنى املوضوعّ  الكالم يف ّ
ِّ التصوريِ املدلولِمرحلة ُ يتعلقّ   بمعنى،ً له دائامِ باملعنى املوضوعّ

ُأنه هو الذي تأيت صورت ِ بمجردِه إىل الذهنّ  دون املعنى ِ اللفظِ سامعّ
 .ّاملجازي

 الداللة عىل املعنى َ صالحيةِ اللفظِوما ذكرناه من اكتساب
 ملعناه ِ اللفظِ وضعَ وراءٍّ خاصٍ إىل وضعُ ال حيتاج،ِّاملجازي
ُ، وإنام حيصلِّاحلقيقي   .ّه للمعنى احلقيقيِ بسبب وضعّ
ُّ يف أنه هل يصحُالكالمّوإنام     ِّ يف املعنى املجازيِ اللفظُ استعاملّ

ُليه أو تتوقفـداللة عـًاحلا للـ صَحـا دام أصبـم ُ صحتّ  ٍعـه عىل وضّ
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 ؟ّمعني

ِ بالتوقفِ القولِوعىل تقدير ِ البد من تصويرّ  ِحِّ املصحِ الوضعّ
 ـ ِّللمعنى احلقيقي ِ عن الوضعُ خيتلفٍ بنحوِّلالستعامل املجازي

 ُ ـ وحيفظٌ وهو خلفٍّ إىل حقيقيُّ املعنى املجازيَ النقلبّالوإ
ُ يفرسٍ بني الوضعني عىل نحوَالطولية  إىل ِّ املعنى احلقيقيَ أسبقيةّ
ً مثال ـىّدعُ عن القرينة، وذلك بأن يِدَّ املجرِ اللفظِ عند سامعِالذهن
 ،َ ال قرينةُث فحي.ِّ للمعنى املجازيِ إىل القرينةِّ املنضمِ اللفظُوضع

 .ُّه املعنى املجازيُ وال يزامحِّ باملعنى احلقيقيِ اللفظُ عالقةُتنحرص

  لتصحيحِ يف املجازٍ إىل وضعِ االحتياجُ عدمُوالصحيح
ِ بصحةَريدُ إن أ:ّ ألنه؛ِاالستعامل َّن كلأ ٌ فواضحهُ حسنِ االستعاملّ ّ 

 َدِصُه وقه فيُ استعاملُنُ حيسً الداللة عىل معنىُ له صالحيةٍلفظ
 كام ِّ بالنسبة إىل املعنى املجازيِ له هذه الصالحيةُه به، واللفظُتفهيم
 .ه فيهُ استعاملُّ فيصح؛َعرفت

ِ بصحةَوإن أريد ُ املتكلمُ التي يريدِه إىل اللغةُ انتسابِ االستعاملّ ّ 
َالتكلم ٍ مبنيا عىل صالحيةُ االستعاملَ فيكفي يف ذلك أن يكون، هباّ ً ّ 

 . تلك اللغةِ من أوضاعٍ عىل املعنى ناشئةِلداللة لِيف اللفظ
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ّكنا نتحدث فيام سبق عن وضع اللفظ للمعنى احلقيقي، و ّن املعنى أّ

ّاحلقيقي هو الذي يقصده ويريده الواضع حني يضع اللفظ اخلاص به، 
َولكننا نعلم أن يف اللغة العربية معاين ّ  فام  جمازية كثرية وراء املعاين احلقيقية،ّ

 هي حقيقة املعنى املجازي؟

 

 وهلذه الصورة عناه املعروف موضوع مل»أسد«ّإن لفظ : حينام يقال
الذهنية املأخوذة من حيوان مفرتس موجود يف اخلارج له خصوصيات 

ّمعينة، فإن املراد من  :  هو املعنى احلقيقي، أي هوصورته الذهنية ومعناهّ
 .)١(رجحقيقة ما موجود يف اخلا

 يف اخلارج هو ًاّ حقيقيًاّ واقعيًاّإن هلذا املعنى مصداق: بعبارة أخرى
 .احليوان املفرتس

ّولكن لو افرتضنا وجود يشء آخر يف اخلارج مشابه لألسد يف قوته أو 
ً أمر آخر، كأن نجد إنسانا شجاعا ـ مثال ـ فحينئذ نتساءل ّشجاعته أو أي ً ً

ا اإلنسان بلحاظ وجود حيثية ذهق لفظ األسد عىل طالإمكانية إعن 
                                                           

ّ يف أن ما نعلمه هو حقيقة ما يف اخلارج ال أنه مشابه له، وإن كان ّحث فلسفيهناك ب) ١( ّ
 لو كان ما نعلمه ّال، وإًا خارجيًا وما يف اخلارج وجودًا ذهنيًاما يف الذهن وجود

ّ ملا يف اخلارج ال حقيقته ألمكن سلخه وسلبه عنه ولعادت كل علومنا ًامشاهب
 .ّول إىل حمله من البحوث الفلسفيةجهاالت وسفسطة، وبسط هذا البحث موك
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 الشجاعة املشرتكة بني األسد وبينه؟

ق لفظ األسد عىل اإلنسان الشجاع ولكن طالإاب عادة بإمكانية هنا جي
ّمع وجود قرينة تدل عىل أن  راد من لفظ األسد هو اإلنسان الشجاع ال املّ

ًرأيت أسدا، :  وقالًا شجاعًااحليوان املفرتس، فلو رأى شخص إنسان
ّوسكت، لقادت الداللة التصورية السامع إىل املعنى احلقيقي لل ّفظ وهو أنه ّ

ًرأيت أسدا «: لوقيّرأى احليوان املفرتس، وأما لو جاء بقرينة صارفة كأن 
ّ لترصفت هذه القرينة يف الداللة التصديقية احلقيقية لدى السامع، »يكتب

 .زيةّولتحولت هذه الداللة إىل الداللة التصديقية املجا
 إذ ال ،ّإنه من دون القرينة يبقى اللفظ عىل معناه احلقيقي: بعبارة أخرى

 ملا ؛ّيمكن التالعب بالداللة التصورية وحتويلها من احلقيقة إىل املجاز
ّعلمناه من أن الداللة التصورية حتصل بفعل السببية احلقيقية املوجودة بني  ّ

 .اللفظ وبني معناه احلقيقي

ّإن صالحية اللفظ للداللة عىل املعنى املجازي : ًمن هنا يقال أيضا
ّصالحية بالقوة، وتتحول إىل صالحية بالفعل مع اقرتان اللفظ بالقرينة  ّ

 .الصارفة

ّوهكذا نستنتج أن املعنى املجازي ال يمكن أن يكون يف عرض املعنى 
 يبدأ باملعنى ّطويل ّ بحيث يكون بينهام ترتب)١( هو يف طولهّوإناماحلقيقي 

ّاحلقيقي وينتهي باملجازي، فإننا وبمجرد أن نسمع لفظ  :  يف مجلة»األسد«ّ
، ينرصف ذهننا إىل احليوان املفرتس، أي املعنى »ًرأيت أسدا يكتب«

                                                           
ّ الدالة عىل »عني« لصار املعنيان حقيقيني كام يف املشرتكات اللفظية مثل لفظة ّالوإ) ١(

ّ ألن البحث ؛ وهذا خالف الفرض.أكثر من معنى حقيقي كالعني اجلارية والبارصة
 .ّخمتص باملعنى احلقيقي واملجازي
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ّ حتى نعلم أن املراد به ليس »يكتب«ن نسمع بلفظة إاحلقيقي ولكن ما  ّ

 . اإلنسان الشجاع أي املعنى املجازيّوإناماحليوان املفرتس 

ًإن اللفظ إذا وضع ملعنى: اصلواحل  اكتسب صالحية الداللة ّ حقيقيّ
ّعىل ذلك املعنى بسبب االقرتان اخلاص بينهام والذي حدث بوضع 
ّالواضع، كام يكتسب هذا اللفظ صالحية الداللة عىل كل معنى يشاهبه 

ًويقرتن به اقرتانا خاصا اقرتان :  وهبذا حيتاج املعنى املجازي إىل اقرتانني،ًّ
ًللفظ باملعنى، واقرتانه باملعنى املقرتن بالقرينة أيضا، بينام حيتاج املعنى ا

 .احلقيقي إىل اقرتان واحد هو اقرتان اللفظ باملعنى فقط

 

ّثم إن هذه الصالحية التي يكتسبها اللفظ للداللة عىل املعنى املجازي  ّ
 بسبب ّالّضع األول، وما ذلك إ يكفي الوإذ ؛ال حتتاج إىل وضع جديد

ّ والتي صححت هذا ،املشاهبة بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي
 .االستخدام املجازي

وبعد أن يكتسب اللفظ صالحية الداللة عىل املعنى املجازي، فهل 
 ّحيتاج هذا اللفظ إىل وضع جديد لكي يصح استعامله يف هذا املعنى؟

   ال حيتاج إىل وضع جديد لكي يكون داالإذا كان اللفظ: عبارة أخرىب
 عىل ّ عىل املعنى املجازي بالقوة، فهل حيتاج إىل وضع جديد لكي يكون داال

 هذا املعنى بالفعل؟

 : قوالنةلأسامليف 

ّ ألنه يرى أن املعنى املجازي ؛ وهو احلاجة إىل مثل هذا الوضع:األول ّ
 »الوضع« عىل املعنى حتتاج إىل ّغري املعنى احلقيقي، وملا كانت داللة اللفظ
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 للمعنى : للمعنى احلقيقي، والثاين:ّ األول؛فنحن هنا بحاجة إىل وضعني

 .املجازي

ًن أصحاب هذا القول البد أن جيعلوا الوضع الثاين وضعا خمتلفا أغري  ً ّّ
ّعن الوضع األول، وأن يكون بالصورة التي جتعل املعنى املجازي يف طول 

، وهذا ني للزم أن يكون املعنيان حقيقيّال وإ،يف عرضهاملعنى احلقيقي ال 
ّخالف ما هو مفرتض من أن املعنى الثاين جمازي ّ. 

ّوقد طرحت عدة حماوالت لتصوير هذا الوضع اخلاص باملعنى  ّ
ًأن يكون الوضع مركبا من اقرتانني، اقرتان اللفظ : املجازي، إحداها ّ

 إىل القرينة ّمض، فيوضع اللفظ املنضافيةباملعنى، واقرتان اللفظ بالقرينة اإل
ّللمعنى املجازي، فإذا جاء اللفظ بال قرينة دل عىل املعنى احلقيقي، وأما إذا  ّ
ّجاء معها فإنه يدل عىل املعنى املجازي، وال تزاحم ـ حينئذ ـ بني املعنيني،  ّ

ً يرتتبان طولياّوإنام ّ. 

ّ أن صحة: ومفادهRّ اختاره السيد الشهيدما :الثاني  استعامل اللفظ يف ّ
ّ وذلك ألن صحة االستعامل؛املعنى املجازي ال حتتاج إىل وضع جديد ّ: 

 إذا كانت تعني حسن االستعامل، فاالستعامل يف املعنى املجازي �
ّ ألن املفروض أن لل؛حسن ّ  وما له ،فظ صالحية االستعامل يف هذا املعنىّ

 .الصالحية يف االستعامل حيسن استعامله

ّن ذلك االستعامل هو وفق قوانني أّت صحة االستعامل تعني  وإذا كان�
ّاللغة، فإن وصف اللفظ بأن له صالحية الداللة عىل املعنى املجازي معناه  ّ

ّن استعامله يف هذا املعنى استعامل وفق قوانني اللغة ومنتسب إليها ال أ
 .ًخارجا عنها
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 املعنى احلقيقي من ّ ـ إن اللفظ كام يكتسب صالحية الداللة عىل١

ّخالل الوضع، فإنه يكتسب صالحية الداللة عىل املعنى املجازي املشابه 
 .من خالل نفس ذلك الوضع

ّ ـ إن داللة اللفظ عىل املعنى املجازي هي يف طول داللته عىل املعنى ٢
 .ً لكان كالمها حقيقياّالاحلقيقي ال يف عرضه وإ

 . املجازي هو القرينة الصارفةّ ـ إن الذي يسوق اللفظ إىل املعنى٣

 ـ ومن هنا احتاج املعنى احلقيقي إىل اقرتان أكيد واحد هو اقرتان ٤
اقرتان اللفظ : اللفظ باملعنى، واحتاج املعنى املجازي إىل اقرتانني مها

 .باملعنى، واقرتانه باملعنى املقرتن بالقرينة

ية الداللة ّ ـ إن اللفظ كام ال حيتاج إىل وضع جديد ليكتسب صالح٥
ّ ال حيتاج إىل وضع جديد لكي يصح استعامله يف كذلك ،عىل املعنى املجازي

 .هذا املعنى 

 

هذه الصالحية هي يف طول الصالحية  .»كام يكتسب صالحية«: Rقوله �
 .األوىل ال يف عرضها

ًاقرتانا خاصا«: Rقوله � ّالذي يدلنا عىل هذا االقرتان اخلاص هو  .»ًّ القرينة ّ
 .الصارفة

مها اقرتان اللفظ باملعنى، واقرتان  .»عىل أساس جمموع اقرتانني«: Rقوله �
 .اللفظ باملعنى املقرتن بالقرينة
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ومع اقرتان اللفظ بالقرينة عىل املعنى املجازي تصبح هذه «: Rقوله �

 قبل هذا االقرتان بالقرينة كانت هناك صالحية اّأمو .»الصالحية فعلية
 .ّلقوة فقطللفظ با

 حتصل :أي .»ّهو الذي تأيت صورته إىل الذهن بمجرد سامع اللفظ«: Rقوله �
ًداللة تصورية، وأما بناء عىل نظرية  ّ ّ فإن الذي ينسبق إىل الذهن »ّالتعهد«ّ

 .مبارشة هو الداللة التصديقية

ّأو تتوقف صحته«: Rقوله �  .ّ صحة االستعامل:أي. »ّ

ّ توقف صحة االستعامل عىل :أي .»ّبالتوقفوعىل تقدير القول «: Rقوله � ّ
 .الوضع اجلديد

ّألن املعنى الثاين هو معنى جمازي .»وهو خلف«: Rقوله �  حسب الفرض ّ
 .ّال حقيقي

إذ لو كانا يف عرض واحد ألصبحا معنيني  .»وحيفظ الطولية«: Rقوله �
ّ ألن املعنى الثاين جمازي؛ًحقيقيني معا، وهذا خالف الفرض ّ. 

ّإشارة إىل أن هناك طرقا عدة، هذا أحدها. »ًمثال«: Rقوله � ً ّ. 

 .ّبسبب اجلعل األول. »واللفظ له هذه الصالحية«: Rقوله �

 .ّناشئة من اجلعل األول. »ًاالستعامل مبنيا عىل صالحية يف اللفظ«: Rقوله �

 . الصالحية:أي. »ناشئة«: Rقوله �
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َ عدةُذكر املشهور  .ِّ عن املجازيِّ لتمييز املعنى احلقيقيٍ عالماتّ

ّ ألن ؛ منهِ املعنى إىل الذهنُ أي انسباق، من اللفظُالتبادر: منها �
 َ، فإذا حصلِ القرينةِّ بضمّال من اللفظ إُ ال يتبادرَّاملعنى املجازي

 .ًاي معنى حقيقِ عن كون املتبادرَ كشفٍ قرينةِ بدونُالتبادر

َ بأن تبادر: عىل ذلكُضعرتُوقد ي  ِ من اللفظِّ املعنى احلقيقيّ
ُيتوقف َفإذا توقفِع،  بالوضِ الشخصِ عىل علمّ  عىل ِه بالوضعُ علمّ

 .ُ الدورَ لزمِهذه العالمة

َ بأن التبادر:جيب عىل ذلكُوأ ُ يتوقفّ  ِّ االرتكازيِ عىل العلمّ
ُ املرتسخُ وهو العلم،باملعنى  عنه ِلغفلة مع اُ الذي يلتئم،ِ يف النفسّ
 فال ،ِ بااللتفاتُمِّ املتقوُّ الفعيلُ العلمِ من التبادرُ واملطلوب،ًفعال
َ، كام أن افرتاضَدور  ال ِ عند اجلاهلً عند العامل عالمةِ التبادرِ كونّ
 .ً فيه أيضاَدور

َ أن االعرتاض:ُوالتحقيق ٌّ بالدور ال حمل له أساسا ألنه مبنيّ ّ ً  عىل ّ
َ أن انتقالِافرتاض  بالوضع ِ العلمُلذهن إىل املعنى من اللفظ فرع اّ

ُمع أنه فرع ِ بني تصورِ األكيدِ القرنِ عمليةِأي وجود( الوضع ِ نفسّ ّ 
ِ وتصورِاللفظ  ذي ـ الُيعـ الرضُفلـ فالط.) الشخصِنـ املعنى يف ذهّ
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ُبرؤية أمه يكفي نفس» ماما «ُ عنده كلمةْاقرتنت  ِ هذا االقرتانّ
َ ليتصورِاألكيد ًمع أنه ليس عاملا » ماما «َ كلمةُه عندما يسمعَّم أّ ّ

 . معنى الوضعُ إذ ال يعرف؛بالوضع
ُ يتوقفًا إذُفالتبادر ِ بني التصورينِ األكيدِ القرنِ عمليةِ عىل وجودّ ّ 
 ،ِ بالوضعِ العلمُ حتصيلِ من التبادرُ الشخص، واملطلوبِيف ذهن

 .َ فال دور،ِ األكيدِ بذلك القرنِأي العلم

ُصحة: نهاوم � ُّ األويلُ احلملَّ، فإن صحِ احلملّ  ِفظ املرادّ للُّ الذايتّ
 وإن . لهَه هو املعنى املوضوعُ ثبت كون،ً عىل معنى،ِه حالُاستعالم

ً عليه مصداقا لعنوان هو ِ املحمولُ كونَ ثبت،ُ الشايعُ احلملَّصح
 ِ كونُ ثبت عدمِ كال احلملنيَّ وإذا مل يصح.ُ له اللفظُاملعنى املوضوع

 .ه له وال مصداقِ املعنى املوضوعَ عليه نفسِاملحمول

َ أن صحة:ُوالصحيح ّ ُ احلمل إنام تكونّ  ِ عىل كون املحمولً عالمةّ
ّ املعنى املراد، أما َ يف املحمول أو مصداقِ املعنى املرادَعليه هو نفس

َأن هذا املعنى املراد  ِفظّ للٌّ حقيقيً هل هو معنىِ يف جانب املحمولّ
ِ إىل تعنيَ فال سبيل؟ٌّو جمازيأ ِ صحةِ ذلك عن طريقُّ ، بل ِ احلملّ

ِالبد أن يرج  . ذلكِّكي يعنيله ِ إىل مرتكزاتُ اإلنسانَعّ

ُاالطراد: ومنها �  يف املعنى ِ اللفظُ استعاملَّ، وهو أن يصحّ
ِه حقيقيا يف مجيعُ كونِاملشكوك  من أفراد ٍ فردِّ أيِ احلاالت وبلحاظً

ُ االطرادُّفيدلذلك املعنى،  ِ يف صحة االستعاملّ  ه هو املعنى ـِ عىل كونّ
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َ، إذ ال اطرادِفظّ للَّاحلقيقي ِ يف صحةّ  .ِّ يف املعنى املجازيِ االستعاملّ
َ عىل ذلك بأن االستعاملَجيبُوقد أ َّ يف معنى إذ صحّ ً جمازا ولو يف ً

ِ دائام وبلحاظَّ صح،ٍ فردِ وبلحاظٍحال  عىل ِاحلفاظ مع ِ األفرادِ سائرً
 ِ يف تلك احلالةُ االستعاملَّ التي هبا صحِ والشؤونِ اخلصوصياتِّكل

ُ، فاالطرادِأو يف ذلك الفرد ً أيضا مع ِةّ يف املعاين املجازيًا إذٌ ثابتّ
 .ُ االستعاملَّ التي هبا صحِ اخلصوصياتعىل ِاحلفاظ
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ًتبني لنا سابقا  يف )١(احلقيقي، وقد يستعمل للمعنى عّن اللفظ يوضأ ّ
 هناك عالمات أو طرق هل: من هنا يمكن أن نتساءل. ًاملعنى املجازي أيضا

ّلتمييز املعنى احلقيقي عن املعنى املجازي فيام لو استعمل لفظ ومل نعلم أنه 
ة ّ وجواب هذا التساؤل هو ماداستعمل يف معناه احلقيقي أم املجازي؟

 .بحثنا اآلن

 
 :ّ ذكرت عدة عالمات املطروحيف مقام اجلواب عىل التساؤل

 
ّ ومل يكن هناك أية قرينة يف الكالم ترصفه عن ًاإذا سمع اإلنسان لفظ

 مبارشة هو املعنى احلقيقي ذهنهّمعناه ، فإن املعنى واملفهوم الذي يتبادر إليه 
ازي فهو حيتاج إىل قرينة لكي يتبادر إىل ّلذلك اللفظ، وأما املعنى املج

 .الذهن

 
ّإن ما نريد أن نحصل عليه : تايلشكال الباإلعىل هذه العالمة أورد قد و

ّ أن املعنى ، ليثبت بعدهّمن التبادر هو أن هذا اللفظ موضوع لذلك املعنى
 .قيّ ألن الواضع يضع اللفظ ملعناه احلقي،املتبادر هو املعنى احلقيقي

                                                           
ّ ألننا أثبتنا سابقا أن املعنى ؛لمعنى املجازي ل»يوضع« وال نقول »يستعمل«نقول ) ١( ً ّ

 .املجازي ال حيتاج إىل وضع جديد



  ٣٠١ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد
ًن التبادر سيكون سببا للعلم بالوضع، والعلم بالوضع إ :بعبارة أخرى ّ

ّسيقودنا إىل املعنى احلقيقي، غري أن التبادر وحصول املعنى يف ذهن اإلنسان 
 .ً إذا كان اإلنسان عاملا من قبل بوضع اللفظ لذلك املعنىّالال حيصل إ
نحن نريد أن وان بالوضع،  إذا علم اإلنسّالّن التبادر ال حيصل إأ: والنتيجة
ّن اإلنسان حيصل له العلم بالوضع من خالل التبادر، أي أن التبادر نثبت أ ّ

 وهوّ والعلم بالوضع متوقف عىل التبادر، ،ّمتوقف عىل العلم بالوضع
 . املحالالدور

 
ّغري أن إشكال الدور هذا غري تام، ويمكن االجابة عليه بأجوبة ثالثة ّ: 

 . تفصيلي وفعليالعلم ارتكازي: األول
 :مكن تقسيم العلم إىل قسمنيي: توضيحه

 وهو العلم املغفول عنه وغري امللتفت إليه أي ،العلم االرتكازي: األول
 ّال مع الغفلة وال يلتفت إليه إتمعهو العلم الراسخ يف النفس الذي جي

 فقد ينوي ،ضان املباركعلم الصائم بحاله يف شهر رم: مثاله. بمؤونة وتنبيه
ّالصائم صيام شهر رمضان كله، ولكنه قد يغفل عن تلك النية يف يوم من  ّ ّ

 ّالّإين صائم، وما ذلك إ:  سئل عن صيامه، قالفإذا ماّأيام هذا الشهر، 
ًأنه صائم ولو كان غافال عنهب عنده ّلوجود علم ارتكازي ّ. 

ّوهكذا يف النية للغسل الواجب أو املستحب الت ي توجد عىل نحو علم ّ
 إذ ؛ّ عند اإلنسان عىل طول فرتة غسله ال عىل نحو علم تفصييلّارتكازي
ّ إىل نية غسله، وعىل ًاّأن يكون يف كل آن ملتفت ـ بل قد يستحيلـ يصعب 

 : مرحلة من مراحل غسلهّهذا األساس لو سئل مثل هذا اإلنسان ويف أي
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ّن علمه االرتكازي السابق بأنه ً انطالقا م؛ّماذا تفعل؟ ألجاب بأنه يغتسل

 . للغسلٍناو

 .ت إليهَ وهو العلم التفصييل امللتف،العلم الفعلي: الثاني

ّبأن التبادر يتوقف عىل العلم : وعىل أساس هذا التقسيم قد يقال ّ
ً لو كان متوقفا عىل العلم الفعيل ّال وإ،االرتكازي املوجود يف ذهن اإلنسان ّ

ا املعنى احلقيقي ملا احتجنا إىل التبادر لكي نثبت ّبأن هذا اللفظ موضوع هلذ
 .الوضع، ولكان ذلك حتصيل حاصل

ًيكون العلم االرتكازي سببا النتقال ذهن السامع إىل : بعبارة أخرى
 ملتفت إليه من ّذلك العلم املرتكز يف نفسه فيحصل له بسببه علم تفصييل

ّ فاملتوقف عليه .قيقيّخالل التبادر ، فيعلم أن ذلك املعنى هو املعنى احل
ّ غري املتوقف عىل التبادر وهو  ـ وهو العلم االرتكازي املغفول عنه ـالتبادر

 .العلم التفصييل امللتفت إليه، وأحدمها غري اآلخر، فال دور

  يعلم بالوضع من التبادرمن من يحصل عنده التبادر غير :الثاني
ّننا افرتضنا يف اجلواب األول أن منأ: توضيحه ّ  حيصل عنده التبادر ّ

والعلم بالوضع من التبادر هو شخص واحد، ودفعنا الدور يف تلك احلالة 
ّمن خالل بيان أن هناك علمني ال علم واحد، وأما يف هذا اجلواب فإننا  ّ ّ

، فالذي حيصل عنده التبادر من العلم بالوضع نيّنفرتض أن هناك شخص
در شخص آخر، فال  والذي حيصل عنده العلم بالوضع من التبا،شخص

 .دور

ّلو أن زيدا وعبده كانا عاملني بأن لفظ : بيان ذلك ً  موضوع لذلك »ماء«ّ
ّالسائل املعني، وكنت أنا جاهال هبذا الوضع، ثم قال زيد خلادمه تني آ: ًّ

ّباملاء، وذهب اخلادم وأتى بذاك السائل املعروف، فسوف أفهم أنه وبمجرد  ّ
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 ذهن عبده املعنى احلقيقي لذلك اللفظ،  تبادر إىل»ماء«أن أطلق زيد لفظ 

ّ ألن الذي يتبادر إىل ؛ّفيحصل يل علم بأن هذا اللفظ موضوع هلذا املعنى
 .ذهن اإلنسان هو املعنى احلقيقي املوضوع له اللفظ

فالتبادر هنا مل حيصل يل ـ أنا اجلاهل بالوضع ـ بل حصل للعامل بالوضع 
ّـ أي عبد زيد ـ وألين أعلم أن العا مل بالوضع يتبادر إىل ذهنه املعنى احلقيقي ّ

للفظ، فيحصل يل علم بالوضع من خالل ذلك التبادر، أي أعلم بسبب 
املعنى ه ّأنّذلك التبادر الذي حصل للعبد أن اللفظ موضوع لذلك املعنى و

 .احلقيقي

ّإن التبادر متوقف عىل العلم بالوضع عند شخص: بعبارة أخرى هو  وّ
ًوأن العلم بالوضع ـ عند العبد ـ ليس متوقفا عىل التبادر  يف مثالنا، العبد ّ ّ

 .عنده، فال دور

 دورإنكار ال :الثالث
ّتبنى السيد الشهيد ّR هذا اجلواب، حيث بني أن القضية سالبة بانتفاء ّ ّ

ّأن العلم «ّ وذلك ألن شبهة الدور قد قامت عىل أساس ؛موضوعها
 غري .»ّ متوقف عىل العلم بالوضعّن التبادرأ و،ّبالوضع متوقف عىل التبادر
ًأن هذا القول ليس صحيحا ً ألن التبادر ليس متوقفا عىل ؛ّ ّ  »العلم بالوضع«ّ

 نفسه، أي إذا كان هناك قرن أكيد بني اللفظ »الوضع«ّ متوقف عىل ّوإنام
عملية القرن هي عملية فدونه ال حيصل، ب و،واملعنى حصل التبادر

ّهكذا نخلص إىل أن العلم بالوضع متوقف و.  ال العلم بالوضع )١(الوضع ّ
                                                           

ّويمكن التعبري عن هذا بالعلم البسيط، وعن العلم بالوضع بالعلم املركب ، فتندفع ) ١(
ّ ألن التبادر سيتوقف حينئذ عىل العلم البسيط ؛ًشبهة الدور أيضا من األساس ّ

 . وأحدمها غري اآلخر،ّسيتوقف عىل التبادر) ّعلم املركبال(والعلم بالوضع ) الوضع(
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ّعىل التبادر وأن التبادر متوقف عىل الوضع  وأحدمها غري اآلخر فال دور ،ّ

 .من األساس

 »ماما«ّ عىل أن الطفل الذي اقرتنت عنده لفظة Rّودليل السيد الشهيد
ّبشخص أمه، عندما يسمع هذه الكلمة فإنه يتبادر إىل ذهنه املعنى احلقيقي  ّ

ً الكلمة ويبدأ بالبحث عن أمه، ولو كان التبادر متوقفا عىل العلم هلذه ّ ّ
ًن الطفل ال يعلم أساسا ما هو الوضعأل،  ملا حصل له هذا التبادربالوضع ّ 
ّعتبار أو غري ذلك حتى يتوقف االّتعهد أو الكيد أو األقرن ال وما معنی ّ

 .تبادر املعنى احلقيقي عنده عىل العلم هبذا الوضع

 ال عىل ،ّ ـ متوقف عىل القرن األكيد بني اللفظ واملعنىًادر ـ إذفالتبا
 . بني اللفظ واملعنى»أي بالوضع«العلم بالقرن 

 
ّذكر األصوليون أن من عالمات احلقيقة صحة احلمل وجعلوا صحة  ّ ّ

ً أولياًالسلب عالمة املجاز، فإذا استطعنا أن نحمل اللفظ عىل املعنى محال ّ)١( 
ًأو محال شائعا  . فالّال فهذا عالمة احلقيقة وإ)٢(ً

ّ كيف يتم ذلك؟ من املعلوم أن احلمل يقتيض وجود لفظني لكنو ّ
خر، وال يمكننا محل لفظ عىل معنى لنرى هل احلمل حمل أحدمها عىل اآليل

                                                           
ًهو محل أحد املتفقني مفهوما عىل اآلخر كام يف قولنا: ّاحلمل األويل) ١(  دالوجو«: ّ

ّ، وذلك ألن محل اليشء عىل نفسه محل »اإلنسان إنسان« أو »املاهية ماهية« أو »وجود
ًأويل دائام،  .٧٧ص، ١ج: ّ للمظفراملنطق نظرا ّ

اإلنسان «: ً أحد املختلفني مفهوما عىل اآلخر، كام يف قولنالهو مح: احلمل الشايع) ٢(
 وما شابه، ويف هذا احلمل يكون املوضوع أحد مصاديق »اإلنسان كاتب« أو »ّكيل

 .٧٧ص، ١ج: ّاملصدر املتقدم: نظرا املحمول،
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ّمكانية محل اللفظ عىل املعنى هو أن احلمل إ والسبب يف عدم ؟صحيح

ُ واالحتادَادّيقتيض االحت  يقتيض أن يكون املوضوع واملحمول يف رتبة واحدة ّ
 هو وجود :أو لنقل(ّ أن اللفظ من مقولة من الواضحومن مقولة واحدة، و

، وال يمكن )ّ هو وجود ذهني:أو لنقل( واملعنى من مقولة أخرى ،)ّلفظي
 .ّ وحمموله وجود لفظيّتشكيل قضية وإجياد محل موضوعه وجود ذهني

ّا صارت احلاجة إىل أن يوجد الشاك ـ يف أن هذا اللفظ موضوع وهلذ ّ
ّللمعنى احلقيقي، أم ال ـ لفظا حاكيا عن ذلك املعنى املشكوك ثم جيعل  ً ً
ّاللفظ موضوعا وحيمل عليه اللفظ املراد استعالم حاله، فإذا صح احلمل  ً

ّاألويل بينهام فإن ذلك يعني احتاد مفهوميهام وتكون صحة احلمل  ّّ ة مهنا عالّ
 .احلقيقة

ّوإذا صح احلمل الشايع بينهام فإن صحة احلمل وإن دلت عىل أن  ّّ ّ ّ
ّ أهنا مع ذلك ّالاملوضوع أحد مصاديق املحمول وليس نفس املحمول إ

ُسوف تدل عىل أن اللفظ املشكوك قد است ّ  فلو .خدم يف معناه احلقيقيّ
ّفرضنا أنا توصلنا إىل أن  ّ  ّ فإن هذا يكشفّ حقيقي استعامل»اإلنسان كاتب«ّ

 مصداق من ًاّ ألن زيد؛ موضوع لزيد حقيقة»اإلنسان كاتب«ّ أن عن
 .ً أيضاًا حقيقيً استعامال»زيد كاتب«مصاديق اإلنسان، فيكون 

ّإنا لو أردنا أن نعرف أن لفظ :  نقول»ّصحة احلمل«وكتطبيق لعالمة  ّ
ّ أم ال؟ فإننا نعرب عن املّ موضوع ملعنى حقيقي»البحر« عنى املشكوك بلفظ ّ

ً مثال، ثم نجعل هذا اللفظ موضوعا ونحمل عليه اللفظ »كامء النهر«ما  ّ ً
 .»ماء النهر بحر«:  فنقول»البحر«املراد استعالم حاله أي لفظ 

ّ ومل نكن نعلم أن هذا اللفظ مستخدم »بيت«وهكذا لو كان عندنا لفظ 
ّ الذي نشك يف  ـيف ذهننايف معناه احلقيقي أم ال، فنضع لذلك املعنى املرتكز 
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ً ثم نجعل هذا موضوعا ونحمل »غرفة« ولنقل ًا لفظ ـوضع لفظ البيت له ّ

 .»الغرفة بيت«: عليه لفظ البيت فنقول

 موضوع لالنسان الشجاع أو »األسد«ّوهكذا لو كنت ال تعلم أن لفظ 
ّ مثال بلفظ إنسان، ثم اجعل »زيد«ّال؟ فعرب عن املعنى املشكوك وهو  ً

 .»اإلنسان أسد«: ًان موضوعا وامحل عليه لفظ األسد وقلاإلنس

ّوهكذا يف كل هذه القضايا وأمثاهلا نشكل قضية من موضوع وحممول،  ّ
ّونرى هل يصح احلمل األويل الذايت أو احلم ّ الشايع الصناعي فإن صح لّ ّ

 )١(ّصح السلبّاحلمل وإنام ّفتلك عالمة احلقيقة، وإن مل يصح أحدمها 
 . املجازفتلك عالمة

ّففي املثال األخري، نرى أنه ال يصح محل األسد عىل اإلنسان، فاألسد  ّ
ّ مل يستخدم عىل نحو احلقيقة يف اإلنسان، وألنه يصح أن نسلب احلمل ًاإذ ّ

ّ فإن هذا عالمة عىل أن األسد مستخدم عىل »اإلنسان ليس بأسد«: فنقول ّ
تصوير العالمة الثانية من  هذا ما يمكن أن يقال يف .نحو املجاز يف اإلنسان

 .ّعالمات احلقيقة وهي صحة احلمل

ّن صحة احلمل ليست عالمة للحقيقةأوالصحيح  ّ ألن استعامل اللفظ ؛ّ
ّيف املعنى املجازي استعامل صحيح أيضا، فإن اإلنسان «:  احلمل يف قولناً

ًمحل صحيح أيضا، ولكن األسد ـ يف شجاعته اإلنسان ونقصد ـ  »أسد
عىل نحو املجاز، وإن هو  امّوإننسان عىل نحو احلقيقة،  لإلًليس موضوعا

                                                           
ّإذا قلنا إن صحة احلمل داللة عىل احلقيقة فستكون صحة السلب) ١( ّ  عالمة عىل املجاز، ّ

ّوأما لو قلنا إن صحة احلمل  ّ ّ عىل الوضع ـ كام سيتضح لنا فيام بعد ـ الذي عالمةّ
ّيكون سببا لصحة استخدام اللفظ يف املعنى احلقيقي واملجازي معا، فإن صحة  ّّ ً ً

 .السلب ستكون عالمة عىل عدم الوضع
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 .احتجنا هنا إىل القرينة

ّن صحة احلمل تدل عىل أن املعنى الذي بني أومن هنا نخلص إىل  ّّ ّ
ٌّأيدينا إما معنى حقيقي ـ عالمة )١(ّ، فهي ـ صحة احلملٌّ أو معنى جمازيّ

ّاألعم من احلقيقي واملجاز وليست خمتصة باملعن ى احلقيقي فقط، ومن ّ
ّالواضح أن هذا ليس هو حمل  .»ّعالمات احلقيقة خاصة«بحث ام نّوإن بحثنا ّ

لو تبادر املعنى إىل ذهن السامع من خالل هذا احلمل وبال : قد يقال
ّقرينة ، فهل يمكن أن يكون احلمل ـ األويل أو الشايع ـ عالمة عىل احلقيقة؟ 

 ولن »التبادر« األوىل وهي عالمة ّإن هذا رجوع إىل العالمة: واجلواب
 .ّ عالمة مستقلة عىل احلقيقة»ّصحة احلمل«تكون عالمة 

 
ّاطراد احلمل، أي صحة االستعامل يف كل احلاالت : ّونعني باالطراد ّ ّ

 لعدنا إىل العالمة الثانية أي ّالّوبلحاظ كل األفراد ال يف حالة واحدة، وإ
ّصحة االستعامل ولو ملرة واحدةّصحة احلمل ونعني بّصحة احلمل،  ّ. 

ّ ألن اللفظ إذا ؛ًمردودة أيضاكالثانية ّ حال، فإن هذه العالمة ّأيوعىل 
ًصح استعامله يف معنى ّ مع وجود القرينة أو اخلصوصية املعينة ثم ٍّ جمازيّ ّ

ّاحتفظنا بتلك القرينة أو اخلصوصية يف كل حاالت استعامل ذلك املعنى 
ّأفراده فإنه يطو  .رد استعاملهّ

ّ ـ أعم من احلقيقة واملجاز، ومورد بحثنا هو يف عالمات ًاّفاالطراد ـ إذ
ّاحلقيقة خاصة، فال تفي عالمة االط  .راد بالغرض املطلوبّ

ًوعىل هذا األساس، فإن االطراد وإن كان موجودا إ ّ ّ أننا لن نستطيع ّالّ
                                                           

 .جاز عالمة عىل امل»ّصحة السلب«ًومن هنا أيضا لن تكون ) ١(
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التبادر، فإن تبادر املعنى من غري قرينة  بواسطة ّالمتييز احلقيقة عن املجاز إ
 )ّاالطراد( فهو املجاز، وهكذا تستند هذه العالمة ّالفهو املعنى احلقيقي وإ

 .ّ وال تكون عالمة مستقلة بذاهتا عىل احلقيقة)التبادر(إىل العالمة األوىل 
 

 

 . التبادر:أي .»هذه العالمة«: Rقوله �

ّهذا هو بداية اجلواب األول عىل إشكال  .» ذلكوأجيب عىل«: Rقوله �
 .الدور

ّكام أن افرتاض كون التبادر عند العامل عالمة عند اجلاهل ال دور «: Rقوله �
 العالمة :هذا هو اجلواب الثاين عىل إشكال الدور، واملراد بالعالمة .»فيه

 :ّعىل أن اللفظ موضوع لذلك املعنى املتبادر حقيقة، واملراد بالعامل
 الشخص اآلخر الذي ال :ّالشخص األول العامل بالوضع، وباجلاهل

 .يعلم بالوضع

هذا هو بداية اجلواب الثالث عىل إشكال الدور،  .»والتحقيق«: Rقوله �
ّوهو اجلواب الذي يتبناه السيد الشهيد ّR. 

 .هذه هي العالمة الثانية عىل املعنى احلقيقي. »ومنها«: Rقوله �

ّ ومن الواضح أننا مل ، ثبت كون ذلك املعنى:أي .»هثبت كون«: Rقوله �
ًنجعل هذا املعنى موضوعا للحمل بل جعلنا لفظا حاكيا عنه موضوعا  ً ً ً

 . املشكوك الداللةومحلنا عليه اللفظ

 . املوضوع له ذلك اللفظ املحمول:أي. »املوضوع له«: Rقوله �

 . املوضوع:أي. »املحمول عليه«: Rقوله �

 عىل هذه Rّهذا هو بداية اعرتاض السيد الشهيد .»حيحوالص«: Rقوله �
 .العالمة وعدم قبوهلا
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ّوذلك ألن  .»ّفال سبيل إىل تعيني ذلك عن طريق صحة احلمل«: Rقوله �

ّصحة احلمل عالمة عىل األعم من املعنى احلقيقي واملجازي ّ ال أهنا ،ّّ
 .ّخاصة باحلقيقي

فإن تبادر املعنى بسبب هذه  .»أن يرجع اإلنسان إىل مرتكزاته«: Rقوله �
 فهو املعنى ّالاملرتكزات إىل ذهنه بدون قرينة فهو املعنى احلقيقي وإ

 .»التبادر«املجازي، وهذا رجوع إىل العالمة األوىل وهي عالمة 

 .وهذه هي العالمة الثالثة عىل املعنى احلقيقي. »ومنها«: Rقوله �

ّ أن :أي .»ن أفراد ذلك املعنى فرد مّيف مجيع احلاالت وبلحاظ أي«: Rقوله �
 ًا وبكرًا وعمرًاّ عديدة من قبيل اإلنسان فإن من أفراده زيدًاللمعنى أفراد

القيام والقعود : ّ ولكل فرد من هذه األفراد حاالت من قبيلًا،وخالد
 .ك وغري ذلواحلركة والسكون

 . املعنى املشكوك:أي. »عىل كونه«: Rقوله �

 .ّ هو بداية االعرتاض عىل عالمة االطرادهذا .»وقد أجيب«: Rقوله �

 يف احلالة األوىل أو يف الفرد :أي .»يف تلك احلالة أو يف ذلك الفرد«: Rقوله �
 .ّولاأل

 
 
 

 
 
 



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣١٠
  

 

 
َ مثال املوضوعة»األسد« َ كلمةُ اإلنسانَإذا استعمل  ِ للحيوانً

 ُوقد حيتال. ٌّ جمازيٌ فهذا استعامل،ِ الشجاعِ يف الرجلِاملفرتس
 ِ املفرتسِه يف احليوانَ يستعملْ بأنٍّ حقيقيٍه إىل استعاملِلتحويل
َويطبق ٌ بافرتاض أنه مصداق؛ِ الشجاعِه عىل الرجلّ  ِ للحيوانّ

 باالعتبار ًا مصداقِ املصداقَ غريَ أن يفرتضِمكان، إذ باإلِاملفرتس
ٌ ال يوجد جتوزِ ففي هذه احلالة.ِوالعناية ُ ألهنا است؛ِكلمة يف الّ  ْعملتّ

ُ له، وإنام العنايةْضعتُفيام و ه فهو ِ مصداقِا عىل غريِ مدلوهلِ يف تطبيقّ
 .ّ ال لفظيٌّ عقيلٌجماز
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ّنتعرض يف هذا البحث إىل بيان حقيقة املجاز وذلك من خالل طرح 

 .ّالنظريتني املبينتني حلقيقة املجاز

 

 :يف تفسري حقيقة املجازهناك نظريتان 

  نظرية المجاز اللفظيـ ١
ّوهي النظرية املشهورة القائلة بأن املجاز هو استعامل اللفظ يف غري ما 

 املوضوعة للحيوان املفرتس، لو استخدمت يف »أسد« فلفظة ،ضع لهُو
ّ، نتج من خالل الترصف يف اللفظ ّاإلنسان الشجاع فهو استخدام جمازي

ُ ملعنى معني فاستًالذي كان موضوعا  . لوجود املشاهبة؛خدم يف معنى آخرّ

ق َ ويطل،وهذا هو املجاز املشهور يف كتب البالغة واللغة واألصول
 .»ّاملجاز اللفظي«عليه عنوان 

   نظرية المجاز العقلي ـ٢
ّننا يف االستخدام إوهذه النظرية منسوبة إىل السكاكي الذي يقول 

ّيف مصاديق املعنى الذي وضع له، فإن لفظ ّاملجازي ال نترصف يف اللفظ بل 
ّ أن العقل ّالاألسد وإن كان معناه الذي وضع له هو احليوان املفرتس، إ

ًيتوسع يف هذا املعنى فيفرتض ما ليس بحيوان مفرتس حيوانا مفرتسا من  ً ّ
عىل اإلنسان الشجاع ) األسد(حيث الشجاعة وحينئذ يصدق هذا اللفظ 

 قد استخدمنا اللفظ يف فنكون . احليوان املفرتسّألنه أحد مصاديقحقيقة 
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 :ضع له فيه مصداقانُ ولكن املعنى الذي و،ضع لهُاملعنى الذي و

 .وهو احليوان املفرتس: ّ ـ مصداق حقيقي١

ّ ـ ومصداق ادعائي٢  .بل العقل، وهو اإلنسان الشجاعِ من قّ وافرتايضّ
ّإن العقل ترصف ووسع من دائرة مصادي: بتعبري آخر ّ ق املعنى الذي ّ

وضع له اللفظ ـ ال يف اللفظ ـ فجعل هذه الدائرة تشمل األفراد التي 
ًاعتربها وافرتضها ـ لوجود املناسبة ـ جنبا إىل جنب مع األفراد احلقيقية 
ّوالتكوينية يف اخلارج، وهذا هو ما يسمى باملجاز العقيل يف قبال املجاز 

 . السابقّاللفظي

 

 استعامل اللفظ ليس يف غري ما :أي .»حتويل املجاز إىل حقيقة«: Rقوله �
 .ّضع له فيتحول إىل حقيقةُ استخدام له فيام وبل، ًاوضع له ليبقى جماز

 . حيتال املستعمل حيلة عقلية:أي. »وقد حيتال«: Rقوله �

ّ يطبق احليوان املفرتس، :أي .»ّويطبقه عىل الرجل الشجاع«: Rقوله �
املوجود اخلارجي للحيوان : ان املفرتس مصداقانللحيو: فيقول

املفرتس وهو احليوان املعروف، وهذا اإلنسان الذي هو كاحليوان 
 .املفرتس من حيث الشجاعة

ّ بافرتاض أن الرجل الشجاع :أي .»ّبافرتاض أنه مصداق«: Rقوله �
ًمصداق للحيوان املفرتس تنزيال وادعاء عقليا ال حقيقة ً ّ ً. 

 .ّبل التجوز يف التطبيق ويف املصداق. »ّيوجد جتوز يف الكلمةال «: Rقوله �

 فهو جماز من حيث توسعة :أي .»ّ ال جماز لفظيّفهو جماز عقيل«: Rقوله �
ًاملصداق عقال ليشمل غري املصداق احلقيقي تنزيال وادعاء، وليس جماز ّ ً  ًاً

ُ ألن اللفظ استًا؛لفظي  .ضع له من معنىُخدم فيام وّ
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 بال ٌضع له فهو جمازُ ملا وٌ مباينً به معنىَ وأريدُعمل اللفظُإذا است
ُ وأما إذا كان املعنى املوضوع،ّشك  ٍ وحاالتٍ ذا حصصُ له اللفظّ
 »املاء« ِ بلفظَ، كام إذا أتيتِ تلك احلصصُريد به بعضُ وأٍكثرية

 : فهذا له حالتان» الفراتَماء« َوأردت

ِها يف تلك احلصةِ بمفرد»املاء« َ لفظةَن تستعملأ: األوىل ّ 
ُ خاص، وهذا يكونٌ بام هو ماءِ أي يف ماء الفرات،بالذات ً جمازا، ّ

َألن اللفظ  .ٌّ بام هو خاصِّ للخاصْ مل يوضعّ

 ِماء« بني ِ يف معناها املشرتك»املاء« َ لفظةَأن تستعمل: الثانية
، بأن ِ الفراتِ عىل خصوصيةُّ يدلَ آخرٍ بلفظَه، وتأيتِ وغري»الفرات
ُ، فاحلصة» الفراتِائتني بامء«: َتقول ُ اخلاصةّ  ِ بمجموعْفيدتُ قد أّ

 ِ من الكلمتنيٌّ فقط، وكل»ماء« ِ ال بكلمة»الفرات« و»ماء«كلمتي 
 ِ عىل إرادةُِقونطل. َزُّ له، فال جتوِ يف معناها املوضوعةْعملتُقد است
 .» واملدلولِّ الدالِدُّ تعدَطريقة« ِ هبذا النحوِّاخلاص

 من املعاين ٍ جمموعةَإفادة:  نعني هباِ واملدلولِّ الدالِدُّ تعدُفطريقة
 . من تلك املعاينٌ واحدٍّ دالِّ كلِزاءإ وبِّ من الدوالٍبمجموعة
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 .ّيف هذا البحث نتطرق إىل حاالت استعامل اللفظ، وهي حاالت ثالث

 .وإليك بياهنا

 

 : منها،ّفظ استعامالت واستخدامات متعددةّلل

ًأوال ضع ملعنى ومل يكن له ُ االستعامل احلقيقي، كام إذا كان اللفظ قد و:ّ
 ، واستخدم هذا اللفظ يف معناه الذي وضع له،ّ حصة وحالة واحدةّالإ

 يف احليوان »األسد«، من قبيل استخدام لفظ ٌّفاالستعامل هنا حقيقي
 . للنهر املعروف»اتالفر«املفرتس أو 

 ٍ مباينً، كام إذا استخدم اللفظ السابق يف معنىّ االستعامل املجازي:ًثانيا
، ٌّ فاالستعامل هنا جمازي، أخرىٍ له من جهةٍ ومشابه،ٍضع له من جهةُملا و

 يف النهر »الفرات« يف الرجل الشجاع أو »األسد«من قبيل استخام لفظ 
 .العذب املاء

ّلفظ وإرادة املعنى اخلاص، وهذه احلالة تتصور فيام إذا  استعامل ال:ًثالثا ّ
 ففي .ًا وذا حصص وحاالت كثريةّكان املعنى املوضوع له اللفظ معنى عام

 :ّهذه احلالة توجد عدة صور

 املوضوع ّ ويراد منه املعنى العامّ ـ أن يستعمل مثل هذا اللفظ العام١
حصص كثرية كامء النيل وماء له، كام لو استخدمنا املاء الذي يوجد ملعناه 
 والعذوبة، ةدوربال وةارراحلالفرات وماء دجلة، وله حاالت كثرية ك
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لو استخدمنا مثل هذا اللفظ يف ف .وهكذا والنقاوة والشوب  ةحولاملو

ّمعنى املاء بصورة عامة ومن دون حتديد حلصة وال حلالة خاصة،  ّ ّ
ضع له من ُفظ فيام وّ للّ ألنه استخدامّفاالستعامل يف هذه احلالة حقيقي

 .ّمعنى، ومن الواضح أن هذه الصورة خارجة عن احلالة الثالثة

ّ بمفرده ويراد به حصة معينة أو حالة معينة ّ ـ أن يستعمل اللفظ العام٢ ّ ّ
ماء « وإرادة »املاء«، كاستخدام لفظ ّمن حصص أو حاالت املعنى العام

ه استعامل للفظ فيام مل يوضع ّ ألن؛ّوهذا االستعامل جمازي. ّ خاصة»الفرات
ّله، ألنه ـ وحسب الفرض ـ موضوع حلصص متعددة وحاالت كثرية ومل  ّ

ّيوضع حلصة وال حالة معينة ّ. 

ّشارة إىل حصة  يف احلالة التي يراد فيها اإلّ ـ أن يستعمل اللفظ العام٣
ال ّأو حالة معينة من حصص أو حاالت املعنى التي وضع هلا اللفظ، ولكن 

 ّمل اللفظ بمفرده ـ كام يف احلالة الثانية ـ بل يستعمل هو يف معناه العاميستع
ّيؤتى معه بلفظ آخر يدل عىل خصوصية تلك احلصة أو والذي وضع له،  ّ

ّ إشارة إىل حصة معينة من املاء »ماء الفرات«:  ًاحلالة املرادة، فيقال ـ مثال ـ ّ
ّاصة من املاء من خالل ّهي املاء الفرايت، فنكون قد استفدنا احلصة اخل

 .املاء والفرات: جمموع كلمتي

ّوال شك أن لفظ   هنا قد استعمل يف معناه املوضوع له، فهو »املاء«ّ
 يف معناه املوضوع له، ل قد استعم»الفرات«ّ، كام أن لفظ ّاستعامل حقيقي

 :أيـ ّويطلق عىل هذه الطريقة يف إرادة اخلاص . ً أيضاّفهو استعامل حقيقي
ّة اخلاصة من املعنى أو املفهوم العامّاحلص ّ، أو إرادة املقيد مع القيد ـ طريقة ّ

ّتعدد الدال واملدلول، واملراد بتعدد الدال ّّ ، »الفرات« و »املاء«ّ تعدد لفظ :ّ
 .»معنى الفرات« و »معنى املاء«ّتعدد : ّوبتعدد املدلول
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ين من خالل ّننا يف هذه الطريقة نعطي جمموعة من املعاإ: بعبارة أخرى

ّجمموعة من األلفاظ، ويف قبال كل لفظ معنى من تلك املعاين، ويكون 
ّاالستعامل وفق هذه الطريقة استعامال حقيقيا بال شك ً ً. 

 

ّ احلصة اخلاصة من املفهوم أو املعنى:أي. »ّإرادة اخلاص«: Rقوله � ّ. 

ّ إذ البد من أن ؛مساحمةيف هذا التعبري  .»وأريد به معنى مباين«: Rقوله �
ًيكون املعنى مباينا من جهة ليكون جمازيا ال حقيقيا ً ً ومشاهبا من جهة ،ً

 .ّليصح استخدامه
ّلو كان املعنى مباينا مطلقا ومن كل اجلهات ملا صح : بعبارة أخرى ّ ً ً

ًاستخدامه حتى جمازيا أصال ً ّ. 

ّـ مثال ـ فإن فلو كان عندنا لفظ ماء  .»ذا حصص وحاالت كثرية«: Rقوله � ً
ًملعنى هذا اللفظ حصصا كثرية، منها ماء الفرات وماء دجلة وماء النيل 

ًوهكذا، كام أن هلذا املعنى حاالت كثرية أيضا  فمن املاء ما هو بارد ومنه ،ّ
 . وهكذاٍ ومنه ما هو ساكن ومنه ما هو جارّما هو حار

 .ّل احلاالتّ الذي يشمل كل احلصص وك:أي. »معناها املشرتك«: Rقوله �

ّتعدد الدال«: Rقوله �  . لفظ املاء والفرات:أي. »ّ

 . معنى املاء ومعنى الفرات:أي. »ّتعدد املدلول«: Rقوله �
 

 
 



  ٣١٧ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد
  

 

 
 

، )ٍ واحدٍ للفظِ معنينيُوهو وجود( االشرتاك ِمكانإ يف َّال شك
ِ بناء عىل غري)ٍ واحدً ملعنىِ لفظنيُوهو وجود( ِوالرتادف  ِ مسلكً

ُ وجمرد. الوضعِ يف تفسريِدُّالتعه ِ مؤديا إىل اإلمجالِ االشرتاكِ كونّ ً ّ 
ِوتردد ِ املتعددِ الوضعَ فقدانُ ال يوجب،ِ يف املعنى املقصودِ السامعّ ّ 
َ ألن حكمت؛ِهحلكمت ُه إنام هي إجيادّ  ِ يف مقامِ للتفهيمُصلحَ ما يّ

 . القرينة ِّ ولو بضمِاالستعامل

ِ التعهدِلكّوأما عىل مس ن ِ مِ والرتادفِ االشرتاكُ فال خيلو تصويرّ
َ ألن التعهد؛ٍإشكال ّ ، ِ باللفظِتيان اإلِ بعدمِااللتزام« إذا كان بمعنى ّ

 ُ االشرتاكَ، امتنع»َ له اللفظُ املعنى الذي يضعَ تفهيمَصدَ إذا قّالإ
ُاملتضمن َ لتعهدّ  أن ُم إذ يلز؛ واحدٍ إىل لفظِين من هذا القبيل بالنسبةّ

ّ قاصدا لكال املعنيني وفاء بكال التعهدين، ِ باللفظِتيان عند اإلَيكون ً ً
ِ من املتعهدٍ مقصودُوهو غري  .ً جزماّ

ُوإذا كان التعهد  ِ قصدَ باللفظ عندِتيان باإلِااللتزام« بمعنى ّ
ُ املتضمنُ الرتادفَ، امتنع» املعنىِتفهيم َ لتعهدّ  ِن هذا القبيلِين مّ

 ِ قصدَ عندِ بكال اللفظنيَ أن يأيتُ إذ يلزم؛ٍ واحدًعنى إىل مِبالنسبة
 .ً جزماِدِّ من املتعهٍ مقصودُ املعنى، وهو غريِتفهيم
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 : اإلشكالُّوحل

ِـ إما بافرتاض ِ تعددّ  .ّ املتعهدّ

ِ املتعهدِـ أو وحدة ِمتعهدا بعدم َ بأن يكونّ ً  إذا ّال إِفظّ باللِتيان اإلّ
ِ أو متعهدا عند قصد،هِبخصوص ِ املعنينيِ أحدَ تفهيمَقصد ً  ِ تفهيمّ

 . اللفظنيِتيان بأحداملعنى باإل

َ تعهدِـ أو فرض  ٍّ به يف كلُدَّ املتعهُ يكونٍ عىل نحوِنيَ مرشوطِينّ
ِدا بعدمَّمنهام مقي  . اآلخرً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣١٩ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد

 

 
االشرتاك «بحث  ّ اللفظيّمن البحوث املرتبطة بالدليل الرشعي

ًنه تارة وفق نظرية االعتبار والقرن األكيد، وأخرى وفق ّ، وسنبي»والرتادف
ً بعد بيان معنامها أواللكنّنظرية التعهد، و ّ. 

 

ٍ له عدة معانٌ أن يكون عندنا لفظ واحد:االشتراك  »العني«، كلفظ ّ
 »جون«املشرتكة بني العني البارصة والعني اجلارية واجلاسوس، ولفظ 

 . وهكذا، شديد السواد وشديد البياضاملشرتك بني

ّ له ألفاظ متعددة، كمعنى ٌ أن يكون عندنا معنى واحد:الترادفو
ّ أي احليوان املفرتس، فإن له يف العربية عىل حد قول بعضهم مائة »األسد« ّ

 . وغري ذلك»السيف«لفظ، وهكذا معنى 

 

مكانية االشرتاك والرتادف وفق نظريتي االعتبار والقرن إيف  ّشكال
 .األكيد

مكانياهتا، وحسب شيوع إّفإنه يثبت غناء اللغة وسعة : ّأما الرتادف
الرتادف وكثرته يف اللغات نستطيع ترجيح غناء لغة عىل أخرى، إذ يصل يف 

 بحيث نجد ،ّبعضها عدد األلفاظ التي ختتص بمعنى ما إىل العرشات
ًمعنى عددا من األلفاظ بعدد اخلصوصيات واحلاالت التي تعرتيه، هذا لل

ّيف الوقت الذي نجد فيه بعض اللغات تفتقر حتى للفظ واحد للتعبري عن 
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ّمعنى معني مما يضطرها إىل االستعانة بألفاظ أخرى عديدة للداللة عليه ّّ. 

ا بعض األصوليني الذين أشكلوعند فهو موضع بحث : ّوأما االشرتاك
ّ لغرض الواضع، وأنه خمالف حلكمة )االشرتاك(عليه من ناحية عدم حتقيقه 

 .الوضع
ّزاء املعنى، فإنام يضعه بقصد إّأن الواضع حني يضع اللفظ : بيان ذلك

ٍتفهيم هذا املعنى لآلخرين، فإذا كان اللفظ الواحد يدل عىل عدة معان ّ  يف ّ
ّنى مشخص؟ وهل يتمكن آن واحد، فهل يمكن أن يتبادر إىل السامع له مع ّ

ُاملتكلم حينئذ أن ي  م السامع املعنى الذي يريده؟ِفهّ

العني «ّ، فمن أين لنا العلم بأنه أراد »ًرأيت عينا«: ّفلو قال املتكلم
 أو غري ذلك من معاين العني؟ »اجلاسوس« أو »العني البارصة« أو »اجلارية

ملشرتك ومن دون ّوعىل هذا األساس ال يمكن للمتكلم أن يطلق اللفظ ا
 .قرينة بقصد االفهام، وهذا خالف حكمة الوضع، وخالف قصد الواضع

ّن حكمة الوضع وقصد الواضع، وإن كان هو أ: جواب اإلشكال
ّن احلكمة من وضع اللفظ هو أن أتفهيم املعنى للسامع، ولكن مل يقل أحد 

 هذا  آخر لتحقيقًاال جيوز أن يقرن معه لفظه ّنأيفيد املعنى بمفرده و
فظ املشرتك أن يفيد املعنى ولكن مع القرينة وال ّمكن لللذا يالغرض، و

 بالبارصة حني إرادة العني البارصة من »العني«ّمانع من ذلك، فلو قيد لفظ 
 .ّراد بال شكملّلفظ العني، لدل اللفظ مع القرينة عىل املعنى ا

 

ًهد فإن هناك إشكاالّأما وفق نظرية التع ّ  .ّ يف تصور االشرتاك والرتادفّ
ّإن نظرية التعهد يمكن صياغتها ب: ولبيان هذا اإلشكال نقول  :يننحوّ
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 إذا قصد ّالتيان باللفظ إااللتزام بعدم اإل: ّ أن يكون معنى التعهد:األول

ّوبناء عىل هذه الصياغة يشكل تصور . تفهيم املعنى الذي وضع له اللفظ ً
ّ ألن االشرتاك معناه أن هناك لفظ؛ّ خاصة»شرتاكاال« ّ له عدة معان، فلو ًاّ

ّ مثال، فإنه سيقصد به حينئذ كل املعاين »كالعني«ّجاء املتعهد بلفظ مشرتك  ّ ً
ّومن الواضح أن . املوضوعة له ، أي البارصة واجلاسوس والنابعة وغريها
ّهذا ليس مقصودا من املتعهد جزما، ألن املتعهد ح ّّ ً ّني يتكلم يريد معنى ً

ّخمصوصا من لفظه ال كل معاين اللفظ املوضوعة له لكي يتمكن بذلك من  ّ ً
ّ فإن السامع سيبقى حائرا أمام كل معاين ّالفهام السامع املعنى املراد، وإإ ً ّ

 .اللفظ املحتملة

تيان باللفظ حني قصد االلتزام باإل: ّ وهو أن يكون معنى التعهد:الثاني
ّ وبناء عىل هذه الصياغة يشكل تصور .تفهيم املعنى ّ ألن ؛»الرتادف«ً

ًالرتادف معناه أن هناك عدة ألفاظ هلا معنى واحد، فلو قصد املتكلم مثال  ّ ّ ّ
 وكان هلذا املعنى عرشات األلفاظ لوجب »احليوان املفرتس«تفهيم معنى 

ًعليه أن يأيت هبا مجيعا بناء عىل تعهده، فيقول مثال ّ ً ر، األسد، الغضنف: ً
املتعارف فالليث، وال نعرف يف اخلطابات اللغوية حالة طبيعية كهذه احلالة، 

ّعليه أن املتكلم يأيت بلفظ واحد من املرتادفات يراه مناسبا ليعرب به عن  ً ّّ
ّاملعنى الذي يريده، وهذا دليل عىل أن املتعهد مل يقصد جزما أن يأيت بكل  ً ّّ

ّاأللفاظ الدالة عىل معنى معني حني إ  .رادة ذلك املعنىّ

 

مكانية إّ عىل هذا اإلشكال تصحح لإلجابةّوقد طرحت عدة حلول 
ّتصور االشرتاك والرتادف وفق نظرية التعهد، ومنها ّ: 
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 تعدد المتعهدين: الجواب األول
ّ من تعدد املتعهدين كتعدد آّإن االشرتاك والرتادف نش: وذلك بأن يقال ّّ
اختالفها، بحيث وضعت القبيلة الفالنية لفظ عني ًالقبائل ـ مثال ـ و

ّ أو أن املعنى املعني كاحليوان ،للبارصة، بينام وضعته القبيلة الثانية للنابعة ّ
 بينام وضعت له القبيلة »االسد«املفرتس، وضعت له القبيلة األوىل لفظ 

ّ وملا مجعت اللغة وجد اجلامعون هلا أن هناك أل،»الغضنفر«الثانية لفظ   ًافاظّ
ّمتعددة املعاين فسموها  َن هناك معاينأ و»املشرتكات«ّ ّ تدل عليها عدة ألفاظ ّ ّ

ّ، وكل ذلك بسبب تعدد الوضاع واملتعهدين»املرتادفات«ّفسموها  ّ ّ ّ. 

 من وجود »خالف حكمة الوضع«وعىل هذا األساس ال يلزم حمذور 
ّاملشرتك واملرتادف يف اللغة، وذلك ألن الوضاع واملتعهدي ّ ّن متعددون، ففي ّ

ّاالشرتاك ـ مثال ـ حني يذكر الواضع األول اللفظ املشرتك فإنه يريد منه  ّ ً
 معنى آخر، وهكذا بالنسبة للواضع ّاملعنى الذي وضعه هو له ال أي

 .ّواملتعهد الثاين والثالث

ّأما يف الرتادف فإن املتعهد األول حني يريد معنى م ّ ّ ّ، فإنه يذكر له اللفظ اّ
ّعه هو له ال كل األلفاظ، وهكذا املتعهد الثاين فإنه يذكر اللفظ الذي وض ّ ّ

ّالذي وضعه هو له ال لفظ املتعهد األول أو غريه، وهكذا املتعهد الثالث ّ ّ. 
 وحدة المتعهد: الجواب الثاني
ّ وحدة املتعهد ال تعدده، غري أن هذا املتعهد ذا اجلوابه نفرتض يف ّّ ّ

ّح معه تصور االشرتاك والرتادف فيقول ـ ّجيعل تعهده بالشكل الذي يص ّ
ّمثال ـ لتصحيح تصور  ّأنا لست متعهدا بأين كلام ذكرت اللفظ : »االشرتاك«ً ً ّ

ً عدة فإين أريدها كلها، بل أريد منها معنىٍاملوضوع ملعان ّ ّ  وسوف ،ً واحداّ
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ّ عىل املعنى املراد، عىل طريقة تعدد الدال واملدلول أنصب داال من فلو أراد . ّ

أريد من العني البارصة، : ّ احلاسة البارصة، فسوف يقولخصوصالعني 
ً ـ كام بيناه سابقا ـ وهبذه الطريقة يمكن ّ ال جمازيّوهذا استعامل حقيقي ّ

ّ ألن كل متعهد يتعهد أنه كل؛ّتصور االشرتاك بال حمذور ّّ ّ ّ  يذكر اللفظ امّ
ّاملشرتك فإنه يريد أحد معانيه ال كلها وإن أبرز ه رادة من خالل قرينة ذه اإلّ

 .ّودال جديد

ّأو يقول املتعهد لتصحيح تصور  ّإنني لست متعهدا كلام : »الرتادف«ّ ً ّ ّ
ّيت بكل األلفاظ الدالة عليه، بل أأيت بلفظ آقصدت معنى من املعاين أن  ّ

ّواحد معني دال عىل ذلك املعنى ّفلو أراد معنى احليوان املفرتس فإنه سيأيت . ّ
وهبذه الطريقة .  فقط ال غريه من األلفاظ، وهكذا»األسد«لفظ ًـ مثال ـ ب

ّ بال حمذور ألن كل متعهد يتعهد بأنه كلام أراد معنى »الرتادف«ّيمكن تصور  ّّ ّ ّ ّ
ّوكان هلذا املعنى عدة ألفاظ، فإنه يأيت بأحدها فقط ال كلها ّ ّ. 

 طالتعهد المشرو: الجواب الثالث
ّيف هذا اجلواب يتعهد كل متعهد ّ من خالل تعهدين وعىل نحو مرشوط ّّ

ّبأن جيعل أحدمها رشطا عىل انتفاء اآلخر، ومن خالل هذين التعهدين  ً
 . ّ يف تصور االشرتاك والرتادف»خالف حكمة الوضع«يرتفع حمذور 

ّففي حالة االشرتاك يقول املتعهد حني استخدامه للفظ له معنيان 
حني أقصد تفهيم معنى البارصة يت بلفظ العني آّأتعهد بأن «: ًكالعني مثال

ً، ثم يتعهد تعهدا آخر فيقول»ولكن برشط أن ال أقصد معنى النابعة ّ ّ ّ :
يت بلفظ العني حني أقصد معنى النابعة ولكن برشط أن ال آّوأتعهد بأن «

ّومن خالل هذين التعهدين يفهم السامع املعنى . »أقصد معنى البارصة
 . إىل ذهنه كال املعنينيّاملراد من لفظ املتعهد ولن يتبادر
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ّوأما يف حالة الرتادف، فإن املتعهد حينام يقصد معنى يدل عليه لفظان  ّ ّ ّ

ّفقط، ولنفرتض أن معنى احليوان املفرتس تدل عليه لفظتا  األسد «ّ
ً فقط، فحينئذ يتعهد املتعهد أوال فيقول»وغضنفر ّ ّ ّإين أتعهد أن أقصد «: ّ ّ

يت معه بلفظ آفظ األسد فقط برشط أن ال يت بلآمعنى احليوان املفرتس حني 
ّ، ثم يعكس تعهده فيقول »الغضنفر ّوأتعهد بأن أقصد معنى احليوان «: ّ

 .»يت معه بلفظ األسدآاملفرتس حني أأيت بلفظ الغضنفر فقط برشط أن ال 

ّوهكذا يصحح جمموع هذين التعهدين تصور الرتادف، ألن املعنى  ّ ّ ّ
ّقط يف كل حالة وإن كانت هناك عدة ألفاظ ّرب عنه بلفظ واحد فُالواحد ع ّ

 .يمكن التعبري هبا عن ذلك املعنى

ّتلخص مما تقدمف ّ :  النظرياتمجيع عىل  ممكنانّن االشرتاك والرتادفأ: ّ
 .ّالتعهد واالعتبار والقرن األكيد ـ بل واقعان يف اللغة ـ 

 

ًعدم الشك هذا بناء  .»دفوالرتا... مكان االشرتاكإّال شك يف «: Rقوله � ّ
ّعىل نظريتي االعتبار والقرن األكيد، وأما بناء عىل نظرية التعهد فهناك  ً ّ

ّثم إن االشرتاك .  بعد دفعهامّالمكان إّشك وإشكال، وال يثبت هذا اإل ّ
 . واقعان يف اللغة حقيقةّوإناموالرتادف ليسا ممكنني فقط 

ًمؤديا إىل اإلمجال«: Rقوله � ًن السامع حني يسمع لفظا مشرتكا ذلك أل .»ّ ً ّ
ً فال يعلم علام ،ّسيتبادر إىل ذهنه كل املعاين التي يشري إليها ذلك اللفظ

 .ًتفصيليا باملعنى املراد من بينها

 . املشرتك:أي. »ّفقدان الوضع املتعدد«: Rقوله �

 .من اخلارج. »ّولو بضم القرينة«: Rقوله �

ًقصود من املتعهد جزماري مالتعهدين، وهوغ... «: Rقوله � هذا اجلزم  .»ّ



  ٣٢٥ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد
ّناشئ من أن قصد املتكلم إفهام املعنى اخلاص التفصييل وعىل االشرتاك  ّ ّ

 .ّال يتعني عنده املعنى املرادو ّحيصل عند السامع معنى إمجايل

ًري مقصود من املتعهد جزمااملعنی، وهو غ.. «: Rقوله � وهذا اجلزم ناشئ  .»ّ
ّهد بأن يأيت بكل األلفاظ التي تدل عىل املعنى ّمن عدم وجود متعهد يتع ّ ّ

 .الذي يريده يف مقام املخاطبة

ً إشكال امتناع االشرتاك والرتادف معا :أي .»ّوحل اإلشكال«: Rقوله �
 .ّوفق نظرية التعهد

ّإما بافرتاض تعدد املتعهد«: Rقوله � ّ ّهذا هو اجلواب األول عىل إشكال  .»ّ
 .ّىل نظرية التعهدًالرتادف واالشرتاك بناء ع

ّهذا هو بداية الشق األول من اجلواب الثاين  .»ّأو وحدة املتعهد«: Rقوله � ّ
ّواخلاص بدفع إشكال االشرتاك بناء عىل نظرية التعهد ً. 

ًأو متعهدا«: Rقوله � ّهذا هو بداية الشق الثاين من اجلواب الثاين  .»ّ
ًواخلاص بدفع إشكال الرتادف بناء عىل نظرية التع  .ّهدّ

هذا هو اجلواب الثالث عىل إشكال امتناع  .»ّأو فرض متعهدين«: Rقوله �
ّاالشرتاك والرتادف بناء عىل نظرية التعهد ً. 
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ٍ مركبةٍ وكلمةٍ بسيطةٍ إىل كلمةُ اللغةُتنقسم  ُ تقومٍ تركيبيةٍ، وهيئةّ

 .ٍ من كلمةَبأكثر

ِ بامدةُملوضوعة اُ هي الكلمة:ُ البسيطةُفالكلمة ها ِها وتركيبِ حروفّ
 ِ وأسامءِ األجناسِ أسامءِ للمعنى، من قبيلٍ واحدٍ بوضعِّاخلاص
 . واحلروفِاألعالم

ُ املركبةُوالكلمة ا ِهتَّ، وملادٌها وضعِ هليئتُ التي يكونُ هي الكلمة:ّ
 .ِن قبيل الفعلِ م،ُ آخرٌوضع

 إىل أخرى ٍنضامم كلمة باُ التي حتصلُهي اهليئة: ُ الرتكيبيةُواهليئة
 .ّ خاصً ملعنىً موضوعةُوتكون

ُّ عموما ال تستقلُ واحلروفُواهليئات ّ ألهنا من ؛هاِ معانيها بنفسً
َ إىل مكةُالسري«:  ففي قولنا.ِ النسب واالرتباطاتِسنخ ِ املكرمةّ ّ 

ٍ خاصةٍ عىل نسبة»إىل« ُّ تدل»ٌواجب ّ ومكة، حيث إن ِ بني السريّ ّ
ّمكة املكرمة« ُ هيئةُّ، وتدلَةّ ينتهي بمكَالسري  ٍ وصفيةٍ عىل نسبة»ّ

ّ وصفا ملكة»ّاملكرمة« ُوهي كون ... السري« ِ مجلةُ هيئةُّ وتدل،ً
ٍ خاصةٍ عىل نسبة»ٌواجب َ وواجب، وهي أن الوجوبِ بني السريّ ّ 
 .ً فعال للسريٌثابت

 ٍ مجلةِها لتكوينِ بمفردٍ كافيةُ غريُ عليها احلرفُّ التي يدلُوالنسبة
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ٍتامة  .ّسمى بالنسبة الناقصةُ، وهلذا تّ

ُوأما اهليئات  عىل النسبة الناقصة كهيئة اجلملة ُّها يدلُ فبعضّ
ُ عىل النسبة التي تتكونُّها يدلُالوصفية، وبعض ٌ تامةٌ هبا مجلةّ ّ ،

ًسمى نسبةُوت ً تامةّ  اجلملة ِة أو هيئةِّ اخلربيِ اجلملةِ، وذلك كهيئةّ
ْصم« و» عاملٌزيد« : من قبيل،نشائيةاإل ُ«. 

ّ أصوليا عىل التعبري باملعنى احلريفُحَصطلُوي ، ٍ نسبةِّ عن كلً
 ِ أو هليئة،ِ الناقصةِ اجلملةِ أو هليئة، للحرفً كانت مدلولةٌسواء
ِّلتامة، وباملعنى االسمي اِاجلملة  .ّ عام سوى ذلك من املدلوالتّ

ّن أ:  منهاِور يف أمِّى االسميَ عن املعنُّ املعنى احلريفُوخيتلف
ٌ متقومةٍ نسبةُّ وكلً باعتباره نسبةَّاملعنى احلريف  ُ فال يمكن، بطرفيهاّ

ُّ، وأما املعنى االسميِيف النسبةَرَ طِ حلاظَضمنّإال ًظ دائام َلحُأن ي ّ 
 .ّلحظ بصورة مستقلةُ أن يُفيمكن

ُوقد ذهب املحقق  بني املعاين ِ إىل التفرقة رمحه اهللا النائينيّ
. ٌ إجياديةَ والثانية،ٌخطاريةإّ، بأن األوىل ِ واملعاين احلرفيةِاالسمية
ِ مقرري بحثِ كلامتِ من ظاهرُواملستفاد َه أن مرادّ ه بكون املعنى ّ
َن االسمأ :ً إخطارياِّاالسمي ِ املتكلمِ يف ذهنٍ ثابتً عىل معنىُّ يدلّ ّ 
 عن َري التعبّال إِ االسمُ، وليس دورِ عىل الكالمِ السابقةِيف املرتبة

َ أن احلرف:ً إجيادياِّه بكون املعنى احلريفُذلك املعنى، ومراد  ٌة أداّ
  يفِعـ الواقِطـ الربُو نفسـه هـُ فمدلول،ِ الكالمِ مفرداتَ بنيِللربط
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ُعربُ، وال يِ بني مفرداتهِ الكالمِمرحلة  يف هذه ً رتبةِ أسبقً عن معنىِّ

 ّالّ ألن معناه ليس إ؛اهً موجدا ملعنُ احلرفُاملرحلة، ومن هنا يكون
 . الذي حيصل بهَّالكالمي َالربط

َ ألن احلرفِ البطالنُ واضحِ للحرفِوهذا املعنى من االجيادية ّ 
ِ ولكنه إنام يوجِ الكالمِ الربط يف مرحلةُدِوإن كان يوج ّ  ذلك ُدّ

 يف ِّ والربطيِّالنسبي ِ، أي عىل اجلانبًه عىل معنىِداللت ِبسبب
 ِّ عىل حدِ الذهنيةِ يف الصورةِ القائمِه إىل الربطِ ونسبتِ الذهنيةِالصورة

 ُّ، فال تصحِ يف تلك الصورةِ الداخلةِ باملعاين االسميةِ االسمِربط
 .جيادية واإلِخطارية باإلِ واحلرفيةِ بني املعاين االسميةُالتفرقة

 ِة املعاين احلرفيةّجيادي إلٌ ولطيفٌ دقيقُ آخرًنعم، هناك معنى
ُتتميز  إن ِ إليه يف احللقة الثالثةُ، تأيت االشارةِا عن املعاين االسمية هبّ

 . تعاىلشاء اُهللا
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االسم والفعل : ّتقسم الكلمة العربية يف علم النحو إىل ثالثة أقسام هي

 .واحلرف

ّوأما يف األصول فإهنم يقسمون اللغة إىل ّ ّكلمة بسيطة، وكلمة مركبة، : ّ
ُم بأكثر من كلمة، ثم يوهيئة تركيبية تقو رجعون هذا التقسيم يف النهاية إىل ّ
ّاملعنى احلريف واملعنى االسمي، وأما الفعل فإنه مركب : قسمني ال ثالثة مها ّ ّ

 .ّمن املعنى االسمي واملعنى احلريف ال أنه قسم ثالث برأسه

 

جياز إىل نحو اإل، نشري عىل ةقبل بيان تقسيم اللغة إىل األقسام الثالث
 :ّمعنى مادة الكلمة وهيئتها، فنقول

ّلكل كلمة مادة، ومادهتا هي احلروف التي تتألف منها ، فامدة كلمة  ّ ّّ ّ
 .»ز، ي، د« هي حروف »زيد«

ّوللكلمة أيضا هيئة، وهي الصيغة التي تصاغ هبا املادة، أي ترت ب يً
ّ ثم »الزاي«ّيتقدم  كلمة زيد هي أن )١(ّب اخلاص، فهيئةيحروفها ذلك الرتت

 .»ّالدال«ّ ثم »الياء«يتبعه 
                                                           

ّيمكن أن تكون املادة هبيئات خمتلفة، فامدة كلمة زيد ) ١(  يمكن أن تكون هبيئة »ز، ي، د«ّ
ّ ولكل هيئة معنى خاص هبا، وإذا كانت هناك هيئات بال »يزد« أو »ديز«، أو »زيد« ّ

معنى أمكن استعامهلا يف وضع معان جديدة يف اللغة، وهذا دليل غناء اللغة وسعتها، 
ّ فإنا نشري هنا إىل هذا البحث إشارة موجزة وبحثه املفصل موكول إىل ّوعىل كل حال، ّ

 .»فقه اللغة«بحوث 
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ّ األصول صنفوا ءّإن علام: ّبعد هذا البيان املوجز للامدة واهليئة نقول

 :اللغة إىل أصناف ثالثة، هي

  الكلمة البسيطة: أوالً
ا وهيئتها بوضع واحد وملعنى هتّوهي الكلمة التي يضع الواضع ماد

 :واحد، من قبيل

  ّكالشجر، حيث وضع الواضع مادة هذه الكلمة: ء األجناس ـ أسام١
 »ر« عىل »ج«ّ وتقدم »ج« عىل »ش«م ُّوهيئتها أي تقد، »ش، ج، ر«أي 

 .ّ اجلسم النامي غري املتحركوهو املعروف لدينا للمعنیبوضع واحد 

ّ كزيد، حيث يضع الوالد ـ مثال ـ لفظ زيد بامدته : ـ أسامء األعالم٢ ً
 . اجلديدوهيئته للوليد

 »من«حيث يضع الواضع كلمة ..  و»عىل« و »من« كـ : ـ احلروف٣
 ... ملعنى االبتداء، وهكذا»ن« عىل »م«ّ وهيئتها أي تقدم ،»م، ن«ّبامدهتا أي 

  الكلمة المركّبة: ثانياً

ّ التي يضع الواضع مادهتا بوضع وهيئتها بوضع آخر ثم )١(وهي الكلمة ّ
ّ مثال مادة هي »رضب«ّاألفعال، فإن للفعل : ّجيعلهام ملعنى معني، من قبيل ً

ّ ملعنى معني، كام )٢(»بالوضع الشخيص« وقد وضعها الواضع »ض، ر، ب«
                                                           

ّوهي غري الكلمة املركبة يف النحو، فإن كلمة ) ١( ّ مثال كلمة مركبة يف النحو »بعلبك«ّ ً
 .صولولكنّها كلمة بسيطة يف األ

ًبينا سابقا معنى الوضع الشخيص والوضع النوعي ، فراجع ) ٢( ّ. 
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ّأن له هيئة وهي تقدم  ، وقد وضع »ب« عىل »ر«ّ وتقدم »ر« عىل »ض«ّ

ّ ملعنى آخر يقوم يف كل مادة تصاغ »بالوضع النوعي«الواضع هذه اهليئة  ّ
ّ الواضع بعد هذا بجعل هذه الكلمة التي تتضمن ّهبذه اهليئة، ثم يقوم

 .لوضعني للمعنى الذي يقصده وهو صدور احلدث يف املايض

 هيئة التركيبيةـال: ثالثاً
ّ، حيث تتألف اجلملة أو اهليئة املوضوعة ملعنى »اجلملة«واملراد منها 

ّمعني من انضامم كلمة إىل أخرى سواء كانت الكلامت مركبة أو بسيطة أو  ّ
 .ًا وبعضها بسيطًاّضها مركببع

 

 :ّتنقسم اللغة بأصنافها الثالثة املتقدمة إىل قسمني

لحظ بنفسها ُاملعاين التي يمكن أن ت: ويقصد هبا ،ّاملعاين املستقلة: ّاألول
ّدون أن يتوقف تصورها عىل يشء آخر كاملعاين االسمية ّ. 

ّاملعاين التي ال يمكن أن تستقل : ويقصد هبا ،ّستقلةاملعاين غري امل: الثاين
ّ ألهنا تدل عىل ؛ّبنفسها كاحلروف واهليئات، فهي ال تستقل معانيها بنفسها ّ

 فام مل يوجد الطرفان ال ،ّالنسبة واالرتباط، واالرتباط يتقوم بوجود الطرفني
ًتوجد النسبة، وكالمنا يقع يف هذا القسم فنتكلم أوال عن احلرو ّ ّف ثم عن ّ

 .اهليئات

ّ نسبة خاصة بني توجد »جئت من البرصة«:  يف قولنا.أوالً الحروف
ّاملجيء والبرصة وهو أن املجيء ابتدأ من البرصة، وقد استفدنا هذه النسبة 

 لوال ةكنكن استفادته ممت مل »من«ّ، ومن الواضح أن معنى »من«من احلرف 
، وهذا معنى »البرصة« و »جيءامل« اوجود الطرفني اللذين يربط بينهام ومه
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 .»من«عدم استقاللية معنى احلرف 

ّأال يدل قولنا إن احلرف : وقد يقال هنا ًمعنى ُ يفيد االبتداء، عىل »من«ّ
 بحث ّونؤجل اإلجابة عن هذا التساؤل إىلّ قد دل عليه بنفسه؟ ّمستقل

 .، فانتظر»املقارنة بني احلروف واألسامء املوازية هلا«

ّ فإن اهليئة ال يمكن تصورها بنفسها ما مل حترض أطرافها .هيئاتال: ثانياً ّ
ّمكة املكرمة عزيزة«: ففي قولنا ّمكة املكرمة« :أوالمها : هيئتانتوجد »ّ ّ« 

ّ وهذه اهليئة تسمى هيئة ،)ّ املكرمة،ّمكة(ّوهي مؤلفة من كلمتني بسيطتني 
ّ مكة بأهنا مكرمة، وال يموصفتوصفية أو نسبة وصفية إذ  ّ ّكن تصور هذه ّ

ّمكة املكرمة «:  هيوالثانية .»ّاملكرمة« و »ّمكة«ّالنسبة من دون تصور  ّ
ّ املؤلفة من عدة كلامت، وهذه اهليئة تدل عىل نسبة العزة إىل مكة »عزيزة ّ ّ ّّ

ًخبارية، وهنا أيضا ال ّ تسمى هبيئة اجلملة اإللذاّاملكرمة وخترب عن ذلك، و
ّيمكن تصور نسبة العزة إىل مك ّ ّة املكرمة من دون تصور أطراف هذه ّ ّ

 .النسبة

ّ ـ مثال ـ هيئة تدل عىل الطلب من السامع بأن يصوم »صم«ويف قولنا  ً
ّ ألن ما يريده املتكلم ينش؛نشائيةّوتسمى مثل هذه اهليئة هبيئة اجلملة اإل ه ئّ

ّمن خالهلا، وال يمكن تصور هذه اهليئة من دون تصور أطرافها أي فعل  ّ
 .»أنت«ّ الصادر من املتكلم، واملخاطب املضمر »صم«األمر 

 

 :ويمكن تقسيم االرتباطات والنسب السابقة إىل قسمني

 وهي النسب التي تعجز عن أن تكون :النسب الناقصة: القسم األول
ّمجلة تامة يصح السكوت عليها، ومثاهلا ّالنسبة التي يدل عليها احلرف، : ّ

ّمكة املكرمة«ـ ّدل عليها هيئة اجلملة الوصفية كوالنسبة التي ت ّ«. 
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ّ وهي النسب التي تتكون منها مجلة تامة :النسب التامة: القسم الثاني ّ

ّالنسبة التي تدل عليها هيئة اجلملة اخلربية : ّيصح السكوت عليها، ومثاهلا
 نشائية كجملةّ، والنسبة التي تدل عليها هيئة اجلملة اإل»رسول 1ّحممد«ـك
 .»ِّصل«

 

ّبناء عىل ما سبق بيانه من انقسام اللغة إىل ما ال يستقل معناه بنفسه  وما ،ً
ُيستقل، اصط  : ًلح أصوليا عىل التعبري بـّ

ّ عىل كل ما ال يستقل معناه بنفسه، وهي النسب : ـ المعنى الحرفي١ ّ
ملة الناقصة أي النسبة ًعموما، سواء كانت مدلولة للحرف أو هليئة اجل

ّالناقصة أو هيئة اجلملة التامة أي النسبة التامة ّ. 

ّ عىل كل ما يستقل معناه بنفسه، ويشمل كل : ـ والمعنى االسمي٢ ّ ّ
 .مدلول غري مداليل النسب السابقة

ّ يتلخص مما تقدم أن اللغة تنقسم أصوليا إىل معنى حريف:الخالصة ً ّ ّ ّ ّ 
 وذلك ؛ إىل اسم وفعل وحرف هلانيوي النحميقست بخالف، ّومعنى اسمي

ّألن الفعل مركب من اسم وحرف، حيث متثل مادته االسم وهيئته احلرف  ّ ّّ
 .وال يشء وراءمها

 
 :خيتلف املعنى احلريف عن املعنى االسمي يف أمور، منها

ّ ما ذكرناه سابقا من أن املعنى احلريف ال:األول  يمكن أن يلحظ بصورة ً
ّمستقلة ألنه نسبة والنسبة متقومة بأطرافها، وأما املعنى االسمي فيمكن أن  ّ ّ ّ

 .ّيلحظ بصورة مستقلة



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٣٤
 »إخطارية«ّ من أن املعاين االسمية )١(ّ ما ذكره املحقق النائيني:الثاني

 .»إجيادية«واملعاين احلرفية 
تي ّيّصورية ـ حسب نظر ينتج داللة تًاّن يف اللغة وضعإ: نا قل:توضيحه

ّ أول ومدلول تصديقيّاالعتبار والقرن األكيد ـ وهناك مدلول تصديقي ّ 
ّ يف معناه، فإن ًاًمن كان عاملا بالوضع وأراد أن يستعمل لفظف لذا، وٍثان
 ًارادة االستعاملية ـ إذ فاإل.نتج داللة تصديقية أوىلُ هذه استعاملية، وتتهإراد

رة عن الوضع ّ متأخ)٢(ّرادة اجلديةلتبع تكون اإلرة عن الوضع، وباّـ متأخ
ً لو مل يكن اللفظ موضوعا ملعنى ما يف مرحلة سابقة ملا أمكن أن ّالًأيضا، وإ
ًرادة االستعاملية قطعا وملا وجدت عندنا إرادة جدية أيضاّتتحقق اإل ًّ. 

ّ أنه يميز بني االسم Rّواملنقول يف التقريرات عن املحقق النائيني ّ
ّف عىل أساس أن االسم يف مقام االستعامل له معنى أسبق من واحلر

ًاالستعامل وأن املستعمل خيطر يف ذهنه معنى ذلك اللفظ املوجود سابقا،  ّ
ً موجودة سابقا وختطر يف ذهن املستعمل »إخطارية« ٍفمعاين األسامء معان

 .حني االستعامل

ّن املعنى احلريف هو  أل؛ يف مرحلة االستعاملّالّوأما احلرف فال معنى له إ
ّربط الكالم، وقبل الكالم ال يوجد ربط حتى يوجد معنى للحرف، فاملعاين 

 . توجد يف مرحلة الكالم واالستعامل ال قبلها»إجيادية« ٍاحلرفية معان

ّ ألنه يرى أن للمعنى ؛ ال يرى متامية هذا الكالمRولكن السيد الشهيد ّ
ًاحلريف وجودا أيضا قبل االستعامل، وإ  فلامذا استعمل املستعمل هذا ّالً

ّجئت من مكة املكرمة«: احلرف ومل يستعمل ذاك، وملاذا قال ً ـ مثال ـ ومل »ّ
                                                           

 .٣٧، ص١ج: صولفوائد األ ؛٢٠، ص١ج: أجود التقريراتنظر ا )١(
 .الداللة التصديقية الثانية:  أي)٢(
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ّجئت عىل مكة املكرمة«: يقل ّ دليل عىل أن للحرف معنى يف ّال، وهل هذا إ»ّ

 .ّذهن املتكلم قبل االستعامل

ّ أساس أن فال يمكن التمييز بني املعاين االسمية واملعاين احلرفية عىل
 وهلام معنى قبل ّ، بل كالمها إخطاري»إجيادية« والثانية »إخطارية«األوىل 

 .االستعامل

ً يمكن جعله خمتصا باملعنى احلريف »جياديةلإل«نعم، هناك معنى آخر  ّ
ّبحيث يميزه عن املعنى االسمي، وبيان هذا املعنى موكول إىل بحوث 

 . إن شاء اهللا تعاىل)١(احللقة الثالثة

 
ّ مجلة، والكلامت التي تتشكل منها أعم من :أي .»وهيئة تركيبية«: Rقوله � ّ

 .ّأن تكون مركبة أو بسيطة

 . هيئتها:أي. »ّوتركيبها اخلاص«: Rقوله �

 .ّ وضع نوعي:أي. »يكون هليئتها وضع«: Rقوله �

 .ّ وضع شخيص:أي. »ّوملادهتا وضع آخر«: Rقوله �

والنسب واالرتباطات  .»من سنخ النسب واالرتباطاتّألهنا «: Rقوله �
 . بوجودهاّالقائمة بطرفيها وال توجد إ

ّذكرنا سابقا أن النسبة إما  .»ّالتعبري باملعنى احلريف عن كل نسبة«: Rقوله � ّ ً
 ،ّحرف أو هيئة، وعىل هذا األساس فإن احلرف واهليئة إذا اجتمعا افرتقا

عنى وللحرف معنى آخر، وإذا افرتقا ً إذا ذكرا معا كان للهيئة م:أي
ّ إذا ذكر املعنى احلريف وحده فإنه يراد به اهليئات واحلروف :اجتمعا، أي

 .ًمعا
                                                           

 .٩٨ ـ ٩٧ص: ّ، القسم األول احللقة الثالثة،صولدروس يف علم األ) ١(
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 ال يوجد Rّفرأي املحقق النائيني .»ّظاهر كلامت مقرري بحثه«: Rقوله �

 دورتني لألصول، Rّبه، حيث درسّالّيف مؤلفاته بل ضمن تقريرات ط
ّقرر إحدامها الشيخ حمم ، »فوائد األصول«د عيل اخلراساين صاحب ّ
ّوقرر الثانية السيد اخلوئي ّR أجود التقريرات« صاحب«. 

 . احلرف:أي. »ونسبته«: Rقوله �

 يف الصورة الذهنية للكالم يف ذهن :أي. »يف الصورة الذهنية«: Rقوله �
 .املستعمل

ًذي بيناه بناء  باملعنى ال:أي .»جياديةخطارية واإلباإل... ّفال تصح«: Rقوله � ّ
ّ ال كل معنى مستفاد Rّعىل املستفاد من تقريرات بحث املحقق النائيني

 .جيادية ملعاين احلروفمن اإل
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ّ تعبريا اسميُ نجد،ٍ حرفُّكل ًا موازيا لهً  يوازهيا يف »إىل« فـ .ً
 »ظرفية« توازهيا »يف« و »ابتداء« يوازهيا »نِم« و »انتهاء«األسامء 
َ، فإن احلرفِن املوازاةِ وعىل الرغم م.وهكذا  له َ املوازيَ واالسمّ

ُنه ال يمكنأ بدليل ؛ِنيَليسا مرتادف مها يف موضع ِ أحدُ استبدالّ
 إىل ُ يف ذلك يعودُ، والسببً عادةِنيَ يف املرتادفُ كام هو الشأن،ِاآلخر

َأن احلرف  يوازي ٍّ اسميٍ عىل مفهومُّ يدلُ واالسم،ىل النسبة عُّ يدلّ
 ُ مدلولَفصلُ أن يِمكان باإلْنُها، ومن هنا مل يكُ ويالزمَتلك النسبة

َ، ألن النسبةّال مستقَظَلحُيه ويَ عن طرف»إىل« يها َ عن طرفُ ال تنفصلّ
َها ونتصورِ بمفرد»االنتهاء« َ كلمةَمكان أن نلحظبينام باإل  . معناهاّ

 هلا، ٍ موازيةٍ مع أسامءِ اجلملِه يف هيئاتُ نجدِ اليشءُونفس
 ٌ تعبريٍ زيدِ بعلمُ، فاإلخبارٍ بعلم زيدٌ إخبارٌ» عاملٌزيد«: كُفقول

ُ أنه ال يرادفّال، إٌ» عاملٌزيد« ِ عن مدلول هيئةٌّاسمي ّ أنك ِ لوضوح؛هّ
 ُّ ال يصحً ناقصةً مجلةَ قد قلتَ لكنتِّ االسميِ هبذا التعبريَلو نطقت
ٌ تامةٌ مجلةٌ» عاملٌزيد« عليها، بينام ُالسكوت  . عليهاُ السكوتُّ يصحّ
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 تفيد »عىل« تفيد االبتداء و »من« فـ ،سمية موازية هلاا ٍللحروف معان
  .االستعالء، وهكذا

 والدليل عىل ،فةّغري أن هذه احلروف واملعاين التي توازهيا غري مرتاد
 ففي .ّننا ال نستطيع أن نرفع احلرف ونضع مكانه االسم املوازي لهأ: ذلك
ّجئت من مكة املكرمة«: مجلة  ونضع بدهلا »من« ال نستطيع أن نرفع »ّ

ّجئت االبتداء مكة املكرمة«:  فنقول»االبتداء« ّلو كانتا مرتادفتني لصح ف ،»ّ
اإلنسان : ان مكان البرش يف قولناّهذا االستبدال كام يصح استبدال اإلنس

 .برش، واإلنسان إنسان

ًوهكذا األمر يف هيئات اجلمل أيضا، فإن هيئة اجلملة معنى ّ  ٌّ حريفً
ًمكان أن نوجد له معنى اسميا موازيا لهوباإل  هلا هيئة »زيد عامل«:  فجملة.ً
  ّ وكام هو واضح أنه ال ترادف بني هيئة»اإلخبار عن علم زيد«هي 

ّن األوىل مجلة تامة يصح إ إذ ؛»اإلخبار عن علم زيد«، و »ملزيد عا« ّ ّ
ّ مجلة ناقصة ال يصح السكوت »اإلخبار عن علم زيد«السكوت عليها، و 

 .عليها

ّإننا حينام نحول املعنى احلريف وهو هيئة اجلملة التامة إىل : بعبارة أخرى ّ ّ
كانت اهليئة ّ، نجد أن النسبة تكون نسبة ناقصة ولكن عندما ّمعنى اسمي

 .ّموجودة بحقيقتها ـ أي بمعناها احلريف ـ كانت النسبة تامة
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 عن طرفيه ويلحظ »إىل«مكان أن يفصل مدلول ومن هنا مل يكن باإل«: Rقوله �
ًولو لوحظ مستقال لصار معنى .»ًمستقال  .ً حرفياً اسميا الً

فاملعنى احلريف سنخ  .»ردهاباإلمكان أن نلحظ كلمة االنتهاء بمف«: Rله قو�
ّ ومن ثم ينظر ّ للعقل البرشي قدرة عىل حتويله إىل معنى اسمي،ًمعنى

 الذي ،»إىل«إليه من خالل هذا املعنى كام يف املعنى احلريف للحرف 
ّ، غري أن هذا »االنتهاء«ّمكان العقل أن يتصوره من خالل كلمة إب

ّ ال يغري من واقع املعنى التحويل من املعنى احلريف إىل املعنى االسمي
ّاحلريف شيئا وأنه معنى رابط ال استقاللية له ً. 
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َ أن األلفاظَنا فيام سبقْعرف ٌ تصوريةٌ هلا داللةّ ، ِ من الوضعُ تنشأّ

 األوىل ُ التصديقيةُوالداللة. ِ من السياقُ تنشأٌ تصديقيةٌوهلا داللة
ُ التامةُ واجلملُ الناقصةُ واجلملُ فيها الكلامتُرتكتش  ُ والداللة،ّ

ِّ اجلديِ عىل املرادُ الثانيةُالتصديقية ُ التامةُ هبا اجلملُّ ختتصّ  ُوسنخ .ّ
ِ األولِّ التصديقيِاملدلول ِ املتكلمُ وهو قصد،ِ يف مجيع األلفاظٌ واحدّ ّ 

ُ، وأما سنخِ السامعِ املعنى يف ذهنِ صورةَخطارإ  ِّ التصديقيِ املدلولّ
ِّ اجلديِأي املرادـ  الثاين ٍ تامةٍ من مجلةُفيختلفـ  ّ ٍ تامةٍ إىل مجلةّ  . أخرىّ

ُّا اجلديُ مدلوهلٌ» عاملٌزيد« ُ مثلُ اخلربيةُفاجلملة  ِ االخبارُ قصدّ
ِ التامةِ عن النسبةِواحلكاية  ُواجلملة. هاُ عليها هيئتُّ التي تدلّ

ُّا اجلديُ مدلوهل»ٌ؟امل عٌهل زيد« ُاالستفهامية ِ الفهم واالطالعُ طلبّ ّ 
ِ التامةِ تلك النسبةِعىل وقوع ا ُ مدلوهل»ِّصل« ُ الطلبيةُواجلملة. ّ

ُّاجلدي ِ التامةِ إيقاع النسبةُ طلبّ  أي »ِّصل« ُ عليها هيئةُّ التي تدلّ
 .ن املخاطبِ مِ وقوع الصالةُطلب

ُ يف ذلك السيدُوخيتلف ًنا سابقا ـ عىل ْ ـ كام عرفّ، فإنه بنىُ األستاذّ
َأن الوضع ِ عن التعهدٌ عبارةّ َ عليه أن الداللةَعَّ وفر،ّ  َ الناشئةَ اللفظيةّ
ٌ ال تصورية،ٌ تصديقيةٌ داللةِمن الوضع  ِ، وعىل هذا األساسٌ بحتةّ

ٍ تامةٍ مجلةَّ كلّن أَاختار ِ بالتعهدٌ موضوعةّ   اِ لنفس مدلوهلّ
ِّ اجلديِّالتصديقي   .ً يف مبناه سابقاَ احلالَقد عرفت، وً مبارشةّ
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 من خالل )ّتنوع املدلول التصديقي(سنتناول بيان هذا البحث 

 :ّالنظريات املختلفة التي تفرس عملية الوضع، فنتناوله

ًأوال  .ًبناء عىل نظرية االعتبار والقرن األكيد: ّ

ّبناء عىل نظرية التعهد للسيد اخلوئي: ًثانيا ّ ًR. 

 

ّتكرر القول بأن حمصل عملية  ّ ً بناء عىل نظريتي االعتبار »الوضع«ّ
ّ، وأما الداللتان »ّالداللة التصورية« أو »ّالتصور«والقرن األكيد هو 

ستفادان من سياق الكالم ومن حال ُتّ األوىل والثانية فإهنام تانالتصديقي
لتان سياقيتان حاليتان وليستا مستفادتني من اللفظ مبارشة ّاملتكلم، فهام دال

 .ّكام يف الداللة التصورية

ّثم إن الداللة التصديقية األوىل ّ كالداللة التصورية تشرتك فيها ،ّ
ًالكلامت البسيطة والكلامت املركبة واهليئات سواء كانت مجال ناقصة أو  ّ

ّ وذلك ألن الداللة التصورية ناشئة م؛ّتامة ن الوضع والداللة التصديقية ّ
 املعنى يف الذهن، وهذان »إخطار«ّاألوىل مستفادة من كون املتكلم يريد 

ّموجودان يف كل ما ذكرنا من ـ  »االخطار« و »الوضع«أي ـ األمران 
 .الكلامت واهليئات

ّوأما الداللة التصديقية الثانية فهي مرتبطة بإرادة املستعمل اجلدية  ّ
ّفإهنا ختتص باجلملة التامة التي يمكن من خالهلا اإلخبار لإلخبار ، ولذا  ّّ
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عن املوضوع باملحمول، وال وجود ملثل هذه الداللة يف األلفاظ املفردة وال 

ّ نجد أن »زيد العامل« أو »رضب« أو »زيد«: يف اهليئات الناقصة، فلو قلنا
ّلكل مثال من هذه األمثلة داللة تصورية ناشئة من الوضع وداللة  تصديقية ّ

اإلرادة (ّأوىل ناشئة من إرادة االستعامل، وأما الداللة التصديقية الثانية 
 ، فال وجود هلا يف هذه األمثلة لعدم وجود اإلخبار فيها باألساس)ّاجلدية

 عن املوضوع لكي نتساءل بعد ذلك  بهأي ال وجود للمحمول الذي خيرب
 .ء املوضوعّعن إرادته اجلدية أو عدمها، فهي سالبة بانتفا

ّ، فإن اجلملة باإلضافة إىل امتالكها للداللة »زيد عامل«: ّوأما يف قولنا
ّالتصورية والتصديقية األوىل، فإن هلا داللة تصديقية ثانية ناشئة من مراد  ّ

ًاملستعمل جديا عىل أن خيرب بعاملية زيد، حيث أثبت املحمول   »عامل«ّ
 .»زيد«للموضوع 

 

ل: الًأوسنخ المدلول التصديقي األو 
ّإن سنخ ومعنى املدلول التصديقي األول واحد يف مجيع موارده أي يف  ّ

ّالكلامت البسيطة واملركبة ويف اجلمل التامة والناقصة ه ّإن:  بعبارة أخرى.ّ
ّن هذا املدلول ما ألّيف كل مصاديق املعنى احلريف واملعنى االسمي، واحد 
عنى يف الذهن، واإلخطار واحد يف اجلميع، فنحن من  إخطار للمّالهو إ

 نريد أن نخطر يف ذهن السامع معنى املاء، ومن خالل »ماء«خالل كلمة 
 نريد أن نخطر معنى زيد ومعنى عامل يف ذهنه، ومن »زيد العامل«: مجلة

 نريد أن نخطر معنى السامء ومعنى مجيلة يف »السامء مجيلة«: خالل مجلة
 نريد أن نخطر يف ذهنه معنى الصيام الذي »صم« مجلة ذهنه، ومن خالل

 .يصدر من املخاطب ، وهكذا
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 سنخ المدلول التصديقي الثاني: ثانياً
ّوأما سنخ املدلول التصديقي الثاين فإنه خيتلف من مجلة إىل أخرى  ؛ّ

 »ُبعت«: ، فلقولنا)١(نشائيةفمعناه يف اجلملة اخلربية غري معناه يف اجلملة اإل
ّصوريمدلول ت ّ وهذان ال خيتلفان من مورد آلخر كام بينا ،ّ أولّ وتصديقيّ

ًسابقا، ولكن لو قصدنا وأردنا جديا من   اإلخبار لكان مدلوهلا »ُبعت«ًّ
ولو قصدنا . التصديقي الثاين هو اإلخبار عن وقوع البيع يف الرتبة السابقة

اء معاملة  اإلنشاء، لكان مدلوهلا التصديق الثاين هو طلب إنش»ُبعت«من 
 .القبول وّالبيع، املتطلبة لطريف اإلجياب

 ياّتعلم « و »هل زيد عامل؟« و »زيد عامل«: وهكذا يف اجلمل الثالث
ّ فإن مداليلها التصورية والتصديقية األوىل واحدة، إ»زيد ّ أن املدلول ّالّ

ّالتصديقي الثاين هلن خمتلف، إذ هو يف األوىل اإلخبار عن عاملية زيد أي عن 
ّتلك النسبة التامة بني زيد وعامل، ويف الثانية االستفهام واالطالع عىل وقوع  ّ

ّالتي تدل ـ ّتلك النسبة التامة بني زيد وعامل، ويف الثالثة إيقاع تلك النسبة 
 .من زيدـ  »ّتعلم«عليها هيئة مجلة 

 
ّكل ما سبق كان بناء عىل نظري ً ًتبار والقرن األكيد، وأما بناء عىل  االعتيّ ّ

ّ القائلة بأن الوضع هو التعهد، وأن الداللة اللفظية الناشئة »ّالتعهد«نظرية  ّّ
ٍمن الوضع هي داللة تصديقية ال داللة تصورية بحتة، فإن كل مجلة ّ ّ ٍ تامةّ ّ 

ّ بالتعهد لنفس مدلوهلا التصديقي اجلدي مبارشةٌموضوعة  فالداللة .ّ
                                                           

ّبينا سابقا أن الداللة التصديقية الثانية أو املراد اجلدي للمتكلم خيتص باجلمل التامة ) ١( ّ ّّ ّ ّ ً
 .خربية وإنشائية: ّاجلملة التامة تنقسم إىلفقط، و
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ّاجلدية نستفيدها من الوضع ال من حال املتكلم، وقد تقدم فيام التصديقية  ّّ

 .تهاّ بحث هذه النظرية وبيان عدم متامي)١(سبق

 
ّ ـ ال ختتص الداللة التصورية والداللة التصديقية األوىل بكلمة أو ١ ّ

 .هيئة دون أخرى

ّ ـ ختتص الداللة التصديقية الثانية باجلمل التامة دون غريها٢ ّ. 

ّ ـ إن سنخ ونوع الداللة التصديقية األوىل وهكذا الداللة التصورية ٣ ّ
ّواحد يف كل املوارد، وإن سنخ الداللة التصديقية الثانية خمتلف من مورد  ّ

 .آلخر

 

 . نسبة العاملية إىل زيد:أي. »ّعن النسبة التامة«: Rقوله �

الوضع وعالقته « بحث يف .»ًوقد عرفت احلال يف مبناه سابقا«: Rقوله �
ّ حيث تم عرض عدة نظريات منها نظرية التعهد ،»ّبالدالالت املتقدمة ّ ّ

 .ّ وتبني هناك عدم متامية هذه النظريةRّللسيد اخلوئي

                                                           
 .»ّالوضع وعالقته بالدالالت املتقدمة«بحث : راجع) ١(
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ِ التامةِ للجملةُ لهَى املوضوعَاملعنَّأن  يف َّال شك  املعنى ِ عنُ خيتلفّ

ُ، ألن األِ الناقصةِ له للجملةِضوعاملو  عليها ُ السكوتُّوىل يصحّ
 : لهِ تفسريانُدَ يوجُ، وهذا االختالفِدون الثانية

َ عىل أن املعنٌّمبني: مهاُأحد  ُّ التصديقيُ له هو املدلولَى املوضوعّ
ُ السيدُ كام اختاره،ًمبارشة ِ تفريعا عىل تفسريه للوضعُ األستاذّ ً 
ِبالتعهد َأن اجلملة: ، وحاصلهّ َ التامةّ  ٌ» عاملُاملفيد«: ناِ يف قولّ

 للموضوع، ِ املحمولِ عن ثبوتِ واإلخبارِ احلكايةِ لقصدٌموضوعة
 ِ لقصدٌ موضوعةُ» العاملُاملفيد«نا ِ يف قولَ الوصفيةَ الناقصةَواجلملة

ِ هذه احلصةِ صورةِخطارإ  .ّ اخلاصةّ

َ عىل ذلك ما تقدمُواجلواب  ُ له غريَوضوعّ من أن املعنى املّ
ُّ التصوريُ بل هو املدلولِّ التصديقيِاملدلول ُّ التصوريُ، واملدلولّ ّ 

ِ، فالبد مُ هو النسبةِ واهليئاتِللحروف  ِ بني نحوينٍ فرقِن افرتاضّ
ِمها يكون مدلوال للجملةُمن النسبة أحد ِ التامةً  ٌ مدلولُ، واآلخرّ

 . الناقصةِللجملة

َن هيئةأ: ُ اآلخرُوالتفسري ّ ولكنها ِ للنسبةٌ موضوعةِ كلتا اجلملتنيّ
 ٌ موضوعةٍ مجلةُّ، وكلٍ اندماجيةُ  ويف األخرى غري ٌا اندماجيةِدمهيف أح
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ُ، ألهنا حتولٌ فهي ناقصةِ االندماجيةِللنسبة ّ  املفهومني إىل مفهوم ّ
ِ يف قوةُ اجلملةُ وتصريٍواحد  ٌ موضوعةٍ مجلةُّ، وكلٍ واحدةٍ كلمةّ
ٌ تامةٌ فهي مجلةِندماجية االِ غريِللنسبة َوقد تقدم. ّ  ِ السابقةِ يف احللقةّ
 . عن ذلكِ احلديثُبعض
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ّيف هذا البحث نحاول أن نسلط الضوء عىل بيان الفرق بني نسبة اجلملة 

ن يف بيان حقيقة الفرق يّالتامة ونسبة اجلملة الناقصة من خالل طرح تفسري
 .توضيحبني اجلملتني، وإليك ال

 

ّلو نظرنا إىل األثر املرتتب عىل كل من اجلملة التامة واجلملة الناقصة  ّ ّ
ّلوجدناه خمتلفا، واختالف األثر يدل عىل اختالف املؤثر، فإن جلملة ّ زيد «: ًّ

ّ أثر ناتج من النسبة التي تتضمنها هذه اجلملة، بحيث يصح السكوت »عامل ّ
ّمال وتاما، وأما مجلةاا، ويفهم السامع منها معنى كعليه ًّ ّ فإن »زيد العامل«: ً

ّاألثر الذي حتدثه النسبة التي تتضمنها هذه اجلملة جيعلنا نشعر بأهنا ال  ّ
ّيصح السكوت عليها، وأن ّ السامع يبقى منتظرا تتمة الكالم ليكتمل املعنى ّ ً

 .ّاجلملة التامةعنده، فسنخ النسبة هنا ونوعها خيتلف عنه يف 

 :وهناك تفسريان هلذا الفرق واالختالف مها

  الفرق ناشئ من الوضع مباشرة: التفسير األول
ًهذا التفسري عىل نظرية التعهد التي جتعل من الوضع منشأ يعتمد  ّ

ّللداللة التصديقية ال التصورية، ومن هنا فإن اجلملة التامة ـ مثل ّ   زيد عامل:ّ
 ومن هنا ،موضوعة لإلخبار واحلكاية عن عاملية زيدّ تفيد بالوضع أهنا ـ

ّصح السكوت عليها، فاستفادة اإلخبار منها كان بالوضع املتعهد مبارشة ّ. 

ًوأما يف اجلملة الناقصة فإن املتعهد يتعهد ومن خالل الوضع أيضا بأن  ّّ ّ ّ
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يقوم بعملية إخطار املعنى ـ أي الداللة التصديقية األوىل ـ املرتبطة هبذه 

ّاحلصة من الكالم ـ اجلملة الناقصة ـ ال كل ّ، واإلخطار ال يتضمن اإلخبار هّ
ّكي نحكم بصحة السكوت عليه أو عدمه، بل اإلخطار يتحقق حتى يف  ّ ّ
ّالكلمة الواحدة، وما مل يكتمل الكالم ويتم إخطاره يف كل حصصه بحيث  ّ

ّتصبح له صالحية اإلخبار فإننا لن نستطيع احلكم بصحة السكو  .ت عليهّ

ّ سابقا عدم متامية نظرية التعهد، ألن املوضوع له ـ عىل ما وقد عرفت ًّ
ّحققناه ـ هو املدلول التصوري ال التصديقي إذا كان املوضوع له بالوضع ف .ّ

ّهو املدلول التصوري، وأن هذا املدلول للهيئات  ّحرفا كانت أو مجلة تامة ـ ّ ً
ّ النسبة يف اجلملة التامة والنسبة يف  هو النسبة، فام هو الفرق بنيـناقصة  أو

 اجلملة الناقصة؟

  ندماجيةالندماجية و غير ااالالنسبة : التفسير الثاني
القرن و االعتبار تي والذي يبتني عىل نظريRّوهو خمتار السيد الشهيد

ّإن العقل حني يواجه مفهومني فإن بإمكانه: ّاألكيد، وملخصه ّ: 

ّل مفهوم عىل حدة ثم يلحظ النسبة والربط  أن حيتفظ باستقاللية ك:أوالً ّ
، وتكون النسبة يف هذه احلالة نسبة صاحلة »زيد عامل«: بينهام كام يف مجلة
ّ ألن املعنى احلاصل بسببها يف ذهن السامع معنى كامل ؛للسكوت عليها

ّاجلملة باجلملة التامة، كام تسمى النسبة التي تدل هذه ّ تسمى لذاّوتام، و ّ ّ
ّ ألن املفاهيم التي »غري االندماجية«ّة هذه اجلملة بالنسبة التامة أو عليها هيئ

 . بقيت عىل استقالليتهاامّوإنتربط فيام بينها مل تدمج يف مفهوم واحد 

ّ أن يدمج املفهومني اللذين يواجهانه بمفهوم واحد وجيعلهام بقوة :ثانياً
ّضح أن اجلملة يف هذه ، ومن الوا»زيد العامل«: الكلمة الواحدة، كام يف قولنا

ّ ومن هنا ال يصح السكوت ،احلالة ال إخبار فيها وال داللة تصديقية ثانية
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ّ ناقصا وغري تام، ويبقى ًعليها، ويبقى املعنى احلاصل بسببها يف الذهن معنى ً

ّالسامع منتظرا لتتمة الكالم ً. 
ّإن السؤال عن أن الكلمة الواحدة أو ما بقو: بعبارة أخرى ّ ّيصح هتا هل ّ
ّ ألن القضية هنا سالبة بانتفاء موضوعها، ؛ ال معنى له،السكوت عليها

  ـبموضوعها وحمموهلاـ ّموضوع صحة السكوت وعدمه هو إيفاء اجلملة ف
ّللمعنى التام يف ذهن السامع أو عدم إيفائها بذلك، وال حممول يف احلالة 

 ذلك عن حث بعدنبّالتي تكون فيه اجلملة بقوة الكلمة الواحدة لكي 
هي غري صاحلة للسكوت فّإيفائها باملعنى، وهل يصح السكوت عليها، 

 .ّعليها بال تردد

ّوتسمى اجلملة يف مثل هذه احلاالت التي ال يصح السكوت عليها  ّ
ّباجلملة الناقصة، والنسبة التي تدل عليها هبيئتها بالنسبة الناقصة أو 

 .بعض وال حتتفظ باستقالليتها تدمج فيها املفاهيم بعضها مع حيثاالندماجية 

 

 .ّ حاصل التفسري األول:أي. »وحاصله«: Rقوله �

 للداللة ة موضوع:أي .» لقصد إخطار صورةةموضوع«: Rقوله �
 .التصديقية األوىل

ّهذه احلصة اخلاص«: Rقوله � ّ احلصة اخلاصة من الكالم ال كل:أي .»ةّ ّ  ه،ّ
 .لة ليكتمل املعنى لديها ينتظر السامع بقية اجلملذو

 عىل نظرية االعتبار ّوهذا التفسري مبني .»والتفسري اآلخر«: Rقوله �
 .ونظرية القرن األكيد

ّوحينئذ، ال يصح  .»ّوتصري اجلملة يف قوة الكلمة الواحدة«: Rقوله �
 .السكوت عليها



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٥٠
 

 

 
 باملعاين ِ األلفاظِ وعالقاتِة اللفظيِ الداللةِ عنٌ متهيديةٌهذه نبذة

 ِّ الرشعيِ الدليلِ دالالتِ عن حتديدِ يف احلديثِنكتفي هبا للدخول
 .ّاللفظي
ِ أن هذه الدالالتِن الواضحِوم  : عىل قسمنيّ

ٌ خاصةٌدالالت: هاُفبعض  ِ كداللةِ الفقهيةِ املسائلِ ببعضُ ترتبطّ
 . أو الكعبِ الصعيدِكلمة

ٌ عامةٌدالالت: هاُوبعض ً عنرصا مشرتكا يف َ أن تكونُتصلح ّ ً
 عىل ِ األمرِ كداللةِ الفقهِ أبوابِ يف خمتلفِ االستنباطِعملية

 ...الوجوب

ُ سابقا أن ما يدخلَوقد عرفت ّ ّ إنام هو ِّ األصويلِ يف البحثً
ِ العامةِ عن الدالالتُ البحثُ الثاين، وهلذا فسوف يكونُالقسم ّ 
 .ّ اللفظيِّ الرشعيِللدليل
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ّحتدثنا عن أقسام الدالالت اللفظية وأنواعها، وعن عالقات األلفاظ 

حتديد «ًباملعاين، متهيدا للدخول يف البحث األسايس الذي عنوناه بعنوان 
، وقبل الدخول يف بيان وحتديد تلك الدالالت »ّدالالت الدليل الرشعي

 .ّنريد أن نوضح نوعني من الدالالت

 

 :ّن من الدالالت التي ترتبط بالدليل الرشعيهنا قسام

  الدالالت الخاصة: القسم األول
ّوهي الدالالت التي ترتبط ببعض املسائل الفقهية التي ختتص بباب 

 هي وهل، »الصعيد«من أبواب الفقه دون غريه، كالبحث يف داللة كلمة 
ّسائل التيمم يف باب ّبحث خمتص بم ّ فإنه؟ّ أو الرتاب خاصة،مطلق األرض

ّ وما هو تعريفه وحدوده، فإنه »الكعب«الطهارة دون غريه، أو داللة كلمة 
 .ّبحث خمتص بمسائل الوضوء يف باب الطهارة املائية دون غريه، وهكذا

  الدالالت العامة: القسم الثاني
ًوهي الدالالت التي تصلح أن تكون عنرصا مشرتكا يف عملية  ً

 عىل الوجوب أو عدم »األمر« أبواب الفقه، كداللة االستنباط يف خمتلف
ّ عىل احلرمة أو عدم داللته، ويف أن »النهي« وداللة ،داللته عىل ذلك

 . وهكذا،ّ حجة أم ال»الظهور«
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ّ أن الذي هيم »تعريف علم األصول وموضوعه« يّوقد بينا يف بحث ّ

ا لذتنباط، األصويل ويتناوله يف بحوثه هو العنرص املشرتك يف عملية االس
ّفإننا سنبحث يف الدالالت العامة للدليل الرشعي ّ  دون الدالالت ّ اللفظيّ

 .ّاخلاصة التي يتناوهلا الفقيه يف علم الفقه بالبحث والتحقيق

 

 . دالالت مشرتكة:أي. »ّدالالت عامة«: Rقوله �

 تعريف علم األصول ي يف بحث:أي .»ًوقد عرفت سابقا«: Rقوله �
 .وموضوعه

ّال الدالالت عامها  .»ّفسوف يكون البحث عن الدالالت العامة«: Rقوله �
حتديد «ّوخاصها كام قد يفهم من عنوان البحث الرئييس الذي كان 

ّ دون حتديد هلا بالعامة أو اخلاصة»ّدالالت الدليل الرشعي ّ. 
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 األمر والنهي
 

ُ تارة يستعملُاألمر ِ بامدتً  وأخرى »ك بالصالةُآمر«: ُه فيقالّ
 .»ِّصل«: ُه فيقالِبصيغت

ُأما مادة ّ  عىل الطلب، ولكن ال ِها بالوضعِ يف داللتَّ فال شكِ األمرّ
َ الطلب، ألن لفظِ للفظً مرادفةُ تكونٍبنحو ه ِ بمفهومُ الطلب ينطبقّ

 ِّ الترشيعيِ والطلبِ للامءِ العطشانِ كطلبِّلتكوينيِب اعىل الطل
 عىل ّال إُ ال يصدقُه، بينام األمرِ أو من غري من العايلَ صدرٌسواء

ًأي متظاهرا ـ ً كان مستعليا ٌ من العايل، سواءِّ الترشيعيِالطلب
 .أو الـ ه ّبعلو

َكام أن مادة ّ  هلا ْكرتُ بالطلب، بل ذً معناها لغةُ األمر ال ينحرصّ
 ُ تكونِ األساس والغرض، وعىل هذاِواحلادثة ِ أخرى كاليشءٍمعان

ُ إىل قرينة، ومتى دلت القرينةٍ بحاجةِ الطلبُ وتعيني،ًاّيًمشرتكا لفظ ّ 
َ يف أن املادةُ الكالمُعىل ذلك يقع ّ  الوجوب أو ِبنحوِب  عىل الطلُّ تدلّ

  مع االستحباب؟ُتالئم
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ُّ عىل أهنا تدلُّستدلُفقد ي  :ٍ بوجوهِ عىل الوجوبّ
ّ أن :هُوتقريب. >  a[  ^ _  `<: ه تعاىلُقول: منها
ه ِ عىل اطالقَ ملا وقعَّ االستحبايبَ الطلبُ لو كان يشملَاألمر

ِموضوعا للحذر  .ن العقابِ مً

ِصىل اهللاُ عليه وآلهه ُقول: ومنها ُ عىل أمتي ألمرهتَّلوال أن أشق«: َّ م ّ
 ملا كان َ االستحبابُ لو كان يشملَرّ أن األم:هُ وتقريب»بالسواك

ُ للمشقة كام هو ظاهرً مستلزماُاألمر  . احلديثّ

َ، فإن املفهومُالتبادر: ومنها ُ عرفا من كالم املوىل حني يستعملّ ً 
ِ أنه يف مقامِ األمرَكلمة  . احلقيقةُ عالمةُلزام، والتبادر واإلِجياب اإلّ
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ّلق بامدة األمر ّ نحاول بحث عدة أمور تتع»ّمادة األمر«حتت عنوان  ّ

كداللتها عىل الطلب وغريه من املعاين، وكذلك داللتها عىل الطلب 
ّأو األعم من الوجويب واالستحبايبالوجويب  ّ ّ، وبيان الوجوه الدالة عىل ّ
 .ّ بداللة مادة األمر عىل الطلبدأبن ول،ذلك

ّتدل مادة األمر  هل :  بالوضع عىل الطلب، ومن هنا نتساءل»أ ـ م ـ ر«ّ
  باعتبار داللته عليه؟»للطلب« مرادف »األمر«

 و »اإلنسان«ّمن الواضح عدم حتقق هذه املرادفة فهام ليسا من قبيل 
 :ّالطلب أعم من األمر، وذلك لوجوهفً مثال، »البرش«

ّ عىل الطلب الترشيعي، وأما الطلب فله ّالّن األمر ال يطلق إأ :ّاألول
ىل الطلب التكويني كام يف اإلنسان ً عديدة يف اللغة، فتارة يطلق عٍمعان

ًالعطشان الذي حيتاج إىل املاء فيسمى طالبا للامء، وأخرى يطلق ويراد منه  ّ
 . كام يف أمر املوىل لعبده)١(الطلب الترشيعي

                                                           
 ّلل فيه بني الطالب واملطلوب إرادة مغايرةخهو الطلب الذي ال تت: الطلب التكويني) ١(

فطلبك  ًإلرادة الطالب، كام لو كنت عطشانا ومددت يدك إىل إناء املاء لترشب املاء منه،
 . إرادة أخرى)املاء( وبني مرادك )رشب املاء(ّ إذ مل تتوسط بني إرادتك ٌّ تكوينيٌللامء طلب

ّفهو الطلب الذي تتخلل فيه بني الطالب واملطلوب إرادة : ّوأما الطلب الترشيعي
ّدك بأن يأتيك باملاء، فإن حتقق ولًمغايرة إلرادة الطالب، كام لو كنت عطشانا وأمرت 

د وجميئه باملاء، وهي ولّيتوقف عىل إرادة ال) اإلتيان باملاء ورشبه(رج املطلوب يف اخلا
 .إرادة خارجة عن إرادة الطالب
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ّن للطلب الترشيعي مصاديق متعددةأ :الثاين ً فتارة يصدر من العايل ،ّ

 وأخرى يصدر من  باألمر،ّ، ويسمىّإىل الداين كام يف طلب السيد من عبده
ّويسمى  بني الطالب واملطلوب منه، ّدنو وأ ّاملتساويني فال يوجد علو

 .ّ وثالثة يصدر الطلب من الداين إىل العايل، ويسمى بالدعاء،بااللتامس

ّاألمر خيتص بالطلب الترشيعي من العايل إىل الداين فقط، سواء كان ف
ونفس األمر كام يف املوىل سبحانه  يف احلقيقة والواقع ًياهذا العايل عال

ًوتعاىل، أو كان متظاهرا بالعلو وقد أوجب لنفسه الطاعة بسبب من 
األسباب كام يف استعالء بعض املتساويني عىل أمثاهلم، بل واستعالء بعض 

 له ًياًيأمر شخصا مساوًشخصا لو وجدنا فمن هو أدنى عىل من هو أعىل، 
ًذا العمل عقالئيا صحيحاأو من هو أعىل منه ملا اعتربنا ه ً. 

ّوعىل كل حال، فمن جمموع هذين الوجهني يتبني لنا أن  ّ ّ أخص »األمر«ّ
 . وال يمكن أن يكونا مرتادفني»الطلب«من 

 

ّقلنا إن مادة األمر تدل عىل الطلب بالوضع، غري أهنم ذكروا لألمر  ّ ّ ّ
 : أخرى من قبيلَمعاين

ًرأيت أمرا عجبا«  ـ اليشء، كام يف١ ً أي رأيت شيئا عجبا»ً ً. 

 . أي جئت لغرض مهم»ّجئت ألمر مهم« ـ الغرض، كام يف ٢

 .ر بليلِّ أي حادث دب»ر بليلِّبُ دٌأمر« ـ احلادثة، كام يف قوهلم ٣

ّثم بحثوا يف أن هذه املعاين  ّ أن القدر ّالتعود ملعنى واحد، أم ال؟ إهل ّ
ّاملتيقن أن لألمر معنيني ب  الطلب واليشء، والشاهد :ّنحو االشرتاك اللفظيّ

، وأخرى »أوامر«ً فتارة جيمع عىل وزن »أمر«عىل ذلك هو اختالف مجع 
ّ، فكيف يتم لنا ـ واحلال هذه ـ تعيني املعنى الذي نريده »أمور«عىل وزن 

  دون غريه؟»الطلب«ّوالذي هيمنا يف البحث األصويل أي معنى 
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ّإنه البد من و: واجلواب  لبقي ّالّجود قرينة تدل عىل املعنى املراد وإّ

ً حاكام وملا استطعنا األخذ هبذا املعنى دون غريه، فعىل ّاالشرتاك اللفظي
 أن ينصب قرينة »الطلب« يف معنى »األمر«ّاملوىل إذا أراد أن يستخدم مادة 

ًعىل إرادته عىل طريقة تعدد الدال واملدلول التي أرشنا إليها سابقا ّ ّ. 

 

ّثم إن الطلب وحسب استخدامه اللغوي إما وجويب ّ ، ّ أو استحبايبّّ
ّلو حصل لدينا علم بأن املوىل قد استخدم مادة : ومن هنا نتساءل من جديد ّ

ّ يف معنى الطلب، فمن أين حيصل لنا العلم بأنه أراد الطلب »األمر«
  الطلب االستحبايب؟والوجويب أ

ّحث أوال عن أصل وضع مادة األمر للطلب، ّ البد أن نبوهنا  فهلًّ
ّوضعها الواضع ابتداء للطلب الوجويب، أم وضعها للطلب األعم من  ً

ّ وضعها للطلب الوجويب فقط فإن هّالوجويب واالستحبايب؟ فإذا ثبت أن
 ستكون ظاهرة يف الطلب الوجويب، ولو أراد املوىل استعامل »األمر«ّمادة 

ًتحبايب فسيكون هذا االستعامل استعامال جمازيااألمر يف الطلب االس ّ ألنه ؛ً
للفظ يف غري ما وضع له من معنى، وعليه أن ينصب قرينة عىل ااستخدام 

 . انرصف الذهن إىل الطلب الوجويب مبارشةّالإرادة املعنى االستحبايب وإ

ّوأما إذا مل يثبت وضع مادة   ّوإنامّ للطلب الوجويب خاصة »األمر«ّ
الوجويب واالستحبايب، فسيكون استخدامها يف كال ن الطلب ّعم ملأل

ّاملعنيني استخداما حقيقيا ال جمازيا، والبد حينئذ من قرينة لكي نعني املعنى  ّ ً ً ً
 الطلب الوجويب أم االستحبايب، وبدون القرينة يبقى ّأنهاملراد بخصوصه و

ف إىل املعنى  احلالة األوىل التي كان اللفظ فيها ينرصبخالفًاللفظ مشرتكا 
 . الكالم عن القرينةالوجويب إذا خال
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ّحاول بعض األصوليني ذكر عدة وجوه لالستدالل عىل أن  ّمادة «ّ

ّ موضوعة للطلب الوجويب وتدل عليه، ال عىل الطلب األعم من »األمر ّ
 :الوجويب واالستحبايب، منها

[  ^ _  `  «: ل بقوله تعاىل االستدال:الوجه األول
a«)ّن األمر إذا صدر من أ:  وتقريب االستدالل هبذه اآلية الرشيفة،)١

ّ فعليه أن حيذر العقوبة التي استحقها بسبب هذه ،املوىل وخالفه املأمور
طلب ال فّالّل عىل الطلب الوجويب وإا د»األمر«ّاملخالفة، وهذا يعني أن 

ّب أن حيذر تاركه من العقوبة ألنه ال يستحق ستحبايب جائز الرتك وال جيالا ّ
 . عقابَّعىل ذلك الرتك اجلائز أي

ّلوال أن أشق عىل أمتي «: 1 االستدالل بقول رسول اهللا:الوجه الثاني ّ
ّن األمر أ: ، وتقريب االستدالل هبذا احلديث الرشيف)٢(»ألمرهتم بالسواك

ّ أن تنال أمته 1هنا لو مل يكن بمعنى الطلب الوجويب ملا خيش الرسول
ّإن األمر االستحبايب ال مشقة فيه لكي : ّاملشقة إن أمرهم به، وبعبارة أخرى ّ

 . إذ بوسعهم تركه بدون حمذور؛ّ منه عىل أمته1خيشى الرسول

ّهذا مضافا إىل أن األمر االستحبايب بالسواك قد صدر من الرسول ً1 
ّدل عىل أن األمر هنا هو غريه ف، )٣(يف روايات أخرى ّهناك وأنه خمتص ّ ّ

 .باألمر الوجويب ال االستحبايب

                                                           
 .٦٣: النور) ١(
، أبواب ١٧، ص٢ج: وسائل الشيعة ؛١٢٣ ح،٣٤، ص١ج: من ال حيرضه الفقيه) ٢(

 .٤ح، ٣السواك، ب
 .١، ح١٣، أبواب السواك، ب٥، ص٢ج: وسائل الشيعةنظر ا )٣(
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ّ أن األمر ه، إذ نستكشف من)١(ّ التبادر، وهو أهم الوجوه:الوجه الثالث

موضوع للطلب الوجويب حقيقة، ولو استخدم يف الطلب االستحبايب لكان 
ًاستعامال جمازيا ً.  

مل االبن ّن الوالد لو أمر ولده بأمر ما ولكن أ: والدليل عىل ذلك
 ،ّ بدعوى أنه فهم من أمر والده الطلب االستحبايب؛يستجب لذلك األمر

ّستحق الولد مذمة العقالء، وما ذلك إال ّ ألن املتبادر إىل أذهاهنم من ّالّ
ّاألمر الصادر من الوالد هو الطلب الوجويب، أي أنه قد طلب من ولده 

ّطلبا وجوبيا البد من تنفيذه، ال األعم من الوجويب وا ّ ً  .الستحبايبً

 

، وصيغته هي »أ ـ م ـ ر« :ّبامدته أي .»وأخرى بصيغته... ّبامدته«: Rقوله �
 صيغة : أو صيغة فعل املضارع الداخلة عليه الم األمر أي»إفعل«صيغة 

 .»ليفعل«

 . من املساوي أو األدنى:أي. »أو من غريه«: Rقوله �

ة ويف نفس األمر والواقع كاملوىل  من العايل حقيق:أي. »أو ال«: Rقوله �
 .سبحانه وتعاىل

ًتكون مشرتكا لفظيا«: Rقوله � ً تكون مادة األمر مشرتكا لفظيا:أي. »ً ً ّ. 

ّ وتعيني أن املعنى املراد من مادة األمر هنا :أي .»وتعيني الطلب«: Rقوله � ّ
 .»الطلب«هو 

 . األمر:أي. »عىل إطالقه«: Rقوله �
                                                           

ّنه الوجه الوحيد الذي سلمت داللته عىل الطلب الوجويب من النقاش ، حيث أل) ١(
ّنوقش يف داللة الوجهني األول والثاين السابقني كام هو مبني يف احللقة الثالثة نظر ا .ّ

 .، فام بعد١٠٩:ص: القسم األول ـ ٣ احللقة ، صولدروس يف علم األ
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ُوأما صيغة ُ هلا عدةْتَكرُ فقد ذِر األمّ ّ والتمني ِ كالطلبٍ معانّ
ِوالرتجي والتهديد  بني ٌ خلطِ ذلك، وهذا يف الواقعِ وغريِ والتعجيزّ

ِّ التصوريِاملدلول ِّ اجلديِّ التصديقيِ واملدلولِ للصيغةّ ها ِ هلا باعتبارّ
ً تامةًمجلة ّ. 

َن الصيغةأ: هُوتوضيح  ٌـ هلا مدلولِر  األمِ فعلَ ـ أي هيئةّ
ٌّتصوري َ والبد أن تكون،ّ  يف ُ كام هو الشأن،ِّ من سنخ املعنى احلريفّ

 ِ الطلبَا نفسُ مدلوهلَ أن يكونُّ، فال يصحِ واحلروفِ اهليئاتِسائر
ِ املادةَ نحوِ اإلرسالَ، وال مفهومٌّ اسميٌبام هو مفهوم  ٌ، بل نسبةّ

 كام ،ِرسال اإلَ أو مفهومِ الطلبَ توازي مفهومٌ أو إرساليةٌطلبية
 .ِ االنتهاءَ مفهوم»إىل« عليها ُّ التي تدلُتوازي النسبة
 ِ ومفهوم ـً حرفياًه معنىِ بوصف ـِ الصيغةِ بني مدلولُوالعالقة

 »يف« و »إىل« و »نِم« ِ بني مدلولَ العالقةُ تشابه،ِ أو الطلبِرسالاإل
 ال ٍ موازاةُ، فهي عالقة»ِالظرفية« و »ِاالنتهاء« و »االبتداء« ِومدلول
 .ٍترادف

 الذي َ املخصوصَ الربطِرسالية أو اإلِ الطلبيةِ بالنسبةُونقصد
 منه، أو بني ِ واملطلوبِ بني املطلوبِ أو باإلرسالِ بالطلبُحيصل
ُ التصوريُ إليه، وهذا هو املدلولِ واملرسلِاملرسل  ُ الثابتِ للصيغةّ

 .بالوضع
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ً تامةًها مجلةِ باعتبارِوللصيغة ً مكونةّ  ٌ، مدلولٍ وفاعلٍعل من فّ
ٌّ جديٌّتصديقي ٍ سياقا عن أمرُ، إذ تكشفِ ال الوضعِ السياقِ بحكمّ ً  

ِ املتكلمِ يف نفسٍثابت ، ويف هذه ِ الصيغةِ هو الذي دعاه إىل استعاملّ
ُ تتعددُاملرحلة  هبذه ُ عليها الصيغةَّ أن تدلُ الدواعي التي يمكنّ
َأخرى الرتجي، وَ الداعي هو الطلبُ، فتارة يكونِالداللة  ً وثالثة،ّ
ِّ التصوريِ املدلولِ، وهكذا مع انحفاظَالتعجيز  . يف اجلميعِ للصيغةّ

َبأن الداللة ِ القائلِ املشهورِ املختارِه عىل املسلكُّهذا كل ّ 
ُ التصوريةُ هي الداللةَالوضعية ِ، وأما بناء عىل مسلكّ ً ِ التعهدّ  ِ القائلّ

َبأن الداللة َ، وأن املدلولُ التصديقيةُ هي الداللةَ الوضعيةّ َّ اجلديّ ّ 
ِ التامةِللجملة ِ فالبد من االلتزام،ً له ابتداءُ هو املعنى املوضوعّ ّ 

ّ اجلديِ املدلولِ الختالف؛ِ املعنى يف تلك املواردِدُّبتعد ّ. 
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ّاملراد من صيغة األمر كل صيغة تدل عىل الطلب اللزومي كصيغة  ّ

 .)١( وغريها»ليفعل«، وصيغة املضارع الداخل عليه الم األمر »إفعل«

 

ٍوقد ذكرت عدة معان  : منها، استخدمت فيها هذه الصيغةّ

 أي اعملوا يف احلياة )٢(> Q  P  O<:  ـ التهديد، كقوله تعاىل١
ّالدنيا أهيا املجرمون ما بدا لكم ولكنكم سوف ترون نتيجة أعاملكم السيئة ّ ّ. 

:  ـ حكاية عن قول السحرة لفرعون ـالتعجيز، كقوله تعاىل ـ ٢
 لك فينا من تقطيع افعل يافرعون ما بدإ، أي )٣(>®  ¯  °  ±<

 . اإليامن من قلوبناإزالةّاأليدي واألرجل والقتل، ولكنك عاجز عن 

 .)٤(> »  ¬<:  ـ البعث والطلب، كقوله تعاىل٣

ّهنا استخدمت يف الرتجي، والتمنأ ـ كام ٤ ّ  .ي، وغري ذلكّ
ّومن الواضح هنا ، أننا وإن قلنا إن صيغة األمر قد استعملت يف هذه  ّ

ٍ ألن هذه املعاين كلها معان؛ّ أهنا ليست واحدة من هذه املعاينّالاملعاين، إ ّ ّ 
                                                           

 .صه، مه:  اسم الفعل مثل، أو»هذا مطلوب منك«: كاجلملة االسمية مثل) ١(
 .٤٠: ّفصلت )٢(
 .٧٢: طه )٣(
 .٧٢: األنعام )٤(
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ّ يدل عىل الربط والنسبة بني ّسمية، وهيئة األمر كباقي اهليئات معنى حريفا

ًخا ونوعا عن املعنى االسمي وال يمكن طرفني، واملعنى احلريف خيتلف سن ً
ّأن يكون هو، وهلذا ال نستطيع ـ كام بينا سابقا ـ أن نقول إن معنى  ً  هو »من«ّ

ّ وهكذا يف بقية احلروف، ألن معاين »االنتهاء« هو »إىل«االبتداء، أو معنى 
 »االبتداء«ّ حرفية، وأما معاين ٍ وغريها من احلروف هي معان»إىل« و »من«

ّ إسمية ال يمكن أن ترادفها، وهلذا عربنا ٍ وأمثاهلا فهي معان»نتهاءاال«و 
ٍعنها سابقا بأهنا معان ّ  . موازية هلا ال مرادفةً

 موضوع ّ حريفًى عىل معن)١(ّ ـ تدل وبالوضعًافصيغة األمر وهيئته ـ إذ
ّلنسبة معينة هي النسبة الطلبية أو اإلرسالية، ال أهنا موضوعة ملفهوم الطلب  ّ

رسال بل هي توازي هذين املفهومني كام يوازي مفهوم االبتداء املعنى واإل
 .»من«احلريف لـ 

ّونعني بالنسبة الطلبية أو اإلرسالية هو أن هذه اهليئة تقوم بربط املادة  ّ
: ّننا يف قولناأ :املطلوبة باملأمور أو املطلوب منه أو إرساله نحوها، وبيان هذا

 :ثالثة أمور، توجد عندنا »صم« أو »ِّصل«

ّ ـ املتكلم، ونسميه الطالب أو اآلمر أو املرسل١ ّ. 

 .ّ ـ املادة، وهي احلدث الذي وقع عليه مفاد اهليئة كالصالة أو الصيام٢

ّ ـ املخاطب، ونسميه املطلوب منه أو املأمور أو املرسل نحو حتصيل املادة٣ َ ّ. 

ّاملادة كالصالة ئة فعل األمر وبداللتها عىل الربط والنسبة تربط بني يفه
جيب : ً مثال فيقالّأو الصيام وبني املأمور أو املطلوب منه، أي املكلف،

ّعليك ـ أهيا املكلف ـ أن تصيل أو تصوم ّ عل املطلوب ه جيّنإ: بعبارة أخرى. ّ
 . باإلتيان بهّالّيف عهدة املطلوب منه، فال تفرغ ذمته إ

                                                           
ّحديثنا هنا خمتص بمرحلة الداللة التصورية الناشئة من الوضع) ١( ّ. 
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ّالظاهر أن القول بأن معنى صيغة فعل األمر وهيئته هو الطلب أو  ّ
ّالرتجي أو التمني وما شابه، هو نتيجة اخللط بني املدلول التصوري للصيغة  ّّ
ّوبني مدلوهلا التصديقي، فإن املدلول التصوري للصيغة والذي نستكشفه  ّ

هذا املدلول من عملية الوضع هو الربط أو النسبة الطلبية أو اإلرسالية، و
ّالتصوري حمفوظ يف كل استعامالت هذه الصيغة سواء استعملت يف حالة  ّ

ّالطلب أو الرتجي أو التمني أو التهديد أو غريها ّ. 

ّوأما املدلول التصديقي هليئة فعل األمر، فإنه خمتلف من استعامل  ّ
ّباعتباره مجلة تامة مؤلفة من فعل وفاعلـ ّآلخر، وذلك أن فعل األمر   له  ـّ

ّهيئة تدل عىل نسبة تامة أيضا، وكل نسبة تامة هلا مدلول تصديقي ّ ّّ  ٍ ثانًّ
ّجدي ّ نستكشفه من سياق الكالم وحال املتكلم ال من الوضع، ومن هنا ّ

ًفإن هذا املدلول اجلدي يتغري من حالة إىل أخرى تبعا لسياقات الكالم  ّّ ّ
ّوأحوال املتكلمني، فاملتكلم  ّلب وأخرى يف الرتجي ة يستخدمه يف الطتارّ

 .ّوثالثة يف التمني، وهكذا 

 

ًكل ما سبق كان بناء عىل نظري ً االعتبار والقرن األكيد، وأما بناء عىل تيّ ّ
ٍنظرية التعهد، فإن كل مجلة ّ ّ ٍ تامةّ ّ بالتعهد لنفس مدلوهلا التصديقي ٌ موضوعةّ

ّاجلدي مبارشة، وبام أن هيئة ّ فعل األمر مجلة تامة فإهنا موضوعة بذاهتا ّ ّ
ٍومبارشة ملداليل تصديقية جدية وملعان ّ متعددة عىل نحو االشرتاك، فهذه ّ

ٍاهليئة موضوعة بوضع أول إلفادة التمني، وبوضع ثان ّ ّ إلفادة الرتجي، ّ
ً وقد ذكرنا مرارا عدم متامية نظرية ،وبوضع ثالث إلفادة الطلب وهكذا

 .ّالتعهد هذه
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 . االعتبار والقرن األكيدتيًبناء عىل نظري. »وهذا يف الواقع خلط«: Rقوله �

 .»ّباعتبارها مجلة تامة«: Rقوله �
 ّن بحثناأّ وتعدد معانيها، غري ٍ ثانّ ّفإذا كانت مجلة تامة كان هلا مدلول تصديقي

 .ّ الذي ال يتعددّهو يف الوضع ويف الداللة التصورية واملعنى احلريف للنسبة

 . مدلول الصيغة:أي. »مدلوهلا«: Rقوله �

 . بل اهليئة هي نسبة طلبية أو إرسالية:أي. »بل نسبة طلبية أو إرسالية«: قوله �

 .»بني املطلوب«: Rقوله �
 وهي احلدث الذي وقع عليه مفاد هيئة فعل األمر كالصالة »ّاملادة« :أي
 .»رضبا«يف ، والرضب »صم«، والصيام يف »ِّصل«يف 

 .ّ املكلف:أي. »واملطلوب منه«: Rقوله �

 أو ، الربط املخصوص بني املطلوب واملطلوب منه:أي .»وهذا«: Rقوله �
 .املرسل واملرسل إليه

ّ مرحلة املراد اجلدي للمتكلم:أي. »ويف هذه املرحلة«: Rقوله � ّ. 

 .ضعية الداللة السياقية احلالية ال الو:أي. »هبذه الداللة«: Rقوله �

 انحفاظ املعنى :أي .»ّمع انحفاظ املدلول التصوري للصيغة«: Rقوله �
احلريف هلام، وهو النسبة الطلبية أو اإلرسالية التي توازي مفهوم الطلب 

 .أو اإلرسال

 .ّسمية حسب نظرية التعهدإوهذه معان . »ّبتعدد املعنى«: Rقوله �

ّجلدي هو املدلول واملدلول ا .»ّالختالف املدلول اجلدي«: Rقوله �
 .ً أيضاّسمياالتصديقي الثاين وهو معنى 
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َم إن الظاهرُث َ أن املدلولِ من الصيغةّّ َّ اجلديَّ التصديقيّ  هو ّ

َنه إن قيل وذلك أل. الدواعي األخرىِ سائرَ دونُالطلب ّ بأن ّ
َّ التصوريَاملدلول َن الطلبأ ٌ، فواضحُ الطلبيةُ هو النسبةّ  ٌ مصداقّ
ِّ التصوريِلمدلول لٌّحقيقي  إىل َ أقربُ الدواعي، فيكونِ سائرَ دونّ
ِّ التصوريِاملدلول َن مدلولأ ٍ كالمِّ كلُ وظاهر،ّ  ما ُ أقربَّه التصديقيّ
ّ التصوريِ للمدلولِ واملصداقيةِ للتطابقُيكون ّ. 

َوأما إذا قيل َ بأن املدلولّ َّ التصوريّ ّ، فألن ُرسالية اإلُ هو النسبةّ
ُ إنام ينشأِ هلذه النسبةَّيقي احلقَاملصداق  ِ ال من سائر،ِ من الطلبّ
ُ فيتعني،الدواعي  . الكالمِ بظهورِ داعي الطلبّ

ُولكن قد يتفق َ أحيانا أن يكونّ ُّ اجلديُ املدلولً  ِ اإلخبارَ هو قصدّ
ِ املادةِ طلبِ غريَ آخرٍّ رشعيٍعن حكم  ِ ذلك احلكمَنشاءإ أو ّ

َ فإن املراد»ك من البولَوب ثْاغسل«: ِهه، كام يف قولَوجعل َّ اجلديّ  من ّ
ُ إذ قد يتنجس؛ِ الغسلَ ليس طلب»ْغسلِا« ه ُ فيهملِ الشخصُ ثوبّ

ُ عليه، وإنام املرادَه وال إثمُوال يغسل َ أن الثوبُ بيانّ ُ يتنجسّ ، ِ بالبولّ
ُ وأنه يطهر،ٌّ وضعيٌوهذا حكم ، ُ آخرٌّ، وهذا حكم وضعيِ بالغسلّ

ٌ ألهنا إرشادِّرشادي اإلِ باألمرُى الصيغةَّ تسمِويف هذه احلالة  ٌ وإخبارّ
 .عن ذلك احلكم
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َوكام أن املعروف ِ مادةِ يف داللةّ ُّ أهنا تدلِ عىل الطلبِ األمرّ عىل   ّ

ُّ بمعنى أهنا تدل، األمرِ يف صيغةُ، كذلك احلالِّ الوجويبِالطلب  عىل ّ
 ؛ُذا هو الصحيح وه،ٍ لزوميةٍ من إرادةِ احلاصلةِرسالية اإلِالنسبة
 .ّ العامِّ العريفِ الفهمِ بحسبِللتبادر
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ّ لبيان هذا املطلب نتعرض ألصل وقاعدة مهمة يعرب عنها بأصالة ًامتهيد ّ ّ

ّإن سرية العقالء يف األعم األغلب قائمة عىل أن كل : ّالتطابق، وملخصها ّ ّّ
ّم عندما يستعمل لفظا موضوعا ملعنى تصوريّمتكل ّ ً ّ معني، فإنه يريد ذلك ً ّ

ّاملعنى أيضا يف املراد اجلدي، فلفظ   املوضوع للحيوان املفرتس إذا »األسد«ً
ّاستعمله املتكلم وشك السامع يف أن املتكلم يريد به احليوان املفرتس أو  ّّ ّ

ًاإلنسان الشجاع، فإنه وبناء عىل أصالة التطابق  ّبني املدلول التصوري ّ
ّإن املراد هو احليوان املفرتس، وإذا أراد : ّواملدلول التصديقي اجلدي نقول 

 . اإلنسان الشجاع فعليه أن ينصب قرينة عىل ذلك»األسد«ّاملتكلم بلفظ 

ّن أبام :  نقول»أصالة التطابق«ّوهكذا يف مورد بحثنا، فإننا وطبق قاعدة 
ّاألمر هو النسبة الطلبية، وبام أن املدلول ّاملدلول التصوري لصيغة فعل 

ّالتصديقي اجلدي هلذه الصيغة كان متعددا، كالطلب والرتجي والتمني  ّ ً ّ ّ
 إىل املدلول )١(ّفإن الطلب دون غريه سيكون املعنى األقرب... والتهديد

                                                           
 ؛ّ ومل نقل هو املدلول التصوري،ّقلنا الطلب هو املعنى األقرب إىل املدلول التصوري) ١(

ّملا بيناه سابقا من أن الطلب معنى اسمي ّ ً معنى ) النسبة الطلبية(ّ واملدلول التصوري ّ
 الطلب هو أقرب املعاين للمدلول ّوإنام ، مرتادفنيا فال يمكن أن يكون،ّحريف

ٍالتصوري ومواز  . لهّ
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 وسيكون ـ أي الطلب ـ املدلول التصديقي ،ّالتصوري أي النسبة الطلبية

املتبادر من هذه الصيغة، وإذا أراد املستعمل معنى آخر غري ّاجلدي الظاهر و
 .الطلب فعليه أن ينصب قرينة عىل ذلك 

ّوأما إذا قيل بأن املعنى احلريف لصيغة األمر هو   ال »رساليةالنسبة اإل«ّ
ّ ذلك ألن املصداق احلقيقي للنسبة ؛ً فلن يفرق كثريا»النسبة الطلبية«
ًإن طلبا ما يف :  ينشأ من الطلب، وبتعبري آخرّ إنام»اإلرسال«رسالية وهو اإل ّ

ّل املكلف نحو حتقيق املرسل إليه، ارسًنفس املوىل هو الذي يكون باعثا إل
ّ جدي لصيغة األمر ّ كمدلول تصديقي»الطلب«ّوعىل هذا األساس يتعني 
 .من خالل ظهور الكالم

 

ّ أن املدلول اجلدي لصيغةعرفت ّأن و »اإلرسال« أو »الطلب« األمر هو ّ
ّظاهر كالم كل إنسان إذا استعمل صيغة فعل األمر أنه يريد الطلب،  ّ

 أن يأيت باملطلوب »ّاملكلف«ّوالطلب يعني أن الطالب يريد من املطلوب منه 
ّأو املرسل إليه، أو ما عربنا عنه باملادة، وهذا واضح ّننا يف بعض أ غري .ّ

خدم بقصد اإلخبار عن حكم ُمدلول صيغة األمر قد استّاألحيان نجد أن 
ّ آخر، وليس بداعي طلب املادة، أو بداعي إنشاء حكم مرتبط ّرشعي
  .رسال إليهاّتيان بتلك املادة أو اإلباإل

غسل إ«: ّ، ملن تنجس ثوبه بالبولDما لو قال اإلمام: ومثال ذلك
 وهو الوزن »إفعل« هنا عىل وزن »غسلإ«، فالفعل »ثوبك من البول

ّاملشهور لصيغة األمر، ولكننا نعلم أنه ال وجود حلكم تكليفي ّ  بوجوب ّ
ّغسل الثوب إذا تنجس بالبول، فلعل املكلف ال يريد أن يستعمل هذا  ّ ّ
ًالثوب يف املوارد التي جيب أن تكون املالبس فيها طاهرة، كالصالة مثال، أو 
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ًلعله يريد أن يستغني عن الثوب كليا،  ّ ًفلامذا  أصدر اإلمام حكام ًإذا ّ

 ّبوجوب غسل الثوب املتنجس؟

ّإما حكم :  ـ عىل قسمنيّتقدمّإن األحكام الرشعية ـ كام : اجلواب
ّ يتعلق بأفعال املكلفني مبارشةّ تكليفيّرشعي  من قبيل وجوب الصالة ؛ّ

ّ وهو احلكم الذي ال يتعلق ّ وضعيّو حكم رشعيأوحرمة رشب اخلمر، 
ّ يكون موضوعا حلكم تكليفيوإنام مبارشة ّبأفعال املكلفني  كالزوجية التي ً

 .هي موضوع لوجوب إنفاق الزوج عىل الزوجة

ّوعىل هذا يتبني أن احلكم الذي صدر من اإلمام بوجوب غسل الثوب  ّ
ّاملتنجس هو حكم رشعي  ال تكليفي، فهو ال يريد أن يقول ّ وضعيّ

ّللمكلف أنت مكلف بغسل ثوبك إذا تنجس ّ ّما كام أنت مكلف  متا،ّ ً
ًأن يبني له حكام بل حكمني وضعيني  Dبالصوم والصالة، بل أراد ّ

ّيصلحان أن يكونا موضوعا حلكم تكليفي  : آخر، ومهاً

ّن الثوب إذا أصابه بول يتنجس، وهذا حكم رشعيأ :ّاألول ّ  ّ وضعيّ
 .خبار عن النجاسةباإل

ّ إذا تنجس يطهر بالغسل، وهذا حكم رشعي:الثاين  آخر ّي وضعّ
 .باإلخبار عن الطهارة

ّوهكذا يتضح أن األحكام الرشعية التي تكشف عنها صيغة فعل األمر  ّ
ًيمكن أن تكون حكام تكليفيا كقوله تعاىل ً :>   m  l  k

n<)التي جيب »األمر املولوي«ّ، وتسمى الصيغة يف مثل هذه احلالة بـ )١ 
 .ّتيان بمتعلقه وفق رشوطهّعىل املكلف اإل

                                                           
 .٤٣:  البقرة)١(
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ًن تكون أحكاما مولوية يف ظاهرها بسبب استخدام صيغة ويمكن أ

 واإلخبار عنه، ّرشاد إىل حكم وضعياألمر فيها، ولكن حقيقتها هو اإل
ّدون طلب املادة التي يتضمنها فعل األمر املستخدم فيها، وتسمى الصيغة  ّ ّ

تيان ّمكان املكلف عدم اإلإ الذي ب»األمر اإلرشادي«يف مثل هذه احلالة بـ 
 . عليهثموال إّعلقه بمت

رشادية فيام لو ّنعم، قد جيب عىل املكلف امتثال مثل هذه األحكام اإل
ّحققت موضوعا حلكم تكليفي ً تيان به ما مل ّ واجب وال يستطيع املكلف اإلّ

ً كام يف تطهري الثوب املتنجس بالبول ـ مثال ،رشاديةيمتثل تلك األحكام اإل ّ
 .ّـ لو انحرص سرت عورة املصيل به

َن صيغة فعل األمر يمكن أن تستخدأ: وخالصة البحث  :مّ

 . ـ يف األوامر املولوية كأقيموا الصالة وآتوا الزكاة١

 .»ّاغسل الثوب املتنجس«: رشادية كام يف ـ يف األوامر اإل٢

 

ّذكرنا أن مادة األمر تدل عىل الطلب الوجويب ال ا ّ ّألعم من الوجويب ّ
 هو »التبادر«ّ، وقلنا إن دليل كثبات ذلّواالستحبايب، وذكرنا عدة وجوه إل

، فبعد أن »صيغة فعل األمر«ّالدليل األتم، ونفس هذا الكالم يأيت يف بحث 
ّاتضح لنا أن املدلول عليه يف الداللة التصديقية اجلدية للصيغة هو الطلب،  ّّ

ّب الوجويب ال األعم من الطلب الوجويب ّإن هذا الطلب هو الطل: نقول
 .واالستحبايب
ّإن الطلب منه ما هو وجويب: ال يقال ّ، ولعل ّ ومنه ما هو استحبايبّ

ًاآلمر يطلب طلبا استحبابا راجحا لديه، وبإمكان املطلوب منه أن يرتكه  ً ً
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ًذم عقالئياُوال يأيت باملطلوب من دون أن يالم عىل ذلك أو ي ّ. 

ّن املعنى احلقيقي املتبادر من صيغة األمر هو النسبة الطلبية إ: ّألنه يقال
ّالناشئة من إرادة لزومية، ودليلنا عىل ذلك أن سرية العقالء قائمة عىل ذم  ّ
املأمور إذا أمره اآلمر بصيغة فعل األمر بأداء فعل ما ومل يأت بذلك الفعل 

ّبدعوى أنه مل يفهم وجوب االتيان به، وهذا معناه أن الذ ي يتبادر إىل الذهن ّ
هو كون صيغة فعل األمر ظاهرة يف النسبة الطلبية الوجوبية أو النسبة 

 .رسالية امللزمة، والتبادر عالمة احلقيقةاإل

وعىل هذا األساس لو أريد من هذه الصيغة معنى النسبة اإلرسالية غري 
 .ّمية للزم اإلتيان بالقرينة الدالة عىل ذلكواللز

 
ّ الرتجي أو التمني أو التهديد :أي .»سائر الدواعي األخرى«: Rقوله � ّ

 .وغريها

هو أقرب إىل املدلول  .»ّفيكون أقرب إىل املدلول التصوري«: Rقوله �
ّالتصوري ال هو املدلول التصوري ّملا بيناه سابقا من أن الطلب معنى ؛ ّ ً ّ

ّ واملدلول التصوري معنى حريفّسميإ ون أحدمها  وال يمكن أن يك،ّ
 .اآلخرعني 

 »أصالة التطابق«هذه إشارة إىل قاعدة  .»أقرب ما يكون للتطابق«: Rقوله �
ًبني الداللة التصورية واملراد اجلدي املبينة سابقا ّ ّّ. 

ّهذا هو القول الثاين الذي يكون املدلول التصوري  .»وإذا قيل«: Rقوله �
ّ، وأما القول األو»رساليةالنسبة اإل«فيه هو  ّل فإن املدلول التصوري فيه ّ ّ

 .»النسبة الطلبية«هو 

 .ال النسبة الطلبية. »هو النسبة اإلرسالية«: Rقوله �
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 .رسالية النسبة اإل:أي. »املصداق احلقيقي هلذه النسبة«: Rقوله �

ً عىل أن هذا احلكم ليس حكام ّالوعدم اإلثم د .»وال إثم عليه«: Rقوله � ّ
ًتكليفيا مولويا وإ  .ّستحق تاركه اإلثم والعقوبة الّالً

 .يف قبال األمر املولوي. »باألمر اإلرشادي«: Rقوله �
ّبينا سابقا أن للحكم الرشعي .»ميةواحلاصلة من إرادة لز«: Rقوله � ّ ً  مرحلة ّ

املالك : ّثبوت ومرحلة إثبات، وأن ملرحلة الثبوت عنارص ثالثة هي
رسالية هو شأ النسبة اإلواإلرادة واالعتبار، وعىل هذا األساس يكون من

 . ومنشأ االعتبار هو اإلرادة امللزمة،االعتبار

 .والتبادر عالمة احلقيقة. »للتبادر«: Rقوله �
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٧٤
 

 
ُوكثريا ما ي ، ِ الطلبِ يف إفادةِن األفعالِ مِ األمرِ فعلُستعمل غريً

ِإما بإدخال ّ وإما بدون ٍ بال عنايةُ االستعاملُ فيكون، عليهِ األمرِ المّ
 ٍ حينئذُ االستعاملُ، ويشتمل»يغتسل« و»عيدُي« :َه، كام إذا قيلِإدخال

َ ألن اجلملة؛ٍعىل عناية  يف ْعملتُ وقد است.هاِ بطبيعتٌ خربيةٍ حينئذّ
ِويف األول.  الطلبِمقام  عليه، ِ الصيغةِ داللةِ بنحوُ الوجوبُّ يدلّ

 عن ُوب، ويأيت الكالم عىل الوجِ يف الداللةٌ خالفُويف الثاين يوجد
 . تعاىل إن شاء اهللاٍُ مقبلةٍذلك يف حلقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٧٥ _______________________________________الشرعي الدليل دالالت تحديد

 

 
ّ أن املقصود من هذا البحث »صيغة فعل األمر«ذكرنا يف بداية بحث 
ّهو كل صيغة تدل عىل  ، فهناك صيغ أخرى غري صيغة فعل )١(»الطلب«ّ

 . تفيد الطلب، وهو ما سنبحثه اآلنراألم

 
 :ّ األخرى الدالة عىل الطلبمن الصيغ

، كام يف »ليفعل« وهي صيغة فعل المضارع الداخل عليه الم األمر،الأ ـ 
 ليعدف«:  بعد فراغهّاليف ثوب نجس فلم يذكره إّمن صىل في Dقوله

 .)٢(»صالته
 بدون عناية، »الطلب«ويف هذه احلالة تستعمل هذه الصيغة يف 

ًال عناية يكون استعامال حقيقياواالستعامل إذا كان ب ً. 

ّثم إن هذه الصيغة تدل عىل  ّ  كصيغة فعل األمر »الطلب الوجويب«ّ
 .ً متاما»إفعل«

 D ومثال هذه احلالة قولهفعل المضارع المجرد عن الم األمر،الب ـ 
ّلعبيد بن زرارة حني سأله عن رجل أقام الصالة فنيس أن يكرب حتى افتتح 

 .)٣(»ة الصاليعيد«: الصالة
                                                           

ّوقد أثبتنا من خالل التبادر أن الطلب هنا لزومي) ١( ّ. 
 .٣، ح٣٣واين، ب، أبواب النجاسات واأل٥٨٦، ص٢ج: مستدرك الوسائل: انظر) ٢(
، أبواب تكبرية اإلحرام ١٣، ص٦ج: وسائل الشيعة؛ ١٤٢، ص٢ج: هتذيب األحكام) ٣(

  .٣، ح٢واالفتتاح، ب
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ّوهنا البد من وجود عناية خاصة لكي تدل هذه الصيغة عىل  ّ ّ

ّ تشكل مجلة  ـمن الفعل والفاعلـ ّن اجلملة هنا أ يف هذا ب، والسب»الطلب«
: Dّخربية بطبيعتها ولكنها استعملت هنا يف مقام اإلنشاء، إذ معنى قوله

 »خباراإل«ّن استعامل أ، ومن الواضح »جيب عليه أن يعيد« أي »يعيد«
ضعت له، ومن هنا احتجنا ُ استعامل للصيغة يف غري ما و»اإلنشاء«وإرادة 

 .إىل عناية الستخدامها يف الطلب

ّهل صيغة فعل املضارع املجرد عن الم األمر، تدل : ّثم لك أن تسأل ّ
ن يف اإلجابة عىل هذا وعىل الطلب الوجويب كسابقتها؟ اختلف األصولي

ّن هذه الصيغة أ ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ )١(حللقة الثالثةّالسؤال، وسيتبني لنا يف ا
ًتدل عىل الطلب الوجويب أيضا ّ. 

 

 .ّ بال قرينة، واالستعامل هنا استعامل حقيقي:أي .»بال عناية«: Rقوله �

 ويكون ،»الم األمر« بدون إدخال :أي .»دخالهإبدون «: Rقوله �
 .ّعامل جمازيّاالستعامل هنا بعناية ألنه است

 استعملت يف غري ما :أي .»وقد استعملت يف مقام الطلب«: Rقوله �
 .ّضعت له وهو اإلخبار، فهو استعامل جمازيُو

ّ االستعامل األول وهو استعامل صيغة األمر :أي .»ّويف األول«: Rقوله �
 . األمر عليهمبإدخال ال

يغة فعل األمر عىل  بنحو داللة ص:أي .»بنحو داللة الصيغة عليه«: Rقوله �
ًالطلب الوجويب، فليس االستعامل عنائيا جمازيا   .ّحقيقيهو استعامل  بلً

                                                           
 .١٢١ ـ١٢٠ص:الثالثة ـ القسم األول احللقة ،صولدروس يف علم األ )١(
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 االستعامل الثاين وهو استعامل صيغة األمر :أي .»ويف الثاين«: Rقوله �

 .بدون إدخال الم األمر عليه

 يأيت الكالم يف احللقة الثالثة ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ .»ويأيت الكالم«: Rقوله �
حيث يثبت هناك داللة صيغة املضارع بدون الم األمر عىل الطلب 

 .ًالوجويب أيضا
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َنا أن األمرْعرف َ عىل أن الطلبُّ ويدلِ عىل الطلبُّ يدلّ  ِ عىل نحوّ

ا له ِ عن ثبوهتُ وقع البحثٌ أخرى حمتملةٌوهناك دالالت. الوجوب
 :هِوعدم

ِ بدال عن داللتِ احلرمةِه عىل نفيُاللتد: منها  ِه عىل الطلبً
ٍ معينةٍ يف حالةِوالوجوب  أو يف ِ التحريمَ عقيبَ، وهي ما إذا وردّ

 . فيها ذلكُ حيتملٍحالة

َ أن صيغةُوالصحيح ِّ التصوريِ األمر عىل مستوى املدلولّ  ال ّ
ُتتغري ً دالةُّ، بل تظلِها يف هذه احلالةُ داللتّ  َ الطلبية، غريِ عىل النسبةّ

َأن مدلوهل َّ جممال ومردُ هنا يصبحَّا التصديقيّ ِّدا بني الطلب اجلديً ّ ً 
َ، ألن ورودِ التحريمِوبني نفي  املذكورتني ِ يف إحدى احلالتنيِ األمرّ

 .ِن هذه الناحيةِ مَ اإلمجالُيوجب

 ِ عىل وجوبٍدَّ حمدٍ بوقتِتَّ املوقِ بالفعلِ األمرُداللة: ومنها
 .ِه يف وقتِ بالواجبِ، عىل من مل يأتِ الوقتَ خارجِالقضاء

َ أن األمر: يف ذلكِ احلالُوتوضيح ُتارة يكون: ِتَّ املوقِ بالفعلّ ً 
ِأمرا واحدا هبذا الفعل ً  به ِ مل يأتْ به، فإنَتيان اإلّال فال يقتيض إِدَّ املقيً

َحتى انته  ُ إجيابُ، بل حيتاجِه للقضاءِبلِ من قَ فال موجبُى الوقتّ
 . جديدٍ إىل أمرِالقضاء
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ُوتارة أخرى يكون  ٍ يف بيانِ أمرين جمتمعنيِتَّ املوقِ بالفعلُ األمرً

ه ِ بإيقاعٌ أمرُ، واآلخرِطالق عىل اإلِ الفعلِ بذاتٌأمر: مهاُ، أحدٍواحد
َ املكلفَ، فإن فاتِّ اخلاصِيف الوقت  عليه َ الثاين بقيِ األمرُ امتثالّ

ُ األولُاألمر  ،ُ ولو خرج الوقتٍ حينئذِ بالفعلَعليه أن يأيت ُ، وجيبّ
 ِتَّ باملوقِ األمرِ دليلُوظاهر.  جديدٍ إىل أمرِ القضاءُ إجيابُفال حيتاج
 ٍ الثاين إىل قرينةِه عىل الوجهِدُّ تعدُ إثباتُ، فيحتاجِ األمرُهو وحدة

 .ّخاصة

 ًرشة مباِ بذلك اليشءِ، عىل األمرٍ بيشءِ باألمرِ األمرُداللة: ومنها
َبمعنى أن اآلمر َ زيدا بأن يأمرَ إذا أمرّ ٍ خالدا بيشءً  ُ األمرُستفادُ فهل يً

 ؟ من ذلك أو الٍ خلالدُاملبارش
ِفعىل األول َ لو أن خالدا اطلع:ّ ّ ً  ٌه زيدَ أن يأمرَ عىل ذلك قبلّ

ً ملزما ُ ال يكون:، وعىل الثاينِ بذلك اليشءُتيان عليه اإلَلوجب
 .بيشء

 َّ الصبيَ بأن يأمرِّ الصبيِّ لويلِ الشارعُأمر: ِهه يف الفقُومثال
َ بأن األمرَ فإن قيل.ِبالصالة  ِ الشارعُ كان أمر، بهٌ أمرٍ بيشءِ باألمرّ

ِّهذا أمرا للصبي  . ـ بالصالةِ االستحبابِ ـ ولو عىل نحوً
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ّانتهينا سابقا من عدة أمور ً: 

ّ ـ إن مادة األمر تدل عىل الطلب الوجويب١ ّ ّ. 

ّ ـ إن صيغة األمر تدل عىل النسبة اإلرسالية الناشئة من إرادة لزومية٢ ّ. 

ّولكننا نرى يف مجلة من املوارد أن مادة األمر أو صيغته ال تدل عىل  ّ ّ ّ
لنا بحث تلك لذا ينبغي ّالطلب الوجويب، أو يقع الرتدد يف إفادة ذلك، و

 .مر وصيغتهّالدالالت األخرى ملادة األ

 

ّهناك عدة موارد استعملت فيها مادة األمر وصيغته   الطلب ومل تفدّ
 :ّالوجويب، أو وقع الرتدد يف إفادهتا للطلب اللزومي، ومن هذه املوارد 

 
`  i  h  g   f  e  d  c    b  a  <:  قوله تعاىل:هلامث

l  k  j<)ففي اآلية هني عن الصيد يف حالة اإلحرام، ثم قالت .)١ ّ
ّ، ومن الواضح أن األمر )٢(>®  ¯  °±<: اآلية التي بعدها

ّ ال يدل عىل وجوب االصطياد من كل حاج»فاصطادوا« ّ ّ بعد أن حيل من ّ
ّباحة باملعنى األعم ّ يدل هذا األمر عىل نفي احلرمة وعىل اإلوإنامإحرامه، 

ّباحة باملعنى األخص، وب واالستحباب والكراهة واإلالذي يشمل الوج
                                                           

 .١: املائدة) ١(
 .٢ :املائدة) ٢(
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 .ّوحينئذ البد من قرينة لتحديد املطلوب

ّمن أمثلة هذا األمر املتعقب للنهي يف غري املجاالت الترشيعية 
ّهني الطبيب ـ مثال ـ للمريض عن أكل احلامض، ثم قوله له : والفقهية ً

ّدل عىل أن املريض جيب ّ، فإن هذا األمر ال ي»ُكل احلامض«: عقيب شفائه ّ
ّ يعني أنه وبعد شفائه يستطيع أكل احلامض وال وإنامعليه أكل احلامض، 

 .ممنوعية يف ذلك

ّ يدل عىل الوجوب دون أن »األمر«ّإن تفسري هذه احلالة التي يرد فيها 
ّإن صيغة فعل األمر عىل مستوى املدلول التصوري تبقى ثابتة عىل : هو ّ

ّ ألن املدلول التصوري تابع للوضع وال ؛بة الطلبيةحاهلا وظاهرة يف النس ّ
 .ّيتأثر بالعوامل األخرى 

ّوأما املدلول التصديقي اجلدي، فباعتباره تابعا للسياقات احلالية يتأثر  ً ّ ّ
ًيف هذه احلالة ويصبح جممال، فال ندري هل املستعمل استعمل األمر وأراد 

ً جدا أو أراد منه نفي التحريم»الوجوب «منه  ورفع املمنوعية فقط؟ ومن ّ
ً إذا أصبح جممال فليس بإمكاننا أن نختار أحد معانيه فهومّاملعلوم أن امل

 .ّ بواسطة القرينة الدالة عليهّالّونرجحه عىل غريه إ

 

 :ّإن الواجبات يمكن تقسيمها إىل قسمني:  لبيان هذا املورد نقولًامتهيد

وهو الواجب الذي مل . »ّغري املؤقت«ّالواجب املوسع : ّالقسم األول
، كقضاء الصالة الفائتة، أو األمر باملعروف ًا خمصوصًارع وقتاشاليعترب فيه 

 .والنهي عن املنكر ونحوها

 وهو الواجب الذي اعترب فيه الشارع .تّالواجب املؤق: القسم الثاين
ًوقتا خمصوصا، كالصالة والصوم ونحوها ً. 
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ّثم إن  : إىل حاالت ، هيً ـ عقال ـّقت بدوره ينقسمؤ الواجب املّ

ً أن يكون زمان الواجب مساويا لفعل الواجب، فلو كان :احلالة األوىل
ًالفعل حيتاج إىل ساعة واحدة لكان زمانه ساعة واحدة أيضا، ومثاله 

ّ فإن زمانه ـ أي فعل الصوم ـ بني الفجر والغروب وهو مؤقت »الصيام« ّ
 .ًن أيضاهبذا الزما

 ه أن يكون زمان الواجب أوسع من الزمان الذي حيتاج:احلالة الثانية
ّفعل ذلك الواجب، وهذا من قبيل الصالة اليومية، فإن وقت صالة الظهر 
ّوالعرص ـ مثال ـ يمتد من الزوال إىل الغروب، ومن الواضح أنه حيتوي عىل  ّ ً

ّعدة ساعات مع أن أداء الصالتني ال يستغرق إ ًقتا قصريا وّالّ ً. 

ّ أن نفرتض أن زمان الواجب أقل من مقدار أدائه، وهذا :احلالة الثالثة ّ
لو كان : ّ ألنه تكليف بغري املقدور، فعىل سبيل املثال؛القسم مستحيل

ًاملكلف حيتاج لعرشة دقائق لكي يغتسل غسال واجبا، ولكن الشارع مل  ً ّ
ّالتكليف املؤقت يكون ّ بدقيقتني لكي يغتسل، فإن مثل هذا ّاليسمح له إ

ّتكليفا بغري املقدور ويستحيل عىل املكلف أداؤه ً. 

ّإن مورد بحثنا هو الواجب املؤقت أعم من أن : ّفإذا تبني لنا هذا، نقول ّ ّ
ًيكون الزمان مساويا ألداء الواجب أو أوسع منه، أي احلالتني األوىل 

 »...قم الصالةأ«: ّ ففي قول الشارع املقدس،والثانية فقط دون الثالثة
ّ وقت وجوب صالة »ِّإذا زالت الشمس فصل«: أوجب الصالة، ويف قوله

ّالظهر بزوال الشمس، ثم ومن دليل آخر نعلم أن هذا الوقت يمتد إىل حني  ّ ّ
ّن وقت صالة أّ بمقدار زمان صالة العرص ـ فيتحصل لنا ّالالغروب ـ إ

 .ة العرصّالظهر يمتد من الزوال إىل غروهبا ما عدا زمان صال

ّهل هذا الواجب املؤقت بوقت خاص ينحل إىل : وهنا يرد سؤال ّ ّ
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ّهل الوجوب الذي تعلق : واجبني، أم هو واجب واحد؟ بعبارة أخرى

ّاملؤقت ينحل إىل وجوبنيبالواجب  ّ: 

 .وجوب الصالة: ّـ األول

 .ّوجوهبا يف وقت خاص: ـ والثاين

  وجوب واحد بسيط؟ّأنه مأ

ّتضح لنا فيام لو ترك شخص ما أداء صالة الظهر  وثمرة هذا التساؤل ت
ّ وجوب الواجب املؤقت إىل وجوبني ـ بانحالل قلنا فإذاّحتى انتهى وقتها، 

ّـ وجب عىل املكلف القضاء )١(ّكام ذهب إىل ذلك مجلة من العلامء املتقدمني
خارج الوقت من دون أن حيتاج إىل دليل جديد عىل وجوب القضاء، بل 

أحد الوجوبني ـ وهو وجوب الصالة يف إذ بسقوط  ؛ّ األوليكفي الدليل
ّوقتها ـ فإن الوجوب اآلخر ـ وهو وجوب أصل الصالة ـ يبقى عىل حاله 
ّوال يتأثر، متاما كام لو أمر الشارع بالتصدق بدرهم ثم أمر بالتصدق بدرهم  ّّ ً ّ

ُاملكلف متثل يآخر، فلو مل  ّتصدق بدرهم، فإنيّ األول ومل َالتكليفّ ّ 
 .ّالتكليف الثاين يبقى عىل حاله وال عالقة له بالتكليف األول

ّ قلنا بأن الوجوب املؤقت ـ كام هو رأي مجلة من العلامء إذاّوأما  ّ
ّـ هو وجوب واحد بسيط ال ينحل، فحينئذ يسقط متعلقه )٢(املتأخرين ّ

ّ حينام ال يمتثل املكلف وال يأيت بالصالة يف  ـ أي الواجب وقيده ـوقيده
ّقتها املحدد هلا، ولو أراد أن يأيت بالصالة بعد ذلك فإنه يشك وال يعلم و ّ ّ

بوجوب الصالة عليه خارج الوقت ومن هنا حيتاج إىل دليل جديد لإلتيان 
                                                           

 .١٣٣ص: صولقوانني األ ؛٨٤: الوافيةنظر ا )١(
، ٢٣٧ ـ ٢٣٦، ص١ج: صولفوائد األ، ٣٩٨ ـ ٣٩٧، ص١ج: هناية األفكارراجع ) ٢(

 .٦٧، ص٤ج: صول الفقهأحارضات يف ـم
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، »اقض ما فات كام فات«: ً كأن يأيت دليل ويقول له ـ مثال ـ،ًبالصالة قضاء

 .ودون هذا الدليل ال جيب عليه القضاء بال إشكال
ّضح مما تقدمفات ّن الواجب املؤقت إذا كان مركبا فإنه ينحل إىل أ: ّ ّ ً ّ ّّ

ًواجبني وحينئذ ال حيتاج قضاؤه إىل أمر جديد، وأما إذا كان واجبا واحدا  ً ّ
ّبسيطا فإن قضا  .ه حيتاج إىل أمر جديدءً

ّاحلق أنو  يف  بالقضاء ال ثمرة عملية يف هذا البحث، لوجود األمرهّ
 أن نثبت من ّالّ الصالة والصيام وأمثاهلام، اللهم إقضاء الدال عىلالرشيعة 

 ٌّ أم أمر إمضائيٌّ تأسييسٌ أمرأنهخالل هذا البحث طبيعة األمر بالقضاء و
ّبأن األمر بالواجب املؤقت مركب وينحل فإن األمر : وتأكيدي؟ فلو قلنا ّ ّّ ّ

ّاجلديد بالقضاء سيكون أمرا مؤكدا له، وإن قلنا إن األمر بالو ً ّاجب املؤقت ًّ
ًبسيط وال ينحل فإن األمر اجلديد بالقضاء سيكون تأسيسيا ّ ّ. 

 
ًما لو أراد شخص ـ مثال ـ أن يأمر ابنه األصغر بأمر : ومثال هذا املورد
 :ّما، فإن لذلك طريقني

 . أن يذهب إليه مبارشة ويأمره بام يريد:ّاألول

 أخاك ْمر: ً أن يأمر أحدا آخر، كأن يكون ابنه األكرب ويقول له:ينالثا
 .)١ (األصغر بأن يفعل كذا
هل الطريق الثاين الذي أمر به الشخص ابنه األكرب : ومن هنا نتساءل

 ًبأن يأمر األصغر بيشء ما، هو أمر مبارش لألصغر أيضا؟
                                                           

ً ينبغي أن يعلم أن االبن األكرب يف هذه الصورة مأمور بأن يصدر أمرا إىل أخيه )١( ّ
ّاألصغر ال أن يبلغ أمر أبيه ألخيه، ففي صورة التبليغ ال شك يف وجوب امتثال  ّ

ًنه مأمور به، وحمل البحث هو يف صورة كون اآلمر الثاين آمرا ال مبلغااألصغر أل ًّ ّ. 
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ّننا لو قلنا إن األمر باألمر أ: وثمرة هذا التساؤل هي باليشء هو أمر ّ

ّمبارش بذلك اليشء أيضا، فإن االبن األصغر لو اطلع عىل أمر أبيه مبارشة  ّ ً
ّوقبل أن يصله من أخيه األكرب، فإنه ملزم بتنفيذ ذلك األمر، بعكس ما لو 
ّقلنا إن األمر باألمر باليشء ليس أمرا مبارشا به، فحينئذ لو اطلع االبن  ً ً ّ

 .ًا كان ملزما بتنفيذهاألصغر عىل أمر والده مبارشة مل

ّإن اآلمر لو مل يكن يريد من املأمور الثاين أن ينفذ أمره: قد يقال ّوأن ـ  ّ
ـ فلامذا أمره  طريق وصله األمرّاملأمور الثالث جيب عليه الفعل بأي

 بإيصاله؟

ّما يدرينا أن غاية األمر تنحرص يف تنفيذ أمره من قبل املأمور : واجلواب
ًد شيئا آخر من وراء ذلك، كام يف امللك ـ مثال ـ الذي يريد ّالثاين، فلعله يري ً

ّأن يريب ويل عهده عىل إصدار األوامر إىل الشعب، فيأمره بام يريد لكي يأمر 
هو ـ أي ويل العهد ـ بعد ذلك الشعب بتلك األوامر، وهبذا يكون غرض 

  عهده عىل إصدار األوامر ال أن تصل تلكّامللك األساس هو تربية ويل
 .األوامر إىل الشعب ولو بصورة غري مبارشة

ّ هلذه احلالة، نرى يف روايات كثرية أن الشارع املقدس ّوكمصداق فقهي ّ
ًيأمر ويل الطفل بأن يأمر الطفل إذا بلغ سبع سنني بأن يصيل ـ مثال ـ  ّ

ّ عرب وليه العاقل البالغ، ّوإنام السبع سنني مبارشة افالشارع ال يأمر الطفل ذ
  األمر للويل أمر للصبي؟فهل هذا

.  كذلكهر أمر للصبي، ومنهم من مل يّأنه هنا يرى مجلة من العلامءو
وثمرة هذا البحث تربز بوضوح بالنسبة ألعامل الصبي العبادية من قبيل 

َّالصالة والصيام، فمن قال بأن الصبي ّ مأمور بأمر والده قال بأن ما يصدر ّ
الصبي يكون باب، ومن نفى أن من الصبي هو عبادات عىل نحو االستح

ّ بأمر والده قال بأن ما يصدر من الصبي هي أعامل مترينية ال عبادية، ًامأمور
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 .ً هي الصالة املطلوبة رشعاوليستًفصالته ـ مثال ـ هي صورة للصالة 

 
 

ّيمكننا أن نلخص ما درسناه إىل هنا يف بحث األمر بامدته وصيغته بعدة نق ّ  :اطّ

ّ ـ إن األمر ينقسم إىل مادة وصيغة١ ّ. 

ّـ إن مادة األمر تدل عىل الطلب الوجويب للتبادر، والتبادر عالمة احلقيقة٢ ّ ّ. 

ّ ـ إن صيغة األمر وهيئته تدل عىل النسبة اإلرسالية الناشئة من إرادة ٣ ّ
 . وهو عالمة احلقيقة كام قلنا،ًلزومية، للتبادر أيضا

فعل الّل عىل الطلب غري صيغة األمر من قبيل  ـ هناك صيغ أخرى تد٤
 .املضارع الداخل عليه الم األمر، أو بدونه

 عىل وإنامّ ـ لألمر حاالت أخرى ال يدل فيها عىل الطلب الوجويب ٥
 .اإلباحة وعدم احلرمة

 
 

 .ّمادة وصيغة. »عىل نحو الوجوب«: Rقوله �

هذه اجلملة مجلة  .»لب والوجوبًبدال عن داللته عىل الط«: Rقوله �
 .»ّداللته عىل نفي احلرمة يف حالة معينة: منها«: معرتضة وأصل الكالم

 . صيغة األمر:أي .»ّبل تظل«: Rقوله �

الوجوب هو نفس  .»عىل من مل يأت بالواجب... وجوب القضاء«: Rقوله �
ّأما ّ تدل عىل وجوب الصالة، و»ِّصل«احلكم املستفاد من اهليئة، فهيئة 

ّالواجب فهو متعلق احلكم أو متعلق الوجوب، وهو مادة األمر، فامدة  ّ ّ ّ
 . هي الواجب أي الصالة»ِّصل«

ّ مقيد بقيد الوقت اخلاص:أي. »ّهبذا الفعل املقيد«: Rقوله � ّ. 
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ّالفعل املقيد بوقت خاصب :أي. »فإن مل يأت به«: Rقوله � ّ. 

 .وجوب واألمر الواحد من قبل ال:أي. »فال موجب من قبله«: قوله �

جتب : ً مثالفعندما يقول الشارع .»أمرين جمتمعني يف بيان واحد«: Rقوله �
جتب الصالة وجتب يف وقتها «: ّصالة الظهر عند الزوال، فكأنه قال

 .»ّاملحدد

ّإذ ال تالزم بني األمر األول واألمر  .»ّبقي عليه األمر األول«: Rقوله �
 .الثاين من حيث السقوط

 بساطته وعدم انحالله إىل أمرين أو :أي .»وحدة األمر«: Rلهقو �
 .وجوبني

 . دليل األمر:أي. »ّإثبات تعدده«: Rقوله �

ً األمر الذي أمر به زيد أوال:أي. »من ذلك«: Rقوله � ّ. 

 األمر املبارش خلالد من خالل القول باستفادة :أي .»ّفعىل األول«: Rقوله �
 .األمر لزيد

ً األمر الذي أمر به زيد أوال:أي .» عىل ذلكّاطلع«: Rقوله � ّ. 

 األمر املبارش خلالد من القول بعدم استفادة :أي .»وعىل الثاين«: Rقوله �
 .خالل األمر لزيد

 مع »عىل نحو االستحباب«:Rقال .»ولو عىل نحو االستحباب«: Rقوله �
ّأن مادة األمر وصيغته تدل عىل الطلب الوجويب ّ ى ّ لوجود أدلة أخر؛ّ

رفع القلم عن «: ّتدل عىل أن ال حكم بالوجوب عىل الصبي، من قبيل
 .)١(»ّالصبي حتى حيتلم

                                                           
ّ، أبواب مقدمة العبادات، ٤٥، ص١ج: وسائل الشيعة، ٤٠ ح،٩٤ص: اخلصال )١(

 .١١، ح٤ب



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٨٨

 
 

ً لألمر مادةَّكام أن ُ يف النهي، فامدتُ احلالَ، كذلكً وصيغةّ  ُه نفسّ
ُ، واملادة»ال تكذب« ِه من قبيلُ وصيغت، النهيِكلمة  ِ عىل الزجرُّ تدلّ

 املعنى ِ بنحوِمساك واإلِ عىل الزجرُّتدل ُ، والصيغةِّبمفهومه االسمي
 .مساكية واإلِ الزجريةِ بالنسبةِّ عربَ، وإن شئتِّاحلريف

َ من األصوليني يف أن مفادٍ بني مجلةُ اخلالفَوقد وقع  النهي هل ّ
ُ الذي هو جمردِ الرتكُهو طلب  عن ِّ الكفُ، أو طلبٍّ عدميٍ أمرّ

 ؟ٌّ وجوديُ الذي هو أمرِالفعل
َ الثاين، بأن الرتكِ للوجهُّوقد يستدل  ِّ األزيلِ للعدمٌ استمرارّ

ُ تعلقُ فال يمكنِ عن القدرةِاخلارج  ُ هذا الدليلُ ويندفع. بهِ الطلبّ
َبأن بقاء  . بهُ التكليفُ فيعقل،ٌه مقدورّ

َ الثاين، بأن من حصلُ الوجهُويندفع  ال ٍّ بدون كفُ منه الرتكّ
ً عاصيا للنهي عرفاُيعترب ً. 

ٌ أن كال الوجهني باطل:ُوالصحيح َ ألن النهي؛ّ ً ليس طلبا ال ّ
ٌ، وإنام هو زجرِّ وال للكفِللرتك ِ ـ كام يف مادةِّ بنحو املعنى االسميّ ّ 
ّ النهي ـ وهذا يعني أن ِ ـ كام يف صيغةِّ املعنى احلريفِ ـ أو بنحوِالنهي
َمتعلق  .ُ ال الرتكُه الفعلّ

ً مادةِ النهيِ يف داللةَوال إشكال  ِ بدرجةِ احلكمِ عىل كونًصيغة وّ
 .ّ العامِّ العريفِ والفهمِ ذلك بالتبادرُالتحريم، ويثبت
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ّ لنا أن لألمر مادة وهي ضحتا  .»إفعل« وصيغة من قبيل »أ، م، ر«ّ
ال « وصيغة من قبيل »ن، هـ، ي«ّ فله مادة وهي ،ذا بالنسبة للنهيكوه

 .»تفعل

ّنت مادة األمر تدل عىل الطلب واإلرسال عىل نحو املعنى وكام كا ّ
ّسمي فإن مادة النهي تدل عىل اإلاإل ّ مساك والزجر والردع بنحو املعنى ّ
 .ًسمي أيضااإل

ّوكام كانت صيغة األمر تدل عىل الطلب واإلرسال عىل نحو املعنى 
وب وبني ّاحلريف أي دالة عىل النسبة الطلبية واإلرسال بني الطالب واملطل

ّاملرسل واملرسل إليه، فكذلك تدل صيغة النهي عىل الزجر والردع 
مساكية والزجرية واإلمساك عىل نحو املعنى احلريف أي عىل النسبة اإل

 .والردعية بني املزجور واملزجور عنه واملمسوك واملمسوك عنه

 

 :يكون أحد معنينيّذكر األصوليون أن مفاد النهي يمكن أن 

ّ طلب الكف عن الفعل، أي أن الطلب يتعلق بأمر وجودي:ّاألول ّ ّ ّ ،
ّفالكف هنا بمعنى أن النفس متيل إىل فعل ما ولكن اإلنسان يكف نفسه عن  ّّ

 يذهب إىل »للنهي«تيان به، ومن هنا كان بعض من يؤمن هبذا املعنى اإل
ّقرب املناطق التي توجد فيها املحرمات ثم يكف ّ رض ُ نفسه ويرجع، أو حيّ
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ّمكانية وجود امليل النفيس للخمر ثم يكف النفس إًناء فيه مخر ليثبت إأمامه  ّ

ّعن ذلك حتى يتحقق االمتثال  ّ. 

ّ طلب الرتك، أي أن الطلب هنا يتعلق بأمر عدمي:الثاين ّ ّ. 

ً أي مل يكن موجودا »ًحادثا«ّ فعل من األفعال فإننا نجده َّفإذا أخذنا أي
ً، ثم حدث بعد ذلك، فقبل رشب املاء ـ مثال ـ كان »ًعدما«ل وكان من قب ّ

ّالرشب عدما وإنام حدث بعد أن أقدم الشارب عىل رشب املاء، وهكذا يف  ً
 لعدم »بالرتك« ـ مسبوقة ًاّكل األفعال األخرى، فأفعال اإلنسان ـ إذ

 أي ّصل وإنام هي حادثة بعد ذلك، والنهي عىل هذا املعنى،وجودها يف األ
ً هو طلب أن تبقى األفعال املنهي عنها عدما وأن ال »طلب الرتك«معنى 

تيان هبا وإحداثها، فهو طلب الستمرار عدمها الذي يقدم اإلنسان عىل اإل
 . بطبيعة احلالّهو عدم أزيل

 

ّاستدل بعض األصوليني عىل صحة املعنى االول للنهي وهو  ّ طلب «ّ
 »طلب الرتك«اعرتاضهم عىل املعنى الثاين الذي هو  من خالل »ّالكف
ّ الذي هو جمرد أمر عدمي»طلب الرتك«ّن أ: بتقريب  ؛ ال يمكن التكليف بهّ

 فقبل أن يرشب اإلنسان .ًهو حمال عقالوّألنه من قبيل حتصيل احلاصل 
 النهي ى معنًالسائل الذي أمامه، يكون الرشب مرتوكا بالنسبة له، فإذا كان

ّ فإن هني اإلنسان عن رشب السائل يكون بمثابة طلب ترك »رتكطلب ال«
ّ معنى ألن يطلب املوىل الرتك مرة والرشب السائل، وهو تارك له بالفعل، 

ّأخرى بخصوص الفعل املرتوك أصال، ألن  من قبيل حتصيل احلاصل هً
 .املحال
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ّ فيام لو مل يكن يف يد املكلف يشء ثم هناه املوىل عن أكذا احلالو ٌ ن يوجد ّ

ه غري موجود يف ّ، ألنحاصلحتصيل ألمر   اآلخر فهويشء،ذلك اليف يده 
 .ًيده أساسا

ّ، بناء عىل أن أفعال اإلنسان حادثة ومسبوقة بالعدم األزيل والرتك ًاإذ ً
ّحاصل بالنسبة هلا أصال، ال معنى ألن يتعلق هبا النهي الذي هو  طلب «ً

ً ألن الرتك حاصل ابتداء وطلبه ؛»الرتك  .حتصيل حاصل وهو حمالّ

ّ عىل أن الكالم ال يدور مدار »طلب الرتك«وقد أجاب أصحاب نظرية 
ً حتى يقال إنه حتصيل حاصل، فإن الرتك حدوثا وإن كان »ًالرتك حدوثا« ّ ّ ّ

ًبقاء واستمرارا«ّ أن الرتك ّالًحاصال ومنذ األزل إ  داخل حتت اختيار »ً
 فرشب اخلمر مرتوك .ذا أراد إ»وجود«مكانه أن يقلبه إىل إّاملكلف وب

ّبالنسبة للمكلف ابتداء، ولكنه يستطيع أن يقلبه إىل وجود بأن يرشب اخلمر  ً ّ
ًدامة الرتك بقاء ال أن إعليك : ّـ والعياذ باهللا ـ وللموىل أن يقول للمكلف

 فطلب الرتك ممكن ، فهو حادث وموجود يف السابق؛ًتوجده حدوثا
 .ً ال حدوثاً ولكن بقاء،ومعقول وغري مستحيل

، »ّطلب الكف«ّشكل باملقابل عىل القائلني بأن معنى النهي هو ُوقد أ
ّبأن من ترك فعال ما من غري أن يكون هناك كف للنفس  ً كام يف من يرتك ـ ّ

ًفإنه يعترب غري ممتثل للتكليف وعاصيا وفق هذه النظرية ـ أكل النجاسات  ّ
ّالتي تشرتط أن يكون الكف عن الفعل املنهي ّعنه مسبوقا بميل نفيس ّ ّ له ثم ً

ّتكف النفس عنه ال جمرد ترك الفعل ّ. 

ًواحلق أن العرف ال يرى مثل هذا اإلنسان عاصيا ومرتكبا للحرام ً ّ ّ، 
 هل، ولكن »ّطلب الكف«ّفمن التبادر العريف نستنتج أن النهي ليس هو 

 ّ أن النهي أمر آخر؟م، أ»طلب الرتك«ّيعني هذا أنه 
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ّإن مفاد األمر وداللته التصورية هو اإلرسال والبعث والطلب، ومفاد  ّ
ّالنهي وداللته التصورية هو الزجر واإلمساك وعدم البعث وعدم الطلب، 

ًومن هنا يتضح أن هناك الزما عقليا لقولنا ً ّ النهي « و »األمر طلب الفعل«: ّ
ًل فعال فالالزم العقيل ، فاملوىل إذا طلب من العبد أن يفع»زجر عن الفعل

 وإذا زجره عن فعل فالزمه ،»هني العبد عن ترك ذلك الفعل«لذلك هو 
  .»الطلب من العبد أن يرتك ذلك الفعل«العقيل هو 

 ال من »النهي«، فالطلب ليس هو مفاد Rّ السيد الشهيدهو خمتارو
ّحيث املادة وال من حيث الصيغة حتى وإن أضيف هذا   إىل »الطلب«ّ

ّ، وإن ما ذكر يف كلامت األصوليني من أن معنى ومفاد »ّالكف« أو »كالرت« ّ
ّ ألنه تفسري للنهي ؛ً ليس صحيحا»ّطلب الكف« أو »طلب الرتك«النهي هو 

ّبالالزم العقيل له، وهو بحث خارج عن قصدنا ألن بحثنا هو يف املدلول 
 وعدم »اإلمساك« و »الزجر«ّالتصوري للنهي ومفاده الذي هو نفس 

 .ّلطلب ال الطلب للرتك أو الكفا

 »األمر« كام ذكرنا ذلك يف بحث »لألمر«ً مفادا »الطلب«ّثم إذا كان 
 ً أيضا؟»للنهي«ًفكيف يكون مفادا 

ّ وما يرادفه إما »الزجر«ّ ـ حسب رأي السيد الشهيد هو ًافالنهي ـ إذ
احلريف  أو بنحو املعنى ،»ن، هـ، ي«ّسمي كام يف مادة النهي بنحو املعنى اإل

 .»ال تفعل«مساكية كام يف هيئة وصيغة أي النسبة الزجرية واإل

 
ّثم إن النهي  ًمادةـ ّ ّ يدل عىل كون احلكم الرشعي ـً وصيغةّ  بدرجة ّ

 .»الوجوب« عىل احلكم بدرجة »صيغة« و »ّمادة«ّ كام دل األمر »التحريم«
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ّي بامدته يدل عىل الزجر اللزوميّإن النه: وبعبارة أخرى ّ ويدل بصيغته ،ّ

 .عىل النسبة الزجرية الناشئة من إرادة لزومية ال يقبل املوىل بمخالفتها

ّ بامدته وصيغته يدل عىل التحريم هو التبادر »النهي«ّودليلنا عىل أن  ّ
ّ، فإن العرف العامّوالفهم العريف العام  يدين العبد إذا خالف مواله فيام ّ

ّ ويراه عاصيا ويستحق الذم والعقاب،هاه عنهين ّ ً. 

 

 .»ن، هـ، ي« :أي. »ّمادته نفس كلمة النهي«: Rقوله �

ّواملادة تدل عىل الزجر«: Rقوله �  .أو اإلمساك أو الردع. »ّ

أي (وهذه النسبة هي بني املزجور  .»مساكيةالنسبة الزجرية واإل«: Rقوله �
 .) عنهّأي الفعل املنهي(نه  واملزجور ع)ّاملكلف

ّوذلك ألن كل فعل من أفعال  .»ّالذي هو جمرد أمر عدمي«: Rقوله � ّ
اإلنسان حادث، فهو مسبوق بطبيعته بالعدم ومرتوك، وطلب ترك 

 .ّاملرتوك أمر عدمي

ّطلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي«: Rقوله �  ّوهو أمر وجودي .»ّ
ّ عنه ثم كف النفس عنهّلمنهيالشرتاط وجود امليل النفيس ل ّ. 

ّ يستدل للقول بأن النهي هو :أي .»ّوقد يستدل للوجه الثاين«: Rقوله � ّ
ّ وهذا االستدالل قائم عىل إبطال الوجه األول أي القول »ّطلب الكف«

 . وإثبات استحالته»طلب الرتك«ّبأن النهي هو 

 ال ،هذا الرتك بقاء ترك الفعل واستمرار :أي .»بقاءه مقدور«: Rقوله �
 .ًإحداث هذا الرتك ابتداء

ّ حصل ترك املكلف للفعل :أي .»ّمن حصل منه الرتك بدون كف«: Rقوله �
ّاملنهي عنه رأسا من دون أن يسبق ذلك الرتك ميل نفيس ّ لذلك الفعل ثم ً
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ّكف للنفس عنه، كام يف من يرتك أكل النجاسات من دون أن يسبق ذلك 

 .ميل نفيس عنده لتناوهلا

ّالظاهر أن متعلق النهي هو الرتك ال  .»ّمتعلقه الفعل ال الرتك«: Rقوله � ّ
ًالفعل، وإن هناك خطأ قه الرتك ال ّلمتع« يف العبارة، فالصحيح ًاّ مطبعيّ

 .»الفعل

ّ أن النهي يدل بامدته عىل الزجر :أي .»احلكم بدرجة التحريم«: Rقوله � ّ ّ
شئة من إرادة لزومية ال يقبل اللزومي وبصيغته عىل النسبة الزجرية النا

 .املوىل بمخالفتها
*   *   * 

ّوهبذا نختم البحث يف اجلزء األول من الرشح، ويليه البحث يف اجلزء 
ّواحلمد هللا رب . »احرتازية القيود«الثاين منه الذي نرشع فيه من بحث 

 .العاملني
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 حاديثألفهرس ا

 
 لكيال ختلو أرض ...اآلمرون والناهون عن احلكيم العليم يف خلقه .١

ّاهللا من حجة يكون معه علم يدل عىل صدق مقالته وجواز عدالته ّ   ٢٠ 
 ١٨٥   أخوك دينك فاحتط لدينك .٢
 ٨١   أنتم أعلم بأمور دنياكم .٣
 ٨٢   ّإن عندنا اجلامعة .٤
ّإنه حني يتوضأ أذكر منه حني يشك .٥ ّ ّ   ٩٦ 
ّ أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن مجيع ما خلق، وكان ّإنه ملـّا .٦ ً ً ً ّ

ًذلك حالل حممد حالل أبدا إىل يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إىل يوم  ً
 ٢١   القيامة، ال يكون غريه وال جييء غريه

 ٣٨٧   ّرفع القلم عن الصبي حتى حيتلم .٧
ّرفع عن أمتي ما ال يعلمون .٨ ُ   ١١١ 
ّحالل وحرام، وكل يشء حيتاج إليه الناس حتى ّصحيفة فيها كل  .٩ ّ

 ٨٢   األرش يف اخلدش
 ٢٣٩   الطواف يف البيت صالة .١٠
 ٥٧   فزاد رسول اهللا ...ّعرش ركعات ال جيوز الوهم فيهن .١١
 ٣٧٥   فليعد صالته .١٢
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 ٣٥   القهقهة ال تنقض الوضوء وتنقض الصالة .١٣
ّكل يشء لك حالل حتى تعلم أنه حرام .١٤ ّ   ٨٦ 
ّكل يشء لك طاهر حتى .١٥  ١٨٠، ٨٦    تعلم أنه قذرّ
ّكل يشء لك طاهر حتی تعلم أنه نجس .١٦ ّ   ٢١١ 
 ٨١   ال تأبروه .١٧
 ٢٤٠   ال ربا بني الوالد وولده .١٨
 ٢٤٠ ،٢٠٤   ّال صالة إال بطهور .١٩
 ٥١، ٣٥   ُال يـرمتس الـمحرم يف املاء، وال الصائم .٢٠
ُلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك .٢١ ّ َّ   ٣٥٤،٣٥٨ 
 ٢٤٠   ليس بني الرجل وولده ربا .٢٢
 ٨١   ّما من واقعة إال وهللا فيها حكم .٢٣
 ٥٨   املسافر ركعتني يف الظهر والعرص .٢٤
 ٣٥   الـمرياث الذي ال حيتسب من غري أب وال ابن .٢٥
 ٣٧٥   يعيد الصالة .٢٦

 
  
  
  
  
  
  

 
 

  



  

  
  
  

 
 .القرآن الكريم .١
 حتقيــق قــسم ، الــشيخ أبــوجعفر حممــد بــن احلــسن الطــويس،األمــايل .٢

ــالمية، م ــات اإلس ــةالدراس ــسة البعث ــة،ؤس ــرش دار الثقاف  ـ ١ ط، ن
 . قم املقدسة،هـ١٤١٤

 الـسيد أبـو القاسـم ،)Sتقرير بحث الشيخ النائيني (أجود التقريرات .٣
 . تصحيح السيد حسن املصطفوي،اخلوئي

 حتقيـق الـسيد ، الشيخ أبو جعفر حممد بن احلـسن الطـويس،االستبصار .٤
 .طهران ، نرش دار الكتب اإلسالمية،حسن املوسوي اخلرسان

 حتقيـق ، الشيخ أبو جعفر حممـد بـن احلـسن الطـويس،هتذيب األحكام .٥
 . طهران، نرش دار الكتب اإلسالمية،السيد حسن املوسوي اخلرسان

 حتقيـق ،)العالمة احلـيل( احلسن بن يوسف بن املطهر ،هتذيب الوصول .٦
 مؤسـسة اإلمـام ،هــ ١٤٢١ ـ ١ ط ،السيد حممـد حـسني الكـشمريي

 . لندن،Dعيل
 تعليـق ،)الـصدوق( الشيخ أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويـه ،لاخلصا .٧

 ،هــ١٤٠٣، نرش مجاعة املدرسني يف احلوزة العلميـة،عيل أكرب الغفاري
 .قم املقدسة
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 جممع الشهيد آيـة اهللا ، السيد حممد باقر الصدر،دروس يف علم األصول .٨

 . قم، مطبعة إسامعيليان،هـ١٤٠٨ ـ ٢ ط ،الصدر العلمي
 ، تعليق حممد فؤاد عبدالباقي،)ابن ماجة( حممد بن يزيد ،ةسنن ابن ماج .٩

 . لبنان،نرش دار الفكر
 . لبنان، نرش دار الفكر، مسلم بن احلجاج القشريي،صحيح مسلم .١٠
 نـرش مؤسـسة األعلـی ، الشيخ مرتـضی األنـصاري،فرائد األصول .١١

 . بريوت ـ لبنان،هـ١٤١١  ـ ١للمطبوعات، ط 
 الـشيخ حممـد عـيل ،)Sخ النائينيتقرير بحث الشي (فوائد األصول .١٢

 ، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني،الكاظمي اخلراساين
 . قم املقدسة،هـ١٤٠٤

 . طبعة حجرية، املريزا أبو القاسم القمي،قوانني األصول .١٣
 نـرش دار الكتـب ، ثقة اإلسـالم حممـد بـن يعقـوب الكلينـي،الكايف .١٤

 . طهران،هـ١٤٠٥ ـ٣ ط ،اإلسالمية
 حتقيـق مؤسـسة آل ، الشيخ حممـد كـاظم اخلراسـاين،فاية األصولك .١٥

 . إلحياء الرتاثEالبيت
 الـشيخ ،)Rتقرير بحث الـسيد اخلـوئي (حمارضات يف أصول الفقه .١٦

 مؤســسة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة ،حممــد إســحاق الفيــاض
 .هـ١٤١٩ ـ ١ ط ،املدرسني بقم املرشفة

 حتقيق مؤسسة آل ،ري الطربيس املريزا حسني النو،مستدرك الوسائل .١٧
 . قم املقدسة،هـ١٤٠٨ ـ ٢ ط ، إلحياء الرتاثEالبيت

 السيد حممد رسور ،)Rتقرير بحث السيد اخلوئي (مصباح األصول .١٨
 . قم ـ إيران، نرش مكتبة الداوري،احلسيني البهسودي
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 الـشيخ أبـو جعفـر حممـد بـن عـيل بـن بابويـه ،من ال حيرضه الفقيـه .١٩

 منـشورات مجاعـة املدرسـني يف ، أكرب الغفاري تعليق عيل،)الصدوق(
 .٢ ط ،احلوزة العلمية بقم املقدسة

 . طبعة حجرية، املولی أمحد النراقي،مناهج األصول .٢٠
 قـم ، نـرش مؤسـسة إسـامعيليان، الـشيخ حممـد رضـا املظفـر،املنطق .٢١

 .املقدسة
 مؤسسة النرش اإلسـالمي ، الشيخ ضياء الدين العراقي،هناية األفكار .٢٢

 . قم املقدسة،جلامعة املدرسنيالتابعة 
 نـرش مؤسـسة آل ، الشيخ حممد تقـي األصـفهاين،هداية املسرتشدين .٢٣

 . طبعة حجرية، إلحياء الرتاثEالبيت
 ،)الفاضل التـوين( عبداهللا بن حممد البرشوي ،الوافية يف أصول الفقه .٢٤

 ط ، نرش جممع الفكـر اإلسـالمي،حتقيق السيد حممد حسني الكشمريي
 .م املقدسة ق،هـ١٤١٤ ـ ١
 حتقيـق ونـرش ،ّ الشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاميل،وسائل الشيعة .٢٥

 . قم املقدسة،هـ١٤١٤ ـ ٢ ط ، إلحياء الرتاثEمؤسسة آل البيت

 
 
 
 
  
  
  





  

    
 وضوعاتفهرس امل

 ّاملقدمة
 ٦....................................................................................ّأمهية علم األصول
 ٧.................................................................................ّتطور الفكر األصويل

 ٨...................................................................... ـ عرص التأسيس واإلبداع١
 ٩..................................................................... ـ عرص التكامل والنضوج٢

 ١١..............................................................علم األصول يف عرصنا احلارض
 ١١..............................................................................بني يدي احللقة الثانية

 ١٤..............................................................خصائص الرشح ومنهج العمل
 ١٧..................................................................................كلمة شكر وعرفان

 تقديم
 ١٩...................................................................ّترتب البحث: املسألة األوىل

 ٢١......................................................................خصائص الدين اإلسالمي
 ٢٢.....................................................................................رضورة االجتهاد

 ٢٣....................................................................تنويع البحث: املسألة الثانية
  التمهيد

 ٢٧...............................................................................تعريف علم األصول
 ٢٩............................................................................فائدتهمعنى التعريف و

 ٣٠................................................................التعريف املشهور ـ املدريس. ١
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 ٣١.............................................................إشكاالت عىل التعريف املشهور

 ٣١....................................................................................إشكال التمهيد. أ
 ٣٢......................................................................................جواب اإلشكال

 ٣٣.....................................................................كون التعريف غري مانع. ب
 ٣٤.................................................................................التعريف املختار. ٢

 ٣٧....................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٨................................................................موضوع علم األصول وفائدته

 ٣٨.............................................................................موضوع علم األصول
 ٤٠..................................................................................موضوعات العلوم
 ٤١.............................................................................صولموضوع علم األ

 ٤٢..............................................................ّ ـ املوضوع عىل رأي املتقدمني١
 ٤٣..................................................................ّإشكاالت عىل رأي املتقدمني

 ٤٤................................................ّ ـ املوضوع عىل رأي مجلة من املتأخرين٢
 ٤٥.......................................................ّ ـ املوضوع عىل رأي السيد الشهيد٣

 ٤٦....................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٤٨..................................................................................فائدة علم األصول

 ٥٠................................................................ظهور احلاجة إىل علم األصول
 ٥٢........................................................................علم األصول منطق الفقه

 ٥٣....................................................................................ّنصأضواء عىل ال
 ٥٥..........................................................................ّاحلكم الرشعي وتقسيمه
 ٥٦............................................................................ّتعريف احلكم الرشعي

 ٥٦............................................. ـ التعريف املشهور بني قدماء األصوليني١
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 ٥٧................................................................................ ـ التعريف املختار٢

 ٥٨.............................................................................ّتقسيم احلكم الرشعي
 ٥٨.............................................................األحكام التكليفية: ّالقسم األول
 ٥٨..............................................................األحكام الوضعية: القسم الثاين

 ٥٩....................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٦٠.............................................................................مبادئ احلكم التكليفي

 ٦٢.................................................................سس األحكام يف املجتمعاتأ
ًأوال  ٦٣........................................ترشيع األحكام يف املجتمعات العقالئية: ّ
 ٦٣................................................................................... ـ مرحلة الثبوت١
 ٦٥.................................................................................. ـ مرحلة اإلثبات٢

 ٦٥.......................................................................ترشيع احلكم اإلهلي: ًثانيا
 ٦٥....................................................................................مرحلة الثبوت. ١
 ٦٦...................................................................................مرحلة اإلثبات. ٢

َمسؤولية املكلف جتاه احلكم املربز ّ...........................................................٦٧ 
 ٦٧............................................املشهوروهو املالك » شكر املنعم« ـ مالك ١
 ٦٧..................................................................................... ـ مالك املولوية٢

 ٦٨....................................................................................البعث والتحريك
 ٦٨............................................................................مبادئ احلكم التكليفي

 ٦٩....................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٧٣...............................................................................أقسام احلكم ومبادئه
 ٧٥....................................................................................ّأضواء عىل النص



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤٠٨
 ٧٦..................................................................ّالتضاد بني األحكام التكليفية

 ٧٧..........................................................................اجتامع حكمني تكليفيني
ًأوال  ٧٧.......................................اجتامع نوعني من األحكام يف فعل واحد: ّ
 ٧٨..ردين من نوع واحد من األحكام التكليفية يف فعل واحداجتامع ف: ًثانيا

 ٧٨..........................................................................اإلرادة تقوى وال تتكرر
 ٧٩....................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٨٠...............................................ّشمول احلكم الرشعي جلميع وقائع احلياة
 ٨١................................................................................شمول لوقائع احلياة
 ٨٢....................................................................................ّأضواء عىل النص

ّاحلكم الواقعي واحلكم الظاهري ّ.............................................................٨٣ 
 ٨٧......................................................................................ّمالحظات مهمة
 ٨٨....................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٩٠.................................................................................ات واألصولاألمار
 ٩٢.............................................................................ّأقسام احلكم الظاهري

 ٩٥.........................................................ّاألصل العميل املحرز  وغري املحرز
 ٩٦....................................................................................ّأضواء عىل النص

ّاجتامع احلكم الواقعي والظاهري ّ............................................................٩٨ 
 ١٠٠.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ١٠١.........................................القضية احلقيقية والقضية اخلارجية لألحكام
 ١٠٢..................................................الفرق بني القضايا احلقيقية واخلارجية

 ١٠٣................................................................ًغالباأحكام الرشيعة حقيقية 
 ١٠٣.................................................................................ّأضواء عىل النص



  ٤٠٩ _______________________________________________الموضوعات فهرس
 ١٠٤........................................................................................تنويع البحث

 ١٠٧...........................................................تنويع البحث وفهرسة املواضيع
 ١٠٩........................................................تفصيل يف تنويع البحث وفهرسته

 ١١٠..........................................................................................ّنكات مهمة
 ١١٤.......................................................................................تقسيم البحث

 ١١٥.................................................................................أضواء عىل النص
 ١١٧.........................................................................................ّحجية القطع

 ١٢٢..............................................................................خصوصيات القطع
 ١٢٢............................................ ـ خصوصية الكشف الذايت عن اخلارج١
 ١٢٣........................................................................ّ ـ خصوصية املحركية٢
 ١٢٤..........................................................................ّ ـ خصوصية احلجية٣

ّقضيتان يف حجية القطع ّ.......................................................................١٢٦ 
ّاحلجية واملنجزية ثابتة للقطع: القضية األوىل ّ.......................................١٢٧ 

 ١٣٠........................................................................ّحدود دائرة حق الطاعة
 ١٣٢.....................................ّعدم انفكاك احلجية عن القطع: القضية الثانية

ّالفرق بني حجية القطع والظن واالحتامل ّ............................................١٣٢ 
 ١٣٤.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ١٣٧.......................................................................................معذرية القطع
 ١٤١.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ١٤٣................................................................................................ّالتجري
 ١٤٤.......................................................................................ّمعنى التجري

 ١٤٤...........................................................................ّالعقل وإدانة املتجري
 ١٤٧.................................................................................ّأضواء عىل النص



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٠
 ١٤٩........................................................................................العلم اإلمجايل

 ١٥١......................................................................العلم اإلمجايل والتفصييل
 ١٥١..............................................................................معنى العلم اإلمجايل

 ١٥٢...............................................................كيف جيتمع العلم مع اإلمجال
 ١٥٣....................................................التنجيز والرتخيص يف العلم اإلمجايل

 ١٥٣.................................................... العلم باجلامعالتنجيز والرتخيص يف
 ١٥٤................»قبح العقاب«التنجيز والرتخيص يف األطراف عىل مسلك 
 ١٥٤..................»ّحق الطاعة«التنجيز والرتخيص يف األطراف عىل مسلك 

 ١٥٦..................................................................................اإلمكان والوقوع
 ١٥٧.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ١٥٨.................................................................القطع الطريقي واملوضوعي
 ١٦٢......................................................ّحجية القطع الطريقي واملوضوعي
 ١٦٣.............................................. آن واحدالقطع الطريقي واملوضوعي يف

 ١٦٤.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ١٦٥..........................................................................جواز اإلسناد إىل املوىل

 ١٦٦..................................................................جواز إسناد احلكم إىل املوىل
 ١٦٧.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ١٦٨..................................................................................تلخيص ومقارنة

 ١٦٩..................................خصائص مسلك املشهور؛ قبح العقاب بال بيان
 ١٦٩.....................................ّخصائص مسلك الشهيد الصدر؛  حق الطاعة

 ١٧٠.................................................................................ّأضواء عىل النص



  ٤١١ _______________________________________________الموضوعات فهرس

  األدلّة
 ١٧٣..........................................................ّ يف األدلة واألصولحتديد املنهج

 ١٧٧.................................................................................أضواء عىل النص
 ١٧٨..............................................................ّاملنهج عىل مسلك حق الطاعة
 ١٨٢............................................................أصالة االشتغال وحاالت أربع

 ١٨٥.................................................................................ّأضواء عىل النص
ّفائدة املنجزية واملعذرية الرشعية ّ...........................................................١٨٧ 

 ١٨٨...........................................ّحاالت التنجيز والتعذير بتوسط القطع. أ
ّحاالت التنجيز والتعذير بتوسط احلكم الظاهري. ب ّ.........................١٨٨ 

 ١٨٩....................................................................................خالصة البحث
 ١٩٠.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ١٩١................................................املنهج عىل مسلك قبح العقاب بال بيان
 ١٩٣..................................................مسلك قبح العقاب واحلاالت األربع

  األدلّة احملرزة
 ٢٠١.....................................................................................................متهيد

 ٢٠١............................................................ّتقسيم البحث يف األدلة املحرزة
 ٢٠٣...........................................................ّفهرسة البحث يف األدلة املحرزة

 ٢٠٦...........................................................................................ّقواعد عامة
 ٢٠٧.................................................................................ّأضواء عىل النص

ّ الشك يف احلجيةاألصل عند ّ................................................................٢٠٨ 
 ٢١٠.............................................................ّأ ـ البناء عىل نظرية حق الطاعة



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٢
 ٢١١............................................ب ـ البناء عىل نظرية قبح العقاب بال بيان

 ٢١٢.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٢١٣...............................................................ّمقدار ما يثبت باألدلة املحرزة

 ٢١٧....................................................................ّ ـ الدليل املحرز القطعي١
 ٢١٧.......................................................................ّ ـ الدليل املحرز الظني٢

 ٢١٧..................................................................................مثبتات األمارات
 ٢٢١.....................................ملدلول املطابقي وااللتزاميّالتالزم بني حجية ا

 ٢٢٣.......................................................................مثبتات األصول العملية
 ٢٢٤....................................................................................خالصة البحث
 ٢٢٤.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٢٢٦..........................................................تبعية الداللة االلتزامية للمطابقية
 ٢٢٨................................ً ـ أن يكون املدلول االلتزامي مساويا للمطابقي١
 ٢٢٩..................................ّ ـ أن يكون املدلول االلتزامي أعم من املطابقي٢

 ٢٢٩............................................اللتزامي باملطابقيّارتباط حجية املدلول ا
 ٢٣٠..........................................................................أدلة القائلني باالرتباط
 ٢٣٢.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٢٣٤......................................................وفاء الدليل بدور القطع املوضوعي
 ٢٣٩.........................................................ّتنزيل األمارة منزلة الكشف التام

 ٢٤١.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٢٤٤..................................................................إثبات الدليل جلواز االسناد

 ٢٤٧.................................................................................ّأضواء عىل النص
ّخالصة الكالم يف مقدمات األدلة املحرزة ّ...........................................٢٤٧ 



  ٤١٣ _______________________________________________الموضوعات فهرس

الدليل الشرعي  
  حتديد دالالت الدليل الشرعي. ١

ّالدليل الرشعي اللفظي ّ.........................................................................٢٥٣ 
 ٢٥٣.....................................................................................................متهيد

 ٢٥٣.................................................ّالظهور التصوري والظهور التصديقي
ّخمطط البحث يف األدلة املحرزة ّ............................................................٢٥٥ 

ّحتديد دالالت الدليل الرشعي اللفظي ّ................................................٢٥٦ 
 ٢٥٦.....................................................................................................متهيد
ًأوال  ٢٥٧........................................)ّالداللة التصورية(ّالظهور التصوري : ّ
 ٢٥٨.......................................)الداللة التصديقية(الظهور التصديقي : ًانياث
 ٢٥٨.................)الداللة التصديقية األولـى(ّ ـ الظهور التصديقي األول ١
 ٢٥٩......................)الداللة التصديقية الثانية( ـ الظهور التصديقي الثاين ٢

 ٢٦٠.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٢٦١......................................................ّالوضع وعالقته بالدالالت املتقدمة
 ٢٦٥.................................................عنىتفسري عالقة السببية بني اللفظ وامل

 ٢٦٥...................................................احتامل السببية الذاتية: النظرية األوىل
 ٢٦٦................................................نظرية الوضع واالعتبار: النظرية الثانية

 ٢٦٦.....................................................ّاالجتاهات الثالثة يف نظرية االعتبار
 ٢٦٨...........................................................................ّالتعهد: النظرية الثالثة

 ٢٦٩.....................................................ّالفرق بني نظريتي االعتبار و التعهد



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٤
 ٢٦٩..............................................................................ّبطالن نظرية التعهد

 ٢٧٠...............................................................يدالقرن األك: النظرية الرابعة
 ٢٧٣.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٢٧٥......................................................................ّالوضع التعييني والتعيني
ّالوضع التعيني بناء عىل مسلكي االعتبار والتعهد ًّ................................٢٧٧ 

ًالوضع التعيني بناء عىل نظرية القرن األكيد ّ.........................................٢٧٨ 
 ٢٧٩.................................................................................ّأضواء عىل النص

ّتوقف الوضع عىل تصور املعنى ّ............................................................٢٨٠ 
 ٢٨٢...............................................................................ّأقسام تصور املعنى
 ٢٨٥.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٢٨٦............................................................ّف الوضع عىل تصور اللفظّتوق
 ٢٨٧...............................................................................ّأقسام تصور اللفظ
 ٢٨٨.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٢٨٩....................................................................................................املجاز
 ٢٩١......................................................................................املعنى املجازي

 ٢٩٣..........................................................عدم احتياج املجاز لوضع جديد
 ٢٩٥...............................................................................................اخلالصة

 ٢٩٥.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٢٩٧.......................................................................عالمات احلقيقة واملجاز

 ٣٠٠..........................................................................التبادر: العالمة األوىل
 ٣٠٠........................................................................................إشكال الدور

 ٣٠١.............................................................................أجوبة إشكال الدور



  ٤١٥ _______________________________________________عاتالموضو فهرس
ّالعلم ارتكازي وفعيل تفصييل: ّاألول ّ..................................................٣٠١ 
 ٣٠٢...........من حيصل عنده التبادر غري من يعلم بالوضع من التبادر: الثاين
 ٣٠٣.............................................................................إنكار الدور: الثالث

 ٣٠٤.................................................................ّصحة احلمل: العالمة الثانية
 ٣٠٧........................................................................االطراد: العالمة الثالثة

 ٣٠٨.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣١٠.........................................................................حتويل املجاز إىل حقيقة

 ٣١١.........................................................................................حقيقة املجاز
 ٣١١........................................................................ّـ نظرية املجاز اللفظي١
 ٣١١......................................................................... ـ نظرية املجاز العقيل٢

 ٣١٢.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣١٣...............................................................استعامل اللفظ وإرادة اخلاص

 ٣١٤.........................................................................حاالت استعامل اللفظ
 ٣١٦.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٣١٧...............................................................................االشرتاك والرتادف
 ٣١٩.....................................................................معنى االشرتاك والرتادف

 ٣١٩.....................االشرتاك والرتادف وفق نظريتي االعتبار والقرن األكيد
 ٣٢٠.................................................ّاالشرتاك والرتادف وفق نظرية التعهد

 ٣٢١.......................................................................................ّحل اإلشكال
ّتعدد املتعهدين: ّاجلواب األول ّ............................................................٣٢٢ 
 ٣٢٢................................................................ّوحدة املتعهد: اجلواب الثاين
 ٣٢٣..........................................................ّالتعهد املرشوط: اجلواب الثالث
 ٣٢٤.................................................................................ّأضواء عىل النص



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٦
 ٣٢٦........................................................................................تصنيف اللغة

 ٣٢٩.................................................................................ّمعنى مادة الكلمة
 ٣٣٠..............................................................................................التصنيف

ًأوال  ٣٣٠...........................................................................الكلمة البسيطة: ّ
 ٣٣٠..............................................................................ّالكلمة املركبة: ًثانيا
 ٣٣١............................................................................الـهيئة الرتكيبية: ًثالثا

ّاملعاين املستقلة وغري املستقلة ّ................................................................٣٣١ 
 ٣٣٢.............................................................................ّالنسب ناقصة وتامة

 ٣٣٣..............................................................املعنى احلريف واملعنى االسمي
 ٣٣٣.................................................االختالف بني املعنى احلريف واالسمي

 ٣٣٥.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٣٧...............................................املقارنة بني احلروف واألسامء املوازية هلا

 ٣٣٩.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٤٠........................................................................ّتنوع املدلول التصديقي

 ٣٤١..........................املدلول التصديقي وفق نظرية االعتبار والقرن األكيد
 ٣٤٢........................................................................سنخ املدلول التصديقي

ًأوال  ٣٤٢....................................................ّسنخ املدلول التصديقي األول: ّ
 ٣٤٣......................................................سنخ املدلول التصديقي الثاين: ًثانيا

 ٣٤٣...................................................ّاملدلول التصديقي وفق نظرية التعهد
 ٣٤٤...............................................................................................اخلالصة

 ٣٤٤.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٤٥.........................................................ّاملقارنة بني اجلمل التامة والناقصة
 ٣٤٧.........................................................ّالفرق بني اجلملة التامة والناقصة



  ٤١٧ _______________________________________________الموضوعات فهرس
 ٣٤٧...................................الفرق ناشئ من الوضع مبارشة: ّالتفسري األول
 ٣٤٨.............................النسبة االندماجية و غري االندماجية: التفسري الثاين

 ٣٤٩.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٥٠.................................................................ّالدالالت اخلاصة واملشرتكة

 ٣٥١..........................................................ّالدالالت اخلاصة: ّسم األولالق
 ٣٥١.............................................................ّالدالالت العامة: القسم الثاين

 ٣٥٢.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٥٣.........................................................................................األمر والنهي

 ٣٥٣.....................................................................................................األمر
 ٣٥٥.................................................................داللة مادة األمر عىل الطلب

 ٣٥٦.........................................................................ّمعان أخرى ملادة األمر
 ٣٥٧....................................................................الطلب وجويب واستحبايب

 ٣٥٨...................................................ّداللة مادة األمر عىل الطلب الوجويب
 ٣٥٩.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٣٦٢..........................................................................................صيغة األمر
 ٣٦٢.........................................................................................إفعل: صيغة

 ٣٦٤.................................ّاخللط بني املدلول التصوري واملدلول التصديقي
 ٣٦٤......................................................ّصيغة فعل األمر وفق نظرية التعهد

 ٣٦٥.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٦٨................................................ّاملدلول التصديقي اجلدي لصيغة األمر

 ٣٦٩..................................................................األوامر املولوية واإلرشادية



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٨
 ٣٧١.................................داللة صيغة األمر عىل النسبة اإلرسالية الوجوبية

 ٣٧٢.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٧٥................................................................ّصيغ أخرى تدل عىل الطلب

 ٣٧٦.................................................................................ّأضواء عىل النص
 ٣٧٨............................................................................دالالت أخرى لألمر

 ٣٨٠.............جميء صيغة فعل األمر عقيب النهي أو ما حيتمل فيه النهي. ١
 ٣٨١..............................................................ّداللة األمر بالفعل املؤقت. ٢
 ٣٨٤.............................داللة األمر باألمر بيشء عىل األمر بذلك اليشء. ٣

 ٣٨٦.......................................................................األمرخالصة البحث يف 
 ٣٨٦.................................................................................ّأضواء عىل النص

 ٣٨٨....................................................................................................النهي
 ٣٨٩....................................................................تشابه بحث األمر و النهي

 ٣٨٩......................................................ّالنهي طلب الكف أم طلب الرتك؟
 ٣٩٠............................................................................ترجيح أحد املعـنيني
 ٣٩٢...............................................................................ّخمتار السيد الشهيد

 ٣٩٢.................................................ّداللة النهي مادة و صيغة عىل التحريم
 ٣٩٣.................................................................................ّأضواء عىل النص

*  *  * 
 ٣٩٧......................................................................................اآلياتفهرس 
 ٣٩٩.................................................................................األحاديث فهرس
 ٤٠١.....................................................................................لكتابا درمصا

 ٤٠٥..............................................................................املوضوعاتفهرس 


