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)املبادئ( العلم الرابع 

تدوين  بضرورة  االحساس  من  الكتاب،  هذا  تدوين  فكرة  انبثقت  لقد 
)علم( يكون مبثابة رابع علوم )الفقه( و)األصول( و)القواعد الفقهية(.

فكما أن فرز )علم األصول( عن )علم الفقه(، كان هو األوىل مما صنعه 
بعض األعالم، كابن زهرة يف )الغنية( وكصاحب )احلدائق( وكاشف الغطاء 

يف كتابيهما، مثاًل، حيث جعلوا )األصول( مقدمة لكتبهم الفقهية.
هو  كان  والفقه،  األصول  عن  الفقهية(  القواعد  )علم  فرز  أن  وكما 
األوىل، من دجمها فيهما وحبثها فيهما باملناسبة، كما كان عليه القدماء، حتى 
ظهرت أخرياً كتب )القواعد الفقهية( اليت ختصصت يف أمثال قواعد )ال ضرر( 
و)ال حرج( و)اليد( و)القرعة( و)ال تعاد( و)الفراغ( و)التجاوز( و)ما يضمن 
املسلمني(  و)سوق  و)اإلقرار(  و)اإللزام(  و)الطهارة(  و)الصحة(  بصحيحه( 

و)السلطنة( و)امليسور( و)الغرور( و)الفراش( وغريها.



املقدمة

كذلك فإن من األوىل ـ يف النظر القاصر ـ فرز )املبادئ التصورية والتصديقية 
لعلمي الفقه واألصول( عنهما، وحبثها بشكل مستقل؛ ألهميتها البالغة، وألن 
حبثها استطراداً يف الفقه واألصول قد أضاع ـ ولو يف اجلملة ـ حقها))( يف البحث 
مينع  استطراديًا  البحث  بكون  الضاغط  االحساس  فإن  ينبغي؛  كما  والدراسة 
عادة من استيعاب جوانب املسألة وأطرافها، كما كان الشأن يف القواعد الفقهية 
مسائلها،  بني  اعتباري  جامع  ولوجود  كذلك؛  اجلملة  يف  ولو  أيضًا  واألصول 
ولوحدة الغرض يف كافة مسائلها ـ وهو الوصول إىل تصور املوضوع أو احملمول 
التحليلي  اجلزء  من  األعم  والذاتيات))(  الذات  أي  رسومهما،  أو  حبدودهما، 
العقلي، واجلزء اخلارجي، وتصور موضوعات مسائله أو حمموالتها، كذلك، 
وحتديد  العلم،  بغاية  أو  املوضوع،  موضوعية  أو  املوضوع  بوجود  والتصديق 
تفيد  اليت  الرباهني  وهي  سابق  علم  يف  عليها  املربهن  أو  بنفسها  البيِّنة  القضايا 

التصديق بثبوت حمموالت املسائل ملوضوعاتها))( ـ أو غري ذلك مما سيأتي.
والحاصل: الوصول إىل ما يفيد التصور أو التصديق باملوضوع أو احملمول أو 

النسبة، فتأمل.
الكتاب، ومعرفة رأي  مباحث  تتبع  والباحث  الدارس  ولكي ال يصعب على 
أعالم األصول والفقه يف مباحثه ومسائله، استقر الرأي على اختاذ كالم الشيخ 
لعناوين  احملوَر  الرسائل،  من  القطع  مبحث  أول  يف   ، األنصاري  األعظم 
البحوث واملسائل اآلتية أو املنطلق لعدد منها؛ نظراً ألن عدداً من األعالم، حبثوا 
املسائل مبناسبة مفردات كالمه، مصرحني بكونها  من تلك   ولو إمجااًل، عدداً 

))(   أو حق بعضها على األقل.
الذاتي هنا ذاتي باب الكليات وإيساغوجي، ال ذاتي باب الربهان، فإن حبثه يندرج يف  املراد من     )((

املسائل.
))(  أما املسائل فهي )املطاب املربهن عليها بالرباهني( ال نفس )الرباهني( وقد حررنا ذلك يف )املسائل( من 

)رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.



)املبادئ(
العلم الرابع

استطراداً يف األصول تارة، ومعتربين بعضها مبادئ تصورية أو تصديقية، تارة 
أنه  الرغم من  ثالثة، وذلك على  بأن بعضها مسائل أصولية  أخرى، وقائلني 
كان ميكن اعتبار هذا الكتاب، اجمللد األول من مباحث )القطع( كما جرينا عليه 
يف حبث )اخلارج(؛ نظراً ألن غالب عناوين مباحثه قد حبثها َعَلم من األعالم 
أو أكثر، يف أوائل حبث القطع ولو إمجااًل أو إشارة، إال أن درجها يف كتاب 
بعنوان )املبادئ التصورية والتصديقية لعلم األصول( كان هو األوىل للجهات 

األربع اآلنفة الذكر.
أو  التصورية  )املبادئ  من  بعضها  ُيَعّد  الكتاب،  هذا  مسائل  أن  خيفى  وال 
التصديقية( دون ريب، وعلى خمتلف األقوال يف تعريفها ويف تعريف املسائل 
األصولية أو الفقهية، كما يعد بعضها منها، على بعض األقوال، ولذا ُأدِرَجْت 
فيها، وإن كان على بعض األقوال األخرى )مسألة أصولية( أو )مقدمة( أو غري 

ذلك، كما أوضحنا ذلك يف )املبحث األول( اآلتي بإذن اهلل تعاىل.
قسم  وبقي  للبحث،  كمحاور  )املبادئ(  بعض  الكتاب  هذا  يف  انتخبنا  وقد 
تعاىل،  اهلل  يوفقنا  أو  األفاضل،  احملققني  بعض  له  يتصدى  أن  عسى  آخر، 

للكتابة عنه، يف املستقبل، إنه املوفق املستعان.
هذا  تكامل  يف  يسهم  مبا  يتحفونا  أن  والفضالء،  األعالم،  بالعلماء  واألمل 
)العلم( وتطويره، أخذاً وردًا، جرحًا وتعدياًل، إنضاجًا وبلورة، كي يتكامل 

هذا العلم أكثر فأكثر، ويأخذ حقه يف دوائر العلوم االعتبارية املتعارفة.
وعلى أي؛ فإن مباحث الكتاب، تعّد من املوارد الشديدة والكثرية االبتالء، 
أو  مسائل،  واعتبارها  تصنيفها  عن  النظر  قطع  مع  معًا،  واألصولي  للفقيه 

مبادئ، أو مقدمات، أو باالختالف.



املقدمة

الباحث  به  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصًا  جيعله  أن  أسأل  تعاىل  واهلَل 
والطالب، وأن ينفعين به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، 

إنه مسيع جميب.

مرتضى احلسيين الشريازي
دمشق ـ السيدة زينب

احلوزة العلمية الزينبية املقدسة
))4) للهجرة
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أصول حماور البحث

قال الشيخ : )فاعلم إن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي، فإما أن 
حيصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، فإن حصل له الشك فاملرجع فيه...(.))(

عناوين البحوث 
والحديث ميكن أن يقع حول مجلة من )العناوين( و)املفردات( اليت وردت 
يف كالمه ، إضافة إىل عناوين أخرى قد ابتنى عليها البحث، أو قد ابتنى 

عليها كالمه ، مما يرتبط بعنوان الكتاب))( وهي: 
)المكلَّف( وأطرافه الثالثة الالتي يتقوم بها، مبا هو مكلف، أي بوصفه))(، 
و)الشرعي(،  )احلكم(  وهو  و)التكليف(  به(  و)املكلف  )املكلِّف(  وهي 
و)االلتفات(، و)الحاالت الثالثة( العارضة للمكلَّف، وهي )الشك( و)القطع( 
التكاليف،  على  و)الحجج(  أيضًا،  )الوهم(  وهو  ورابعها  بل  و)الظن(، 
الفقه  علمي  خلصوص  والتصديقية(  التصورية  و)المبادئ  بها،  و)المخاَطب( 

واألصول.
وبعبارة أخرى أن احلديث يقع عن كل من:

))(  فرائد األصول )الرسائل( للشيخ األعظم األنصاري أول حبث القطع.
))(  وهو )املبادئ التصورية والتصديقية للفقه واألصول(.

))(  أي تقومه ال يف ذاته، بها، بل يف اتصافه بصفة املكلف.



املدخل
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)التكليف(، و)الحكم( وهو عينه، والفارق النسبة))( فهو كاالجياب والوجوب 
بالذكر كونه أعم من  أقسام احلكم، وخنص منها  البحث يف  يقع  فتأمل، فقد  ـ 
العامة،  التكليف  البحث عن شرائط  )التكليفي( ومن )الوضعي())(، وقد يقع 

وقد جرى البحث عن هذين العنواين يف )املبحث الثالث(.
و)المكلف به( كالصالة والصوم ـ وهما حمور علم الفقه؛ إذ موضوعه فعل 
وحمموله  ـ  وغريها  واحلج  واجلهاد  والصوم  الصالة  ومنه  ـ  ونظائره))(  املكلف 

األحكام اخلمسة.
و)المكلَّف( بالفتح، وسيأتي موقعه من الكتاب.

و)أفعاله( و)حاالته( بالقياس للتكليف من قطع وظن وشك ووهم.
و)شرائط( التكليف و)موانعه(.

و)المخاَطب( بالتكاليف، يف لسان الشارع، آياٍت وروايات، وكذا )املخاَطب( 
يف البحوث األصولية، وسيأتي موقعه من الكتاب أيضًا.

الطرق واألمارات، وهذه هي حمور علم  و)األدلة( عليه، و)الحجج( من: 
األصول، وموضوعه؛ فإن موضوع علم األصول هو )احلجة املشرتكة القريبة يف 
الفقه( على ما نراه، أو )األدلة األربعة بذواتها( كما ارتآه صاحب الفصول، أو 

)األدلة األربعة بوصف الدليلية( كما ارتضاه صاحب القوانني، أو غريها. هذا.
وقد جرى احلديث عن هذا العنوان يف )املبحث الرابع(.

كما أن احلديث يقع حول ما يعد قسيمًا للحكم الشرعي كـ)مبادئ االستنباط( 

))(  فإن َنسبت املصدر ـ أي التكليف ـ للفاعل كان تكليفًا، وإذا نسبته إىل املفعول ـ أي املكلَّف ـ كان 
حكمًا.

))(  تقسيمات احلكم، كثرية، وقد تطرقنا يف هذا الكتاب إىل تقسيمه إىل التكليفي والوضعي، وحتدثنا 
عن )الوضعي( فقط، كما تطرقنا إىل تقسيمه إىل احلكم املولوي واإلرشادي يف كتاب )األوامر املولوية 
كما  ـ  تندرج  وكلها  مستقلة،  أخرى  كتب  أو  رسائل  إىل  فبحاجة  التقسيمات  سائر  وأما  واإلرشادية( 

سنوضحه ـ يف علم )املبادئ( باعتبارها من املبادئ التصورية أو األحكامية.
))(  ملا فصلناه يف موضع آخر من أن موضوع علم الفقه أعم من فعل املكلف.
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كما  وغريهما،  املستنبط(،  كـ)املوضوع  موضوعه،  أنواع  بعض  عن  أو 
سيأتي. هذا.

وقد جرى احلديث عن ذلك يف )املبحث الثاني(.
كما قد يقع احلديث عن )المكلِّف(.

وقد يقع احلديث عن تعريف )املبادئ(، وموضوع علم )املبادئ(، وأنواعها 
من )التصورية والتصديقية واألحكامية())(، وقد جرى احلديث عن هذا العنوان 

يف )املبحث األول(.
كما قد يقع احلديث عن مصاديق املبادئ، فإذا كان البحث عن موضوع 
العلم، وموضوع األصول، وتعريفه، وأنواع املوضوع كاملستنبط والصرف، 

كان ذلك هو حمور احلديث يف )املبحث الثاني(.
إذ  األصول(؛  )علم  عن  فخارج  بالكسر،  )المكلِّف(  عن  احلديث  أما 
هو موضوع علم الكالم فإن موضوعه املبدأ واملعاد، نعم قد يعد من املبادئ 
التصديقية، إال أنه مبدأ عام بعيد، لذا ال ضرورة لبحثه، وكذا عن )التكليف( 
بلحاظ نسبته إىل الفاعل، فإنه شأن من شؤونه، ككونه مقتضى عدله أو لطفه 

أو حكمته أو غري ذلك.
نعم )التكليف( منسوبًا إىل القابل، هو املبحوث عنه يف )الفقه(؛ لكونه عني 

)احلكم( كما سبق.
وأما سائر العناوين، كـ)المكلف به(، فالبحث عنه ـ كالبحث عن احلكم ـ 
بلحاظ أنهما من املبادئ التصورية لعلم األصول أو الفقه؛ نظراً لكونهما جزء 
لّبًا وواقعًا وإن مل يصرح به لفظًا؛ فإن موضوعه هو  موضوع علم األصول 
)األدلة األربعة من حيث الدليلية( أو )احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه( أي على 
فإنه  الدقة  لدى  لكن  مثاًل،  والغش  الربا  أو  والصوم  للصالة  الشرعي  احلكم 

متعلَّق املوضوع ـ فتأمل.

))(  سيأتي بإذن اهلل تعاىل أن املبادئ )األحكامية( مندرجة يف أحد القسمني السابقني.
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املكلفني(  )فعل  موضوعه  فإن  حمموله؛  أو  الفقه  علم  موضوع  وكونهما 
وحمموله )من حيث الوجوب أو اإللزام وما هو قسيمهما، أو من حيث االقتضاء 
والتخيري( أو نظائره، واألول هو املكلف به، والثاني هو )التكليف واحلكم(، 

وأما )املكلَّف( فسيأتي.
املسائل))(ـ وسيأتي  أو  املبادئ  أو  املقدمة  المكلف( فقد تعد من  وأما )حاالت 

بعض الكالم حول ذلك بإذن اهلل تعاىل.
ثم إن )التكليف( قد يقع البحث يف أنه: هل هو خصوص )الشرعي(؟ أم 

يشمل )العقلي( أيضًا؟ وأن )االنصراف( للشرعي، بدوي.. وهكذا.
املراد  أن  باعتبار  )املكلَّف(  إىل  ـ    كالمه  يف  ـ  بقسميه  إرجاعه  وميكن 
بدعوى  الشرعي(  لـ)احلكم  إرجاعه  ميكن  كما  و)العقلي(،  الشرعي(  )املكلف 

مشول احلكم الشرعي للعقلي؛ لقاعدة املالزمة، أو لغريها، كما سيجئ.
ثم هل يراد بـ)التكليف( خصوص اإللزاميني فقط، أو األربعة، أم ما يشمل 
اإلباحة؛ سواء أرجعنا البحث عن )اإلباحة( إىل البحث عن املكلف به، وأنه هل 

)اإلباحة( مكلف به أم ال؟؛ فإن املشكلة هي )عدم الكلفة( وال تندفع بذلك.
لكننا يف غنى عن ذلك؛ إذ الكالم عن )احلكم الشرعي( واإلباحة وقسيماها))( 
حكم، ال أنها عدم حكم، فال حاجة إىل تكلف انطباق )التكليف( أو )املكلف 

به( عليها، ولو بالقول بإرادة )املكلف( إمجااًل.

المكلف أم البالغ؟
وأما )املكلَّف( بالفتح فيبحث عن أنه: هل هو خصوص )البالغ(؟ أم يشمل 

و)الظن(  )القطع(  من  كل  ومعنى  املقدمة،  من  األربعة،  أو  للثالثة  املكلف  حاالت  انقسام  فإن    )((
وقسيماهما، من املبادئ التصورية العامة، وكون )الظن( حجة أو غري حجة، من املسائل، وسيأتي مبا 

فيه من نقاش وحبث.
))(  الندب والكراهة.
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)املميز(؟ فإنه قد كلف بأمور كثرية ومنها: حتريم قتل النفس، عليه، وكذا 
قطع عضوه، أو حتى إيذائه للغري.

وال يخفى إن أخذ )املكلف( يف عنوان التقسيم كما صنع الشيخ ، لعله 
األوىل من أخذ )البالغ( كما صنعه اآلخوند ومن تبعه كالعراقي ما؛ فإن 
البالغ وإن ورد يف الروايات أيضًا، إال أنه أخص من املكلف، والبحث األصولي 
أعم من )احلجج( على البالغ واملميز؛ نظراً لكونه مكلفًا يف اجلملة، ولكون 
خطابات الشارع مطلقًا أو يف اجلملة، أعم، كما أن هنالك أحكامًا عديدة، 

أشارت الروايات الشريفة إىل تعلقها باملميز، وتفصيله يف موضع آخر. هذا.
وقد جرى احلديث عن هذا العنوان يف )املبحث اخلامس(.

)المكلف(: المجتهد أم العامي؟
 وهل يراد به: خصوص )المجتهد(، أو األعم منه ومن )العامي(؟ أو يراد به 
غري )اجملتهد واملقلد( أيضًا؟ كالولي والوصي والوكيل، فـ)إذا التفت إىل حكم 

شرعي( أي متعلق به، أو مبقلده، أو مبن يرتبط به احلكم بوجٍه.
له واقع... من غري فرق بني   يف األصول: )احلكم  الوالد  السيد  قال 
أن يكون لنفسه أو ملقلده أو ملن يرتبط به، كالولي أو الوصي والوكيل؛ حيث 
يستصحب مثاًل عدم إتيان مورثه مبا وجب عليه، من الصالة، فيقضيها الولد 
أواًل  للمورِّث  )حكم(  فهو  السداد())(،  من  خال  له  ذكرهم  فعدم  األكرب، 

وبالذات، ثم للوارث.
ال يقال: الولي والوصي والوكيل، إما جمتهد أو مقلد؟

))(   األصول: ج)، ص7، أول حبث القطع.
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إذ يجاب: باختالف احليثية.))(
ونضيف: )املأمور( باألمر باملعروف والنهي عن املنكر))( فإنه )شخص ثالث( 
يرتبط به التكليف بوجه، ال من جهة كونه جمتهداً أو مقلداً أو وصيًا وشبهه، بل 
من جهة توجه األمر إليه، باألمر )باملعروف املتعلق بالغري( أو النهي عن )املنكر 
الصادر من الغري(، أي من جهة كونه مسؤواًل عن الغري؛ لقوله صلوات اهلل عليه 

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.
وفيه: أن )األمر())( حكم اآلمر، وإن كان متعلَّقه ما يرتبط باملأمورـ  فتأمل.)4(
إما  منهما  وكل  مقلد،  أو  جمتهد  إما  )املكلف(  آخر:  بوجه  تقسم  أن  ولك 

وصي أو وكيل أو ولي بوجه من الوجوه))(، أو ال.))(
أو: وكل منهما، قد يالحظ تكليفه بالنسبة ألعماله، ـ وهذا شامل للمجتهد 
ـ  غريه  ألعمال  بالنسبة  يالحظ  وقد  ـ  بأنفسهما  تكليفهما  لوحظ  فيما  واملقلد، 

فاجملتهد ألعمال مقلده وغريه)7(، واملقلد ألعمال موكله ومن وصاه وشبههما.
وهناك وجوه أخرى تظهر بالتأمل. هذا.

وقد جرى احلديث عن هذا العنوان يف )املبحث السادس(.

))(  أي املكلف، مبا هو جمتهد، لو التفت... أو املكلف، مبا هو مقلد، لو التفت... أو املكلف، مبا هو 
وصي، لو التفت... فإنه ليس حليثية كونه جمتهداً أو مقلدًا، دخل، بل حليثية وصايته املدخلية، إضافة إىل 

أن التثليث يف تقسيم الوالد بلحاظ )احلكم( ال املكلف فال وجه لإلشكال.
))(  أي املكلف، مبا هو مأمور باألمر باملعروف، أو مبا هو مسؤول عن رعيته، لو التفت.

))(  أي وجوبه.
)4(  إذ )اآلمر( كـ)الوصّي( فإن )حكمه( فرع حكم )املأمور( و)املوصي(، فهنا حكمان مرتتبان؛ فألن 

الشخص اآلخر، حرم عليه )الربا( وجب عليك )نهيه عن املنكر(.
))(   ليشمل األمر باملعروف، فإنها والية بوجٍه ما.

))(   والفرق أن هذا الوجه، طولي وسابقه عرضي.
)7(  أي موكله وشبهه.
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تسلسل العناوين
ثم إنه كان األوىل أن يقال )فإما أن حيصل له القطع أو الظن أو الشك(؛ وال 
وجه لالبتداء بالشك ثم القطع ثم الظن؛ وذلك ألشرفية القطع))( من الظن؛ 
القطع طريق  أن  األشرفية واضح، ويؤكده  الشك. ووجه  الظن من  وأشرفية 
بذلك  عرب  كما  ـ  أبداً))(  بطريق  ليس  و)الشك(  ناقص،  طريق  والظن  تام))( 
األصبهاني ، إضافة إىل أن تسلسل حبوث الرسائل يف منت الكتاب كله، هو 
حسب تسلسل األشرفية؛ إذ قد ابتدأ باملقصد األول وهو القطع، ثم املقصد 
من  فكان  الطبع،  الوضع  فوافق  الشك،  الثالث:  املقصد  ثم  الظن،  الثاني: 
اجلدير أن يكون مدخل املباحث وتقسيمه األولي، على حسب الطبع والوضع.

الفارق الذاتي بين القطع والظن والشك
وعلى أي تقدير، فإن )األول()4( حجة مطلقًا على مبنى املشهور من ذاتية 
احلجية للقطع، أما على ما نراه، من عدم الذاتية للقطع بل للعلم، فإنه كذلك))( 
على حسب بعض معانيها، وهو )احلجة( مبعنى ما حيتج به املوىل على عبده 
أو العكس، ومبعنى )املنجزية واملعذرية( دون معنى الكاشفية والطريقية، وقد 
حررنا يف )مباحث األصول ـ القطع( ذلك وأوضحنا أن )القطع( غري املصيب 
الوصول(  )املعذر( هو )عدم  فإن  واملعذرية،  املنجزية   ليس حجة حتى مبعنى 

))(  وعلى ما صرنا إليه فينبغي أن يقال: ألشرفية )العلم( ال القطع األعم منه ومن اجلهل املركب وقد 
فصلنا ذلك يف )مباحث األصول ـ القطع(.

))(   سيأتي أن )العلم( طريق تام وأنه األشرف مطلقًا، وأما )القطع( األعم من اجلهل املركب، فال، 
إال يف ضمن أحد فرديه.

))(  املراد بـ)الشك( الذي ليس بطريق أبداً هو جمموع طرفيه، كليهما، دون أحدهما فإنه طريق ناقص، 
وهو وهم وليس شكًا، كما أوضحناه يف موضع آخر.

)4(  أي القطع.
))(  أي حجة.
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مبعنى صحة  ليس حبجة حتى  بل  فقط،  )احلجة(  )العلم( هو  بل  )القطع(،  ال 
اإلحتجاج؛ إذ ال حيتج به املوىل على عبده؛ لفرض خطأه، فقد طابق مقصوده، 
فال وجه لعقابه على خمالفة قطعه، املطابق ثبوتًا ملراده، إال من باب التجري، كما 
ال حيتج العبد على مواله، به، بل حيتج بقصوره؛ إذ لو كان مقصراً يف املقدمات 

ـ أي مقدمات القطع ـ ملا نفعه قطعه، فتأمل.
والثاني: صاحل للحجية، وقد اعتربه الشارع والعقالء كذلك يف مواطن كثرية.
ال  الطرفني،  اسم جملموع  هو  إذ  مبا هو شك،  أصاًل  له  والثالث: ال حجية 
أو جعل  النقيضني حجة،  وإال جلعل  ميكن جعله حجة،  فال  فقط،  ألحدهما 
حجة على النقيضني، نعم أحد طرفيه، كمطلق الوهم، صاحل لالحتجاج، يف 
باب اإلطاعة، وغريه، يف اجلملة، كما أنه )كاشف( ناقص))(، وميكن اعتباره 
ـ وإن كان ضعيفًا ـ منجزًا، وإنشاء لزوم إتباعه، كأن يقول املوىل كلما شككت 
يف الوجوب واحلرمة، فالتزم جانب احلرمة مثاًل، أو كلما شككت يف الوجوب 
واإلباحة، فاحتط، أو يقول: فإن جانب احلرمة أو الوجوب منجز، على تقدير 
إصابته؛ وذلك لعلم املوىل مثاًل بأن غالب موارد شك هذا العبد ـ أو العبيد ـ بني 
الوجوب واإلباحة ـ مثاًل ـ هي مما أوجب فيها الفعل وقد سرته ضياع األدلة، أو 

املدلِّسون الذين حّولوا كثرياً من الواجبات إىل مباحات مثاًل.
كما أن أحد طريف الشك))( ـ وكذا مطلق الوهم ـ ميكن أن يعد )حجة( باملعنى 
املنطقي أيضًا ـ وهو الذي ارتضاه الشيخ  ملعنى احلجة يف حبث القطع ـ لصحة 
وقوعه )أوسَط( يف القياس كـ)هذا العمل من ما حيتمل وجوبه))(، وكل ما احتمل 
 وجوبه، كان جمرى الرباءة، أو لزم االحتياط فيه ـ إذا كان من الشؤون اخلطرية)4( 

))(  بنسبة مخسني باملائة.
))(  وال خيفى أن أحد طرفيه، يسمى الوهم، لو لوحظ مبفرده.

))(  أو موهوم وجوبه، أو مشكوك وجوبه.
)4(  كاحتمال كون حفظ حياة املوىل، منوطة به.
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ـ  االحتياط  أو  للرباءة  فهذا جمرى  ـ  اإلطاعة عقاًل  باب  مطلقًا على مسلك  أو 
حسب املبنيني ـ( وكـ)وكل ما احتمل وجوبه، وجب الفحص عنه يف الشبهات 
احلكمية ـ أو حتى املوضوعية يف غري مثل الطهارة والنجاسة، على رأي بعض 
الفقهاء ـ( فللموىل أن )حيتج( على عبده لو مل يفحص واقتحم، بأنه )احتمل( 

ولو وهمًا فِلَم مَلْ يفحص؟
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حمور املباحث: 

املكلَّف أو التكليف أو احلجة عليه؟

ما هو مصّب مباحث األصول والفقه؟
حيث إنه قد سبق أنه توجد يف كل )تكليف( أمور، منها:

ـ  )املكلَّف( و)املكلِّف( و)التكليف())( و)احلجة( عليه أو )الدليل(، وأنه 
أي التكليفـ  يتوقف على بعضها ثبوتًا، وعلى بعضها إثباتًاـ  يف مرحلة تنجزه))( 
)األصول(  ملباحث  واملدخل  املنطلق  منها هو  أن جيعل كل واحد  فإنه ميكن  ـ 
و)الفقه(، وقد يكون بعضها موضوعًا))(، فهو مبدأ تصوري، وقد يعد مبدءاً 

تصديقيًا.

المحور األول: المكلَّف
أما األول فهو ما صنعه الشيخ األعظم  حيث قال: )اعلم أن املكلَّف إذا 

التفت إىل حكم شرعي...(.
لكن الظاهر أن البحث عن املكلَّف وحاالته النفسية وصفاته، ولو كانت 
بالقياس للحكم الشرعي، يعّد من )املبادئ التصديقية( لعلم األصول، وينبغي 

أن يبحث عنه يف علم سابق، كعلم الكالم.

هي  املتعلقات  فإن  البحث،  حمور  كونه  عن  ألبعديته  نذكره  ومل  به(.  )املأمور  وهو  ومتعلَّقه،    )((
موضوعات املسائل وكل منها خاص ببابه، وإن أمكن جعل العنوان اإلنتزاعي وهو )املكلف به( حمورًا.
))(  فإن التكليف يتقوم باملكلِّف واملكلَّف ـ يف ظرفه ـ ثبوتًا، وأما )احلجة( عليه فإن )تنجز( التكليف 

يتوقف عليها، أي استحقاق العقاب باملخالفة، ال أصل التكليف؛ وإال للزم الدور.
))(  كـ)احلجة يف الفقه( فإنه موضوع األصول على رأي السيد الربوجردي قدس سره.
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نعم على ما حررناه يف حمله))( فإن )املبادئ التصديقية( تعد من أجزاء العلوم، 
بل على العدم، يصح أيضًا االعتماد عليها يف العلم الالحق.

المحور الثاني: المكلِّف
إليه  إما أن جيعل  املكلِّف حبكم شرعي،  أن  يقال: )اعلم  فبأن  الثاني،  وأما 
طريقًا تامًا، أو ناقصًا أو ال يقيم طريقًا عليه( أو )إما أن يقيم عليه حجة، أو ال(؟ 

أو )إما أن يشرتط )العلم أو العلمي( مثاًل يف تنجز تكاليفه، أو ال(.))(
لكن هذا هو األنسب بعلم الكالم، دون األصول أو الفقه، فإنه الباحث عن 

)املبدأ( جل امسه، و)أحواله وأفعاله(.

المحور الثالث: التكليف
انتخبه  ما  فهو  )احلكم(  أو  )التكليف(  هو  املصب  جعل  وهو  الثالث:  وأما 
السيد الوالد  حيث بدأ حبث القطع بـ)احلكم له واقع، قد يكشفه اإلنسان وقد 
ال يكشفه..(. وعليه ينبغي أن يقال: )اعلم أن احلكم الشرعي، إذا التفت إليه 
املكلف، فإما...( أو )احلكم الشرعي، إما أن تقوم عليه احلجة أو ال( لكن لعله 
األنسب بعلم الفقه؛ فإنه الباحث عن أحكام أفعال املكلفني وغريها))( تكليفية 

كانت أو وضعية فتأمل.)4( 

المحور الرابع: الحجة

))(  يف املبحث األول، ويف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
))(  كأن يعترب حتى االحتمال منجزاً لتكاليفه.

))(  أي غري األفعال، كأحكام الذوات كـ)الكعب جنس( و)املرتد تبني زوجته(.
)4(   إذ ليس البحث عن حكم املكلف من حيث االقتضاء أو التخيري مثاًل، بل من حيث قيام احلجة عليه 

أو ال، وهو بهذا اللحاظ حمط نظر األصولي.
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وأما الرابع فإنه قد يقال: األوفق بـ)األصول( جعل )الدليل( و)احلجة( هو 
احملور بأن يقال )اعلم أن »الدليل« أو »احلجة« على احلكم الشرعي، قد يكون 
قطعيًا، وقد يكون ظنيًا بالظن املعترب، وقد ال يكون(، أو )قد يكون قطعيًا، 
أو ظنيًا، أو مشكوكًا فيه( أو )إما أن يكون طريقًا تامًا، أو مما حيتج به لذاته، 
أو ناقصًا ومما حيتج به بعد اعتبار الشارع له، أو ال يكون طريقًا وال مما حيتج به 

لدى الشارع، كالقياس(.
وذلك هو املنسجم مع موضوع علم األصول، ومع تعريفه، وذلك سواء 
صرنا إىل أن )احلجة( هي )الكاشف عن احلكم( أم هي )املنجز واملعذر( أم هي 
)األوسط يف القياس( أم هي )ما حيتج به املوىل على عبده، وبالعكس( أم هي 

)ما يلزم إّتباعه( أم غري ذلك من التعاريف املختلفة للحجة واملباني حوهلا.
فمصب مباحث األصول هو )احلجة( وهي ذات تعلق بـ)املكلَّف( ـ لكونها 

حجة عليه ـ كما هلا تعلق بـ)احلكم( لكونها الطريق إليه أو املنجز له.
وهذه األربعة جمتمعة يف قوله تعاىل ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ﴾))) و﴿
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ   ﴾))) فإن اهلل تعاىل هو )املكلِّف(، و﴿ ٿ﴾ هي 
)يكلف(  فإن  )التكليف())(؛  هو   ﴾ ژ  ژڑ    ﴿ أو  و﴿  ٹ﴾  )املكلَّف(، 

متعد إىل مفعولني)4( ومتضمن هلما: التكليف واملكلَّف.
وأنه   ﴾ ژڑ   ژ    ﴿ يف  املوصول  من  املراد  آخر،  حبث  يف  فصلنا  وقد 

)التكليف( أو األعم منه ومن )الذات( و)الفعل(.
كما فصلنا أن ﴿ ژ  ژڑ  ﴾ قد يراد به )ما آتاها قدرته( فتكون اآلية إشارة 

))(   الطالق: 7.
))(   األنعام: ))).

))(  أي ال يكلف اهلل نفسًا إال تكليفًا يسعها.
)4(  املفعول األول )نفسًا( واملفعول الثاني )حكمًا(، وميكن عكسه، إال أن مقتضى الطبع هو األول.
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لعامل الثبوت، وكون القدرة من الشرائط العامة للتكليف، فلو مل يؤِت القدرة 
فال تكليف إنشاًء وفعليًة.

وقد يراد به )ما آتاها علمه( فتكون إشارة لعامل اإلثبات، ويكون مفادها 
مفاد حديث الرفع، فلو مل يؤِت العلم فال تنجز للتكليف.

كما حيتمل إرادة األعم منهما، وعلى التقديرين األخريين، فاآلية مشرية 
للدليل على التكليف أيضًا، وهو موضوع علم األصول.

التكليف وحتققه،  ثبوت  بنفسها حجة ودليل على  الشريفة  اآلية  أن  كما 
وعلى بعض شرائطه العامة.

علم  ملوضوع  املتعلَّق  هما  و)املكلَّف(  )التكليف(  فإن  تقدير،  أي  وعلى 
األصول.))(

التكليف،  بعهدته  واجملعول  )املخاَطب(،  أنه  )األول(  من وجوه  إن  ثم   
ومن وجوه )الثالث( أنه )اجملعول بالعهدة( وأنه )املقصود بالذات، من البحوث(.

هل محور الفقه: )المكلف( ومحور األصول )الحكم(؟
والحق أن الفقه حموره )التكليف(، واألصول حموره )الدليل على التكليف( 
أي مصبهما؛ إذ يبحث يف الفقه عن وجوب كذا وحرمة كذا، ويف األصول عن 

األدلة املشرتكة العامة عليها.
لعلم  املوضوعي  احملور  هو  التكليف  على  احلجة  أو  الدليل  أن  خيفى  وال 
األصول، أما )التكليف واحلكم( فهو احملور احملمولي لعلم الفقه؛ فإن موضوعه 

))(  فإن موضوعه على ما صرنا إليه )احلجة  املشرتكة القريبة يف الفقه( واحلجة تتعلق بهما معًا، إذ يقال: 
احلجة على املكلف، على حكمه الشرعي، أو فقل )الدليل للمكلف على احلكم الشرعي(، بل األمر 

كذلك حتى على رأي صاحب الفصول والقوانني، يف موضوع علم األصول.



حمور املباحث

((

)فعل املكلف( أو األعم منه ومن ذات املكلف وغريهما.
وقد يقال: لعل األوفق))( )بالفقه( جعل )املكلف( هو احملور )وهو ما صنعه 
مقدميته  بلحاظ  ولعله  األصول،  مدخل  يف  احملور  املكلف،  جعل  إذ  الشيخ 
للفقه، أو بلحاظ كون املكلف هو خماطب األدلة الشرعية، وهو طرف خطاب 
ما صنعه  )وهو  احملور،  هو  )احلكم(  جعل  )باألصول(  و  والفقيه(  األصولي 
باحثًا عن  الغائية لألصول، وكون األصول  العلة  بلحاظ كونه  الوالد، ولعله 

األدلة على احلكم؛ ولوجوه أخرى ستأتي(.
وأما وجه األوفقية:

ألنه يبحث يف )الفقه( عن )املكلَّف( من حيث أحكامه الشرعية، أو فقل 
)فعل املكلف())( من جهتها؛ فإنه موضوع علم الفقه))(، وقد بّينا يف موضع 

آخر أن موضوع الفقه، أعم.)4(
)بوصف  أو  بذواتها(  األربعة  )األدلة  هو  األصول  علم  )موضوع(  وألن 
دليليتها( أو هو )احلجة())( ومتعلق هذه هو )احلكم(؛ فإن )األدلة( أدلة على 

)احلكم(، وكذا )احلجة(. 
وسيأتي؛  سبق  مما  تظهر  أخرى  واعتبارات  لوجوه  العكس؛  ميكن  لكنه 
فإن األدلة األربعة أدلة على املكلف، و)الفقه( باحث عن األعراض الذاتية له 

وألفعاله، وهي )األحكام(.
األحكام  الستنباط  املمهدة  القواعد  عن  فيه  يبحث  )ما  هو  تعريفه  وألن 
طريق  يف  تقع  أن  ميكن  اليت  )القواعد  أو  القدماء،  تعريف  حسب  الشرعية( 

الفقه واآلخر  أقول: ذلك األوفق، لو الحظنا )املكلف( و)احلكم( وأردنا جعل أحدهما حمور    )((
حمور األصول وإال فإن األوفق هو ما ذكرناه يف )واحلق(.

))(   فقد وقع )املكلف( مضافًا إليه للموضوع.
))(   قال يف املنظومة:        )موضوعه فعل مكلفينا           غايته الفوز بِعلِّييِّنا(.

)4(  فقد يقع )املكلف( موضوعًا، أو بعض املقوالت األخرى.
))(  وقد فصلنا احلديث عن موضوع علم األصول يف موضع آخر.



املدخل

(4

 ، العمل( كما ذكره اآلخوند  الفقيه يف مقام  إليها  ينتهي  اليت  أو  االستنباط 
ومتعلق )القواعد( أو مؤداها هو )احلكم(.))(

األنسب جبعله  كان  )احلكم(  وبالذات  أواًل  )القواعد(  كان مصب  وحيث 
احملور لألصول))(؛ فإن حديث األدلة األربعة عن )احلكم الشرعي( إما مباشرة 

اْلَمْيَتُة﴾ و﴿ ڻ    ۀ     ۀ   َعَلْيُكُم  فقليله حرام( و﴿ُحرَِّمْت  كـ)ما أسكر كثريه 
ہ  ہ  ہ    ہ﴾)))، أو بتوسط توجيه اخلطاب )للمكلف(؛ فإنه 

ۆ   )﴿ۆ     تعاىل:  كقوله  األفعال(،  من  )بفعل  )التكليف(  من  عليه  ما  بلحاظ 
و﴿ٺ  ٿ  ٿ     (((﴾ و﴿ڤ   ڦ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ﴾))) 

ٿ﴾)))).)))  
نعم قد يكون )التكليف( أحيانًا )بصفة من الصفات( كـ﴿ائ  ائ  
ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴾))) فإن )الصرب( صفة نفسية، ثم تتجلى 

على اجلوارح، و)الصابر( َمن يتصف بـ)حبس النفس عن إظهار اجلزع()9( وهي 
حالة باطنية و﴿چ   چ  چ  ڇ﴾)1))، فإن معناها ﴿چ   چ  چ﴾ 

))(  والوظيفة، إال أن ترجع إليه.
الفقه  علم  حممول  بنفسه  فإنه  األصول،  موضوع  متعلق  )احلكم(  كان  لو  إذ  واضح،  تأمل  وفيه    )((

وعرضه الذاتي، فهو أقرب إليه.
))(   النساء: )0).

)4(  النساء: 8).
))(  اإلسراء: 78.
))(  املؤمنون: 4.

)7(  اللف والنشر مرتب فإن االثنني األوليني مثال لـ)مباشرة( واألخريتني مثال لـ)أو بتوسط(.
)8(  آل عمران: 00).

)9(  جممع البحرين مادة صرب، وقال: )وعن بعض األعالم )الصرب: حبس النفس على املكروه امتثااًل 
ألمر اهلل تعاىل((.

)0)(   النساء: ))).



حمور املباحث

((

يف الظاهر ﴿ڇ﴾ إميانًا قلبيًا واقعيًا ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 
ڈ  ژژ  ﴾))) و«﴿چ   چچ﴾ بألسنتهم وظاهرهم ﴿ چ﴾ بقلوبكم 

وباطنكم«.)))
أيضًا،  بها  التكليف  فإن  األفعال؛  إىل  تعود  هذه  أمثال  إن  يقال:  وقد 
بل مطلق التكليف بالصفة، يعود للتكليف بالفعل؛ ألنها غري مقدورة، وهو  
بنظر  بـ)املساحمة(  واملراد  عليها،  التكليف  إطالق  مساحمة  صح  وإن  املقدور، 
العقل والدقة، وليس العرف؛ ولذا مل يكن التكليف بالصفة جمازيًا، عندهم 

كقوله )كن حليمًا( أو )راضيًا بقضاء اهلل( أو ما أشبه.
من  حقيقي،  به  فالتكليف  مقدور،  بالواسطة  املقدور  أن  احلق  لكن 
التكليف  فليس  مقدماته،  من  باألفعال  التكليف  إىل  إرجاعه  إىل  حاجة  غري 
يعين  بل  الصرب،  على  يدل  فعاًل  أو  الصابرين  فعل  افعلوا  يعين  بـ)اصربوا( 
)حتلوا( بهذه الصفة، ولعل الظاهر إفادته األعم))( أو خيتلف حبسب اختالف 

ل للغرض، وعلى أي فإن ذلك ال يضر باملقصود. املوارد نظراً ملا هو احملصِّ
فإن اجلامع هو أن احملور هو )احلكم( و)التكليف( سواء تعلق بفعل أم 
بصفة، وهو املقصد والغاية لعلم األصول، و)احلجة( أو )األدلة األربعة( هي 

الطريق هلذه الغاية واملوِصل أو الكاشف؛ إذ ال موضوعية هلا كما ال خيفى.

تنبيه وتحقيق:
أن )احلكم الشرعي( هو املقصود واملطلوب، يف كال علمي الفقه واألصول، 
إال أنه من حيث قيام الدليل عليه، يكون هو حمط نظر األصولي، ومن حيث 

))(   تفسري تبيني القرآن: ص))).
))(   تفسري الصايف: ج)، ص)7).

))(   فاصربوا يعين حتلوا بصفة الصرب وافعلوا فعل الصابرين.



املدخل

((

تعلقه باملكلف، يكون حمط نظر الفقيه، فهو متعلَّق موضوع علم األصول، وهو 
من األعراض الذاتية ملوضوع علم الفقه.

وجه آخر لعدول )األصول( عن )المكلف( إلى )الحكم(
ثم إن السبب اآلخر الذي دعا السيد الوالد  للتحول من حمور )املكلف( إىل 
حمور )احلكم( هو: بيان )اجلامع( والقاسم املشرتك بني احملور الذي اعتمده الشيخ 
وأتباعه قدست أسرارهم، وهو )القطع والظن والشك( واحملور الذي اعتمده 
األصبهاني والربوجردي ما، وهو )الطريق التام والناقص والالطريق( أو 
)احلجة والالحجة( فإن كال احملورين يبحث عن املوِصل لـ)احلكم( أو الكاشف 
الطريق  هما  واحملوران  بالذات،  واملطلوب  األول  املقصد  وهو  وعدمه،  عنه، 
إليه))(، ولذا قال: )احلكم له واقع قد يكشفه اإلنسان وقد ال يكشفه ... فإذا 
أو شكًا، وإذا لوحظ  أو ظنًا  قطعًا  فقد يكون  النفسية  احلالة  بالنسبة إىل  لوحظ 

بالنسبة إىل احلجة أو الالحجة كانت األقسام اثنني..(.))(
والحاصل: أن )احلكم( ثبوتي واحملوران اآلخران))(، إثباتيان، موِصالن له، 
فيصلح جامعًا، بأن يقال )اعلم أن احلكم الشرعي إما أن تقوم عليه احلجة أو ال، 
أو إما أن حيصل به العلم أو الظن أو الشك( بدل )اعلم أن املكلف إذا التفت... 
فإما أن حيصل له الشك به أو القطع أو الظن( أو )إن الطريق إىل احلكم الشرعي 
إما طريق تام أو ناقص أو ال طريق...(، وإن صح هذا أيضًا)4(، لكن ذاك هو 

األقرب.

))(  تكوينًا أو تشريعًا.
))(  األصول: ج)، ص7 أول حبث القطع.

))(  أي العلم وقسيماه، والطريق التام وقسيماه.
)4(   بأن يقال )فإما أن يقوم له عليه طريق تام..(
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املبحث الأول
مبادئ العلوم وأجزاؤها

البناء 
الداخلي 
للعلوم 

((

البناء الداخلي للعلوم
اعلم أن كافة الكتب العلمية))( ينبغي أن تتألف من:

أ ـ )مقدمة( 
ب ـ )مبادئ تصورية( 

ج ـ )مبادئ تصديقية( ويندرج فيهما: 
الكلي  احتاد  معه  تتحد  اليت  وهي  مسائله(  و)موضوعات  العلم(  )موضوع 
علم..  كل  موضوع  )إن  قال  ـ    اآلخوند  رأي  على  ـ  أفراده  مع  الطبيعي 
هو نفس موضوعات مسائله عينًا، وما يتحد معها خارجًا، وإن كان يغايرها 

مفهومًا، تغاير الكلي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده(.))(
لكن احلق أن موضوعات املسائل، أعم؛ فإن موضوع املسألة، قد يكون 
نفس موضوع العلم؛ وقد يكون جزءه، وقد يكون جزئية، وقد يكون عرضًا 
يف  تعاىل  اهلل  بإذن  تفصيله  وسيأتي  ـ  العارض  عارض  يكون  وقد  له،  ذاتيًا 

)املسائل(.
بأجزائها  وتعريفها،  أي: حتديدها  اجلملة)4(  كذلك))(، يف  و)المحموالت( 
املوضوع  هي  كونها  وإثبات  بل  وجودها،  على  الرباهني  وإقامة  وجزئياتها، 

للعلم، وغري ذلك مما سيأتي.

))(  ومنها كتب األصول والفقه.
))(  كفاية األصول: املقدمة، والوصول إىل كفاية األصول: ج)، ص))-4).

هو  وحمموهلا  )الكلمة(،  هو  مثاًل  النحو  علم  فموضوع  املسائل،  العلم وحمموالت  أي حممول    )((
)من حيث اإلعراب والبناء( وموضوع إحدى مسائله )الفاعل( وحمموله )مرفوع( ويف كليهما قد احتد 
موضوع العلم مع موضوع مسائله، وحمموله مع حمموهلا، إحتاد الكلي الطبيعي مع أفراده ـ وستأتي 

أمثلة غريه.
والبحث عن معاني األربعة: )مبدأ تصوري(، وعن وجودها، وما أشبه مما سيأتي، )مبدأ تصديقي(.

)4(  لدفع توهم الشمول إلثبات احملموالت للموضوعات؛ فإنها مسائل وليست مبادئ تصديقية.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

((

موضوع العلم وموضوع المسألة، وتعريفهما، مقدمة أم مبدأ؟
وقد يقال: إن حتديد )موضوع العلم( وتعريفه))( وإقامة الدليل على كونه هو 

املوضوع، وعلى وجوده وحتققه خارجًا، يعد من )املقدمة(.
وأما حتديد )موضوع املسألة( وتعريفها.. اخل فإنه يعد من )املبادئ التصورية 

أو التصديقية(.
واألول، مثل تعريف علم األصول بأنه: )األدلة األربعة مبا هي( كما ذهب 
إليه صاحب الفصول، أو )من حيث الدليلية( كما ذهب إليه صاحب القوانني أو 
)احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه( كما ارتضيناه، و)إثبات( أن أحدها هو املوضوع 
اعتربنا  فلو  الذاتية(  عوارضه  عن  فيه  يبحث  ما  العلم  موضوع  بـ)أن  )رّده(  أو 
موضوعه هو )األدلة األربعة من حيث الدليلية( للزم خروج أكثر مسائل )األصول( 
عنه؛ لكونها حبثًا عن ثبوت الدليل ووجوده عندئٍذ، ال عن عوارضه... إىل غري 
ذلك مما ذكر عند التطرق لتعريف صاحيب القوانني والفصول، ملوضوع األصول.

التصديقية(  أو  التصورية  )املبادئ  من  كله))(  ذلك  اعتبار  األظهر:  لكن 
العلم(  لـ)مسائل  التصديقية(  أو  التصورية  )املبادئ  قبال  يف  نفسه،  لـ)العلم( 
كتحديد )موضوع املسألة، وتعريفها( مما يفيد )تصورها(، وإقامة الربهان على 

كونها املوضوع، وعلى حتققها، مما يفيد )التصديق(.
وعلى هذا تنحصر )املقدمة( يف )ما ال يتوقف عليه الشروع يف العلم، إمجااًل())( 
اخل،  وتطوره...  التارخيية  وحركته  واضعه؟  هو  ومن  العلم:  تاريخ  )بيان  كـ: 
وتاريخ استقالله عن )العلم األم(، و)املصادر( اليت اعتمد عليها املؤلف، وما 

))(  كما هو صريح احملقق االصفهاني قدس سره يف )حبوث يف األصول(.
))(  على تأمل يف األخري؛ بلحاظ أن إقامة الدليل على حتقق موضوع العلم ـ ال املسألة ـ يعد من املقدمة، 

ومما يبحث يف علم سابق ـ فتأمل. وحتقيقه سيأتي بإذن اهلل تعاىل.
))(  مع قيد )كونها ذات فائدة( وهذا هو التعريف الذي ارتأيناه لـ)املقدمة( على عكس تعريف املشهور هلا. 



املبحث الأول
مبادئ العلوم وأجزاؤها

البناء 
الداخلي 
للعلوم 

((

أشبه ذلك ـ فتأمل.))(
نعم: ذهب السيد الوالد يف )األصول( إىل )ال وجه لعّد »املوضوع« يف قبال 
املسائل، حيث جعل القدماء أجزاء العلم ثالثة: موضوع العلم، واملسائل، 
واملبادئ؛ وإال كان الالزم عّد حممول العلم )أي اجلامع بني حمموالت املسائل( 
من األجزاء أيضًا، باإلضافة إىل التكرار( وذلك بعد أن ارتأى )ومما تقدم ظهر: 
أن العلم عبارة عن )املسائل الدخيلة يف غرض واحد اعتباري، وأن ما يسمى 
مبوضوع العلم، ليس إال اجلامع بني موضوعات تلك املسائل())(، والظاهر أن 
)املسائل الدخيلة يف غرض واحد اعتباري( هي جزء العلم؛ فإنه يتكون منها 
ومن سائر املكونات، كما أشرنا له هنا، وسيظهر يف مطاوي هذا الكتاب بإذن 
اهلل تعاىل كما أننا اعتربنا )موضوع العلم( من )املبادئ( وإن كان جزء )املسائل( 

إلنطباق ضابطها عليه؛ فإن )االعتبار( يوجب )املقابلة(، فتأمل.
د ـ و)مبادئ أحكامية( وإن كان الظاهر عودها للتصورية أو التصديقية.

ه ـ و)مسائل(، واحلديث عنها طويل، وسيأتي بعض الكالم عنها بإذن اهلل 
تعاىل.

ـ و)أدلة( باملعنى األخص، بناء على عدم اندراجها يف )املبادئ التصديقية(،   و 
وسيأتي، كما سيأتي أن )األدلة( تعد جزًء من )املسائل( إذا كانت دلياًل على 
املسألة، بعد تعميم )املسألة( إىل ما يشمل الربهان عليها، وإال ستكون قسيمًا 

للمسألة و)جزًء( آخر من )أجزاء العلوم(.
ز ـ و)هوامش(؛ فإنها تعد جزء الكتاب دون ريب، إمنا الكالم يف عدها جزء 

العلم، وسيأتي.

))(   وقد يعد بعضها من )املدخل( ـ على رأي ـ وسيأتي.
))(   األصول: ج)، ص9-8.
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ح ـ و)خاتمة(.))( 
هي  )األوىل())(  عدا  ما  أن  كما  العلمية(  الكتب  )أجزاء  بأمجعها  وهي 
أجزاء العلم والصناعة أيضًا، فإنها )مقدمة العلم( فهي غريه، وإن كانت )جزء 

الكتاب(، وقد تلحق بها )اخلامتة(، فتأمل.))(

مناقشة رأي ابن سينا والكاتبي
وخصوصًا  ـ  الصناعات  من  واحد  لكل  )أن  من  )الشفاء(  يف  ذكره  ما  وأما 

النظرية ـ مبادئ، وموضوعات، ومسائل(.)4(
فريد عليه أواًل: أنه غري جامع، كما ترى، ال ألجزاء )الكتب())( وال ألجزاء 

)العلوم())(؛ فإن األوىل أوسع من الثانية، وأجزاؤها أكثر.
)املبادئ  من  هي  )املوضوعات(  فإن  متداخلة؛  لديه  األقسام  إن  وثانيًا: 
التصورية( إن أريد بها تصورها، ومن )املبادئ التصديقية( إن أريد بها )التصديق 

))(  وقد يضاف لألجزاء: )التمهيد( أو )املدخل( أو )التوطئة( أو )التعريف(؛ بناء على فرز عدد من 
مكونات )املقدمة( عنها، وسيأتي.

الطبع  الصفحات وسنة  ـ كعدد  أو تسويقه  بتوثيقه  يرتبط  ـ مما  الكتاب  قد تذكر معلومات عن  أنه  بقي: 
ـ وأحواهلما، وأشباه  كانا  إن  ـ  املطبوع، وحمقِّقه، ومرتمجه  الطبعات، وكمية  والرقم، وعدد  واملطبعة 

ذلك، مما ال يعد مقدمة للعلم، وال للكتاب، ويندرج يف )هوية الكتاب(.
))(  وهي املقدمة.

))(  وسيأتي وجهه إن شاء اهلل تعاىل.
)4(  )الشفاء( املنطق، الربهان، املقالة الثانية، الفصل السادس يف موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها، 

ج)، ص)))، من طبعة )األلفية(.
))(  إذ ال يشمل: )املقدمة(، وال )اخلامتة(، وال غري ذلك مما سيأتي يف اهلامش الالحق.

))(  إذ ال يشمل: )املبادئ التصورية(؛ نظراً لتعريفه )املبادئ( مبا خيتص بالتصديقية، فقط، كما سيأتي، 
كما ال يشمل )املبادئ األحكامية( بناء على كونها قسمًا ثالثًا، وال )اخلامتة(، كما ال يشمل )احملموالت(، 

فتأمل.



املبحث الأول
مبادئ العلوم وأجزاؤها

البناء 
الداخلي 
للعلوم 

((

بكونها املوضوع للعلم أو للمسألة( أو )التصديق بوجودها())(، أو هي من 
)املقدمة( فهي قسم وليست قسيمًا؛ أو هي أمر أجنيب.

ويورد بهذا أيضًا على )الكاتيب( و)الرازي( حيث قاال: إن )أجزاء العلوم: 
موضوعات، ومبادئ، ومسائل(.))(

بل لقد عد )الكاتيب( وتبعه )الرازي(: )املوضوع( من )املقدمة( يف أول 
عداه  حيث  آخرها)4(  يف  فعاله  ما  يناقض  لكنه  وشرحها))(،  الشمسية  كتاب 

)جزء العلم(.
إال أن جياب بأن ما هو من املقدمة هو )التصديق مبوضوعية موضوعه(، وهو 
غري تصور املوضوع، وغري التصديق بوجوده، وقد قال اجلرجاني: التصديق 

بكونه موضوعًا للعلم، خارج عن العلم اتفاقًا.))(
وفيه: أنه خارج عن )مسائل العلم(، وليس خارجًا عن )العلم( الشامل 
)للمبادئ التصديقية(، أو الشامل )للمقدمة( أيضًا، على فرض اإللتزام بذلك.
بيد  فإنها  بـ)االتفاق( يف )األمور االعتبارية(؛  إنه ال جمال لإلستدالل  ثم 

)املعترب( ـ فتأمل.

))(  بناء على أن التصديق بوجود املوضوع وكذا التصديق مبوضوعيته، هو من )املبادئ التصديقية(، 
وإال كان من )املقدمة(، وعلى أي فإن )املوضوع( إما من املبادئ التصورية ـ إن أريد تصوره وتعريفه ـ 
وإن أريد التصديق الذي يتعلق به بوجٍه )غري التصديق بثبوت احملمول له؛ فإنه مسألة(، فإنه من )املبادئ 
التصديقية( أو من )املقدمة(، واملقدمة هي إما جزء العلم أو أجنبية عنه، فليس تعريف املوضوع وذكر 

حدوده والتصديق املتعلق به، )قسيمًا( للمبادئ واملسائل، إال لو اعترَب )املقدمة( جزًء.
))(  حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية: ص8)9-4)4.

))(  حترير القواعد املنطقية: ص))و8)، قال )أما املقدمة، ففي ماهية املنطق، وبيان احلاجة إليه، 
وموضوعه( ص)).

ومبادئ...  موضوعات..  وهي  العلوم  أجزاء  )يف  قال:  ص8)4،  املنطقية:  القواعد  حترير    )4(
ومسائل(.

))(  حترير القواعد املنطقية: ص470.
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اإلنية والماهية وهل المركبة
ومفهومه،  ومعناه  املوضوع،  وجود  مطالب:  ثالثة  ههنا  أن  والحاصل: 
وموضوعيته؛ واألول، هو )اإلنية( والثاني هو )املاهية( واملفهوم، أما الثالث، 
البسيطة  الذي هو مفاد هل  الناقصة، عكس األول  املركبة وكان  فهو مفاد هل 

وكان التامة.
وبعبارة أخرى: ههنا ثالثة مطالب متسلسلة:

أو  )املكلف(  بوجود  كالتصديق  وذلك  )املوضوع(  بوجود  التصديق   -(
ـ بالنسبة إىل )موضوع علم الفقه(  )فعله())( وأصل التكليف))( ـ يف رتبة سابقة 

مثاًل.
وهل هذا من )مقدمات( العلم، كما لعله مسلك القوم، أم من )املبادئ(؟ 

سيأتي حبثه.
2- وتصور )املوضوع( أي )املكلف( أو )فعله( ـ يف مفروض مثالنا ـ حبّده أو 
رمسه، أي تعريفه، بعد الفراغ عن كونه موضوع علم الفقه، ـ أو ال بهذا القيد ـ 

وهو من )املبادئ التصورية(.))(

))(  ناقشنا يف )مباحث األصول( يف كون )فعل املكلف هو موضوع علم الفقه( فقط، وذكرنا أن موضوعه 
أعم من ما كان من مقولة )اجلوهر( كـ)اإلنسان(ـ  عاداًل وفاسقًا وكافراً حربيًا وغريهـ  و)املاء( و)امليتة والدم 
والشرب  )الفعل( كاألكل  مقولة  كان من  ما  أشبه ذلك، ومن  وما  به(  اهلل  لغري  أهل  وما  اخلنزير  وحلم 
والضرب واحليازة أو )الكيف املسموع( كالقراءة يف الصالة ـ على رأي ـ أو )الوضع( كالركوع والسجود 
أو )األين( أو )اجلدة( كاالعتكاف ـ فتأمل، إذ: )هيئُة ما حييط بالشيء ِجَدة ـ بنقِلِه لنقِلِه مقّيدة( وهو غري 

منطبق، أو لرتكب )االعتكاف( و)القراءة( و.. من أكثر من مقولة.
وقد يكون )املوضوع( عدميًا كرتوك الصوم واحلج وما أشبه.

))(  قلنا: )التصديق بأصل التكليف(؛ ألن التصديق بالتكليف اخلاص، يندرج يف املسألة الفقهية، فإن 
كل تكليف تكليف، فهو حممول على موضوع علم الفقه كـ)وجوب الصالة( فإن الصالة فعل املكلف، 

والوجوب حممول عليه.
))(  واحلاصل: أن وجود املوضوع، وموضوعيته للعلم، يعد عندهم من )املقدمات(، ثم بعد إثباتهما، 
فإن تصوره حبّده، من )املبادئ التصورية(، ونرى أن األولني، من )التصديقية( إال أنها من قسم )املبادئ 

التصديقية للعلم( ال )املبادئ التصديقية للمسألة(.
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أو كالهما، هو )موضوع علم  أو )فعله(  )املكلف(  التصديق بكون   -3
الفقه(، وهذا هو املراد من )التصديق مبوضوعية موضوعه(، وهو من )املقدمة( 
ـ كما لعله ظاهر االصفهاني، ولعله مراد اجلرجاني أيضًاـ  ونرى أنه من )املبادئ 

التصديقية( لعلم الفقه.

منطلقهم في القسمة الثالثية وجوابه
الظاهر أن منطلقهم يف )القسمة الثالثية( هو:

إن كل )قضية( البد هلا من )موضوع( و)حممول( و)نسبة())( والبد من دليل 
على ثبوت تلك النسبة، أي على ثبوت احملمول للموضوع، فـ)املوضوعات( 
هو األول، و)املسائل( مصّبها الثالث))( و)املبادئ( هي األدلة على ثبوت الثاني 

لألول.
ويرد عليهم: إغفال )الثاني(، إال أن يستدرك بإدراجه يف املبادئ التصورية، 

كما فعلنا ذلك.
عن  فرقها  حبثها:  يف  أوضحنا  وقد  )األدلة(؛  بإغفال  عليهم  يورد  كما 
)املبادئ التصديقية(، وأن )املبادئ( قد تكون جزء )األدلة( وقد تكون )األدلة( 

أجنبية عن )املبادئ(.
كما يورد عليهم بإغفال )اخلامتة( بل و)املقدمة(.

ال يقال: هما خارجان عن أركان )القضية(؟ 
إذ يقال: إنهما كالدليل اخلارج))(، إال أنه عد جزًء ملدخليته وفائدته إال أنه 

))(  والبد هلا من )حكم أيضًا(، وقد ذكرنا يف كتاب )القطع( من )مباحث األصول( أن )القضية( 
وهما  واحلكم  والتصديق  تصورات،  وهي  والنسبة،  واحملمول  املوضوع  أشياء:  مخسة  من  ترتكب 

أمران؛ فإن األول انفعال والثاني فعل كما أن األول قياسي دون الثاني.
))(  أي ثبوت النسبة، أي ثبوت احملمول للموضوع.

))(  وكاملبادئ التصديقية.
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إن كان مما يتوقف عليه العلم، كان مبدءاً تصوريًا، أو تصديقًا، وإن مل يكن 
كذلك، كان مقدمة أو خامتة ـ فتأمل.

وبعبارة أدق: دعوى حصر العلم والصناعة، يف )القضايا( ال وجه هلا؛ وقد 
أوضحنا أن العلم شامل للقضايا وألدلتها، وللمقدمة واخلامتة واهلوامش، 

إضافة إىل أن األوىل ـ على مبناهم ـ هو جعل القسمة ثنائية، وهي )املبادئ( 
و)املسائل( ثم تقسيم املبادئ إىل ما يفيد تصوراً ـ ويندرج فيه )املوضوع( ـ وإىل ما 
يفيد تصديقًا، وهو )الربهان والدليل(، وهذا ما أشرنا إليه من )تداخل األقسام( 

لديهم.
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)املبادئ(

تعريف )المبادئ(
وأما )املبادئ( فلقد عّرفها مجع بـ: )اليت تتوقف عليها مسائل العلم(.))( 
للعلم  مبادئ  )املبادئ( على قسمني:  إن  بالقول:  التعميم،  األوىل  لكن 

نفسه، ومبادئ ملسائله، فـ:
)األوىل( ما يتوقف عليه الشروع يف العلم إمجااًل))( و)الثانية( ما تتوقف 

عليها مسائل العلم 
و)املبادئ( على قسمني: )مبادئ تصورية( و)مبادئ تصديقية(:

حمموله،  أو  العلم))(  مبوضوع  يتعلق  )تصورًا(  يفيد  ما  هي  و)اأُلوىل( 
ونضيف: أو موضوعات مسائلة وحمموالتها، أو أجزائها.

و)الثانية( هي ما يفيد )تصديقًا( يتعلق بذلك، وسيأتي تفصيلهما بإذن اهلل 
تعاىل.

تقييم تعريف الطوسي وابن سينا للمبادئ

لإلشارات  شرحه  يف    الطوسي  احملقق  تعريف  هو  األصح  فإن  ولذا 
إما  وهي  عليها،  العلم  يبنى  اليت  األشياء  هي  )املبادئ،  قال:  إذ  للمبادئ؛ 

))(  حترير القواعد املنطقية يف شرح الشمسية: ص9)4.
))(  وذلك بعد أن عرفنا املقدمة بـ)ما ال يتوقف عليه الشروع يف العلم، أو املسألة، إمجااًل، مع كونه 

مفيداً نافعًا(.
للعلم، وتصور  التصورية  املبادئ  يعّد من  العلم(،  فإن: تصور )موضوع  ))(  على تفصيلنا اجلديد 
املبادئ  يف  احلال  يظهر  ذلك  ومن  العلم،  ملسائل  التصورية،  املبادئ  من  يعّد  مسائله(،  )موضوعات 

التصديقية.
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تصورات، وإما تصديقات(.))(
ُترَبَهن  اليت منها  املقدمات  بـ)هي  )الشفاء(  للمبادئ يف  )ابن سينا(  فتعريف 
تلك الصناعة، وال ُترَبِهن هي تلك الصناعة())( تعريف باألخص؛ لكونه تعريفًا 
للمبادئ التصديقية فحسب، إضافة إىل كونه تعريفًا باألخص أيضًا، على املبنى 
الذي ذهبنا إليه يف تعريف )التصديقية( مبا يشمل األعم))(، كما سيأتي بإذن اهلل 

تعاىل.

تقييم تعريف الكاتبي
واألصح هو تعريفه يف )اإلشارات(: )ولكل علم مبادئ ومسائل، فاملبادئ 
للمبادئ  باحلدود  مشرياً  قياساته()4(  تؤلف  منها  اليت  واملقدمات  احلدود،  هي 
يف  )الكاتيب(  إليه  ذهب  ما  وهو  التصديقية،  للمبادئ  وبـ)املقدمات(  التصورية 
الذاتية،  بـ)وهي: حدود املوضوعات، وأجزاؤها، وأعراضها  تعريفه للمبادئ 
و«املقدمات غري البينة يف نفسها« املأخوذة على سبيل الوضع، و«املقدمات البينة 

بنفسها«(.))( 
وإن ورد عليه: أواًل: عدم ذكره لـ)وجزئياتها(.

وثانيًا: أنه يرد عليه وعلى غريه عدم ذكر )احملموالت( وحدودها أو تعاريفها، 
على  تام،  اجلواب  وهذا  الذاتية(،  )أعراضها  يف  مندرجة  أنها  جياب:  أن  إال 
مسلك من يرى حصر حمموالت املسائل، يف األعراض الذاتية ملوضوعاتها، دون 
من يرى أنها أعم؛ مستداًل، مبحموالت أجزاء العلوم، كما يف الفلك والطب 

التاسع من املنطق: ج)، ص98)-99)، ط: مؤسسة مطبوعات  النهج  ))(  اإلشارات والتنبيهات، 
ديين، مع شرح الطوسي و)احملاكمات( للرازي.

))(  الشفاء: ج4، ص))).
))(  وهي األقسام السبعة اآلتية، أو أكثرها.

)4(  اإلشارات والتنبيهات، النهج التاسع من املنطق ، ج)، ص98)-99)
))(  حترير القواعد املنطقية يف شرح الشمسية: ص4)8، طبعة إنتشارات بيدار.
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واجلغرافيا؛ فإن )حممول اجلزء(، ال يعقل أن يكون عرضًا ذاتيًا ملوضوع العلم، 
أي الكل؛ وإال ملا كان حممواًل على اجلزء خاصة.

ولعل عبارة الطوسي يف شرحه لإلشارات، تدل على أنه ممن يرى األعم؛ 
قال )أقول: موضوع العلم، هو الذي يبحث يف ذلك العلم عن أحواله(.

وثالثًا: يبقى اإلشكال الثاني السابق))( وارداً عليها.
وأضاف الرازي تقسيم )غري البينة( إىل

 أ ـ ما يذعن املتعلم هلا، حلسن ظن، وتسمى )أصواًل موضوعة(، وإىل 
ب ـ ما يتلقاها باإلنكار والتشكيك، وتسمى )مصادرات(.)7(

وينبغي إضافة قسم ثالث غري )األصول املوضوعة( و)املصادرات( وهو:
فإن حاالت  والتقييم؛  والتأمل  التفحص  بنظر  الباحث  ما يالحظها  ـ  ج   
)االستعالم  صورة  يف  و)احلياد(  و)اإلنكار(  )اإلذعان(  ثالثة:  هي  اإلنسان 

املوضوعي(، أي ما ال يكون )مذعنًا به( وال )منكرًا(.)8(

))(   يف قولنا: )إضافة إىل كونه...(
)7(  حترير القواعد املنطقية يف شرح الشمسية: ص9)4.

القسيم  فيبقى  لألول،  الثاني  يرجع  أن  إال  واحدًا،  أمراً  و)التشكيك(  )اإلنكار(  لعَد  وجه  فال    )8(
الثالث، وهو ما أشرنا إليه.
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)املبادئ التصورية(
أما المبادئ التصورية فهي: ما يفيد تصور )املوضوع( حبدوده أو رسومه))(،بذاته 
أي  و)احملمول(  أيضًا)4(،  وبـ)متعلقاته(  وجزئياته،  بأجزاءه))(،  وذاتياته))(، 
أعراضه الذاتية، باملعنى األعم للذاتي، وهو )ما كان بال واسطة يف العروض( أو  

األعم من ذلك كما سبق. 
قال السيد الوالد  يف )الوصول(: )ومجلة القول: أن املبادئ عبارة عن 
تعاريف موضوعات املسائل، إذا كان املوضوع بسيطًا، كتعريف الفاعل واملفعول 
واملضاف إليه واحلال وغري ها، يف علم النحو، وإذا كان املوضوع مركبًا، لزم 
تعريف أجزاء املوضوع، كاملقدار والوسط يف النسبة، يف قوهلم »كل مقدار وسط 
يف النسبة، فهو ضلع ما حييط به الطرفان«، يف علم اهلندسة، وكاملصادرات، 

والعلوم املتعارفة، واألصول املوضوعة(.))(
التصورية، وبـ)كاملصادرات  املبادئ  تعاريف..( إىل  بـ)عبارة عن  وقد أشار 

و..( إىل املبادئ التصديقية.
يشمل:  ما  املوضوع...«  تصور  »مايفيد  قولنا  يف  بـ)املوضوع(  املراد  إن  ثم 
أنواعًا للموضوع،  العلم، وموضوعات مسائله، سواء كانت  )تصور موضوع 
أو عوارض ذاتية ملوضوع العلم أو ألنواعه، أو عوارض ذاتية للعوارض، سواء 

))(  من فصل وخاصة، وجنس وعامة، بل وما كان من قبيل )شرح االسم( أيضًا.
))(  املراد ذاتي باب الكليات وإيساغوجي، ال ذاتي باب الربهان.

))(  األجزاء أعم من األجزاء التحليلية فتندرج فيما سبق من )الذاتي(، ومن األجزاء اخلارجية، كما يف 
اجلغرافيا والفلك، على رأي.

)4(  فمثاًل: موضوع األصول: )األدلة األربعة من حيث الدليلية( على رأي صاحب القوانني، أو )احلجة 
يف الفقه( على رأي الربوجردي أو )احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه( على ما استظهرناه، ومتعّلقه هو )على 
األحكام الشرعية( فما يفيد تصور املتعلق ـ وهو احلكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي ـ فهو مبدأ 

تصوري، على ما استظهرناه.
))(  الوصول إىل كفاية األصول: ج)، ص9).
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أم  العلم،  موضوع  عوارض  ـ  هنا  إليه  املضاف  أي  ـ  )العوارض(  كانت 
عوارض ألنواعه، أم عوارض العوارض، أم كانت أجزاء ملوضوع العلم(.))(

واألمر كذلك يف اجلملة، فيما يفيد تصور )احملمول())( ولذا أدرجنا )املبادئ 
األحكامية( فيه، فيما أفاد تصورها.

 وإنما مل يفرد )احملمول( بالذكر؛ إلندراجهـ  يف اجلملةـ  يف )أعراضه الذاتية( 
  على مبنى املشهور وغريهم))( وإن ناقشنا فيه)4(، ولذا قال احملقق االصفهاني
)فمباديه التصورية، راجعة إىل حدودات تلك القضايا، بأطرافها())(، ومراده 
القضايا »املسائل«؛ إذ قال )أما مسائله، فهي قضاياه املتشتتة املشرتكة يف  من 

غرض خاص())(، وظاهر قوله )بأطرافها(: املوضوع واحملمول والنسبة.

))(  فمثاًل موضوع علم النحو هو )الكلمة من حيث اإلعراب والبناء( ونوع الكلمة ـ وهي املوضوع ـ:
هو )الفاعل( و)احلال( و)التمييز( وما أشبه، وعوارضها الذاتية هي الرفع والنصب واجلر والسكون، 
املبادئ  فكل ما يفيد معنى )الكلمة( و)اإلعراب والبناء( و)الفاعل( و)الرفع( وما أشبه فإنه يعد من 

التصورية لعلم النحو.
وأما  )الفاعل مرفوع( فهو مسألة حنوية، وأما املثال اجلامع لكل األقسام فهو جلي يف موضوع العلم 
الطبيعي وهو اجلسم؛ فإن له عوارض ذاتية، كاحملركية، ولعوارضه الذاتية عوارض ذاتية، كالسرعة 

والبطؤ أو كالزمان، كما سيأتي.
))(  وهو أعم من )العرض الذاتي( ملوضوع العلم.

))(  قيل إنهم اتفقوا على أن: )العرض الذاتي(: ال يشمل ما كان بواسطة أمر خارج مبائن أو أمر 
خارج أعم، واتفقوا على أن العرض الذاتي يشمل: العرض بال واسطة، والعرض بواسطة أمر داخلي 
مساٍو، واختلفوا يف ما يعرض بواسطة أمر داخلي أعم أو بواسطة أمر خارجي أخص، فقيل إن املشهور 
أنهما عرض غريب، كما أن اخلالف قائم يف ما يعرض بواسطة أمٍر خارجي مساٍو، ومبنى اآلخوند 

قدس سره هو مطلق )ما مل يكن له واسطة يف العروض(.
)4(  ذكرنا يف موضع آخر وجه املناقشة.

))(  حبوث يف األصول: ص7).
))(  املصدر.
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من أقسام المبادئ التصورية
 ويندرج يف )املبادئ التصورية( ـ كما سبق ـ ما يفيد تصور )املوضوعات( اليت 
عدها يف )الشفاء( ويف )الشمسية وشروحها( للكاتيب والرازي، )قسيمًا( هلا، 
األحوال  الصناعة عن  تبحث  إمنا  اليت  األشياء  )املوضوعات هي  قائاًل  وعرفها 

املنسوبة إليها، والعوارض الذاتية هلا(.))(
نعم ما أفاد التصديق بـ)وجود املوضوع( أو بـ)موضوعيته( فإنه مبدأ تصديقي، 

كما سيأتي بإذن اهلل تعاىل.
وبذلك ظهر أنه يندرج يف )املبادئ التصورية( مطلق ما يفيد تصور )املصطلحات( 
و)فرعية(  )أصلية(  إىل:  بدورها  واملنقسمة  العلم،  عليها  يدور  اليت  املختلفة، 

و)ثانوية(.
وبعبارة أخرى: كافة املصطلحات اليت تتعلق مبوضوع العلم، أو مبوضوع 
يف  سيأتي  ما  نظري  أعراضها؛  أعراض  أو  الذاتية،  بأعراضهما  أو  مسائله، 

)املسائل(.
)موضوع  إىل  موضوعه  تقسيم  بلحاظ  )العلم(  تقسيم  فيها:  يندرج  كما 
مفرد( كـ)العدد( لعلم احلساب، أو )مركب( مع جامع ذاتي ـ كاجلنس ـ أو غريه 

ـ كاالعتباري))(ـ.

من مصاديق المبادئ التصورية
)املعنى  مباحث  األصول(:  )علم  يف  التصورية(  )املبادئ  مصاديق  ومن 
احلريف( و)اخلرب واإلنشاء( و)احلقيقة واجملاز( وعالماتها و)املطلق واملقيد( و)العام 
واخلاص())( ـ أي خصوص معانيها واملراد منها ـ وأن )املطلق( مثاًل، هل هو )ما 

))(  الشفاء: ج4، ص))).
))(  كاإلشرتاك يف غاية واحدة، وكاإلشرتاك يف مبدأ واحد.

))(  الرتباطها مجيعًا مبا يفيد تصور )الظواهر والنصوص( وهي )جزئي( موضوع علم األصول، الذي 
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دل على شائع يف جنسه( أو )املاهية بنحو الال بشرط القسمي(؟
وأنه ـ مثاًل ـ: الدال على اإلطالق مبقدمات احلكمة الثالثة، أو أنه ال حيتاج 
إال إىل عدم القرينة على اخلالف، كما ذهب إليه السيد الوالد ))(، أما العام 

فهو: الدال على العموم بالوضع.
املرَبز؟ أو هو إجياد االعتبار يف عامله؟ أو غري  وأن )اإلنشاء( هو االعتبار 

ذلك؟
وأن )الوضع( قد يكون عامًا، و)املوضوع له( عامًا أو خاصًا، وبالعكس، 

وهكذا فتأمل.))( 

هو األدلة األربعة.
))(  األصول: ج)، ص)))، من الطبعة اخلامسة، دار العلوم، ))4).

))(  للنقاش يف حتديد موضوع علم األصول، وأنه )احلجة يف الفقه( كما ذهب إليه السيد الربوجردي 
قدس سره؟ أم )األدلة األربعة بذواتها( أم )بوصف الدليلية( أم )احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه( كما 

قيدناه به؟ أم غري ذلك؟
وللنقاش يف ضابط املسألة األصولية وأنها تشمل األقسام الثالثة )- ما يبحث فيه عن داللة االلفاظ مبا 
هي  )- ما يبحث فيه عن حال األحكام ولو مل تكن مدلواًل عليها بشيء من األلفاظ   )- ما يبحث 
فيه عن دليلية الدليل، كمباحث حجية اخلرب، وذلك هو ما ذهب إليه املريزا النائيين قدس سره )حسبما 

نقله عنه يف )األصول( ج) ص4)( أم ال؟ 
وللنقاش يف تعريف )األصول( وهل أنه )القواعد املمهدة إلستنباط احلكم الشرعي الفرعي( كما ذكره 
الكلي  الشرعي  احلكم  استنباط  طريق  يف  نتيجتها  تقع  اليت  بالقواعد  )العلم  أنه  أم  القدماء؟  مشهور 
اإلهلي، من دون حاجة إىل ضميمة كربى أو صغرى أصولية أخرى إليها( أو ال بهذا القيد؟ ولغري ذلك.
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)املبادئ التصديقية(

أما )المبادئ التصديقية( فهي:

1ـ2: القضايا البيِّنة بنفسها أو المبرهن عليها في علم سابق
 1و 2- )القضايا الثابتة املربهن عليها( يف علم سابق رتبة، ويعتمدها العلم 
برهان  احملتاجة إىل  بنفسها(، غري  البيِّنة  الالحق كمقدمات ألقيسته، و)القضايا 

ودليل.
فاألولى هي )النظرية( املربهن عليها، والثانية هي )الضرورية(.

وال  الصناعة،  تلك  ُتربَهن  منها  اليت  املقدمات  هي  )املبادئ  أخرى:  وبعبارة 
ُتربَهن هي يف تلك الصناعة؛ إما لوضوحها، وإما جلاللة شأنها عن أن تربهن 
فيها، وإمنا تربهن يف علم فوقها، وإما لدنو شأنها عن أن تربهن يف ذلك العلم، 

بل يف علم دونه، وهذا قليل(.))(
ومطلق  و)األوليات(  كـ)الفطريات(  وذلك  لوضوحها«  »إما  قوله   : أقول 

)املستقالت العقلية(.
األطهار( عليهم  واألئمة   الرسول  كـ)عصمة  شأنها...« وذلك  لجاللة  »وإما 
تربهن  بل  األصول،  علم  يف  تربهن  أن  من  أجلُّ  فإنها  وسالمه،  اهلل  صلوات 
تعاىل،  اهلل  عند  من  منزاًل  وكونه  القرآن(  )إعجاز  وكذلك  الكالم(،  )علم  يف 
فإن حمله )الكالم(، ويعتمد عليها علم األصول يف مبنى مسائله )كحجية ظاهر 

الكتاب، وحجية خرب الواحد، واألصول النقلية(.
إلثبات  حادث(  متغري  وكل  متغري،  )العامل  كقولنا:  شأنها...«  لدنو  »وإما 
)فالعامل حادث(. و)العامل حادث، وكل حادث البد له من حمِدث( إلثبات 

))(  الشفاء: ج4، ص))).
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يف  يربهن  أن  من  أدنى  العامل(  )تغرّي  فإن  حمِدث(؛  من  له  البد  )فالعامل 
الفيزياء(  )علم  أي  الطبيعي())(،  )العلم  يف  يربهن  إمنا  بل  الكالم())(،  )علم 
الذي يتحدث عن خصائص )املادة( العامة، ويكشف القوانني الشاملة للظواهر 

الطبيعية.
األقيسة«  منها  املؤلفة  »القضايا  هي  التصديقية  )املبادئ  املنظومة:  ويف 

وغريها(.
وبعبارة أخرى: )املبادئ التصديقية لعلم، هي نفس مسائل العلم السابق 

رتبة( يف اجلملة.
وذلك كحجية خرب الواحد، لعلم الفقه.

وإال  موضوعة(،  )أصواًل  اخلصم مسيت  قبلها  إن  القضايا،  تلك  إن  ثم 
مسيت )مصادرات( أو )املباني(.

براهين المسائل 
يقال  بأن  املسألة،  جزءًامن  تعد  املسائل(  )براهني  بأن  القول  ميكن  إنه  ثم 

برتّكب املسألة من )املدعى( ومن )الدليل( عليه بقسميه.))(
ثم إنها هي بدورها قد ترتكب من املبادئ التصديقية للمسألة، أو للعلم.

أو يقال: بأن )العلم( يتكون ـ فيما يتكّون ـ من املسألة، والدليل عليها، 
فتكون  ال،  أو  جزءه،  فتكون  التصديقية،  املبادئ  من  يرتكب  قد  و)الدليل( 
غريه أي دليل الدليل، وجزء للعلم، فقولنا مثاًل )يصح التيمم لدى فقد املاء( 
ەئ﴾  ائ   ائ   ى    ى   ﴿ې   تعاىل:  لقوله  وقولنا:  فقهية،  مسألة 
دليل، و)الظواهر حجة( و)األمر االضطراري ظاهر يف اإلجزاء( هي )مبادئ 

))(  الذي موضوعه )املبدأ واملعاد(.
))(  ويسمى أيضًا )علم الطبيعة( و)الطبيعيات(.
))(  أي الدليل املشرتك العام، والدليل اخلاص.
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تصديقية( يستند إليها )الدليل(.
وقد ذكرنا أن )املبدأ التصديقي( قد يكون مبدءاً تصديقيًا للعلم، وقد يكون 

مبدءاً تصديقيًا للمسألة.

3– التصديق بوجود الموضوع
بوجود  كالتصديق  املوضوع())(  بوجود  )التصديق  يفيد  ما  منها:  وهل   -3
)املوجود مبا هو موجود( موضوعًا لعلم الفلسفة، خالفًا للسوفسطائي، و)املبدأ 
الكتاب  أي  ـ  اهلل(  و)كالم  ملنكرهما،  خالفًا  الكالم،  لعلم  موضوعًا  واملعاد( 
ـ  ـ إضافة للسنة واإلمجاع والعقل  ـ موضوعًا لعلم األصول  واحلديث القدسي 

هذا يف موضوع العلم.
غري  رابع  قسم  وجود  أو  )املتنجس(،  أو  )الوطن(  بوجود  وكالتصديق 

)املسلم( و)الذمي( و)املعاهد(، مثاًل، وهذا يف موضوع املسألة.
ويلحق بذلك: التصديق بوجود )شرائط املوضوع( أو )موانعه( العامة، أو 

شبههما، كما يلحق به التصديق بوجود )متعلق املوضوع(. 

4– التصديق بوجود المحمول
4- وهل منها: ما يفيد )التصديق بوجود احملمول(؟ الظاهر أنه))( ينقسم إىل 

ما هو )دليل( وما هو )مبدأ تصديقي(.
مبدأ  التصديقي( عليهما، وهو )كّل  )املبدأ  أواًل: إلنطباق ضابط 
مشرتك، يفيد التصديق بثبوت احملمول للموضوع، أو بثبوت أحدهما يف نفسه، 

أو موضوع  العلم،  البحث عن وجود موضوع  )وأما  بقوله:  )احملصول(  إليه يف  ذهب  ما  بعكس    )((
املسائل فهو من املبادئ التصورية( – احملصول: ج)، ص77)، وقد أوضحنا يف املنت أن ما يفيد )املفهوم( 

و)املاهية( فهو مبدأ تصوري، أو )اإلنية( فتصديقي.
))(  أي ما أفاد التصديق بوجود املوضوع أو احملمول.
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أو ما أشبه، مما يتعلق به أو بهما(.))(
العوارض  من  )الوجود(  كون  لعدم  )املسائل(؛  من  ليسا  ألنهما  وثانيًا: 
الذاتية للموضوع))( ـ وإن أخذنا العرض الذاتي باملعنى األعم أي )بال واسطة 
يف العروض( ـ إال على مبنى من ال يشرتط يف املسألة حتى كون املثَبت عرضًا 

ذايتًا للمثبت له.))(
نعم هي إما مبادئ تصديقية )للعلم( إن أفادت التصديق بوجود موضوعه، 
أو )للمسألة( إن أفادت التصديق بوجود موضوعها)4(، ولعل البعض يذهب 

إىل كونهما من )املقدمة(.
واألمر سهل بعد اعتبارية كل من )املقدمة( و)املبادئ التصديقية( واختالف 
)االعتبار( باختالف )اللحاظ(، إال أن األوفق بأصول )القسمة())( و)املرتبة())( 

و)التسمية()7(، عدهما من )املبادئ التصديقية(.

))(  كثبوت غايته له.
))(  فإن البحث عن وجود املوضوع، حبث عن مفاد كان التامة وهل البسيطة، وليس حبثًا عن مفاد هل 

املركبة، وكان الناقصة، ليتفرع عليه كون )العرض( ذاتيًا أو غريبًا.
بعدم إشرتاط كون  إذ صرح  لعله صريح كالم )مصباح األصول( :ج)، ق)، ص4)،  ))(  كما 

)حممول املسألة( عرضًا ذاتيًا ملوضوع العلم وال ملوضوع املسألة، وإن كان كالمه مناقشًا فيه.
)4(  وقد يفصل بني )املوضوع الصرف( و)املستنبط( و)املخرتع الشرعي(، بالقول: إن ما يثبت األول، 
ال يعد مبدءاً تصديقيًا لذلك العلم، بل لعلوم أسبق، عكس األخريين، فتأمل، وقد فصلنا يف )فقه 

التعاون على الرب والتقوى( فوارق الثالثة.
))(  أي قسمة العلم، إىل أجزاءه وما له دخل فيه بوجٍه، مقّومًا أو ال.

))(  فإن إثبات وجود املوضوع يف رتبة سابقة على العلم، بل حمله العلم السابق، وذلك كإثبات وجود 
الكالم اإلهلي أعين القرآن الكريم، فإنه مبدأ تصديقي لعلم األصول، وليس مسألة من مسائله، وال 
مقدمة من مقدماته ـ ملا ذكرناه يف عنوان )املقدمة( من أن املقدمة هي: )ما ال يتوقف عليه الشروع يف 
نافعًا( أما )املبدأ التصديقي( فهو )ما يتوقف...( وواضح أن وجود  العلم أو املسألة، مع كونه مفيداً 
كالم اهلل وكالم املعصوم، وكون القرآن هذا هو كالم اهلل دون حتريف، مما يتوقف عليه العلم، وليس 

مما ال يتوقف مع كونه نافعًا فقط.
ـ سواء بأصل وجود املوضوع أو احملمول أو  التصديقي( هو مبدأ يوجب )التصديق(  )7(  فإن )املبدأ 

الغاية، أو بثبوت احملمول للموضوع.
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5– التصديق بعوارض المحمول
5- وهل منها: )التصديق بثبوت بعض عوارض احملمول له(؟ مما عرب عنه 

بـ)املبادئ األحكامية(؟ 
اهلل  بإذن  بيانه  )املسائل(، وسيأتي  إدراجه يف  الظاهر  لكن  نعم،  يقال:  قد 

تعاىل.

6– التصديق بغاية العلم
العلم( هي كذا، ككون غاية  يفيد )التصديق( بكون )غاية  6- ومنها: ما 
)املنطق(: )صون الفكر عن اخلطأ من حيث العلة الصورية لألقيسة( وكون غاية 
)الغاية(  بكون  )التصديق(  أو  املقال(،  يف  اخلطأ  عن  اللسان  )حفظ  )النحو(: 
هي احملور اجلامع لشتى مسائل العلم؛ فإن وحدة )املوضوع( هي بوحدة الغاية 

والغرض.

7– التصديق بموضوعية الموضوع
7- ومنها: ما يفيد )التصديق مبوضوعية املوضوع( واليت عدها )البعض(، 

خارجة عن العلم، كما سبق.
وبذلك يظهر أنه ال داعي لتخصيص )املبادئ التصديقية( بـ)هي ما يتوقف 

عليه التصديق، بثبوت حمموالت تلك القضايا ـ أي املسائل ـ ملوضوعاتها(.))(

والحاصل:
التصورية(  )املبادئ  )املاهية( و)املفهوم())( فهو من  أفاد  ما  أن كل  إننا نرى 

))(  حبوث يف األصول: ص7).
))(  أي ماهية العلم، موضوعًا وحممواًل، وغاية، تعريفًا وحتديدًا.
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وكل ما أفاد )الوجود( و)اإلنية())( فهو من )املبادئ التصديقية())( أي : كل ما 
أفاد )التصور( فمبدأ )تصوري( أو )التصديق( فـ)تصديقي(.

))(  أي وجود املوضوع أو احملمول، أو النسبة بينهما، أي الدليل على النسبة، أو الغاية، سواء باجلعل 
البسيط أو املركب )فاجلعل البسيط للموضوع مثاًل وجوده، واجلعل املركب له، كونه موضوعًا(.

))(  ما عدا ما سبق من )الدليل( إن مل يكن هو نفس املبدأ التصديقي.
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أقسام )املبادئ التصديقية(

)المبادئ التصديقية(
تكون  وقد  وحده،  العلم  بذلك  )خاصة(  تكون  قد  التصديقية(  )المبادئ 

)عامة(، وكل منهما ينقسم إىل أقسام:
منها: )المبادئ الخاصة( حبسب )العلم( كله:

وذلك كقاعدة )ال ضرر( و)ال حرج(، لعلم الفقه، وكاعتقاد إمكان انقسام 
للعلم  احلركة،  وجود  اعتقاد  أو  الرياضي،  للعلم  النهاية،  غري  إىل  مقدار  كل 

الطبيعي، وإىل: 
 ومنها: )المبادئ الخاصة( حبسب )مسألة( من املسائل:

 وذلك كقاعدة )ال تعاد( للفقه))(ـ فتأمل))(، أو حبسب مجلة من املسائل، 
وذلك كقاعدة )التسامح يف أدلة السنن( للفقه، أو كقاعدة )ما يضمن بصحيحه، 
يضمن بفاسده(؛ فإنها تعترب من )األصول املوضوعة( يف علم القواعد الفقهية، 

لعلم الفقه. وكمبحث )احلقيقة الشرعية( يف علم األصول، لعلم الفقه.))(
 وقد عد احملقق االصفهاني  من املبادئ التصديقية يف علم األصول )البحث 
عن ثبوت احلقيقة الشرعية( و)الصحيح واألعم( و)جواز استعمال اللفظ يف أكثر 

))(  فإن هذه القاعدة خاصة مبسألة )إعادة الصالة وعدمها( وإن اشتملت على فروع كثرية، وميكن عّد 
القاعدة من )اخلاصة جبملة من املسائل(.

))(  إذ ذكرنا أن ما كان دلياًل على ثبوت هذا احلكم اخلاص هلذا املوضوع اخلاص، فإنه )برهان ودليل( 
وليس مبدءاً تصديقيًا، وفيه أن )ال تعاد( مبدء تصديقي للفقه، لكن دليل انطباقه على املسألة اخلاصة، 
برهان وليس مبدءًا، فدليل )اإلنطباق( هو صغرى القياس، وحديث )ال تعاد( هو كرباه أو دليل الكربى، 
فقد تألف القياس من: مبدأ تصديقي ومن دليل وبرهان قد ابتين عليه، تقول: )تارك القراءة، غفلًة، ال 
يعيد( وهذه هي املسألة الفقهية، وأما الدليل فهو لـ: )إن القراءة ليست من اخلمسة( و)كل ما مل يكن من 

اخلمسة، ال تعاد الصالة من أجله( حلديث ال تعاد، فـ)القراءة ال تعاد الصالة من أجلها(، فتأمل.
))(  وليس هذا املبحث )مبدءاً تصديقيًا للمسألة األصولية(  كما ذهب إليه االصفهاني قدس سره يف حبوثه 

ص))؛ فإنه مسألة أصولية ومبدء تصديقي للفقه.
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الت�صديقية(

((

من معنى(.))(
لكن الظاهر أن أوالها، مسألة أصولية، كما حققناه يف )مباحث األصول( 
من الضابط الكربوي يف املسألة األصولية وأخرييها كذلك، بناء على ما ذكره 

السيد الوالد  يف )األصول( من أن البحث فيه عنها إمنا هو بلحاظه.
العلم(،  قد تكون موضوعاتها )موضوع  اخلاصة(  )املبادئ  أخرى:  أقسام 
وقد تكون موضوعاتها )أنواع موضوعه( أو )أجزاء موضوعه( أو )عوارضه 
اخلاصة(، فمثاًل: )كل عدد زوج، ينقسم إىل متساويني( موضوُعه هو: )نوع 

موضوع( علم احلساب؛ ألن موضوعه )العدد(.
و)المبادئ العامة( تنقسم إىل: 

)مبدأ  وتسمى  العلوم،  لكل  االطالق(،  على  املشرتكة  العامة  )المبادئ 
ُيَعدُّ  فبعضها  درجات،  على  هي  ثم  األذهان،  يف  األوايل(  و)أول  املبادئ( 
إليه  يرجع  وبعضها  يرتفعان(،  وال  جيتمعان  ال  )النقيضان:  مثل  املرِجع، 
كـ)املثالن ال جيتمعان( وكذلك )الضدان(، و)الدور حمال(، وكذا )التسلسل(.

و)المبادئ العامة املشرتكة بني جمموعة من العلوم(، كقولك )الظواهر حجة( 
فإنها مشرتكة بني )العلوم النقلية( فقط، أصواًل وفقهًا ودراية ورجااًل وتفسرياً 
وغريها، و)األشياء املساوية لشيء واحد، متساوية( فإنه مبدأ يشرتك فيه علم 
املبدأ خاص  هذا  إذ  فقط؛  العلوم  من  آخر  احلساب، وبعض  اهلندسة وعلم 

بالعلوم اليت تدور حول )الكم( أو )ذي الكم( فقط.
املنتهي  الكسب  أو  بالضرورة،  يقينية  قد تكون  التصديقية  املبادئ  أن  كما 
للضرورة، وقد تعممـ  على خالف ما ذكرناه يف موضع آخرـ  لكل مواد القضايا 
أو  ختيلية  أو  تسليمية  أو  وهمية  أو  ظنية  تكون  فقد  هذا  وعلى  والصناعات، 
غريها، مما هي مادة الربهان أو اخلطابة أو املغالطة أو  اجلدل أو الشعر، والقسمة 

هذه ـ إذن، على هذا ـ هي حبسب )الصناعات اخلمس(.

))(  حبوث يف علم األصول: ص7).
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أقسام المبادئ التصورية
العلوم، وما خيتص جبملة  يعم كل  ما  بني  فإنها  التصورية(؛  )املبادئ  وأما 

منها، أو بأحدها، أو جبملة من مسائله، أو بأحدها.
ثم إنها بني ما تصوره بديهي ـ والبداهة بدورها على درجات ـ وما تصوره 
نظري حباجة إىل معّرف، وال يكون تعريف األول ـ إن وقع ـ إال شرحًا لالسم، 

مثل )الوجود(؛ إذ:
وليس بالحِد وال بالرسِم( )معرُِّف الوجوِد شرُح االسِم   

وكذلك )الوحدة( و)الشيء( و نظائرهما.
األصول  علم  يف  املثبت(  )األصل  اخلاصة:  التصورية  املبادئ  أمثلة  ومن 
وعلم  بل  الفقه؛  علم  والوضعي( يف  التكليفي  و)احلكم  واحلرمة(  و)الوجوب 

األصول أيضًا، بفارق أنه يف الفقه )موضوع(، ويف األصول )متعلَّق(.
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)الأدلة(

((

)األدلة(

)الدليل(  من  جزء  هو  التصديقي(  )املبدأ  أن  سبق:  مبا  ظهر  قد  إنه  ثم 
)ما حيتج  الشيء(، و)احلجة( هي  به على  يستدل  ما  و)احلجة( و)الدليل هو 
مبادئ  من  يتكّون  قد  وهو  مواله())(،  على  العبد  أو  عبده،  على  املوىل  به 
تصديقية أو يشتمل على أحدها، وقد يبتنى عليها دون أن يتكون منها، وذلك 
أنه قد يستدل بأمر على ثبوت هذا احلكم اخلاص هلذا املوضوع اخلاص، فإنه 
)دليل( وليس )مبدءاً تصديقيًا( وإن ابتين عليه؛ فإنه قد لوحظ فيه))( كونه عامًا 
مشرتكًا، مثاًل )خرب الواحد حجة(: )مبدأ تصديقي( لعلم الفقه، وكذا )ظاهر 
كونه  لزوم  أو  وجمزئيته،  التيمم  صحة  على  االستدالل  أما  حجة(،  الكتاب 
تصديقيًا  مبدءاً  وليس  )دليل(  فإنه  ەئ﴾،  ائ   بـ﴿ائ   مثاًل،  بالرتاب 
وإن ُبين عليه كما سبق؛ إذ االستدالل باآلية مبين على عدِة مبادئ تصديقية 
باألمر  به  املأمور  وداللة  الوجوب،  يف  األمر  وظهور  الظهور،  حجية  هي: 

االضطراري على اإلجزاء.
وبعبارة أخرى: )املبادئ التصديقية( هي اليت تتكون منها )براهني املسائل 
وأدلتها( لكن بقيد )إذا كانت مشرتكة(، أي األدلة واحلجج العامة، اليت توجب 
التصديق بثبوت حمموالت املسائل ملوضوعاتها))(واملراد بـ)توجب( أي شأنًا، أو 

بنظر املستدل.

))(  ذكرنا لـ:)احلجة( معاني عديدة، بلغت العشرة، يف مطاوي كتاب )املبادئ التصورية والتصديقية 
لعلم األصول(.

))(  أي يف املبدأ التصديقي.
))(  قال يف منتهى الدراية: )وتسمى هذه األدلة باملبادئ التصديقية؛ لكونها موجبة للتصديق بثبوت 
باآليات  باالستدالل  له  ومّثل  ص))«  ج)،  الدراية:  »منتهى  ملوضوعاتها(  املسائل  هذه  حمموالت 

واألشعار، على أن الفاعل مرفوع، وقد أوضحنا أن هذا يسمى )دلياًل( وليس )مبدءاً تصديقيًا(.
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أقسام الدليل
ثم إن )الدليل( قد يكون )قياسًا( أي )قواًل مؤلفًا من قضايا متى سلمت، لزم 
عنه لذاته قول آخر())(، فيكون )الدليل( عبارة عن جمموع »املبادئ التصديقية« 

أي املربهن عليها يف علم سابق، أو البديهية))( الثابتة دون حاجة للربهان.
و«املتخيالت«)4(  “الوهميات”))(  من  متألفًا  الدليل  يكون  أن  ميكن  كما 

و«املشبهات«))( مما ليس »مبادئ تصديقية« أي ليست ثابتة، وال مربهنة ـ فتأمل.
كما ميكن أن يكون الدليل هو:

)االستقراء( وهو )االنتقال من دراسة عدة جزئيات، إىل استنباط حكم عام(.
أو )التمثيل( وهو )االنتقال من حكم أحد اجلزئيني، إىل احلكم على اآلخر، 

لوجود شبٍه(.
أو )العكس املستوي( أو )عكس النقيض(.

فإنه ال يشرتط يف شيء منها أن يكون مبدءاً تصديقيًا.
نعم، هي )أدلة( وقد تكون مبنية على )مبدأ تصديقي( ـ فتأمل.))(

واحلديث حول )األدلة( طويل، نكتفي منه بهذا القدر.

))(  راجع املنطق للمظفر، والشمسية، وغريهما.
))(  )البديهيات( أقسام ستة هي: األوليات والفطريات واملشاهدات واملتواترات واحلدسيات والتجربيات.

))(  »الوهميات« تستخدم يف صناعة املغالطة.
)4(  »املتخيالت« وهي املستخدمة يف صناعة الشعر، فإنه )كالم خمّيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية 

مقفاة(.
))(  »املشبهات« تستخدم يف صناعة املغالطة أيضًا.

))(  إذ ميكن تعميم )املبدأ التصديقي(، لكل ذلك، ولعله يظهر من بعض كلماتهم، كما يظهر من بعض 
كلماتهم )التخصيص( ولعل )االعتبار( يقتضي التفصيل، كما ذهبنا إليه، واألمر ـ بعد ذلك ـ سهل؛ فإنه 

ال مشاّحة يف االصطالح.
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)املبادئ األحكامية(
التكليفي  احلكم  )أحوال  بـ  البعض  عرفها  فقد  األحكامية:  المبادئ  وأما 
أعم  أنها  وسيظهر  ومعانداتها())(  األحكام  و)مالزمات  وأوصافه(  والوضعي 

منها))( وهي على قسمني: )تصورية( و)تصديقية(.
أما )التصورية( فكالبحث عن معنى )احلكم الوضعي والتكليفي( و)النفسي 
والغريي(، و)املطلق واملشروط(، و)التعييين والتخيريي(، و)العيين والكفائي( 
و)النيابة(  و)القضاوة(  و)احلرية(  و)امللكية(  )الزوجية(  ذلك، وكمعنى  وغري 
أو  للتكليف،  وغريها،  و)املانعية(  و)الشرطية(  )اجلزئية(  وكذا  ـ  و)الوالية( 
للمكلف به، حسب األقسام الثالثة، للحكم الوضعي، اليت ذكرها اآلخوند 

.
مبادئ  هي  واأُلخريات  األصول،  لعلم  أحكامية  مبادئ  هي  واأُلوليات 

أحكامية لعلم الفقه.))( 
أو  باالستقالل،  جمعواًل  الوضعي«  »احلكم  )كون  فكـ:  )التصديقية(  وأما 
جمعواًل انتزاعيًا من احلكم التكليفي(؟ كما ذهب إليه الشيخ )4(، وكـ)إمكان 

اجتماع احلكمني وامتناعه، متماثلني، أو متضادين(؟
وكاملالزمة بني وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو حرمة ضده.

وكـ)إقتضاء حرمة العبادة، للفساد( وعدمه، وهكذا.
و)المبادئ األحكامية التصديقية( هي أحكام احملموالت الشرعية، تكليفية 

))(  حسب املستفاد من كالم السيد الربوجردي قدس سره حسبما نقل عنه، يف كتابه )نهاية األصول( 
ج)، ص)4).

))(  إال لو عمم )احلكم( ملطلق )احملمول( وأحواله، تصوراً وتصديقًا وإال لو أريد بـ)أحوال احلكم( 
األعم من معناه.

))(  وقد تعد مبادئ أحكامية لعلم األصول ولو يف اجلملة.
)4(  ولعله عدل عنه، كما يظهر من كتاب اخلمس، ومن موضع من الرسائل.
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كانت كما سبق، أو وضعية كـ)امللكية( و)الزوجية( و)احلرية(.
وقد اعتربها البعض، خاصة بعلم األصول؛ ألنه ليس من العلوم املتعارفة، 

وأما غريه، فمبادؤه إما تصورية أو تصديقية.
أنواع  بعض  وأحوال  )أحكام  هي  األحكامية  املبادئ  إذ  له؛  وجه  ال  لكنه 
احملموالت( أو )أحكام األحكام( وذلك مما قد يوجد يف علوم كثرية، وسيتضح 

ذلك مبا سنذكره يف )املسائل( من الصور السبعة.
فيهما،  إندراجها  الظاهر  لكن  األولني؟  مقابل  يف  اعتبارها  يف  الكالم  إمنا 

فليست قسمًا ثالثًا.
)األحكامية(  جعل  من  له  البد  كان  باملوضوع،  )املبادئ(  خص  من  نعم 

مقابلها.
ثم إن كثرياً من )املبادئ األحكامية(، تعد من )املسائل األصولية(؛ النطباق 
املندرجة  التصديقية(  األحكامية  )املبادئ  يف  يندرج  عداها  وما  عليها،  ضابطها 
بدورها يف املبادئ التصديقية كما سبق، كما أن بعض ما سبق من أمثلة )املبادئ 

األحكامية( ميكن عّده )مسألة فقهية(.))(

المبادئ اللغوية
ـ  فإنها  األصول،  علم  يف  تدوينها  تعارف  اليت  اللغوية(  )املبادئ  وأما 

كاألحكامية ـ ملحقة تارة باملبادئ التصورية، وأخرى باملبادئ التصديقية.
قبال  )املشتق األصولي( يف  أمثلتها: معنى اإلنشاء واإلخبار، ومعنى  ومن 

النحوي.
)نسبية  مبحث  يف  )املعرفة(  ومعنى  )النسبية(  معنى  أمثلتها:  من  أن  كما 

املعرفة())( ومعنى )اهلرمنيوطيقا( وغريها.

))(  مثل هل جتتمع )الرقية( و)امللكية(؟ وهل )امللكية( مما تزول، بهدمها، وحتويل موضعها إىل شارع 
عام؟ إذا قام بذلك احلاكم الشرعي، أو مطلقًا؟ أو ال مطلقًا؟

))(  وقد ذكرنا للنسبية أحد عشر معنى، قال بكل منها أو بعدد منها، عدد من علماء الغرب ومن تبعهم 
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معاني

 )القضية( )املطلوب( )النتيجة( )املبدأ( )املقدمة( و)املسألة(
و)املبدأ  و)النتيجة(  و)املطلوب(  و)املقدمة(  و)القضية(  )املسألة( 
التصديقي(، هي أمساء متعددة، للمركب التام الذي يصح وصفه )بالصدق 

والكذب من حيث ذاته(، لكن حبيثيات خمتلفة:
فمن حيث )ُيسأل عنه(، يسمى )مسألة(.

ومن حيث )ُيقضى( فيه بثبوت احملمول للموضوع، يسمى )قضية(، فقد 
لوحظ فيها اشتماهلا على احلكم.

ومن حيث أنه )مُيهِّد( إلثبات املطلوب، ويقع جزء الدليل، يسمى )مقدمة(.
ـ كالكشف والشهود لو  بالدليل أو غريه(  إثباُته  أنه )املطلوب  ومن حيث 

صّحا فرضًا ـ يسمى )املطلوب(.
ومن حيث حتققه بالدليل وشبهه وحصوله، يسمى )النتيجة(.

)املبدأ  يسمى  ملوضوع،  حممول  بثبوت  )التصديق(  يفيد  أنه  حيث  ومن 
التصديقي(.

كما أن من مصاديق )املبدأ التصديقي(: املبدأ احلكمي إذا كان تصديقيًا.

من علماء الشرق، مع وجه احلق والتحقيق فيها، يف كتاب )نقد اهلرمنيوطيقا ونسبية املعرفة(.
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موقع 
)املبادئ التصورية والتصديقية( 

يف األصول
لقد تطرق )األصوليون( للكثري من )املبادئ التصورية( و)املبادئ التصديقية( 
لعلم األصول، إما يف بدايات األصول، وهي غالبًا )مبادئ لغوية، تصورية أو 

تصديقية(، وإما يف ثناياه ويف مطاوي حبوثه ومسائله.
وهم بني من عدها من: )املقدمة(، ومن عّدها من: )املبادئ( بقسميهما، 

ومن عّدها من: )املسائل(.))(
كما أن قسمًا آخر من )املبادئ( قد أهمل، وقد مثلنا له يف )مباحث األصول 
ورد  وأخذ  تفصيل  ذاته(، على  املعصوم( و)حجية  بـ)حجية صفات   ) القطع  ـ 

واستشكال وإجابات.))(

اللساني(  و)االجتماع  و)النفس(  )األلسنيات(  وعلوم  )األصول(  بين 
و)األعصاب( و...

ويمكن التمثيل ملا ترك وأهمل، ببعض مسائل علم اللسانيات أو )األلسنية( 
للنص،  املفتوحة  كالقراءات  املعرفة(،  و)نسبية  و)اهلرمنيوطيقا(  املستحدث، 
الصوتيات  ووظيفة  النفسية،  امليكانيكية  اللغة  وآلية  والفكر،  اللغة  وعالقة 

وتنظيمها، وتأثري أمثال احلركات، واإلمياءات وإحياءات املالبس وغريها.
 وكذلك مسائل )علم النفس اللساني(، و)علم اجتماع اللسانيات(، و)علم 

))(  وقد تطرقنا لعدد من اآلراء واألقوال يف ثنايا هذا البحث، ويف كتاب )مباحث األصول(.
))(  يف الصغرى، وأنه هل يصح إطالق )احلجة( على الذات والصفات؟ ويف الكربى، وأنها )مسألة( 

أو )مبدأ تصديقي(؟
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موقع 
)المبادئ 
الت�صورية 

والت�صديقية( 
في الأ�صول

((

الذكاء االصطناعي(، و)علوم األعصاب(، وشبهها.
لكن )املنصف( جيد أنها بني ما قد حبث يف علم األصول، بعناوين أخرى 
املقالية  وكـ)القرائن  واملبني(  واجململ  واملتشابه،  واحملكم  والظاهر،  كـ)النص 
واملقامية( وكـ)الظاهر والباطن( وكـ )الداللة التصورية والتصديقية( و)اإلرادة 

اجلدية واالستعمالية( و)داللة االقتضاء، واإلمياء واإلشارة( وغريها.
كما أن قسمًا من تلك البحوث قد حبثت يف علم )الكالم( أو )الفلسفة( أو 

)املنطق(.
وقسم منها مما ال يرتبط بوجٍه بعلم األصول، ال من قريب وال من بعيد.

نعم بعض ما طرحوه جدير بالبحث والدراسة، ومفيد يف حقله وبابه.
كما أن بعضه جدير بأن تكتب حوله رسائل مستقلة، نقدًا، أو تعدياًل أو 

تطويرًا.))(

))(  يراجع كتاب )نقد اهلرمنيوطيقا ونسبية املعرفة( للمؤلف، وغريه.
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املبحث الثاين
بحوث في )الموضوع(

الف�صل الأول: 
مو�صوع 

العلم 

((

الفصل األول:

موضوع العلم

تقييم موضوع العلم)1(، لدى المشهور
لقد ّعرف املشهور موضوع العلم))( بـ)ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية( 
هو  أعم،  ـ  داخلي  ـ  جزء  بواسطة  عارضًا  يكون  ما  بأن  منهم))(  كثري  وإلتزم 

عرض غريب.

لوازم فاسدة لذلك التعريف
مباحث  من  مجلة  خروج  أوجب  اإللتزام،  وذلك  التعريف  ذلك  لكن 
األلفاظ ـ كمباحث: األوامر)4( والنواهي، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، 
داخلي  أمر  بواسطة  لعروضها  وذلك  األصول))(،  عن  وغريها،  واملفاهيم، 
أعم))(؛ لكون البحث يف األصول ال خيتص بـ)أوامر الكتاب والسنة ونواهيهما، 
أحكام  البحث عن  أخرى:  وبعبارة  مطلق،  بقول  )األمر(  هو عن  بل  مثاًل( 
الكتاب  أوامر  على  ذلك  ينطبق  ثم  أمر،  هو  مبا  أي  مطلق،  بقول  )األمر( 
عوارض  أي  باصطالحهم،  الذاتية(  )عوارضه  عن  البحث  فليس  والسنة، 

))(  سبق يف )املبحث األول( بيان أن تعريف موضوع العلم، يعّد من املبادئ التصورية، للعلم.
))(  ال خيفى أن تعريف موضوع علم خاص، كعلم األصول مثاًل، يعد من )املبادئ التصديقية اخلاصة( 
بذلك العلم، أما تعريف موضوع العلم بشكل عام فإنه من )املبادئ التصديقية العامة املشرتكة( ـ وقد 

أشرنا هلما يف )املبحث األول(.
))(  وهم القدماء ـ على خالف املتأخرين الذين ذهبوا لكون العارض بواسطة جزء داخلي أعم، من 

األعراض الذاتية كما تظهر هذه النسبة من كالم الشريف اجلرجاني كما سيأتي.
)4(  كـ: هل األمر ظاهر يف الوجوب؟ وماذا لو وقع عقيب اخلطر أو توهمه؟ وهكذا.

))(  أي عن كونها مسائل أصولية، وإدراجها يف املبادئ التصورية أو التصديقية لعلم األصول.
))(  فإن األمر )نوع( وأصنافه هي أوامر الكتاب والسنة، أو هو جنس وأضرابه أنواع.
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ـ بل عن عوارض أمر أعم )وهو  ـ وهو الكتاب والسنة  موضوع علم األصول 
خواص  عن  كالبحث  فيكون  عندهم،  غريب(،  )عرض  وهو  األمر(،  مطلق 
)املادة( أو )اجلسم( العامة، كجاذبية الكتلة األكرب، وحاجته للمكان والزمان، 
وكونه متحيزًا، وتغرّيه، يف أنها ليست حبثًا عن عوارض موضوع )علم الطب( 
وهو )جسم اإلنسان(، فإنها وإن كانت عارضة له، لكنها ليست من )عوارضه( 
مبا هو )جسم اإلنسان(، بل مبا هو جسم، فليست من عوارضه الذاتية، بل هي 

عرض غريب؛ لعروضها بواسطة أمر أعم. 
كما أوجب ذلك التعريف بذلك التحديد))( يستلزم تعريفه، خروج مباحث 
أعم،  داخلي  أمر  بواسطة  والسنة  الكتاب  ألوامر  لعروضها  )االستلزامات(؛ 
وهو مطلق األمر))( مع قطع النظر عن اإلشكال اآلخر، وهو كونها عارضة لغري 

)األدلة األربعة(.

ما هو العرض الذاتي والغريب؟
وذلك ألنهم اتفقوا على أمرين، أنهما من )العرض الذاتي( وهما:

)- ما يعرض بال واسطة؛ كإدراك الكليات العارض للعقل))(، ورمبا عدَّ 
منه أو من الحقه: اإلعراب والبناء للكلمة، وكذا الصحة واالعتالل.

صرف  ال  الربهان،  باب  لذاتي  إشارة  واسطة(  )بال  قوهلم  أن  واملستظهر 
له من واسطة، أي علة  الذاتي البد  إذ أن غري  املباشر دون واسطة؛  العروض 
إلتصافه به، وهو املعرب عنه بـ)الواسطة يف الثبوت(، وألنه لو أريد غري الذاتي، 
فإن األقسام الالحقة تكون كلها مما يعرض بال واسطة؛ إذ هي بأمجعها تقابل 

)ما له واسطة يف العروض( لكن هلا واسطة يف الثبوت.

))(  أي ذلك )التعريف( ملوضوع العلم، بذلك )التحديد( لألعراض الذاتية.
))(  فإن حبث استلزام األمر بذي املقدمة أو وجوبها، األمر باملقدمة أو وجوبها، حبث عام عن مطلق 

)األمر( مبا هو أمر من غري اختصاص له ـ مبا هو ـ بأوامر الشارع.
))(  وككل اإلنتزاعيات، كالزوجية والفردية، للعدد وهو موضوع علم احلساب.
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لإلنسان  العارض  كالتكلم  مساو،  داخلي  أمر  بواسطة  يعرض  ما   -(
بواسطة الفصل، وهو الناطق.

كما اتفقوا ـ كما قيل ـ على أمرين أنهما من العرض الغريب وهما:
بواسطة  لإلنسان،  كاالنتقال  أعم،  خارجي  أمر  بواسطة  يعرض  ما   -(

املشي.
بواسطة  للماء،  العارضة  كاحلرارة  مبائن))(،  أمر  بواسطة  يعرض  ما   -4

النار.
)ال  أن  عنده  املالك  فإن  ذلك؛  يف    اخلراساني  اآلخوند  خالفهم  وقد 
تكون واسطة يف العروض( ولذا قال )إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه 

عن عوارضه الذاتية، أي بال واسطة يف العروض(.
واختلفوا يف:

)- ما يعرض بواسطة أمر داخلي أعم، كاحلركة اإلرادية العارضة لإلنسان، 
بواسطة كونه حيوانًا، وكظهور )أوامر الكتاب والسنة(، يف الوجوب، بواسطة 
كونها )أوامر(؛ فإن )املتأخرين( ذهبوا))( إىل أن الالحق بواسطة اجلزء األعم، 
من األعراض الذاتية، وقال البعض )أن احلق أن األعراض الذاتية: ما يلحق 

الشيء لذاته، أو ملا يساويه، سواء كان جزء له أو خارجًا عنه(.))(
)- وما يعرض بواسطة أمر خارجي مساو، كالضحك العارض لإلنسان 

بواسطة التعجب.
وهناك صور أخرى)4( ال يهمنا التعرض هلا، وموطن الشاهد هو الصورة 

اخلامسة؛ فإن املقام منها، فنقول:

))(  سواء كان أعم أم مساويًا أم أخص.
))(  كما نقل عنهم الشريف اجلرجاني يف حاشية الشمسية.

))(  حاشية الشريف على الشمسية: ص70 من طبعة بيدار.
)4(  مثل: ما يعرض بواسطة أمر أخص داخلي أو خارجي، لكن األول غري متصور.
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إشكاالت أخرى على تعريف المشهور
الحق: إن موضوع العلم، حيدده )الغرض( منه، فهو املقياس، وعلى هذا 
فإن هذا التعريف، غري جامع وال مانع؛ فإنه قد ينطبق على موضوع علمني، 
علمني  كونهما  مع  املوضوع،  لنفس  الذاتية  العوارض  من  حمموالتهما،  لكون 
دون ريب، وذلك كعلم الصرف والنحو؛ فإن )اإلعراب والبناء( وكذا )الصحة 
بهذا  التمسك  من  فيلزم  لـ)الكلمة())(،  ذاتي  عارض  كالهما  واالعتالل(، 

الضابط، كونهما علمًا واحدًا، وإدخال مسائل كل علم يف اآلخر.))(
الغريبة، ال  فيه عن عوارضه  ما يبحث  بأنه إضايف، أي لطرد  إال أن جياب 
لبيان كونه متام املالك للعلم ووحدته، أو جياب بأن املوضوع هو الكلمة مع احليثية 

اخلاصة ال مطلقًا ـ فتأمل.
س ألجل البحث عن خصوص العارض  كما أنه يلزم))( منه طرد كل علٍم أسِّ
بواسطة أمر خارجي أعم، أو أمر مبائن، أو داخلي أعم، أو خارجي مساٍو، أو 
غريها، مما قد يتعلق بذلك الغرض، فليس هذا التعريف جامعًا هلا، مع كونها 

علومًا دون ريب.
)علم  مسائل  خروج  بلزوم  العلم،  ملوضوع  التعريف  هذا  على  ينقض  بل 
واحلرمة  كالوجوب  ـ  مسائله  مسائله؛ ألن حمموالت  كونها  عن  كلها  الفقه()4( 
وغريهماـ  إمنا تعرض موضوعاتها بواسطة أمر )مبائن())(، وهو  املصاحل واملفاسد 

واملنافع واملضاّر، املوجودة يف املتعلقات ـ حسب مسلك العدلية))( ـ 

))(  لعروضهما بال واسطة على )الكلمة(، كإدراك الكليات العارض للعقل بال واسطة.
))(  وهذا ما أشرنا إليه بـ)غري مانع( أي لألغيار.

))(  وهذا ولواحقه هو ما أشرنا إليه بـ)غري جامع(.
)4(  بل ومسائل النحو والصرف وغريهما؛ لكون الرفع مثاًل يعرض الفاعل، بواسطة أمر مبائن، هو: 

تواضع واضع أو واضعي لغة العرب مثاًل.
))(  وهو أمر مبائن داخلي، يف املثال.

))(  فكما عدوا احلرارة للماء، عرضًا غريبًا، لعروضها بواسطة أمر مبائن هو النار، رغم إتصاف املاء 
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حاشيته  اإلشكال يف  هذا  إىل    املشكيين  احلسن  أبو  املريزا  أشار   كما 
املعروض  للماء  مغايراً  )النار( جوهراً  كون  لدفعه  ينفع  وال  الكفاية))(،  على 
للحرارة بواسطتها، دون )املصلحة واملفسدة( فإنهما قائمان بالصالة املعروضة 

للوجوب، فإن )املبائن( عندهم أعم من اخلارج والداخل))( ـ فتأمل.
غاية األمر كون هذه الواسطة خارجية مساوية أو أعم؛ لعدم كون )املصلحة 
واملفسدة( جنسًا وال فصاًل للصالة أو اخلمر، بل هي خاصة أو عرض مفارق.
والحاصل: أنه لعل هذا التعريف يصلح كضابط يف )العلوم احلقيقية(، دون 
الثمانية من  ـ ولعلها األكثر ـ وهي صاحلة جلميع األقسام  )العلوم االعتبارية( 

العوارض))( كلما وجد الغرض الباعث لذلك.
آخر  ينفي وجود ضابط  العلوم()4( فال  )الطبع يف  بلحاظ مقتضى  لعله  أو 

يراعي األغراض املختلفة ـ فتأمل.
ولذلك قال يف )األصول(: )وبذلك تبني أنه حيث ال يهم أن تكون احملموالت 
ـ أي حمموالت املسائل ـ أعراضًا ذاتية أو غريبة، ال يهم أن يكون حممول العلم 

عرضًا ذاتيًا أو غريبًا...(.

هو  مبائن  أمر  بواسطة  لعروضه  غريبًا،  للصالة، عرضًا  الوجوب  فكذلك سيكون  باحلرارة حقيقة؛ 
املصلحة واملفسدة يف املأمور به )أي الصالة(، وذلك ككونها )تنهى عن الفحشاء واملنكر( فإن )نهيها 

عنهما( ليس جنسًا هلا وال فصاًل، بل هو خاصة، بل عرض عام.
))(  حواشي املريزا أبي احلسن املشكيين قدس سره على الكفاية: ج)، ص47، ط منشورات دار 

احلكمة.
))(  أي املبائن املتصل واملنفصل.

))(  أي ما يعرض ألجل أمر )مبائن( أعم أو مساوي أو أخص.
وما يعرض ألجل أمر داخلي بقسميه ـ لعدم وجود جزء داخلي أخص؛ إذ جزء الشيء ال يكون أخص 

منه؛ فإنه إما جنس وإما فصل. 
وما يعرض ألجل أمر خارجي بأقسامه )ويراد باخلارجي، العارض، ال األجنيب باملّرة )أي املنفصل(، 

وإال دخل يف األول(، وهذه هي )األقسام الثمانية( زائداً ما يعرض بال واسطة، فاجملموع تسعة إذن.
)4(  فإن مقتضى الطبع األولي يف العلوم أن يبحث ما يعرض بواسطة أمر داخلي أعم، يف مرتبة سابقة 

ويف علم سابق ُيعنى بعوارض ذلك األعم، وهكذا.
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وتوضيحه أن موضوع النحو هو: )الكلمة من حيث اإلعراب والبناء(. 
وال شك يف كون )الفاعل مرفوع( مسألة حنوية، إال أنه حسب تعريف املشهور 
ملوضوع العلم وختصيص العرض الذاتي مبا يعرض للشيء بال واسطة، أو بواسطة 
أمر مساو للمعروض داخل، بل وحتى لو عمم للمساوي اخلارج ـ فقط، يلزم 
خروجها عن النحو )لعروض الرفع للكلمة، بواسطة أمر أخص خارج، وهو 
الفاعلية(، وبوجه آخر لعروض الرفع للفاعل بواسطة أمر أعم، وهو كونه كلمة 
)فإنها أعم، وإن كانت داخاًل؛ لكونها جنسًا( وذلك بعد حلاظ أن حال موضوع 
املسألة كحال موضوع العلم متامًا. بل نقول: لعروض الرفع للفاعل بواسطة أمر 
الصالة  على  الوجوب  كعروض  فهو  ذلك،  على  العرب  تواضع  وهو  مبائن، 

بواسطة مصلحتها، أو عروض احلرارة على املاء بواسطة النار ـ فتأمل.
واخلاص  والعام  والنواهي  األوامر  مباحث  كون  يف  شك  ال  أنه  والخالصة 
واملطلق واملقيد وشبهها، وكذلك مباحث االستلزامات، من األصول، إال أنه 
خترج منه حسب تعريف املشهور، لكونها عارضه بواسطة أمر أعم أو مبائن؛ 
ولذلك قال اآلخوند )(: )إال أن البحث يف غري واحد من مسائلها، كمباحث 
األلفاظ ومجلة من غريها، ال خيص األدلة بل يعم غريها، وإن كان املهم معرفة 
أحوال خصوصها كما ال خيفى())(، وهو إشكال وارد على من خصص العرض 
الذاتي بالعارض دون واسطة أو بواسطة أمر داخلي مساٍو؛ إذ عليه تكون أعراضًا 

غريبًة؛ لكونها تعرض بواسطة أمر أعم، وقد سبق جوابه.

مشكلة )العرض الغريب( وحلول عديدة
هذه إشارة إمجالية للمبنى والكربى.

وأما يف املقام فإن )الظهور يف الوجوب( هو )عرض غريب( ألوامر الكتاب 

))( - كفاية األصول: أول حبث املقدمة، وج)، ص9) من الوصول إىل كفاية األصول.
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والسنة ـ حسب خمتار املتقدمني من كون ما يعرض بواسطة أمر أعم داخليًا 
كان أم خارجيًا، عرضا غريبًا ـ لكونه ال يعرض أوامر الكتاب والسنة مبا هي 
منه  ويلزم  )األمر(،  وهو  ــ  داخاًل  كان  وإن  ــ  أعم  أمر  بواسطة  بل  كذلك، 
خروج عمدة مباحث األلفاظ من األصول، مع كونها واحلجج عمدة مباحث 
األصول، العتماد أكثر مسائل الفقه ـ اليت ُمهِّد األصول ألجلها ـ على ظواهر 
الكتاب والسنة ونصوصهما، فإنها بني أوامر ونواهي، وعام ومطلق، ومنطوق 

ومفهوم، وشبه ذلك.
وينحل اإلشكال بل اإلشكاالن))( برفض املبنى كما سبق.))(

يف  الواسطة  يقابل  مبعنى  الذاتي(  )العرض  بأخذ  اإلشكال  ينحل  كما 
العروض مطلقًا، كما صنعه صاحب الكفاية، ليعم العرض الذاتي والغريب 
مطلقًا ـ فيما عدا الواسطة يف العروض ـ أو يف اجلملة))(، أي بتعميم )الذاتي( 
ملا يعرض بواسطة أمر داخلي وإن كان أعم ـ كما عليه مسلك املتأخرين حسب 
نقل الشريف ـ ولذا كان ما يعرض جسم اإلنسان من األمراض حممواًل وعرضًا 
ذاتيًا لعلم الطب، وإن كان بواسطة أمر أعم داخل، وهو بدن احليوان؛ لكون 
غالب األمراض أعراضًا جلنسه وهو بدن احليوان ــ وبذلك يدخل مثل مبحث 

األول  أما  مبائن،  أمر  بواسطة  والعروض  أعم،  داخلي  أمر  بواسطة  العروض  إشكال  وهما    )((
فلعروض )الظهور يف الوجوب( ألوامر الكتاب والسنة، بواسطة عروضه لألعم الداخل وهو مطلق 

األمر.
وأما الثاني، فلعروض )الظهور يف الوجوب( لألمر، بواسطة )بناء العقالء( على ذلك وهو أمر مبائن، 

وال خيفى أن بعض احللول اآلتية تعّد حاًل لكلتا املشكلتني وبعضها حل ألحدهما فقط.
عن  فيه  يبحث  ما  هو  علم  كل  فـ)موضوع  مسائله  من  تعد  العلم،  موضوع  )تعّينات(  أن  من    )((
عوارضه الذاتيةـ  أي بال واسطة يف العروضـ  أو عن تعّيناته( وسيأتي وجه آخر لرفض املبنى )أي لرفض 

كون تعريف موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية(.
))(  املراد بـ)يف اجلملة(: ما يعرض بواسطة أمر داخلي أعم، أو أمر خارجي مساو، دون ما يعرض 
بواسطة املبائن أو اخلارجي األعم، وهي كلها عرض ذاتي بنظر اآلخوند قدس سره إذ )الغريب( عنده 
فقط هو ما كان وصفًا حبال املتعلق، أي ما كان واسطة يف العروض، وال خيفى أن )يف اجلملة( حيل 

أحد اإلشكالني فقط.
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ظهور األمر يف الوجوب، يف األصول، دون تكلف؛ إذ الظهور يف الوجوب 
عارض لنفس أوامر الكتاب والسنة، وإن كان بواسطة أمر أعم داخل، ال ألمر 
آخر مما يعرب عنه بالواسطة يف العروض، كعروض احلركة للبياض بواسطة كونه 

جسمًا؛ فإن املتحرك واقعًا هو اجلسم ال البياض.
موضوعات  )جامع  بـ  العلم))(  موضوع  عرفنا  لو  اإلشكال،  يندفع  كما 
املسائل( كما صنع صاحب )األصول())(وهو نفس ما صنعه صاحب )الكفاية( 
لتعريف موضوع علم األصول، فقال إنه )الكلي املنطبق على موضوعات مسائله 
املتشتتة())( وكان األوىل أن يذكره كتعريف ملوضوع )العلم(، ال تعريفًا ملوضوع 
)األصول(؛ إذ كان ينبغي أن يكون أخص، وهل هو إال كتعريف موضوع علم 
النحو بـ )الكلي املنطبق على موضوعات مسائله املتشتتة(  بدل تعريفه بـ )الكلمة 

من حيث اإلعراب والبناء(؟
تكون  بنحو  حلاظها  ميكن  املسائل  موضوعات  أن  اإلشكال:  إندفاع  ووجه 
أعراضها بني: ما عروضها بال واسطة، أو بواسطة أمر داخلي مساٍو، بل ذلك 

هو مقتضى كون املوضوع هو جامع موضوعات املسائل ـ فتأمل.
كما يندفع اإلشكال مبا ذكره )األصول( من: )أن البحث فيه)4( عنهما))( إمنا 
هو بالنسبة إىل ما ورد فيهما))(، وإن أفاد يف غريهما، كما أن البحث يف الطب 

عن خصوص بدن اإلنسان وإن أفاد لبدن احليوان أيضًا(.)7(

))(  وهو رفض للمبنى، لكن بوجه آخر؛ فإن الوجه األول كان رفضًا للمبنى بإضافة )أو عن تعيناته( 
إليه ـ أي كان رفضًا للتعريف خبصوص )ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية( وأما هذا فهو رفض للمبنى 

كاماًل أي تغيري التعريف بأكمله.
))( - األصول: ج) ص8.

))( - كفاية األصول: ج) أول املقدمة.
)4( - أي يف األصول.

))( - أي عن األوامر والنواهي.
))(  - أي الكتاب والسنة.

)7( - األصول: ج)، ص)).
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والحاصل: أن مرجع الوجوه السابقة إما إىل عدم قبول كون موضوع العلم 
هو )ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية( بل موضوعه غريه))( كما سبق، أو إىل 
قبول هذا التعريف، مع عدم قبول تعريف التعريف، أي عدم قبول أن العرض 
الذاتي ال يشمل ذا الواسطة الداخلية األعم، أو ال يشمل )مطلق ما عدا ذي 
الواسطة يف العروض(، أو إىل قبوهلا، لكن جيري التصرف يف املوضوع بأخذه 

متحيثًا حبيثيٍة خاصة.
وسيأتي وجه خامس بإذن اهلل تعاىل.

احلكم  منه  يستنبط  )ما  بـ  األصول  علم  عرفنا  لو  اإلشكال  يندفع  وربما 
الفرعي الشرعي أو العقلي))(، من حيث االستنباط القريب())(، لكن قد يقال 
إنه بدون ضميمة ما ذكر حول تعميم العرض الذاتي للداخل األعم، أو سائر 

الوجوه، ملا كفى تعريف األصول، لدفع اإلشكال ـ فتأمل. 
وقيدنا بـ)القريب( لئال يدخل مثل كون )الفاء( و )ثم( للرتتيب، يف علم 
قيام  من  االحتياط  صالة  ركعيت  ترتيب  مثاًل:  منه  يستنبط  لكونه  األصول؛ 
وجلوس إذا شك بني االثنني والثالث واألربع بعد إكمال السجدتني، بلحاظ 

)ثم( يف الرواية.)4(
والظاهر أن مراده )( من )األحكام( األعم من الوظيفة؛ وإال لزم نفس 

ما أورده على اآلخوند ، من إشكال تعدد احملمول.

))(  وقد ّصورنا )الغري( بوجهني، هما األول والثالث.
))(  مما يرتبط بأفعال ملكلفني.

))( - األصول: ج) ص)) ونص عبارته قدس سره )ما يستنبط منه األحكام، من حيث االستنباط( 
وقد قيدنا تعريفه مبا أضفناه، جلهات.

)4( - العروة الوثقى كتاب الصالة فصل )) الشك يف الركعات مسألة ) الشكوك الصحيحة.
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)تعريف األصول( هو المقياس في دخول أو خروج )المسائل(
وقد ظهر مبا سبق أن )التعريف( ليس أمراً شكليًا ومجاليًا فقط، وال حاجة 
إليه، وأنه البد من العثور على تعريف صحيح، ليكون هو املقياس، كي ال خيرج 
ما هو األساس )كظواهر الكتاب والسنة(، خاصة مع حلاظ أن معظم األحكام 
)األصول( حقًا  وأنهما  والسنة،  الكتاب  الفقة، مأخوذ من ظواهر  املذكورة يف 
للفقه))( وكي ال يدخل ما هو األجنيب، ككثري من املباحث الفلسفية والعرفانية 
  اليت أقحمت أخرياً يف األصول، بل حتى مثل )القطع( ـ على رأي اآلخوند
ومن تبعه ـ من خروجه من مباحث األصول، وكونه من مسائل الكالم أو كونه 

أشبه بها.))(

))(  لندرة موارد )اإلمجاع( وندرة االستناد للعقل، دون وجود آية أو رواية، يف الفقه.
))(  كفاية األصول، أول املقصد السادس، وتبعه )املصباح( وغريه بالتصريح خبروجه عن األصول.
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الفصل الثاني:

موضوع األصول: )احلجة( ال )األدلة األربعة(
المستظهر أن جعل )احلجة يف الفقه())( هي املوضوع لعلم األصول، أوىل 
من جعل )األدلة األربعة( املوضوع، سواء اعتربت بذاتها كما صنع صاحب 
الفصول))( أو بوصف الدليلية ـ كما صنع صاحب القوانني))( ـ، هي املوضوع؛ 

وذلك)4(:

أواًل: ألنها المقصود بالذات لألصولي
على  )احلجة(  عن  يبحث  فإنه  لألصولي؛  بالذات  املقصود  ألنها  أواًل: 
عن  والبحث  )احلجة(،  وهو  العقاب،  من  )املؤمن(  أو  الوظيفة،  أو  احلكم 
حجيتها،  وبلحاظ  الفقه(  يف  )حجة  لكونها  هو  إمنا  والعقل،  والسنة  الكتاب 
وإال ملا تعلق بها غرض األصولي والفقيه، بل كانت غرض املفسر مثاًل؛ فإن 
)الكتاب( لو مل يكن حجة  ملا كان حمور حبث )األصولي( مبا هو أصولي وال 
تعلق به غرضه؛ فإنه الباحث عن احلجج يف الفقه، ولذا جند أن حبث األصولي 
يدور حول )الظواهر( وشبهها؛ ألنها احملققة لغرضه )من كشف األدلة على 
يتعلق  ال  غرضه  ألن  مثاًل،  واملتشابه(  )اجململ  حول  يدور  وال  األحكام( 
بـ)املتشابه( و)اجململ(، ولو حبث عنهما فإمنا هو إلثبات عدم إمكان أو صحة 

التمسك بهما إلثبات احلكم.

))(  مع قيد )املشرتكة القريبة(.
))(  الفصول: ص)).

))(  قوانني األصول: ج)، ص9.
)4(  ال خيفى أن الوجوه اآلتية بعضها تعليل ألولوية )احلجة( من )ذات األدلة األربعة( وبعضها تعليل 

ألولويتها، منها بوصف الدليلية، وبعضها لكليهما ـ كاألول والثالث ـ.
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كما ال يدور حبث األصولي حول )ما تطرق له الكتاب أو السنة، من القضايا 
التارخيية أو الطبيعية أو الكالمية أو غريها( لعدم مدخليتها يف الغاية املتوخاة من 

علم األصول.
 وكذلك لو مل يكن )ظاهر الكتاب( حجة – كما يف ما نسب لإلخباري من 
– وكذلك ) العقل ( لو مل نقل  عدم حجية ظواهر الكتاب إال ملن خوطب به 

حبجيته ومل نؤمن بقاعدة املالزمة، ملا حبث عنه األصولي أبدًا.
فرضًا،  واالسطرالب(  الرمل  أو  األحالم،  أو  )القياس،  كان  لو  وكذلك 

حجة، ألضيف لألدلة األربعة، فيما كان قسيمًا.))( 
فاملطلوب أواًل وبالذات لألصولي، هو )معرفة( احلجج أو املؤمن املشرتك 
الكلي، أو )متهيدها())(، واملطلوب للفقيه هو االستناد يف كل باٍب باب، لتلك 

احلجج واملؤمِّنات، أي ملصاديقها.
ذلك،  يتكفل  الدليلية(  األربعة من حيث  بـ)األدلة  التعبري  بأن  أن جياب  إال 
إضافة اىل مزيد فائدة حتديد املصداق، وما هو املوضوع باحلمل الشائع ـ فتأمل.))(

ثانيًا: ألن )الحجة( جامع لموضوعات مسائل األصول، دون )األدلة األربعة(
علم،  كل  مسائل  ملوضوعات  جامع  وجود  ضرورة  يف  ريب  ال  إنه  ثانيًا: 
يكون هو موضوع العلم كما سبق، و)احلجة يف الفقه( جامع ملوضوعات مسائل 

األصول، دون )ذوات األدلة األربعة( ـ كما ذهب إليه صاحب الفصول ـ فإنها 

))(  كما لو كانت حجيته من باب بناء العقالء.
تعريف  بلحاظ  و)متهيدها(  بها...(  يعرف  )صناعة  سره:  قدس  اآلخوند  تعريف  بلحاظ  )معرفة(    )((

املتقدمني: )القواعد املمهدة..(.
والكالمية  التارخيية  للمسائل  الدليلية( غري طاردة  األربعة من حيث  )األدلة  بأن  اإلشكال  يبقى  إذ    )((
املبحث  أو  الكذائية،  التارخية  القضية  ثبوت  على  دليليته  حيث  من  الكتاب  فإن  وغريها؛  والطبيعية 
االعتقادي الكذائي، حجة، لكنه ليس موضوع األصول، بل موضوعه )األدلة األربعة من حيث الدليلية 

على األحكام الفقهية(.
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أربعة حقائق متمايزة، بل هي من مقوالت خمتلفة، فالعقل من مقولة اجلوهر 
ـ على قوٍل ـ، والكتاب من مقولة الكيف))( مثاًل، وكذا قول املعصوم وفعله، 
فإنهما من مقولتني، وال يكفي اجلامع االمسي، وهو )األدلة األربعة(؛ فإنه 
كاجلامع االمسي بني جوهر وعرض، بل حتى بني جوهر وجوهر أو عرض 
أموراً  لكونها  العلوم،  يف  االمسي  اجلامع  بكفاية  يقال  قد  لكن  وعرض))(، 

اعتبارية.))( 
ويجاب بأنه مع وجود اجلامع الذاتي ال يصار لالمسي وإن صح، فتأمل.

إشكال على صاحب القوانين وجوابه
وأما لو قيل بأن )األدلة األربعة بوصف الدليلية( هي املوضوع، كما صنع 

احملقق القمي )( الرتفع اإلشكال؛ للتوحد بلحاظ الوصف واحليثية.)4(
إال أن يقال: إن )الشيء(ـ  كاألدلة األربعةـ  بوصف كذاـ  كوصف ) الدليلية (ـ  لو 
كان الوصف فيه هو متام املوضوع، كما هو الظاهر؛ ألن عليه )املدار( سلبًا وإجيابًا 
ـ إال من جهة كونه املصداق  ـ مبا هو هو  كما سبق، وال مدخلية للموصوف 
واحلامل للجهة اليت هي متام املوضوع، ال غريه، كان )الشيء( أجنبيًا، فكان 
األوىل جعل )الوصف( موضوعًا؛ وإال كان تساحمًا. وجعله موضوعًا هو ما 
انتخبناه من جعل ) احلجة ( متام املوضوع، ولو أراد ذلك لتم، لكنه خالف 
قوله  اخلبري،  )العادل  كقولك:  القفا، وذلك  من  ولعله كاألكل  لفظه،  ظاهر 
كاشف عن الواقع( أو )حجة يف املوضوعات( فإن الكاشفية مما يرتبط باخلبري 

))(  وذلك تابع للحاظ الوجود الكتيب، للقرآن الكريم، أو اللفظي، أو االعتباري ـ وهو مرتبة من 
مراتب العيين أو الذهين ـ وحتقيقه يف مظانه.

))(  مما مل جيمعهما جامع جنسي.
))(  لكن ليست كل العلوم علومًا اعتبارية بل بعضها علم حقيقي.

)4(  وإن بقي إشكال عدم جامعيتها؛ لعدم مشوهلا ملثل الشهرة وخرب الواحد، لكونها حاكية عن السنة 
وليست هي السنة، ولغري ذلك، كما سيأتي يف املنت بإذن اهلل تعاىل.
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ال العادل، فذكره استطراد. نعم لو كان مثل )العادل اجملتهد جيوز تقليده(، مما 
جملموع املوصوف والصفة الدخل، كان البد من أخذهما يف املوضوع.

أنه  يبقى  )( إىل هذا))( الرتفع اإلشكال، لكن  القمي  املريزا  ولو ذهب 
هو  هو  مبا  للموصوف  دخل  وال  بأكمله،  )الوصف(  على  املدار  كان   حيث 
األربعة( جزء  )األدلة  كون  يوهم  مبا  للتعبري  داٍع  يكن  فلم  األصولي  يف غرض 

املوضوع، وإن أفاد كون وصف الدليلية جزءه اآلخر، بنحو احليثية التقييدية.
املوضوع،  جزء  األربعة(  )األدلة  كون  الظاهر  بأن  أواًل:  جياب:  قد  لكن 
وهو  ـ  والبناء(  اإلعراب  حيث  من  كـ)الكلمة  فهو  اآلخر،  جزءه  و)الوصف( 
ـ وككل أمر أخذ مبا هو متحيِّث حبيثية، موضوعًا لعلم،  النحو  املوضوع لعلم 
فاملوضوع هو )اجملموع املركب())(، وثانيًا: ألن فائدة ذكر )األدلة األربعة( هي 
ذكر  أخرى:  وبعبارة  العلوم،  يف  األوىل  وهو  املصداق،  بذكر  )احلجة(  حتديد 
والفعل  )االسم  كذكر  أنه  فيه:  لكن  األنفع،  هو  الشائع  باحلمل  حجة  هو  ما 

واحلرف( يف موضوع علم النحو، بدل )الكلمة( ـ فتأمل.

هل المراد بـ)الحجة( ذاتها، أو بوصف الحجية؟
ال يقال: إن )احلجة( لو أريد بها )ذات احلجة( جرى نفس اإلشكال الذي 
فإنها  هلا؛  جامع  ال  أيضًا  احلجة(  )ذات  فإن  الفصول،  صاحب  على  ذكرمتوه 
الكتاب والسنة والعقل مثاًل، فأي جامع بينها؟ هذا. إضافة اىل وضوح أن املراد 

ليس )ذات احلجة( مع قطع النظر عن وصف )احلجية(.
وإن أريد بها )الذات بوصف احلجية(، جرى نفس اإلشكال الذي ذكرمتوه 
على احملقق القمي؛ فإن )احلجة( هي )كاألدلة األربعة بوصف دليليتها(، وإن 
صلحت جامعًا وليست حقائق متمايزة، إال أنه يرد أن صفة )احلجية(، لو كان 

))(  أي كون )الوصف( أي احليثية هي متام املوضوع لّبًا، وإن كان يف ظاهر اللفظ جزءه.
))(  وكل منهما جزء املقتضي.
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الوصف فيها متام املوضوع... اخل؟

اإلشكال بلزوم خروج أكثر مباحث األصول عنه
كما ترد اإلشكاالت العامة أيضًا؛ فإنه:

1- إن أريد بـ)احلجة(: احلجة مبا هي حجة أي بوصف احلجية، لزم نفس 
ما أورد على احملقق القمي، حيث جعل )األدلة األربعة مبا هي أدلة( موضوع 

علم األصول، من:
أ- خروج مباحث )احلجج( كالبحث عن حجية خرب الواحد أو الشهرة أو 
اإلمجاع، عن كونه مسألة أصولية؛ لكون البحث فيها ـ عندئٍذ ـ عن مفاد كان 

التامة وهل البسيطة، أي عن ثبوت الدليل ووجوده، ال عن عوارضه .
ب- وكذا يلزم خروج مبحث )التعادل والرتجيح(؛ لكونه حبثًا عن ثبوت 

احلجية يف حال التعارض.
ج- كما يلزم خروج مباحث االستلزامات؛ فإن البحث عن )هل يستلزم 
وجوب ذي املقدمة كـ)الصالة( وجوب ذيها(، ليس حبثًا عن عوارض )األدلة 
األربعة( فإن الوجوب )عارض( الصالة، واستلزامه لوجوب املقدمة عارض 

له.))( بل اإلستلزام عارُض متعلَّق )األدلة(.
اللهم إال أن ُيعاد اىل )اإلجياب())(، وسيأتي بإذن اهلل تعاىل.

املقدمة،  القضية، وهي )هل استلزام وجوب ذي  هذا أواًل، ثم إن هذه 
وجوبها عقاًل، حجة شرعًا؟( هي حبث عن ثبوت احلجية شرعًا، فهي حبث 
عن )الثبوت( ومفاد كان التامة وهل البسيطة، ال )العروض(، ومفاد كان 

))(  فاالستلزام عارض وجوب ذي املقدمة، ووجوبها عارض هلا ـ أي للصالة مثاًل ـ وال شيء منها 
عارض لألدلة األربعة.

))(  بأن يقال: هل إجياب ظاهر الكتاب، لذي املقدمة ـ أي الصالة مثاًل ـ مستلزم إلجياب مقدمتها؟
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الناقصة وهل املركبة، بناء على كون املوضوع )احلجة( ككونه )األدلة األربعة من 
حيث الدليلية(.

د- وكذلك البحث عن )األصول العملية( الشرعية والعقلية؛ أما )العقلية(، فألن 
البحث فيها هو عن )ثبوت( حكمه بـ) قبح العقاب بال بيان ( وليس عن العروض؛ فإن 
)وجود( حكم للعقل بالرباءة، حبث عن مفاد كان التامة وليس الناقصة، كما ال خيفى.

لـ)عدم  بل عارض  للعقل وال حلكمه،  ليس عارضًا  فإنه  لو كان عارضًا  إنه  ثم 
البيان( أي عدم البيان تعرضه )احلجية( أي املعذرية، أو يعرضه قبح العقاب عليه، وكذا 
لو قيل بأن البحث هو عن )حجية قبح العقاب بال بيان())( ـ أي معذريته ـ فإن )احلجية( 
بل  العروض،  والواسطة واسطة يف  املتعلق  إال كالوصف حبال  للعقل  ليست عارضًا 
للعقل  عارضًا  ليس  و)احلكم(  ـ  العقاب  بقبح  حكمه  أي  ـ  احلكم  هلذا  عارض  هي 
أيضًا، بل هو معلول له))( أو متعلَّق، وأما )الشرعية(، فألنه ليس )الرفع( يف )رفع ما 
ال يعلمون( مما يعرض السنة، إال أن يرجع إىل: إتصاف حديث )رفع ما ال يعلمون( 
بالرافعية للحكم يف مرتبة تنجزه ـ فتأمل. إضافة إىل أن البحث إمنا هو عن الثبوت))( ال 

العروض، نعم )احلجية()4( تعرض )رفع ما ال يعلمون( ثبوتًا وإثباتًا.))(
2- وإن أريد بها  ذات )احلجة( كما لو جعل املوضوع )ذوات األدلة األربعة( فإنه 
وإن دخلت مباحث احلجج والتعادل والرتجيح، إال أنه خترج مباحث االستلزامات 

بل األصول العملية. إضافة إىل ما مضى من اإلشكال يف الصدر.))(

))(  أي حجية حكم العقل بقبح العقاب بال بيان.
))(  ألنه نوع فعل للعقل.

))(  أي ثبوت هذا املفاد، حلديث الرفع، أو ثبوت هذه )احلجة( على الرباءة.
)4(  وهي مثل )الرافعية للحكم يف مرتبة تنجزه( كما أشرنا هلا يف اهلامش.

))(  لكنه لو أخذ املوضوع )ذات األدلة األربعة( أي نفس )رفع ما ال تعلمون( ال )رفع..( مبا هو دليل 
على الوظيفة ـ وهذا خالف الفرض.

))(  من عدم اجلامع.
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تفصيل المراد بـ)الحجة هي الجامع(
إذ يقال))(: أما بالنسبة لإلشكال األول:))( 

)املوضوع(، و)احلجية( هي  متام  اجلامع، وهو  يقال: )احلجة( هي  فإنه 
)املصب( واعتماد )احلجة( ـ ككل اعتباري قائم بالغري، وككل األعراض))(ـ يف 
مصداقها، ثبوتًا، على ذاٍت، غري )اعتبارها( جزءاً واملعتمد عليه جزءاً آخر، 
كما هو ظاهر التعبري باملوصوف والوصف املنفصلني)4(، إال أن يراد بالوصف، 
الشائع  باحلمل  هو  وما  املصداق،  حتديد  وباملوصوف  املوضوع،  متام  كونه 

كذلك.))( فتأمل.
بل لو قلنا بأن )وصف احلجية( جزء، وذوات احلجج جزء آخر، ملا أضرنا؛ 

ملا سبق.))(

الجواب عن إشكال خروج أكثر مباحث األصول
وأما بالنسبة لإلشكال الثاني)7( وهو خروج عمدة مباحث علم األصول، 
عنه؛ لكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب أو خرب الواحد وشبههما، حينئٍذ 

حبثًا عن مفاد هل البسيطة وكان الناقصة، وليس عن العارض الذاتي؟
وذلك ملا فصلناه يف موضع آخر من النقاش:

أواًل: يف )موضوع العلم( وأنه ليس خصوص )ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية( ـ باملعنى الذي ذهب إليه املشهور ـ بل األعم منه، أي )مطلق ما كان بال 

))(  هذا جواب لإلشكال املذكور قبل صفحتني تقريبًا.
))(  وهو إشكال )اجلامع(.

))(  وككل املعقوالت الثانية الفلسفية، حيث وجودها بوجود منشأ إنتزاعها.
)4(  يف مثل )األدلة األربعة من حيث الدليلية(.

))(  أي دلياًل وحجة.
))(  يف: )لكن قد جياب أواًل بأن..(

)7(  وهو اإلشكال الثاني املشار إليه بـ)اإلشكاالت العامة(.
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واسطة يف العروض( كما ذهب إليه اآلخوند  من تعريفه، والشامل ملطلق ذي 
الواسطة يف الثبوت أي ما يقابل ذا الواسطة يف العروض، بل األعم منه أيضًا))( 
رأي  لعله  كما  أيضًا،  املسائل  من  هو  املوضوع))(،  )تعينات(  عن  البحث  وأن 

السيد الربوجردي  أيضًا.))(
وثانيًا: إنه على فرض عدم كونها من املسائل، فهي من )املبادئ التصديقية( 
لعلم األصول، وقد أوضحنا يف الرسالة)4( أن )املبادي التصديقية( تعد من )أجزاء 
العلوم( كما أن املسائل تعد جزءاً منها، وليس مطلق ما خرج عن كونه مسألة، 

فإنه أجنيب عن العلم أو هو من مقدماته.

الجواب بـ)المراد: ذات الحجة بلحاظ حيثية الحجية(
ويمكن اإللتزام بوجه آخر لدفع اإلشكال وهو: أن املراد بـ)احلجة(: )ذات 
لذواتها  اجلامع  صنعنا  )بلحاظ(  فبقولنا  احلجية(،  )حيثية  بلحاظ  لكن  احلجة( 
املتمائزة، فإنه جامع اعتباري واالعتبار سهل املؤونة، وبقولنا )ذات احلجة هي 
املوضوع( أدخلنا ـ حسب مبنى املشهور أيضًا ـ مباحث احلجج يف علم األصول؛ 

ألن البحث فيها حينئذ سيكون عن العوارض الذاتية للحجة، ال عن ثبوتها .
وذلك ))( مما ال يفي به املوضوع الذي ذكره صاحب الفصول لألصول وهو 
)ذوات األدلة( كما هو واضح، كما أنه يغاير ما التزمه صاحب القوانني من كونه 

فيها  يبحث  ما  العلوم هي  مسائل  أن  من  العلوم ومكوناتها(  أجزاء  )رسالة يف  أوضحناه يف  قد  ملا    )((
عن األعم مما يعرض املوضوع، بال واسطة يف العروض، وما يعرض جزءه، فتعريفنا أعم من تعريف 
اآلخوند قدس سره حيث قال: )موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بال واسطة 
يف العروض( إذ نرى أنه أعم؛ فإنه )ما يبحث فيه عن عوارضه أو عوارض جزءه الذاتية(، بل واألعم 

من ذلك ليشمل )تعينات( املوضوع أيضًا، كما أشرنا له يف املنت.
))(  ولو باعتبار كونها )عوارض حتليلية( فتدبر.

))(  يراجع نهاية األصول: ص)4).
)4(  أي )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها( واليت أدرجنا جزءاً منها يف املبحث األول من هذا الكتاب.

))(  أي وجود اجلامع . 
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الدليلية( ليس فقط بلحاظ ما ذكرناه يف  )األدلة األربعة مبا هي أدلة وبوصف 
أواًل، وما سيأتي يف ثالثًا فتأمل، بل )التغاير( بلحاظ أن ظاهره كون )مبا هي 
مباحث  خروج  عليه  فريد  املوضوع،  وجزء  قيداً  الدليلية(  )بوصف  أو  أدلة( 

احلجج.
أما ما ذهبنا إليه، فهو كون )الدليلية واحلجية( مالَحَظًا، ال قيداً وجزءًا، بل 
يكفي لدفع إشكال )العرض الغريب( كونه )شرطًا(، فكيف لو كان )داعيًا(؟

القيد  كان  وإن  داخٌل،  التقيُّد  )الشرط(  يف  ألن  بـ)فكيف(  ترقينا  وإمنا 
خارجًا، فعاد احملذور ـ فتأمل))(، أما يف )الداعي( فال، وألن االعتبار خفيف 
املؤونة، ولكفاية اجلامع االعتباري، فإنه يكفي هذا املقدار يف حتقق اجلامع، 
بالعبادة ألنه مستأَجر، إال أن  فيكون نظري صالة األجري، فإنه وإن كان يأتي 
كونه بنحو الداعي على الداعي، هو املصحح لقصد القربة كما ذكروا،فإتيانها 

بداعي األجرة ليس شطراً وال شرطًا يف نيته ـ فتأمل جدًا.))(

الجواب عن إشكال خروج مباحث االستلزامات واألصول العملية

))(  إذ مع كون املوضوع هو )األدلة بذواتها( فإن البحث عن )احلجية( حبث عن مفاد كان الناقصة ال 
التامة ـ فتأمل.

))(  جلهات عديدة ومنها: أن ما أوردناه على صاحب القوانني من )لو كان الوصف فيه متام املوضوع..( 
َيِرد وبشكل أقوى، على ما ذكرناه؛ فإنه جعل )األدلة األربعة( جزء املوضوع ووصف الدليلية جزءه 
اآلخر، فأوردنا عليه بأجنبيتها عنه مادام الوصف هو متام املالك، لكننا جعلناها متام املوضوع والدليلية 

داْع أو مالحظ أو شرط فقط ـ فتدبر.
ومنها: أن صرف كون )األربعة( مالحظة مبا هي دليل وحجة، ال خيرج املوضوعات املتباينة عن كونها 

متعددة متباينة، ومثله وحدة الداعي وفيه: أنه اعتبار، وهو خفيف املؤونة، فتأمل.
دون  املعدة،  العلل  من  )الداعي(  أن  وفيه:  و)اللحاظ(،  )الداعي(  بني  فرق  وجود  عدم  ومنها: 
املقام ليست ِصرف أمر مالَحظ، بل لو كان هلا مدخلية فإن أدنى  )الدليلية( يف  )اللحاظ( وفيه: أن 

درجاتها )الداعوية(.
ثبوت  حبث  كون  وبني  للمتباينات،  موحداً  )الداعي(  أو  احلجية(  )حلاظ  كون  بني  اجلمع  أن  ومنها: 

احلجية لتلك املتباينات، من العرض الذاتي، هو مجع بني النقيضني ـ فتأمل.
ومنها: غري ذلك.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

84

نعم، بقي اإلشكال الوارد على صاحب الفصول – كصاحب القوانني – من 
خروج مباحث االستلزامات، واألصول العملية؛ فإنها ليست مما تعرض ذوات 
الدليلية، فال تعرض )احلجة( سواء جعلنا )احلجية(  إياها بوصف  األدلة، وال 

متام املوضوع أم ال.
والجواب:

عارضًا  )االستلزام(  لكون  )االستلزامات(؛  مباحث  خروج  عن  أما 
للوجوب، ال لشيء من األدلة األربعة، وكون )الوجوب( لذي املقدمة كالصالة 
مثاًل، غري عارض )للحجة( كالكتابـ  ال لذاته وال له بوصف كونه حجةـ  لكونه 
عارضًا للصالة؛ فاالستلزام عارض العارض، ثم هو عارض العارض ألمر غري 

)األربعة(، فمن وجهني:
مبعنى  )الوجوب(  عن  االستلزامات  يف  البحث  إن  يقال  أن  األول: 
)اإلجياب( فـ)هل وجوب ذي املقدمة يستلزم وجوب ذيها( يراد به، )هل 
إجيابها يستلزم إجيابه، أو وجوبه؟( واإلجياب عارض على الكتاب و)احلجة(؛ 
 ﴾ ﴿ڱ  ڱ  من  منتزع  )اإلجياب(  فإن  ومنها؛  منه  ومنتزع  وهلا  له  فإنه صفة 

مثاًل))( ـ فتأمل.))(
املقدمة  البحث فيها هو عن )استلزام »احلجة« على وجوب ذي  إن  الثاني: 
وجوب املقدمة( ))( مثاًل، أي هل تستلزم داللة )احلجة( على وجوب ذي املقدمة، 

وجوب املقدمة فهو عارض ذاتي للحجة)4(؟ 

))(  فـ)أقيموا الصالة( مفيد لوجوبها، أو موجب هلا، فقد اتصف )أقيموا الصالة( بكونه مفيداً لوجوب 
الصالة، فهل يتصف بكونه مفيداً لوجوب مقدماتها؟

))(  إذ يبقى إشكال أنه عارض العارض وفيه: أنه ال ضري فيه؛ إذ أوضحنا يف )املبحث األول( الشمول 
للعارض ولعارض العارض.

))(  أو استلزام احلجة على وجوب ذي املقدمة، احلجة على وجوب املقدمة؟
)4(  وبعبارة أخرى: هل ظاهر الكتابـ  أو مطلق احلجةـ  بداللته على وجوب ذي املقدمة، يستلزم داللته 
على وجوب مقدماتها؟ أو هل ظهوره يف وجوب ذي املقدمة كالصالة، مستلزم لظهوره أو لداللته على 

وجوب املقدمة؟
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وهما نفس ما ميكن أن جياب به على اإلشكال على عد ) ذوات األدلة ( 
هي املوضوع.

إال أن جياب بأن )البحث( يف األصول مل يعقد كذلك، واملدار إمنا هو 
على ما عقد عليه البحث؛ إذ به تكون املسألة كالمية أو أصولية أو فقهية أو 

غريها ـ فتدبر.
وأما اجلواب عن إشكال خروج )مباحث األصول العملية(، فإنه واضح 
بناء على ما صرنا إليه من كون موضوع األصول هو )احلجة(، ال خصوص 
ملوضوعات  شاملة  )احلجة(  فإن  دليليتها،  بوصف  أو  بذواتها  األربعة  األدلة 
)األصول األربعة(؛ فإن )عدم البيان( هو )احلجة( على الرباءة وقبح العقاب، 
و)احلجية( ـ سواء أخذت مبعنى ما حيتج به املوىل على عبده وبالعكس أم مبعنى 
اليت  لـ)احلجة(  العلم  ملوضوع  توسعتنا  وبعد  البيان،  لعدم  عارض  ـ  املعذر 
اعتربناها املوضوع لعلم األصول يرتفع اإلشكال، ويوضح ذلك ما صار إليه 

املريزا النائيين من األنواع الثالثة ملسائل علم األصول.))( 

وأما إشكال كون البحث حينئٍذ عن مفاد كان التامة وهل البسيطة وليس 
البحث عنهما مسألة أصولية، بل مبدأ تصديقي، فقد اتضح مما سبق، جوابه 
بوجهني، أحدهما: أن البحث عن )تعّينات( املوضوع، يعد )مسألة( أيضًا، 
باعتباره حبثًا عن العوارض التحليلية، بعد تعميم العارض الذاتي له ـ بناًء على 
وجود  أصل  )أي  وجوده  أصل  عن  البحث  عددنا  وإن  ـ،  اشرتاطه 
النوع( مبدءاً تصديقيًا، فالبحث عن أصل  اجلنس، وهو غري متصدقه يف هذا 
كون  عن  البحث  وأما  النحو،  لعلم  تصديقي  مبدأ  مثاًل،  الكلمة(  )وجود 
)الفاعل كلمة( أو كون )كذا حجة( فإنه حبث عن تعنّي وتشخص املوضوع، يف 

))(  وقد نقلناها عنه وفصلناها يف )األوامر املولوية واإلرشادية( ص)4)، فإن جامعها هو )احلجة(، 
فتأمل.
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. نوع، فهو مسألة أصولية على ما ذهب إليه السيد الربوجردي
والثاني ما فصلناه عند الكالم حول أن )احلجة( هي اجلامع.))(

وأما بناء على جعل )األدلة األربعة( هي املوضوع لعلم األصول، فال مناص 
من اعتبار )حكم العقل( أحدها، ال )العقل( نفسه، وإال كانت الواسطة واسطة 
يف العروض؛ لعروض احلجية على )العقل( بواسطة )حكمه( وهو املعروض هلا 

حقيقة، فيخرج عن )األصول( على كل األقوال، )يف العرض الغريب(.
ثم بعد اعتبار )حكمه( )املوضوع(، يبحث عن كون )حكمه( بقبح العقاب 
بال بيان، حجة أم ال، فلو أخذ ذات الدليل ـ أي حكم العقل ـ موضوعًا، كان 
وإال  أيضًا،  املشهور  حسب  الذاتي  العارض  عن  حبثًا  مثاًل  احلجية  عن  البحث 
لزم تعميم )املسألة( ملا سيشمل )تعنّي( املوضوع، أو الذهاب إىل ذلك التوجيه 

السابق.))( 
وال يرد هذا اإلشكال على )رفع ما ال يعلمون(؛ فإنها )سنة(، والبحث إمنا 

هو عن حجيتها وداللتها على اإلباحة، ال عن أصل الوجود فتأمل. 
حجيته،  عن  البحث  فإن  إليه؛  صرنا  ما  حسب  على  الكالم  وكذلك 
حبث عن عارض ذات )احلجة(، وهي نفس هذه القاعدة، أي نفس )رفع ما ال 

( كما سبق. يعلمون(، او يقال بـ)التعنيُّ
وال يرد على ما ذكر أنهم عربوا بـ)هل يستلزم وجوب ذي املقدمة، وجوب 

ذيها؟( وهل العقل حاكم بقبح العقاب بال بيان؟ ونظائر ذلك.
إذ يقال: ذلك جمرد تعبرٍي ونوُع بياٍن لالستلزام، وطريقٌة يف تناول حمور 

))(  يف )وميكن اإللتزام بوجه آخر لدفع اإلشكال..(.
))(  يف )وميكن اإللتزام بوجه آخر..(
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عن  هو  البحث  بكون  ذلك  يضر  فال  األصولية،  املسألة  يف  البحث 
العوارض الذاتية، مع تغيري نوع التعبري والبيان إىل ما ذكرناه))(، سلمنا، لكنه 

قد َيِرد على من متسك بذلك البيان، دون ما وجهنا به املقام فليتدبر.

جواب اإلشكال عن كون )الخبر( حاكيًا عن السنة
ثم إنه ال يرد أيضًا ما أورد على أخذ )األدلة( موضوعًا ـ سواء بذواتها، 
أم بوصف الدليلية ـ من كون البحث عن )حجية خرب الواحد( ليس حبثًا عن 

)السنة(، بل عن احلاكي هلا.
وأما  وغريه،  الواحد  خلرب  شاملة  وهي  )احلجة(  هو  لدينا  املوضوع  إذ 
إشكال كون البحث عن )احلجية( ليس حبثًا عن العوارض الذاتية ـ حينئٍذ ـ، 

فقد أجبنا عنه مرارًا.
مصداق،  الواقعية  والسنة  مدارها،  ندور  )احلجة(  يف  أننا  والحاصل: 
خبرب  املنكشفة  )السنة  قولك  يصح  فقل  شئت  إن  أو  مصداق.  عنها  واحلاكي 
احلاكي  الواحد  قولك )خرب  كما يصح  ومعذر،  منجز  أي  الواحد())( حجة، 

عنها())( منجز ومعذر.

ثالثًا: ألن )موضوع األصول( أعم من )األدلة األربعة(
األربعة( موضوع علم األصول، غري جامع  )األدلة  اعتبار  إن  ثالثًا)4(: 

))(  من )هل يستلزم إجياب ذي املقدمة..( أو )هل تستلزم احلجة على ذي املقدمة..( وهل يستلزم 
حكم العقل بقبح العقاب بال بيان، اإلباحة شرعًا؟

))(  وهو جواب الشيخ قدس سره عن هذا اإلشكال.
))(  دون حاجة لتكلف تأويل، على مبنانا.

»األدلة  ال  هو«احلجة«،  األصول  علم  )موضوع  كون  من  مدعانا  على  الثالث  الدليل  هو  هذا    )4(
األربعة«( والذي مضى قبل حوالي عشر صفحات.
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لكل احلجج األصولية ـ سواء أخذناها بذواتها أم بوصف الدليلية؛ وذلك لعدم 
مشوهلا سائر احلجج: 

كـ)خرب الواحد( ـ لكونه حاكيًا عن السنة، وليس هو السنة.))(
وكـ)سرية العقالء( و)سرية املتشرعة(.

وكذلك )اليقني امللحوق بالشك(؛ فإنه حجة على البقاء، وهي املبحوث 
النفسية،  احلاالت  من  بل  )األربعة(  من  وليس))(  األصول،  علم  يف  عنها 
العلم  موضوع  احتاد  حلاظ  ومع  األصولية))(،  املسألة  موضوع  هو  أنه  كما 
مع موضوعات مسائله، نعرف أنه ليس مما ينطبق عليه موضوعه، عكس 

)احلجة( فإنه)4( حجة على البقاء.
احلجية  موضوع  وهو  يعلمون(  ال  )ما  موضوعها  فإن  )الرباءة(  وكذا 
العلم  مع  به  املكلف  يف  )الشك  موضوعه  فإن  )االشتغال(  وكذا  املعذرية،  أي 

بالتكليف(، وكذا )الظن اإلنسدادي( ـ سواء على الكشف أم احلكومة ـ.
األربعة، هو )حكم  ُعّد من  الذي  )العقل(  املراد من  يقال:  أن  إال  اللهم 
العقل( ويف كل األصول العملية، فإن حكمه باإلبقاء ـ عند حصول يقني سابق 
وشك الحق ـ أو الرباءة ـ عند عدم العلم ـ وما أشبه، هو موضوع )الدليل( ـ وهو 
)حكم العقل( ـ كلي منطبق على موضوعات املسائل))( ـ وهي األصول العملية 

يف املثال ـ فتأمل.

))(  وقد أجاب الشيخ قدس سره عن ذلك، وأجبنا إجابة إضافية، قبل قليل.
))(  أي اليقني امللحوق بالشك.
))(  أي موضوع االستصحاب.
)4(  أي اليقني امللحوق بالشك.

))(  إذ )إبقاء ما كاَن مسبوقًا باليقني، حجة شرعًا( هو املسألة األصولية، كما أن )ظواهر الكتاب حجة 
شرعًا( هي املسألة األصولية.
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ال يقال: البحث يف األصول عن: )األدلة( على حجية اليقني امللحوق 
بالشك، وهي إما الكتاب أو السنة أو العقل، وكذلك بالنسبة للظن اإلنسدادي؛ 

فإن دليله على احلكومة، )العقل(، وعلى الكشف، )قسيمه(.
يقال: كون )األربعة( أدلة، غري كونها موضوعًا؛ وإال للزم دخول  إذ 
علم الكالم والفقه يف )األصول( لكونها أدلتهما، إضافة إىل ما سبق من احتاد 

موضوع العلم ومواضيع املسائل، فإنه الكلي الطبيعي هلا.
وبعبارة أخرى: يف قولنا )ظاهر الكتاب حجة(، )موضوع املسألة( هو ظاهر 
العقل والكتاب  الكتاب، و)حمموله( احلجية، و)دليله(:  الكتاب، وهو عني 
والسنة، أما )اليقني امللحوق بالشك( فهو أيضًا )حجة على البقاء( إال أنه ليس 
عني أحد األربعة، وإن كانت هي الدليل عليه، وكذا )الظن اإلنسدادي حجة( 

إىل غري ذلك.
وبعبارة أخرى: )األدلة األربعة( هي )املوضوع( أما )الدليل على األدلة( 
)املبادئ  من  فهو  الفقه،  الشرعي يف  احلكم  أدلة وحجة على  أي على كونها 

التصديقية(.))(

رابعًا: ألن )األدلة األربعة( غير طاردة لألغيار)2(
وأما كونه غري مانع؛ فألن )بعض( األدلة األربعة هو املوضوع )لألصول(، 

وليس كلها.

))(  بناء على رأي املشهور، وقد استظهرنا أن )األدلة( أعم من )املبادئ التصديقية( يف )املبحث األول(.
))(  وأن بعض )األدلة األربعة( هو املوضوع لعلم األصول أي بعض مصاديقها، ال كلها.
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أما )الكتاب( و)السنة( فألن فيهما:
)املباحث التارخيية( كقوله تعاىل: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ﴾.))) 

و)العقدية( كقوله تعاىل: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ   ﴾.)))

ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ﴿ڍ   تعاىل:  كقوله  و)الطبيعية( 
ڈ  ڈ   ﴾)))، وكذلك احلال يف الروايات.

الدين(، كقوله تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ۇ   فيهما )احلجج يف أصول  أن  كما 
ۇ   ۆ  ۆۈ   ﴾))) و ﴿وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئىئ﴾))) وغريها، كما فيهما )احلجج( على العديد من العلوم األخرى.
من  وشبهها  والكيمياء،  والفيزياء  الطب  يف  )حجة(  فهو  )العقل(  وأما 
املنطق والرياضيات مما هي  العقل، كما هو )حجة( يف  التجربيات، ألن حمّكها 
هو  كما  كالعقائد،  الغيبيات  يف  )حجة(  هو  كما  املادة،  عن  للمجردات  أقرب 
ال  لكن  العقل،  هو  كان  وإن  األصول  فموضوع  واألصول،  الفقه  يف  )حجة( 
على إطالقه فهو كأخذ )احليوان( موضوعًا لعلم الطب، املفروض فيه أن يكون 

موضوعه اإلنسان فقط.
ال يقال: قيد من )حيث الدليلية(، يتكفل بإخراجها؟

))( - الروم: )-).

))( - البقرة: ))).
))( - الرمحن: )-).

)4( - إبراهيم: 0).
))( - فصلت: )).
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إذ يقال: كال، فإنها مالحظة، كذلك، يف )العقائد( وغريها، إال أن يقيد 
بـ)من حيث الدليلية على الفقه( أو )على احلكم الشرعي ألفعال املكلفني(.

الدليلية، جزء موضوع  ـ كما سبق ـ: جعل )العقل( بوصف  بل نقول 
املتعلق؛  الدليلية( هو وصف حبال  علم األصول أي )األدلة األربعة بوصف 
ألن )حكمه( حجة؛ إذ يبحث يف األصول عن إن حكم العقل حجة أم ال؟ ال 
عنه مبا هو هو؛ ألنه جوهر ال لسان له، عكس )حكمه( ومطلق )احلجة على 
احلكم أو املوضوع(. أما )ظاهر الكتاب( فهو من الكتاب لكن فيه: أن العقل 
مبا هو هو )كاشف(، نعم ليس حجة مبعنى املنجز واملعذر، أو الزم اإلتباع إال 

بلحاظ حكمه ـ فتأمل.

طولية )األدلة( و)األصول( ال تنفي )الجامع(
نعم، تقسيم املباحث إىل ما ذكره الكفاية يف املقصد السادس، من األدلة 
االجتهادية، وما ذكره يف املقصد السابع، من األصول العملية، تام فنيًا ومفيد 
علميًا، بل ضروري؛ لكون رتبة األصول العملية بعد مرتبة األدلة االجتهادية.
إال أن ذلك ال ينفي وجود اجلامع بينهما، بل ضرورة وجوده وكشفه، 
وإال ألصبح علم األصول علمني – كما سبق بيانه – وألن املقصد األساسي 
لعلم األصول هو كشف )احلجة يف الفقه( على كل من احلكم أو الوظيفة، كما 

سبق تفصيله قبل قليل، فكان البد من تعريفه مبا يكفل بيان ذلك.))(
إليه  وما  ولألدلة  للحجج  رتبتني  وجود  أن  الواضح  من  إن  والحاصل: 
تعريف  يسوغ  ال  الشك،  موضوعه  وما  الشك  ظرفه  ما  ووجود  االستناد، 
علم األصول باألخص، مما يستلزم إخراج مجلة )األصول العملية( من علم 

))(  أي ال مبا يطرد أحد الركنني وهو الوظيفة، واملؤدي هلا وهو األصل. 
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األصول.
وصالحية  عنه،  البحث  أوجب  اجلامع(  وجود  )ضرورة  أخرى:  وبعبارة 
أوجب  بيانها،  سبق  غريها جلهات  من  وأرجحيتها  اجلامع  تكون  ألن  )احلجة( 
ما  إىل  )احلجة(  تقسيم  وضرورة  األصول،  لعلم  واملوضوع  اجلامع  اعتبارها 
موضوعه الشك وما ظرفه الشك، أوجب التقسيم والتفكيك بني األدلة واألصول 
وعقد مقصد أو باب خاص لكل منهما، فالتفريط بأي منها ))( إخالل بالغرض.

األصناف السبعة لمسائل )األصول( والجامع لها
السبعة  األصول  علم  مسائل  ألنواع  )اجلامع(  وجود  ظهر  كله  وبذلك 

األساسية وهي:
 مباحث األلفاظ الواقعة يف الكتاب والسنة.–)
 مباحث االستلزامات العقلية، وذلك كاملالزمة بني وجوب الشيء ووجوب –)

مقدمته أو حرمة ضده، أو املالزمة بني حرمة الشيء ـ عبادة كان أم معاملة 
ـ وفساده، أو املالزمة بني تعليق احلكم على الشرط وانتفائه بإنتفائه، وقد 

جرى دأبهم على حبثها يف مباحث األلفاظ.
 مباحث احلجج باملعنى األخص )أي األدلة االجتهادية(، أي ما ميكن أن –)

يقع يف طريق اإلستنباط.
 مباحث األصول العملية الشرعية كـ)رفع ما ال يعلمون( للرباءة، و)أخوك –4

السيد  إليه  أشار  كما  احتمااًل،  الشرعي  لالحتياط  لدينك(  فاحتط  دينك 
الوالد  يف )الوصول(، وذلك فيما ال طريق شرعًا إليه.

))(  أي اعتبار اجلامع وحتديده، والتصنيف ثم التقسيم . 
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 مباحث األصول العملية العقلية كـ)قبح العقاب بال بيان(، و)االحتياط( –)
)العنوان  يف  الشك  لدى  )االحتياط(  أو  اإلمجالي،  العلم  موارد  يف 

واحملصل(. 
 مباحث تعارض احلجج وعالجها.–)
 مباحث االجتهاد والتقليد، كلها، أو خصوص ما كان من قبيل حجية –7

رأي الفقيه للعامي.
وال خيفى إمكان إدراج بعضها يف البعض اآلخر.

و)اجلامع( هو )احلجة( باملعنى األعم الشامل للحجج العقلية والشرعية، 
بكال قسميها: األدلة واألصول.

ولعل عدم كشف )اجلامع( بني هذه األصناف))(، اضطر البعض إلخراج 
علم  مسائل  جزء  كونها  عن  ـ،  األلفاظ  كمباحث  ـ  )احلجة(  مباحث  عمدة 
األصول، لتعدَّ من املبادئ التصديقية – أو العتبار )األصول العملية( قسيمة 
) لألدلة االجتهادية ( بدون حلاظ جامع بينهما. مما يلزم منه إما القول خبروجها 

عن علم األصول، أو إلتزام وجود موضوعني له.
والجامع كما سبق هو: )احلجة( وهو اجلنس، وأما الفصل فهو )املشرتكة 
القريبة على احلكم الكلي، أو الوظيفة())( والتقييد بـ)القريبة( أو )املباشرة( 
لتخرج بعض القواعد الرجالية واملنطقية والنحوية وشبهها، اليت ميكن أن 
تقع حجة على احلكم ويف طريقه، وبـ)املشرتكة( لتخرج احلجج على األحكام 
الكلية لكن اخلاصة بباب من أبواب الفقه، أو اخلاصة بعدد من أبوابها، دون 

))(  واليت دارت عليها رحى علم األصول، عمليًا.
حكمه  حيث  من  مطلقًا(  )واملوضوع  بل  املستنبط(  و)املوضوع  الشرعي(  املخرتع  و)املوضوع    )((

الشرعي، كما فصلناه يف موضع آخر.
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أكثرها))(، و)احلكم اجلزئي( وإن كان متضمنًا يف الكلي، إال أنه ليس املقصود 
أواًل وبالذات من علم األصول، وإن أنتجه ال حمالة؛ إلحتاد الكلي الطبيعي مع 

أفراده أو لكونه مرآة له.

))(  وبذلك خترج )القواعد الفقهية(.
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الفصل الثالث:

تعريف علم األصول

تعريف المشهور و)الكفاية( لعلم األصول)1(
به  حيتج  ما  )أي  اللغوي  باملعنى  أو  واملعذر،  باملنجز  )احلجة(  تعريف  إن 
العبد على املوىل و العكس، بإضافة: يف ما يرتبط بأفعال املكلفني(ـ  بل وكذلك 
تعريفها بالكاشف لو أريد به األعم من الكاشف عن احلكم أو املوضوعـ  يصحح 

تعريف علم األصول، مبا ال يرد عليه اإلشكال الذي أورد على الكفاية.
توضيحه أن احملقق اخلراساني )( عدل عن تعريف املشهور لعلم األصول 
ألسباب  غريه؛  إىل  الشرعي(  احلكم  إلستنباط  املمهدة  بالقواعد  بـ)العلم 
اإلجتهادية،  واألدلة  أنها  مع  العملية،  لألصول  التعريف  منها: عدم مشول 
فعدل  له،  الطائر  كجناحي  فهما  األصول،  لعلم  األساسيتان  الركيزتان  هما 
إىل تعريفه بـ:)صناعة يعرف بها القواعد اليت ميكن أن تقع يف طريق استنباط 

األحكام، أو اليت ينتهي إليها الفقيه يف مقام العمل(.
فأورد عليه يف األصول: )أنه يلزم منه تعدد حممول وموضوع العلم))(، مع 
أنه إذا كان هناك حمموالن لزم موضوعان، وبذلك يتعدد العلم؛ ألن املفروض 
أن الغرض الواحد ال يصدر إال عن مؤثر واحد كما تقدم، فكما أنه إذا قيل: 

))(  وقد اتضح، من )املبحث األول( أن )تعريف العلم( يعد من املبادئ التصورية للعلم، فتعريف 
علم األصول، هو مبدأ تصوري أصولي.

))( - )الصناعة( هي املوضوع و )يعرف بها القواعد اليت ...( هو احملمول، فتكون صناعتني: الصناعة 
األوىل: ما يعرف بها القواعد اليت تقع يف طريق استنباط األحكام، والثانية: ما يعرف بها القواعد اليت 
العمل، أو )القواعد( هي املوضوع و )من حيث إمكان وقوعها يف طريق  الفقيه يف مقام  إليها  ينتهي 
ـ و)األول( أظهر بلحاظ  العمل( هو احملمول  الفقيه يف مقام  إليه  ينتهي  استنباط األحكام أو كونها مما 

تعريفه )قدس سره( و)الثاني( هو: األوىل عندنا؛ فإن التعريف لألصول، ال للعلم به.
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النحو علم يعرف به كيفية النطق وصحة واعتالل البنية ))(، صار علمني، كذلك 
إذا قيل: األصول علم يعرف به القواعد االستنباطية والقواعد العملية(.))(

والحل: اعتبار )الحجة( هي الموضوع والجامع
استنباط  طريق  يف  تقع  أن  ميكن  اليت  )القواعد  عد  من  نشأ  اإلشكال  فإن 
بني  أي  بينهما  )اجلامع(  الفقيه( وعدم حلاظ  إليه  ينتهي  )ما  مقابل  األحكام( يف 
)احلجة(  وهو  )اجلامع(  لوحظ  لو  أما  العملية؛  واألصول  اإلجتهادية  األدلة 
وعرفنا )احلجة( باملنجز واملعذر))(، أو مبا حيتج به املوىل على العبد وبالعكس، 
أو بالكاشف باملعنى األعم)4(، لكانت )احلجة( هي احملمول أو األثر))(، فال يلزم 
اإلشكال، ويكون التعريف هكذا: )صناعة يعرف بها احلجج على األحكام أو 
الوظيفة( أو )صناعة يعرف بها احلجج، سواء كانت قواعد ميكن أن تقع يف طريق 
استنباط األحكام، أم قواعد ينتهي إليها الفقيه يف مقام العمل(، و )احلجج( هو 

اجلامع، فال تعدد للمحمول و األثر.

هل )القاعدة( هي الجامع؟
ومن  االستنباط،  طريق  يف  تقع  اليت  من  أعم  كذلك  )القاعدة(  يقال:  ال 

القواعد اليت ينتهي إليها الفقيه يف مقام العمل؟ 

))( - أو كما إذا قيلـ  التزامًا بنفس عبارة اآلخوند )قدس سره(: النحو صناعة يعرف بها أحوال الكلمة، 
من حيث اإلعراب والبناء والصحة واإلعتالل.

))( - األصول: ج)، ص0) وميكن بيان اإلشكال بنحو آخر هو )أن تعدد األثر بدون جامع، يف ما 
مل تكن علته فاعلة باالختيار، يكشف عن تعدد املؤثر( واألثر هو )القواعد ا ليت... أو اليت ينتهي..(.

))(  لكن قد يورد عليه أنه ما هو اجلامع بني املنجز واملعذر؟ فتأمل.
)4(  ال باملعنى األخص، وهو: )الكاشف عن احلكم(، كما لعله ظاهرها، حتى تكون )احلجة( أخص 

من املبحوث يف املقصد السادس والسابع.
))(  وهي ـ حنويًا ـ نائب الفاعل لـ)يعرف( ـ واملفعول جوهراً ـ يف تعريف اآلخوند قدس سره.
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أما  احلجج))(،  ألنواع  حقيقي  جامع  ذكرنا  ما  على  )احلجة(  يقال:  إذ 
)القاعدة( فليست جامعًا حقيقيًا، بل هي جامع امسي أو عنواني، كما لعله 
بني  اجلامع  وجود  يرى  ال  أنه  الظاهر  فإن  أيضًا؛  الكفاية  عبارة  من  الظاهر 
األصول العملية واألدلة اإلجتهادية، وإمنا استخدم )القاعدة( كمشري حلقيقتني 

متباينتني، فأفرد لكل منهما ولبيان أحكامهما، مقصداً خاصًا به.
من  فإنها  )القاعدة(؛  دون  جنسي،  جامع  )احلجة(  أخرى:  وبعبارة 

)العرض العام( ـ فتأمل.
ثم إنه لو كان يرى )القاعدة( هي اجلامع، الرتفع اإلشكال على مسلك من 
يرى كفاية اجلامع االمسي))(، لكن كان األوىل مع ذلك، أخذ )احلجة( هي 
اجلامع؛ ألنها أدل على الغاية من علم األصول وهي )الدليل))( على احلكم 
أقرب؛  )جامع(  وألنها  األعم؛  باملعنى  الوظيفة(  على  )الدليل  أو  الفقه(  يف 
التقيد  الكتاب والسنة كما سبق تفصيله، من ضرورة  الوارد يف  اللفظ  وألنها 
باأللفاظ واملصطلحات الواردة يف لسان الشرع مهما أمكن، كما أنها هي اللفظ 
املستخدم يف علم األصول أيضًا، وإن كان املقصود به لدى بعضهم، األخص 
وهو احلجة على احلكم، إال أن تعميمه للحجة على الوظيفة، هو األوىل من 

جهات شتى.

))(  سواء أخذناها مبعنى )الكاشف( أم مبعنى )ما حيتج به املوىل على عبده(.
))(  أو حتى لو فرض اعتبارها جامعًا حقيقيًا.

))(  املشرتك القريب، كما قيدناه بهما، وأوضحنا السبب يف موضعه.
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الفصل الرابع:

املوضوع املستنبط

)الموضوع المستنبط( من مبادئ الِعلمين
إن من املبادئ التصورية لعلمي الفقه واألصول، هو )املوضوع املستنبط(؛ 
فإنه )جزئي( موضوع علم الفقه؛ فإن موضوعه أعم من )األفعال( والذوات( 
وغريها كما سبق، والبحث عن معنى املوضوع وأجزائه وجزئياته ومتعلَّقاته، يعد 
من املبادئ التصورية للعلم، وعن وجوده ونظائره يعد من املبادئ التصديقية، 
كما سبق يف )املبحث األول(، كما أنه )متعلَّق( علم األصول؛ فإن موضوعه 
ومنه  )موضوعه(  وعلى  الشرعي(  )احلكم  على  القريبة(  املشرتكة  )احلجة 
املستنبط، واألول منهما قد اصطلح عليه بـ)الطرق( و)احلجج( ـ باملعنى األخص 
ـ والثاني منهما اصطلحوا عليه بـ)األمارات(، وأما كون هذا موضوعًا مستنبطًا، 

فإنه )مبدأ تصديقي( ومثله وجوده.
من  مسألة  عن  حبث  للموضوع،  الذاتية(  )العوارض  عن  البحث  أن  كما 
مسائل ذلك العلم، وحيث أن )املوضوع املستنبط( فرد من أفراد كلي موضوع 
الفقه؛ فيكون حتديد  الذاتية، يعد من مسائل  الفقه، فإن البحث عن عوارضه 

سعة وضيق دائرة املوضوع املستنبط، من املبادئ.
 ولذا فإن الظاهر ضرورة ضميمة )املوضوع املستنبط( إىل )احلكم الشرعي( 
بقسميه))( بأن يقال: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي، أو موضوع 
مستنبط، )كاآلنية، والوطن، والغناء، والصعيد( فإما أن حيصل له الشك فيه أو 

. القطع أو الظن(، كما أشار إىل ذلك السيد الوالد

))(  التكليفي والوضعي.
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وأما تعريفه فهو:
فيه نوع غموض  أو )ما كان  الفقهاء واملتشرعة يف تفسريه(،  )ما اختلف 
واملراجعة  التأمل  إىل  ومصاديقه،  مفهومه  حتديد  يف  حيتاج  مما  وخفاء، 
واالستنباط( أو )ما تصرف فيه الشارع بالتوسعة والتضييق( وقد يعود األول 
للثاني أو الثالث، أي يكون مسبَّبًا عن أحدهما، وقد جيتمع تعريفان أو الثالثة 
، ونضيف:  يف موردـ  وقد فصلنا حبث ذلك يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(ـ 
أننا نقصد بـ)املوضوع املستنبط( ههنا: األعم من )املوضوع املخرتع الشرعي( 
كـ)الصالة( و)احلج( وما أشبه، وإن أمكن انطباق التفسريين األولني، عليه، 
بالتوسعة  فيه  تصرف  أو  الشارع،  اخرتعه  )ما  إىل  فيغريَّ  الثالث،  التفسري  أما 

والتضييق( وهذا التعميم هو ما صرح به بعض األعالم.
ثم إنه يدل أو يساعد يف األدلة على ضرورة حبث )املوضوع املستنبط( كمبدأ 
لألول  كمتعلَّق  والفقه،  األصول  لعلم  التصديقية،  أو  التصورية  املبادئ  من 
كما  عليه  تعريفهما  انطباق  إىل  إضافة  الثاني،  موضوعات  من  وكموضوع 

سبق، األدلة التالية:

1- ألن )المستنبط( كـ)الحكم(، مورد للقطع والظن والشك
أواًل: ملا قاله الوالد  يف )الوصائل إىل الرسائل(: )وكان ينبغي  وذلك 
مورد  الثالثة  كل  ألن  الوضعي؛  احلكم  أو  املستنبط،  املوضوع  أو  إضافة: 
)للقطع والظن والشك(، اللهم إال أن يرجع )املوضوع( و )الوضع( إىل احلكم 

بتكلف(.))(
ال يقال: ينقض استدالله بعلم الفلك والفيزياء وشبههما، إذ مسائلها مورد 
للحاالت الثالثة؟ فلو كان كونها مورداً للحاالت الثالثة، هو املقياس إلضافته 

))(  الوصائل إىل الرسائل: ج)، ص8).
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علم األصول، أو ملبادئه التصورية والتصديقية، كان الالزم أن يقال:
)اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي أو مسألة فلكية أو فيزيائية، فإما 

أن حيصل له ...( والتالي بنّي البطالن.
إذ يقال: أخذ )املكلف( يف عنوان البحث، يدفع هذا النقض؛ فإن الباحث 
حيث  املقام،  عكس  مكلف،  هو  مبا  ال  يبحثها  فيزيائية  أو  فلكية  مسألة  عن 
الشرعي  حكمه  معرفة  يريد  مكلف  هو  مبا  املستنبط(  )املوضوع  عن  يبحث  أنه 
أو احلجج عليه))(، ولذا لو حبث عن مسألة فلكية مبا تستتبع من حكم شرعي 
مستتبع  هو  مبا  ال  املستنبط  املوضوع  عن  حبث  ولو  دخل))(،  ـ  الزوال  كوقت  ـ 

للحكم، خرج؛ فإن )احليثية( هي )املناط(، لكونها تقييدية، فعليها )املدار(.
الشرعي(  للحكم  مبا هو مستتبع  )أو موضوع صرف  إضافة  لزوم  ولذا جند 

أيضًا، كما فصلناه يف موضع آخر.
رف( وغريه، أن )الصرف( له طريقان: )التقليد())(، وقول  والفرق بني )الصِّ
أهل اخلربة، عكس )احلكم( الذي ال طريق ألخذه ـ بعد)4( االجتهاد أو االحتياط 
التقليد بشروطه، وال يصح أخذه من أهل اخلربة، وممن مل جيمع شرائط  ـ إال 

التقليد كالعدالة وشبهها ـ فتأمل.

2- للغاية من علم األصول
األصول(  علم  من  بـ)الغاية  للمستنبط،  التعميم  لضرورة  ُيستدل  وثانيًا: 
البحث عن  فيه  كثر  قد  والفقه  الفقه(  املشرتكة يف  القريبة  احلجة  )معرفة  وهي: 
املوضوعات املستنبطة الشرعية؛ فإن )املستنبط( مما يكثر ابتالء املكلفني به، ومما 

))(  األول، إلدخاله يف )الفقه(، والثاني إلدخاله يف )مبادئ األصول(.
))(  فيبحث عن معنى الزوال أو )املغرب( يف الفقه، كمبدأ تصوري من مبادئ إحدى مسائله، كما يبحث 

عن أدلة حتققه أو كونه )املالك( ال الغروب مثاًل، كمبدأ تصديقي.
))(  فصلنا يف موضع آخر، جريان التقليد يف املوضوعات الصرفة.

)4(  بناء على أن االجتهاد ثم االحتياط، أشرف من )التقليد(، قلنا )بعد(، وإال فاألوىل )غري(.
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ترتتب عليه أحكام كثرية خمتلفة، فكونه جزء ـ مثاًل ـ ال يقتضي البطالن بالرتك، 
عكس كونه ركنًا، وهكذا.

وعلى أي تكون )إقامة احلجة عليه())( من )غاية علم األصول( كما أنه 
هو))( من )موضوع علم الفقه(.

3- ولشمول )موضوع علم األصول(
األربعة  )األدلة  وأنه  األصول(  علم  بـ)موضوع  ـ  ثالثاً  ـ  يستدل  كما 
فإنها  الفقه(.  يف  املشرتكة  القريبة  )احلجة  أو  الدليلية(  حيث  )من  أو  بذواتها( 
وبعبارة  كالهما؛  منهما  يعرف  ومما  كاحلكم،  كثريًا،  )املستنبط(  تناول  مما 
دليل  هي  ومبا  احلكم  على  دليل  هي  مبا  لوحظت،  األربعة(  )األدلة  أخرى: 
على موضوعه املستنبط، أو مطلقًا، فكما أن ظاهر الكتاب والسنة يعرف منه 
والشرطية  اجلزئية  منه  يعرف  كذلك  عليهما،  دليل  وهو  واحلرمة،  الوجوب 
ونظائرهما، أو السعة والضيق؛ فإنه منهما يعرف حقيقة )املستنبط الشرعي( 
املسمى باملخرتع أيضًا، كالصالة، وما هي أجزائه وشرائطه وموانعه وقواطعه 
وأركانه وما أشبه، وكما أن األدلة األربعة دليل على الوجوب مثاًل، كذلك 
هي دليل على حتديد مثل )الوطن( و)الكعب( و)الغناء( مما هو )مستنبط لغوي 

أو عريف أو شرعي(، أو إرجاعه للعرف.

4- ولشمول أدلة التقليد للمستنبط
ما  كما سيأتي، وكل  املستنبط،  للموضوع  التقليد،  أدلة  لشمول  ورابعًا: 
جيري التقليد فيه، ينبغي أن تبحث احلجج))( عليه، يف األصول، ويكون هو 

))(  أي املوضوع املستنبط.

))(  أي املوضوع املستنبط.
))(  أي املشرتكة القريبة.
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من املبادئ التصورية أو التصديقية ـ فتأمل.

نعم من البنّي أن حبث مصاديق املوضوعات املستنبطة، ككل موضوع مستنبط 
خاص بباب من أبواب الفقه، كبحث خصوص معنى )الوطن( وحدوده، يعّد 
من )املبادئ التصورية( لعلم الفقه، بل من املبادئ التصورية لذلك الباب أو لتلك 
املسألة، أما حبث معنى كّليِّ )املوضوع املستنبط( فإنه يعد من املبادئ التصورية 
لعلم الفقه نفسه ولعلم األصول، بوجه))(، وكذا حبث معنى )احلجية( لو قيل 
بكونها )موضوعا مستنبطًا())( بلحاظ تصرف الشارع فيه بالتوسعة والتضييق، أما 
التضييق فإلخراج مثل القياس، وأما التوسعة، فلشمول مثل )اليد( أو )السوق( 

يف املوارد اليت ال يراها العرف أمارة عادة ـ فتأمل.
يعد  أن  ينبغي  املستنبط، مما  املوضوع  وقد يكون حبث مصداق من مصاديق 
من  بباب  خيتص  مل  إذا  فيما  الفقهية(  )القواعد  لعلم  التصورية،  املبادئ  من 
أبواب الفقه، ومل يشمل كل األبواب، وذلك، على حسب الضابط الذي ذكر 
للتفريق بني املسألة األصولية والقاعدة الفقهية وقد فصلنا ذلك يف موضع آخر. 
له( وجوازه  العامي  املستنبط( و)صحة رجوع  الفقيه يف  وأما حبث )حجية رأي 
باملعنى األعم، فإنها مسألة أصولية؛ إذ يقع البحث يف: )رأي الفقيه يف املوضوع 

املستنبط( هل هو حجة أم ال؟
أم  )الشهرة( حجة  أو  املنقول،  أو  اإلمجاع  الواحد(  فهو كبحث أن )خرب 
ال؟ ومثله حبث حجية خصوص خرب الواحد يف االعتقادات بعد الفراغ عن أصل 

حجيته.
وكما أن تلك حواكي عن الكتاب والسنة، فكذلك هذا )وهذا إشارة جلواب 

))(  أي بلحاظ كونه املتعلَّق.
))(  وقد ذكرنا سابقًا أنه )حكم وضعي( فيدخل يف )املبادئ( بهذا اللحاظ، واحلديث اآلن يف إدخاله يف 

املبادئ بلحاظ كونه )موضوعًا مستنبطًا( أيضًا.
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الشيخ عن شبهة كون خرب الواحد، ليس من السنة، بل هو حاٍك عنها، 
فأجاب بأن املراد من )السنة( األعم من احلاكي عنها(.

األصول،  موضوع  كونها  على  بناء  ـ  لـ)احلجة(  )تعينات(  تلك  أن  وكما 
وكون ا لبحث عن التعّينات، مسألة ـ فكذا هذا.

مورد  املستنبط(  )املوضوع  أن  يرى  من  مسلك  على  واضح  سبق  وما 
للتقليد، )وجوبًا(؛ كما ذهب إليه السيد املريزا عبد اهلادي الشريازي، والسيد 
إليه  ذهب  كما  )جوازًا(؛  أو  الغطاء،  كاشف  والشيخ حممد حسني  اخلوئي، 

السيد الربوجردي. 
وقد عرب بعض األعالم كالسيد اجلّد املريزا مهدي الشريازي، والسيد أبو 
احلسن األصفهاني، وآل ياسني قدست أسرارهم مجيعًا))(، بـ)جريان التقليد 

فيها( كما عرب البعض كـ: آل ياسني )بكونها مورداً للتقليد(.
وال خيفى أنه ينبغي أن يريدوا )الوجوب( من )اجلريان( يف االقتضائيات))(؛ 
ألنه مما لو جاز لوجب، بلحاظ ترتب حمموله عليه، فيما لو كان حكمًا إلزاميًا))(؛ 
إذ املكلف إما جمتهد أو مقلد أو حمتاط، فلو جاز له التقليد فيه ومل يكن جمتهداً 
السيد  إليه  باجلواز كما ذهب  فااللتزام  التقليد، كاألحكام،  أو حمتاطًا وجب 
الربوجردي، متأمل فيه، إال لو أراد اجلواز باملعنى األعم، كما لعله الظاهر من 
استدالله على قوله )األقوى جواز التقليد يف املوضوع املستنبط مطلقًا( بـ)ألنه 
راجع إىل التقليد يف نفس احلكم(؛ بناء على أن التقليد يف )احلكم( جائز باملعنى 
األعم، لتنوع )املقلَّد فيه( بني الواجب وغريه)4(، دون ما لو قلنا بأن )التقليد( 

))(  راجع هذه اآلراء يف )العروة الوثقى( احملشاة حبواشي مخسة عشر من األعالم، كتاب االجتهاد 
والتقليد، املسألة 7).

))(  أو مطلقًا ـ حسب املبنى ـ.
))(  فالتقليد يف الواجب واحلرام، واجب، ويف املستحب ومطلق الال إقتضائي، جائز.

)4(  أو مطلق، كما سبق.
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جيب  إذ  غريهما؛  أم  املستحب  أم  الواجب  متعلَّقه  كان  سواء  مطلقًا،  واجب 
االجتهاد أو التقليد أو االحتياط، يف موارد األحكام اخلمسة كلها، فتأمل.

منشأية  ـ وضعًا، مبعنى  الصحة  )اجلريان(  يكون مرادهم من  أن  نعم حيتمل 
أو  حكمًا،  الوجوب،  أو  اجلواز  إرادة  إرادتها  ينايف  وال  ـ  املطابقة  أو  األثر، 

يستلزمه، لكن قرينة سائر األقوال قد يصرفه للحكم ـ فتأمل.

 )المستنبط( مبدأٌ على كل األقوال
قلنا  سواء  تصديقي،  أو  تصوري  مبدأ  املستنبط(  )املوضوع  أن  التحقيق  بل 
جبريان التقليد فيه، أم ال، وسواء قلنا بأن جريانه فيه للعينية للحكم أم لالستتباع، 

أم لغري ذلك.
توضيح ذلك:

إنه ال خيتلف احلال على القول بالوجوب))( بني:
يف  الشك  بعينه  فيهما  الشك  )ألن  التقليد  بوجوب  االلتزام  كان  إذا  ما 

األحكام())( وقد ناقشناه يف موضع آخر.
احلكم  باستتباعه  ولكنه  للتقليد،  مورداً  بنفسه  يكن  مل  )وإن  ألنه  كان  أم 
الشرعي، الذي هو جواز التيمم وحنوه، يكون مورداً له( كما ذهب إليه املريزا 
التقليد يف  بـ)جيب  الشريازي  اهلادي  املريزا عبد  السيد  تقييد  النائيين))(، ونظريه 

املوضوعات املستنبطة املستتبعة لألحكام الشرعية(.)4(
أن  بـ)الظاهر  ذلك  على  ياسني  آل  رضا  حممد  الشيخ  به  استدل  ملا  كان  أم 
تشخيص  وكون  الشرعي.  للحكم  استتباعها  باعتبار  املستنبطة:  املوضوعات 

))(  أي وجوب التقليد يف املوضوع املستنبط و )ال خيتلف احلال( أي يف ضرورة ضّم املوضوع املستنبط 
لـ)احلكم الشرعي(، بلحاظ كونه، من املبادئ التصورية أو التصديقية لعلمي الفقه واألصول.

))(  التنقيح يف شرح العروة الوثقى: ج)، ص0)).
))(  تعليقة املريزا النائيين على العروة املسألة 7).

)4(  املصدر.
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مفاهيمها حمتاجًا للنظر واالجتهاد، كنفس احلكم، يف كونها مورداً للتقليد(.))(
لو  إذ  آخر؛  دلياًل  وليس  باألول،  لالستدالل  مكمِّل  الثاني  أن  والظاهر 
مل حتتج يف تشخيص مفاهيمهما للنظر، ملا كانت مورداً للتقليد وإن استتبعت 

احلكم الشرعي.
فيها،  التقليد  قليل من االستدالل على جريان  بعد  منا  ملا سيأتي  أم كان 

بكونها مشمولة بذاتها، لظواهر اآليات والروايات.))(
ـ هو حال  أدلته  ـ مبختلف  الرأي  هذا  املستنبط( على  )املوضوع  فإن حال 
شرعيًا(  )مستنبطًا  موضوعًا  كان  سواء  وذلك  متامًا))(،  الشرعي(  )احلكم 
كالصالة والصوم ـ وهو ما ميكن التعبري عنه باملوضوع املخرتع الشرعي، ومما 
كالغناء  ـ  عرفيًا(  )مستنبطًا  موضوعًا  كان  أم  ـ  الشرعية(  بـ)احلقيقة  عنه  عرب 
والوطن واآلنية احتمااًل)4( وكذا الكعب))( أم كان موضوعًا )مستنبطًا لغويًا( 

كالصعيد والقرء.))(
وقد فصل السيد الوالد ، وذكر أن الصور أربعة هي: الشرعي احملض 

ـ كالصالة والصوم ـ وجيري فيه التقليد دون شك.

))(  العروة الوثقى احملشاة: ج)، ص7)، املسألة 7).
))(  وإن كان ذلك نظراً لرتتب احلكم الشرعي عليها.

))(  يف وجوب التقليد فيه، ويف أن كليهما متعلَّق ملوضوع علم األصول، أما علم الفقه، فإنهما وإن 
اختلفا يف أن )احلكم( حممول على الفقه و)املوضوع املستنبط( موضوعه، إال أنهما معًا مبدء تصوري له 

ـ إن جرى البحث عن مفهومهما ـ وقد يكون )تصديقيًا( كما سبق.
)4(  إذ حيتمل كونها موضوعًا مستنبطًا لغويًا.

))(  وقد عده آل ياسني موضوعًا مستنبطًا عرفيًا، وقد يقال أنه مما حدده الشارع فهو كالكر فال جمال 
للعرف فيهما ـ أي الكر والكعب ـ كما قاله الوالد يف )الفقه، االجتهاد والتقليد، الصفحة 8)4( وقد 

عده )عرفيًا شرعيًا( أو )لغويًا شرعيًا( وقال )... ال جمال للغة أو العرف بعد حتديد الشرع..(.
))(  لكن لعل بعض من سبقت آراؤهم، يفرق بني هذه األقسام الثالثة، أو مل يكن ناظراً هلا بأمجعها، 
لكن أدلتهم على أي حال، شاملة للثالثة، لكونها مجيعًا مستتبعة للحكم الشرعي ـ أو لكون الشك 
فيها بعينه الشك يف احلكم، أو الحتياج تشخيص مفاهيمها لالجتهاد. نعم بعض أدلتنا منصرفة عن 

بعضها، كما سيأتي ـ فتدبر.
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اللغوي أو العريف الشرعي ـ كالكر والكعب ـ وجيري فيه التقليد كذلك.
واللغوي أو العريف احملض ـ كاخلمر واملاء ـ وال جيري فيه التقليد.

واملستنبط العريف أو اللغوي ـ مما مل حيدده الشرع، واختلف فيه أهل اللغة أو 
العرف ـ وال جيري فيه التقليد، إذ ليست الشبهة حكمية وإن كانت مفهومية، بل 

هي موضوعية.
أنواعه،  بعض  يف  أو  فيه،  التقليد  جريان  يرى  ال  من  مسلك  على  وأما 
العروة وعدد من  البعض، أهل اخلربة، كصاحب  وإمنا املرجع فيها أو يف ذلك 
احملشني ومنهم الشيخ عبد الكريم احلائري، حيث سكت عن املنت))( وقد خص 
كالصالة  الشرعية  املستنبطة  بـ)املوضوعات  التقليد  جريان  ـ  العروة  صاحب  ـ 
والصوم وحنوهما فيجري التقليد فيها كاألحكام العملية())(. وقد فّصل آغا ضياء 
الوالد)4( قدس اهلل  السيد  السيد أمحد اخلوانساري. وكذلك  العراقي))(، ومثله 
بكونه  فيه،  التقليد  جريان  عدم  يضر  ال  إذ  كذلك؛  فاألمر  مجيعًا،  أسرارهم 
مبدءاً تصوريًا أو تصديقيًا لعلم الفقه واألصول؛ ملا سبق مراراً من أنه موضوع 

علم الفقه ومتعلق علم األصول.
وبعبارة أخرى: أن )املوضوع املستنبط( بلحاظ ما يرتتب عليه من األحكام، 

حمط نظر الفقيه، و)احلجة عليها(، حمط نظر األصولي.
)قول  أن  عن  يبحث  )احلجج(  عن  الباحث  )األصولي(  أخرى:  وبعبارة 
الفقيه يف حتديد املوضوع املستنبط، بأقسامه(، هل هو حجة أم ال؟ وذلك سواء 

))(  وأضاف احلائري ملا جيري فيه التقليد: )وكذا املوضوعات العرفية املستنبطة كالغناء والوطن وأمثال 
ذلك(.

النشر  مؤسسة  ونشر:  طبع  ص8)،  ج)،  العظام:  الفقهاء  من   (( تعليقات  مع  الوثقى  العروة    )((
اإلسالمي، الطبعة الثالثة، فإن اخلوانساري، فصل كالعراقي ثم سكت عن باقي املنت.

))(  إذ صرح بـ)ال فرق يف مرجعية العامل للجاهل باألحكام الشرعية بني الفرعية واألصولية، مبقتضى 
االرتكاز( ثم سكت عن بقية كالم صاحب العروة املصرح بعدم جريان التقليد يف مبادئ االستنباط وال يف 

املوضوعات املستنبطة العرفية أو اللغوية وال يف املوضوعات الصرفة(، املصدر: ص ))-8)
)4(  الفقه االجتهاد والتقليد: ص9)4. 
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قال بأن قوله حجة من باب )التقليد( ووجوبه فيه، أم من باب كونه أهل خربة 
لتحديد املوضوع؛ فال يضر بذلك عدم القول بوجوب تقليده فيها تعيينًا، أو 

حتى ختيرياً بينه وبني مطلق أهل اخلربة.
تعد  وشبههما،  والصعيد  كالوطن  املستنبط(  )املوضوع  مصاديق  إن  ثم 
مبادئ تصورية لكل مسألة من مسائل علم الفقه تقع موضوعًا هلا، أو لعلم 
القواعد الفقهية، لكن )املوضوع املستنبط( كعنوان كلي، فإنه يعد من املبادئ 
التصورية لعلم الفقه ولعلم القواعد الفقهية ولعلم األصول أيضًا، وقد سبق 

ذلك.
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)التقليد( يف )املوضوع املستنبط(
والبد قبل البدأ من إيضاح أن حبث مفهوم )التقليد( وكذا )االجتهاد،( يعّد من 
)املبادئ التصورية( لعلم  الفقه واألصول؛ كما يعد حبث صحة التقليد وجريانه يف 
أمر، وعدمه، من املبادئ التصديقية للعلمني؛ نظراً ألنه من مسائل علم الكالم 
عبيده  تكليفه  حاالته:  ومن  واملعاد،  املبدأ  أحوال  عن  الباحث  العلم  باعتباره 
املستلزم لوجوب الوصول إليه باالجتهاد أو التقليد، فتأمل، وقد يعد من مسائل 
)علم األصول(، بناء على )الضابط( الذي ذكره املريزا النائيين لعلم األصول؛ 
فإنه من القسم الثاني؛ إذ ذكر أن مسائل علم األصول إما مسائل يبحث فيها عن 
داللة األلفاظ مبا هي، أو عن حال األحكام ولو مل تكن مدلواًل عليها بشيء من 
األلفاظ، أو عن دليلية الدليل، كمباحث حجية اخلرب الواحد والكتاب وغريهما 
من مباحث احلجية))( فإن )وجوب التقليد( وجوبًا ختيرييًا، يكون مسألة أصولية، 
كالرباءة أو االحتياط، يف )الشبهة البدوية( لعدم اختصاصه بباب دون باب، بل 
هو أعم وأمشل من أمثال الرباءة، الستيعابه كل مسائل الفقه، فتأمل. بل وبناء 
على الضابط الذي ذكره اآلخوند لـ)موضوع األصول( وهو )الكلي املنطبق على 

موضوعات مسائله( فتأمل.

معنى )التقليد( واألقوال فيه
ثم إن حتقيق حال )املوضوع املستنبط( ونظائره))( من حيث جريان التقليد فيه 

وعدمه، يتوقف على بيان أمور:
أقوال، فهل  إنه قد اختلف يف معنى )التقليد( وماهيته، على  األول:  األمر 

هو:

))(  نقله عنه )األصول(: ج)، ص4).
الصرف(  )املوضوع  وكذا  والصرف،  والنحو  بل  والرجال  الدراية  علم  من  االستنباط(  كـ)مبادئ    )((

أيضًا.
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)االلتزام بالعمل بقول جمتهد معني، وإن مل يعمل بعد، بل ولو مل يأخذ 
فتواهم( كما ذهب إليه يف العروة، تبعًا للشيخ كاشف الغطاء، وتبعهما احملقق 

العراقي، وبعض نادر من املعاصرين.))(
أو مع قيد )مع األخذ للعمل( كما ذهب إليه السيد أبو احلسن األصفهاني.

أو مع قيد )مع العمل( كما ذهب إليه السيد أمحد اخلوانساري.
أو هو )العمل عن استناد( كما ذهب إليه السيد عبد اهلادي الشريازي.

حمسن  السيد  إليه  ذهب  كما  اجملتهد(  فتوى  على  اعتماداً  )العمل  ونظريه 
احلكيم.

وقال يف بيان الفقه )العمل استناداً إىل رأي الغري، هو القول املشهور بني 
. املعاصرين، ومن قاربنا عصورهم( وقد انتخبه السيد العم

وقد عرّب السيد الوالد  يف الفقه بـ)إنه نفس العمل بقول الغري())(، لكنه 
ال يريد القول الالحق، بل رأيه هو نفس هذا الرأي املشهور؛ لتصرحيه بـ)إن 
ناشئًا  الغري،  فتوى  مطابقة  بلون  امللون  العمل  عن:  عبارة  الواجب  التقليد 
عن فتواه..())( وقال )كذلك الواجب على املقلد هو العمل على طبق فتوى 

الفقيه(.)4(
وأما قوله )أنه نفس العمل بقول الغري( فإنه وقع يف مقابل األقوال السابقة 
اليت نقلها، من كون التقليد: االلتزام بالعمل بقول الغري، أو القبول، واألخذ، 
)العمل(  تقيد  لنفي  يقع  للعامل، ومل  أو رجوع اجلاهل  الغري،  التعلم عن  أو 
أو )ملونًا  بقيد )عن استناد(  )العمل(  تقيد  لعدم  ناظراً  أنه مل يكن  بقيد، أي 
بلون مطابقة فتوى الغري( ولذا أكده مرة أخرى بقوله )ومل يقم دليل إال على 

))(  بيان الفقه: ج)، ص8)).
))(  الفقه: االجتهاد والتقليد: ص)8.
))(  الفقه: االجتهاد والتقليد: ص)8.

)4(  املصدر: ص)8.
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وجوب العمل على طبق رأي اجملتهد، مبعنى كون العمل ملونًا بلون التطبيق 
على رأيه(.))(

االلتزام...())(  ال  فقط،  العمل  مبعنى  التقليد  كون  )ويؤيد  أيضًا  قال  ولذا 
فجهة كالمه نفي كون املقياس يف التقليد هو االلتزام ونظائره، دون )العمل( ال 

أن )العمل دون شرٍط(، هو املقياس.
أو هو )نفس العمل، وال مدخلية لاللتزام يف شيء من األحكام( كما ذهب 

إليه السيد الربوجردي و )قد أصر عليه الشيخ مرتضى احلائري يف خمطوطته(.))(
والظاهُر من هذا املقدار من الكالم، نفُيُه ملقدمية )االلتزام( ال )االستناد( فال 
ينايف قول املشهور؛ لوضوح أن قيام شخص بعمٍل ما، دون استناد لرأي شخص 

آخر، ال يعد تقليداً له.
أو )االستناد إىل فتوى الغري يف العمل( كما ذهب إليه السيد اخلوئي)4( وعرب 

يف التنقيح بـ)االستناد إىل قول الغري يف مقام العمل(.))(
وقد نقل السيد العم يف بيان الفقه أقوااًل أخرى مثل )أخذ قول الغري ورأيه 
للعمل به يف الفرعيات، وهو خرية صاحب الفصول وتبعه صاحب الكفاية وعدد 
كاشف  وهو صريح  به،  للعمل  الغري  بقول  )العلم  مثل  و  مراجع عصرنا(  من 
السابقة،  واألقوال  التعاريف  بعض  إرجاع  ميكن  ولعله  كشفه())(،  يف  الغطاء 

للبعض اآلخر.
والظاهر أن )التقليد( ينطبق على تعريف املشهور: )العمل استناداً إىل رأي 
الغري، أو عن استناد(، فإنه تقليد دون شك، إال أنه ال ينفي إنطباقه أيضًا على 

))(  املصدر.

))(  املصدر.
))(  بيان الفقه: ج)، ص8)).

)4(  هذه األقوال جتدها يف العروة الوثقى احملّشاة حبواشي مخسة عشر علمًا من األعالم.
))(  التنقيح: ج)، ص8)، كتاب التقليد.

))(  بيان الفقه: ج)، ص8))-9)).
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الف�صل الرابع: 
المو�صوع 

الم�صتنبط 

(((

تعريف صاحب العروة وهو )االلتزام بالعمل بقول جمتهد معني( لصدق )املعنى 
ـ  بالعمل بقوله  بالتزامه  اللغوي( وهو )قلدته قالدة: جعلتها يف عنقه())( فإنه 
وإن مل يعمل بعد ـ يكون قد قلَّد دينه يف عنقه أي جعله يف عنقه، بل و)للصدق 
قلَّدته،  يقول  برأي جمتهد معني،  بالعمل  التزم  أن  فإنه مبجرد  أيضًا؛  العريف( 
ولصدق قوله سالم اهلل عليه )فللعوام أن يقلدوه( فإنه لو التزم بآرائه يصح له 
أن يقول: قلدت فالنًا، وكونه جمازاً باملشارفة، خالف األصل، ولعدم صحة 

السلب.
ينبغي  ونظائرها،  الرواية  هذه  يف  الوارد  اللفظ  إىل  االستناد  أن  والظاهر 
)أن  الرواية  هذه  الوارد يف  فإن  املراد))(؛  املعنى  املدار الستنباط  هو  يكون  أن 
بـ)أن  تفسريه  والظاهر صحة  املشتق؟))(  هذا  عليه  يدل  ماذا  فلننظر  يقلدوه(، 
يلتزموا بالعمل برأيه( كصحة تفسريه بـ)أن يعملوا على طبق رأيه استناداً إليه(.
أي  ـ  فإنه  التقليد؛  صحة  على  بنائهم  يف  )العقالء(  مراجعة  تكفي  كما 
بناؤهم ـ من أدلتها؛ ولو شك اقتصر على القدر املتقني ـ وهو ما مجع العمل 

. واالستناد ـ ألنه دليل ُليبِّ
نعم لو التزم بالعمل بقول غريه، لكنه كان بانيًا على العدم، فإنه ال يصدق 
فإن  منه؛  قول  بل هو صرف  االلتزام حقيقة،  لعدم حتقق  )قلده(؛  أنه  عليه 

االلتزام ال يعين جمرد عقد القلب ـ نظريًا ـ دون البناء عليه ـ عمليًا ـ فتأمل.
ثم إنه ينبغي إضافة )أو الرتك عن استناد( إىل تعريف املشهور؛ فإن التقليد 
أنهم  أو  عرفًا،  كذلك  ولعله  الرتك،  من  األعم  بالفعل  يريدوا  أن  إال  أعم، 

اكتفوا به لداللته عليه، ومعرفته منه.

))(  جممع البحرين مادة قلد.
ـ كتاب  )الفقه  ))(  خاصة بلحاظ أن مبدأ االشتقاق قد خيتلف معناه عن تصريفاته، كما فصلناه يف 

اخلمس( عند البحث عن قوله تعاىل ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾.
))(  املشتق األصولي هو مطلق ما جرى على الذات.
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(((

هل يمكن التقليد في )الموضوع المستنبط(؟
األمر الثاني:

إنه هل ميكن )التقليد( يف املوضوع املستنبط أم ال؟
مبعنى  كونه  على  بناء  بذاته،  املستنبط  املوضوع  يف  )التقليد(  إن  يقال:  قد 
بـ)األفعال())(  يتعلق  التقليد  فإن  استناد( غري معقول؛  )العمل عن  أو  )العمل( 
و)اهليئات())(، وال معنى للتقليد يف اجلواهر والذوات، أي يف املوضوع  مطلقًا، 
ومنه املستنبط )كالوطن والصعيد والقرء واآلنية والكعب والكر( وغريها، اللهم 
فيه،  التقليد  ميكن  فإنه  األفعال،  من  )فعاًل(  املستنبط،  املوضوع  كان  لو  إال 
كالصالة واحلج وكالغناء، لكن التقليد مبعنى )العمل( مبثل )الغناء( وإن أمكن، 

إال أنه نقيض املقصود من التقليد، وقد سبق جوابه.))(
بل وكذا بناء على أنه )االستناد إىل فتوى الغري يف العمل(؛ إذ متعلق )العمل( 
هو املوضوع املستنبط، وهو غري قابل للعمل كما سبق، إال لو كان )فعاًل( من 

األفعال.
اجملتهد  بقول  أي  جمتهد(  بقول  بالعمل  )االلتزام  أنه:  على  بناء  يصح  نعم 
العمل بقول اجملتهد، ال  يف املوضوع املستنبط أي يف معناه وحتديده، فقد تعلق 

باملوضوع املستنبط نفسه، لكن الظاهر أنه كسوابقه.)4(
)االعتقاد  و  استناد(  عن  )العمل  من  أعم  التقليد  إن  أوالً  التحقيق:  لكن 
والعلميات  الدين  أصول  يف  جار  وألنه  سبق،  ملا  و)االلتزام())(  استناد(  عن 

))(  تقول قلّدته يف أكله وشربه أو يف صالته وَحِجه.
))(  تقول: قلدته يف هيئته وملبسه، لكن مرجعه لألفعال فتأمل.

))(  إذ التقليد أعم من فعله عن استناد أو تركه عن استناد، ومضى جواب آخر.
)4(  فإن )العمل( يف )اإللتزام بالعمل( له متعلَّقان: )قول اجملتهد( و)يف املوضوع املستنبط( ومتام اجلملة 

هكذا )اإللتزام بالعمل بقول اجملتهد يف املوضوع املستنبط(.
))(  فيعتقد بهذا املعنى اخلاص للمستنبط عن استناد لقول الفقيه، أو يلتزم به.
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بحوث في )الموضوع(

الف�صل الرابع: 
المو�صوع 

الم�صتنبط 

(((

خمتلف  يف  )العمل(  فذكر  ال))(،  أم  )حكمًا(  وجاز  كفى  سواء  )موضوعًا(، 
تعاريفه، تعريف باملصداق واألخص))(، أو يقال إن )االعتقاد( عمل، وكذا 

االلتزام؛ فإنه عمل القلب أو العقل أو النفس ـ فتأمل.
املوضوع  كان  لو  مبا  خاص  فإنه  املّدعى؛  من  أخص  اإلشكال  أن  ثانيًا: 
املستنبط، جوهراً وذاتًا دون ما لو كان فعاًل أو هيئة، كما سبقت اإلشارة إليه 

يف مطاوي اإلشكال.
ثالثًا: إن )العمل( بذاته أو )عن استناد( أو )االستناد يف العمل(، ال يعقل 
يف )املستنبط())( إال بلحاظ ما يتعلق به من األفعال االختيارية، أو مبعنى اجلري 
على حسب مقتضى الرأي فيه، أي يف العمل املناسب له أو املبحوث عنه، فرياد 
من العمل يف املوضوع املستنبط عن استناٍد لرأي اجملتهد: )العمل على طبق رأيه 

فيه أو فيما يتعلق به( ال )العمل به( فإن التقليد يف كل شيء حبسبه.
فيه)4( على  العمل  أخرى: )التقليد( يف )املوضوع املستنبط( يعين:  وبعبارة 
حسب رأي اجملتهد يف تشخيص مفهومه وحتديده، وترتيب آثاره عليه، فتقليده 
شهرين  مضي  مع  فيه  البقاء  قصد  الذي  البلد  على  )الوطن(  صدق  يف  فيه، 
أو ثالثة، مثاًل، يعين ـ حسب رأي صاحب العروة ـ: )االلتزام بالعمل ـ أي 
الوطن،  معنى  يف  أي  فيه،  قوله  طبق  على  أي  فيه(  بقوله  ـ  فيه  متامًا  الصالة 
و)مطابق قوله( هو الصالة متامًا فيه، أو )الصالة متامًا عن استناد لرأيه يف حتديد 

معنى الوطن( ـ حسب مشهور املتأخرين.
وكما ال يعقل )العمل باحلكم( مع أنه يقال قلدته يف األحكام، لكن حيث 

))(  فإن املشهور ذهبوا إىل عدم صحة التقليد يف أصول الدين، وأما الشيخ قدس سره فقد ذهب إىل 
صحته فيها.

))(  وعلى هذا، فالتقليد هو )العمل أو االعتقاد أو االلتزام عن استناد( فأي واحد من الثالثة كان عن 
استناد فهو تقليد.

))(  إال إذا كان فعاًل كما سبق.
)4(  ال )العمل به( فـ)العمل يف الوطن، عن استناد( يعين يف أمر أو شأن الوطن.
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أنه ال معنى )للعمل بالوجوب نفسه(؛ فإنه يراد به العمل على حسب مقتضاه 
فكذلك  واالنقياد،  املطاوعة  أي  الوجوب،  حسب  على  اجلري  أي  ومؤداه، 

املقام، أي العمل على حسب مقتضى )رأيه( يف املوضوع املستنبط ـ فتأمل.

من أدلة عدم جريان التقليد في المستنبط
األمر الثالث:

إنه على تقدير )اإلمكان(، فإنه قد يقال بعدم وجوب التقليد فيه لوجه آخر، 
هو دعوى انصراف أدلة التقليد النقلية عن املوضوع املستنبط، أو االستناد إىل أن 
بناء العقالء ـ وهو عمدة مدرك التقليد ـ على الرجوع ألهل اخلربة فيه))(، وأما 
بشرائط خاصة ككونهم  فيها،  اخلربة  أهل  الشارع مرجعية  قّيد  فقد  )األحكام( 
يتم إال باألول))(،  عدواًل، رجااًل وأحراراً وغري ذلك، وغري خفي أن هذا ال 
أو يستند إىل وضوح عدم وجوب التقليد))( يف املوضوع املستنبط؛ إذ ليس على 
املقلد أن يلتزم برأي املقلَّد فيه مبا هو هو، أي مع قطع النظر عن اجلري العملي، 
مع التزامه باحلكم وإذعانه له، بل بدونه، بل له أن يعتقد برأي معاكس للمجتهد 
يف  السابقة  األقوال  خمتلف  على حسب  وذلك  )املوضوع(،  يف  اخلربة  ألهل  أو 
معنى التقليد، بل له أن ال يعقد قلبه على )احلكم( نفسه، إن عمل على طبق 
ال  واالعتقاديات،  الدين  أصول  القلب يف  عقد  على  دل  الدليل  فإن  الفتوى؛ 
فروع الدين إال الضروريات منها؛ إذ ال دليل على )وجوب عقد القلب( على 
أن حكم الشاك بني الثالث واألربع كذا، أو استحباب االكتحال، وصالة الليل

))(  وسيأتي اجلواب عن ذلك.
))(  أي أن صرف حتقق بناء العقالء على الرجوع ألهل اخلربة يف )املستنبط( غري كاٍف لنفي صحة التقليد 

فيه ملا سيأتي.
))(  غري خفي أنه يف هذا اإلشكال قد أخذ التقليد مبعناه السابق يف األمر الثاني، ويظهر جوابه مما ذكرناه 

يف ثانيًا، بل عليه فإن النقاش لفظي.
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(((

أو ما أشبه ذلك، فإن قوله عليه سالم اهلل )ارجعوا فيها إىل رواة حديثنا())( 
وقوله جل امسه ﴿ی   ی﴾ وشبههما، وبناء العقالء، ال يدل على 
أكثر من )العمل( على طبق رأيه وفتواه، ولذا قال السيد العم يف بيان الفقه: 
)ال وجوب؛ بناء على املشهور من عدم وجوب االلتزام باألحكام الفرعية، 
واحنصار وجوب االلتزام بالعقائد وأصول الدين())(، واملسألة حباجة إىل تأمل 
ليس جمرد  رواة حديثنا(  إىل  فيها  )ارجعوا  من  املتفاهم عرفًا  ألن  نظراً  أكثر؛ 
اجلري العملي مع اإلنكار القليب، أو حتى مع عدم اإلذعان القليب، خاصة مع 
ضميمة )فإنهم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل عليهم())(، ولوجود أدلة أخرى 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ٴۇ   كـ﴿ۈ   الوجوب  على  دالة  تكون  قد 
ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ﴾))) 
و﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾))) فتأمل، وتفصيل الكالم يف ذلك يف موضعه.
وعقد  القليب  االلتزام  وجوب  بعدم  االلتزام  فإن  تقدير؛  أي  وعلى 
اخلربة))(  أهل  بنظر  فكيف  اجملتهد،  نظر  أو  نظره  إليه  أدى  ما  على  القلب، 
)على اخلالف( يف حتديد حقيقة )املوضوع املستنبط(، غري ضار مبا حنن فيه، 
من كونه )مبدءاً تصوريًا وتصديقيًا()7( ومن ضرورة إضافة )املستنبط( ملنطَلق 
البحث األصولي، بأن يقال: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي، 
أو موضوع مستنبط(، وذلك نظراً جلريان األدلة اليت ذكرناها يف بداية املبحث، 

))(  كمال الدين ومتام النعمة: ب4) ذكر التوقيعات، ح4، ص484.
))(  بيان الفقه: ج)، ص)8).

))(  كمال الدين ومتام النعمة: ب4) ذكر التوقيعات، ح4، ص484.
)4(  النساء:)).
))(  احلشر: 7.

))(  لوضوح عدم وجوب عقد القلب على طبق نظرهم.
)7(  لو جرى البحث عن وجوده وحتققه أو ما أشبه.
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من )الغاية( و )املوضوع( و )كونه مورداً للحاالت الثالثة))(؛ ألنه إما أن حيصل 
له القطع أو الظن أو الشك...(، وألن على ذلك ترتتب اآلثار من لزوم القصر 
أو التمام ـ يف الوطن ـ ولزوم التجنب وعدمه ـ يف الغناء ـ وذلك سواء لزم أن يعقد 
على  قلبه  يعقد  أن  له  كان  وسواء  أم ال؟  احملمول))(  و  املوضوع))(  على  القلب 

اخلالف أم ال؟ هذا.
إضافة إىل ما اتضح مما ذكرناه يف تعاريف )التقليد(، أن الصريورة إىل ذلك)4( غري 
ضارة؛ إذ املشهور أنه )العمل استناداً إىل رأي الغري( أو هو )العمل عن استناد( 
تدور على حمور  بأمجعها  أنها  والظاهر  بقول جمتهد معني(  بالعمل  )اإللتزام  أو 
)العمل( وكونه منسوبًا للغري، دون مدخلية لعقد القلب على صحته أو سقمه، 
فلو )عمل مسنداً للغري( أو )ألن الغري طلب منه( فإنه )مقلِّد( وإن كان منكراً له 

قلبًا أو غري ملتزم قلبًا.
يف  النظر  مؤدى  طبق  على  يكون  أن  العملي())( جيب  )اجلري  أخرى  وبعبارة 
)املوضوع املستنبط( وعلى طبق )احلكم( فيه ـ سواء وجب االلتزام القليب فيهما، 
أم ال ـ فإذا التفت املكلف للموضوع املستنبط أو احلكم، فإما أن حيصل له القطع 

فيه فحجيته ذاتية أو الظن املعترب أو الشك... اخل.

))(  بلحاظ ما يرتتب عليه، بإعتبارها، من احلكم.
))(  املوضوع كون هذا وطنًا أو غناًء.

))(  حمموله وجوب اإلمتام فيه أو التجنب، وذلك يف مثل )الوطن جيب فيه اإلمتام(. 
)4(   أي عدم وجوب اإللتزام القليب وعقد القلب.

))(  وهو اإلمتام أو القصر مثاًل، حسب حتقيق معنى )الوطن(.
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من أدلة جريان التقليد يف ) املوضوع املستنبط(:

1- كونه تفقهًا في الدين و..
)املوضوع  يف  التقليد  جريان  يرى  ملن  مبنائيًا  انتصاراً  القول  ويمكن 
بأن  الشرعي، وغريه،  احلكم  استتباعه  من  ملا سبق  إضافة  مطلقًا،  املستنبط( 
تنقيح )الوطن( و )الغناء( و )اآلنية( و )الصعيد( وشبهها، بلحاظ إرادة حتديد 
األرض  وجه  مبطلق  التيمم  وجواز  وطنًا،  هذا  كون  يف  الشاك  املسافر  حكم 
ـ الذهبية،  ـ املشكوكة))(  أو خصوص الرتاب، وجواز الشرب من هذه اآلنية 
مثاًل،  الغناء عرفًا  املطرب وإن مل يصدق عليه  الرتجيع  وحرمة مساع مطلق 
يعد مصداقًا لقوله تعاىل ﴿ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴾)))؛ أال ترى أننا لو وجدنا فقيهًا 
معرفة  إرادة  بلحاظ  الثالثة))(،  بأقسامها  املوضوعات  تلك  بتحقيق  مشغواًل 
أحكامها وبيانها للناس، نقول أنه مشغول بالتفقه يف الدين ومبسألة فقهية مبتلى 

بها؟
وكذلك حال قوله تعاىل: ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾.)))

كما أن سرية املتشرعة على الرجوع للفقهاء يف حتديد )املوضوع املستنبط(، 
إال أن يقال أنها ال لسان هلا، فلعلها من باب أنهم أهل اخلربة))(، وقد ناقشنا 

ذلك يف موضع آخر.

))(  أي املشكوك صدق )اآلنية( عليها.
))(  التوبة: ))).

))(  أي املستنبط الشرعي والعريف واللغوي.
)4(  النحل: )4.

))(  لكن الظاهر من حال املتشرعة أنهم يرجعون للفقيه مبا هو فقيه.
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وأما بناء العقالء فإن انعقاده على الرجوع ألهل اخلربة يف )املستنبط( غري 
ناٍف لصحة التقليد فيه؛ فإنه دليُل ليّب، ولو مّتت إطالقات األدلة النقلية، لكانت 

هي املرجع، ال للحكومة؛ إذ ال تعارض حتى بدويًا.

2- ولروايات )الفتوى(
كما أن عدداً من العناوين املأخوذة يف الروايات، مما ينطبق على )املوضوع 

املستنبط(، وذلك كـ)العامل( و)الفقيه( وغريها:
فمنها: الروايات الواردة فيها لفظة )الفتوى( أو أحد مشتقاتها، كقول اإلمام 
الباقر عليه سالم اهلل لعطية الكويف: )أجلس يف مسجد املدينة وأفت الناس؛ فإني 

أحب أن يرى يف شيعيت مثلك(.))(
وصحيحة معاذ بن مسلم النحوي عن اإلمام الصادق عليه سالم اهلل: )بلغين 

أنك تقعد يف اجلامع فتفيت الناس؟ قلت نعم...(.))(
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه سالم اهلل: )من أفتى الناس بغري 
علم وال هدى من اهلل، لعنته مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، وحلقه وزر َمن 

عمل بفتياه(.))( 
ومن البني أن )أفت الناس( و)فتفيت الناس( و)من أفتى( و)فتياه(، يشمل 
من أفتى الناس يف معنى )الوطن( و )الغناء( وحدودهما، و)الكعب( و)الصعيد( 

و)القرء( وغريها.
اللغوي  أي  الصرف(  )املوضوع  تشمل  ال  كما  الفتوى  إن  يقال:  قد  لكن 
والعريف احملض)4( فإنها منصرفة عن )املستنبط العريف( ـ كالغناء والوطن ـ أو 

))(  رجال النجاشي: ص0).
))(  وسائل الشيعة: ج7)، ص48)، الباب )) من أبواب صفات القاضي، ح)).

))(  وسائل الشيعة: ج7)، ص0)، الباب 4، من أبواب صفات القاضي، ح).
)4(  كاملاء واخلمر.
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)اللغوي( ـ كالصعيد والقرء ـ احملضني، مما مل حيدده الشرع، وفيه تأمل، 
وقد حبثنا ذلك يف موضع آخر.

كقوله  والروايات،  اآليات  يف  األلفاظ  تلك  ورود  أن  إىل  إضافة  هذا. 
 (((﴾ چچ    و﴿چ   ٺٿ﴾)))  و﴿ٺ    (((﴾ ەئ    ائ   ﴿ائ   تعاىل: 
مبا  ـ  أو يف حدودها  ـ  معانيها  اجملتهد يف  يساعد على صدق كون  مما  وغريها، 
أنها ألفاظ أخذت يف الكتاب والسنة، موضوعًا لألحكام أو متعلَّقًا هلا، )عاملًا( 

و)فقيهًا( و)مفتيًا(، واآلخذ عنه )مقلدًا(.

3- وروايات التقليد
تشخيص  يف  )اجملتهد(،  اتبع  من  على  )التقليد(  روايات  تنطبق  وكذلك 
وحتديد معنى )املوضوع املستنبط( بلحاظ إرادته ترتيب أحكامه عليه، بل يصدق 
التقليد عليه مطلقًا لغًة؛ ملا ذكرناه يف موضعه من أعمية معنى )التقليد( لغة؛ 
فإن من تبع غريه يف حتديده معنى )الوطن( أو )الصعيد( يطلق عليه أنه قلده يف 
ذلك، ويقال ملن حقق معناه أنه جمتهد فيه، وبعبارة أخرى: يقال ألحدهما أنه 
اجتهد يف معنى هذه الكلمة ولآلخر أنه قلده يف معناها، وأما حكمه شرعًا، 
فليس صرف االلتزام القليب باملعنى استناداً إليه، حمرمًا، بل العمل عن استناد. 

نعم الرواية التالية ظاهرة يف العمل واإلتباع، وهي:
رواية االحتجاج عن تفسري اإلمام العسكري : )وكذلك عوام أمتنا إذا 
عرفوا من فقهائهم: الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة، والتكالب على حطام 
الدنيا وحرامها ... فمن قلد من عوامنا، مثل هؤالء الفقهاء، فهم مثل اليهود 
الذين ذمهم اهلل بالتقليد لفسقة فقهائهم.. فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه 

))(  النساء: )4.
))(  املائدة: ).

))(  البقرة: 8)).
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حافظًا لدينه خمالفًا على هواه، مطيعًا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه())(، فإن 
كان  ما  خصوص  )إنه  مثاًل  قوله  يف  )الغناء(  معنى  يف  فاسقًا(  )جمتهداً  قلَّد  من 
مضمونه باطاًل، وأما ما كان مضمونه حقًا فهو ليس بغناء، ـ وإن كان غناًء عرفًا( 
ـ فاستمع لألغاني ـ وإن كانت قرآنًا ـ فإنه يصدق عليه قوله عليه سالم اهلل: )فمن 

قلد من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء..(.
وقد أشار السيد العم  إىل بعض وجوه تصحيح هذا التفسري، ومنها كالم 
الصدوق يف »من ال حيضره الفقيه« حيث قال: )إنه حجة فيما بيين وبني ربي... 
ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها املعول وإليها املرجع( فراجع 

متام كالمه يف بيان الفقه.))(
نعم قد يقال إن بعض الروايات ال تنطبق على )املوضوع املستنبط(، كـرواية 
احلسن بن علي بن يقطني عن اإلمام الرضا عليه سالم اهلل قال: )قلت: ال أكاد 
بن عبد  أفيونس  ديين،  معامل  إليه من  احتاج  ما  أسألك عن كل  إليك،  أصل 

الرمحن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديين؟ فقال: نعم(.))(
فإن تشخيص مثل الوطن واآلنية والغناء، مما ال يصدق عليه )معامل ديين(، 

لكنه غري ضار بعد مشول غريها للمستنبط، كما سبق.

المرجعية في )المستنبط( لـ)الفقيه( وهو من )المبادئ(
فقيه(  هو  مبا  )للفقيه  هي  املستنبط  املوضوع  يف  )املرجعية(  أن  بذلك  فظهر 
األربعة  )األدلة  هو  األصول  موضوع  كان  فإذا  املقلد،  على  )حجة(  فيه  فقوله 
بذواتها( ـ كما هو رأي صاحب الفصول ـ فهي مسألة أصولية، لكون )احلجية( 
من العوارض الذاتية لذوات األدلة األربعة، فهي كمسألة )خرب الواحد حجة( 

))(  االحتجاج: ج) ص))).
))(  بيان الفقه: ج)، ص))-7).

))(  وسائل الشيعة: ج7)، ص47)، الباب )) من أبواب صفات القاضي، ح)).
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ونظائرها؛ بلحاظ تعميم )السنة( للحاكي عنها ـ كما ذكره الشيخ ـ. 
بل حتى لو قلنا بأن موضوع األصول هو )األدلة األربعة بوصف الدليلية( 
كما ذهب إليه صاحب القوانني، أو )احلجة يف الفقه( ، كما ذهب إليه السيد 
الربوجردي، أو بقيد )املشرتكة القريبة( كما صرنا إليه، فإنها مسألة أصولية؛ ملا 
حققناه سابقًا))(، من عدم اشرتاط كون العرض ذاتيًا ملوضوع علم األصول.))(
نعم على رأي املشهور يف العرض الذاتي فإن حجية رأي الفقيه للمقلد يف 

)املستنبط( يعد من املبادئ التصديقية لعلم األصول.
هذا عن )احلجية لرأيه فيه( وأما عن )املستنبط( فإنه متعلَّق ألدلة األصولي، 

كاحلكم، فهو من املبادئ التصورية والتصديقية.
بل لو قلنا بالرجوع إليه فيه، مبا هو من أهل اخلربة ـ كما ذهب إليه صاحب 
العروة والوالد وآخرون ـ فإنه ال يضر بلزوم إضافة )املستنبط( إىل علم األصول 
باعتباره من )املبادئ(، وإىل مطَلِعِه وما هو كالعنوان له، بأن يقال: )أعلم أن 
املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي أو موضوع مستنبط(؛ فإن )احلجة( عندئذ 
تكون )قول أهل اخلربة(، ال خصوص )الفقيه(، فال فرق من حيث البحث عن 

)احلجة(. وال من حيث كونه متعلقًا ألدلة األصولي.
وليس صحة التقليد يف )الدليل( أو )املتعلق( شرطًا يف كون املسألة أصولية؛ 
فإن )االستصحاب( يف )املوضوعات( مسألة أصولية، مع عدم جريان التقليد 
يف متعلَّقه ـ وهو املوضوع ـ حسب املشهور، كما أنه ال جيوز التقليد يف أصول 
الدين، وال يصح يف متعلق القطع))( أي ليس رأي الفقيه، حجة على  العامي، 
ـ مع أن )األوىل(  ـ وإن فصّلنا بني صور ذلك يف كتاب القطع)4(  فيما قطع به 

))(  يف املبحث األول.
أيضًا، ولو  العلم  العلم، حبث عن مسألة من مسائل ذلك  )تعيُّنات( موضوع  البحث عن  ))(  وأن 

بتعميم العرض الذاتي للعوارض التحليلية، وقد سبقت وجوه أخرى أيضًا.
))(  أي املقطوع به.

)4(  على حسب معاني )احلجية( مع التفريق بني )العلم( ومطلق )القطع(.
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مسألة عقدية))( والثانية مسألة أصولية، وكذا))( لو قيل بعدم صحة تقليد اجملتهد 
لغريه يف املسألة األصولية))( فكذلك )املوضوع املستنبط( ـ فتأمل.

وقد ظهر مبا سبق أنه ال تهافت بني ذلك املبنى)4( وبني االلتزام بضرورة إضافة 
)املستنبط( كما صنع السيد الوالد يف الوصائل إىل الرسائل؛ وذلك ألنه مبا هو 
)مكلف( عليه، أن جيتهد أو يقلد ـ مبعنييهما اللغويني ـ يف )املستنبط( بلحاظ ما 
يرتتب عليه من احلكم، وأنه إما أن حيصل له فيه القطع أو الظن أو الشك، أ ـ 
و)قطعه( حجة ذاتية فيه ـ على مبناهم ـ،ب ـ و)ظنه( إما )معترب( كما إذا قامت 
عليه البينة ـ لو قلنا باحلاجة هلا بدعوى أنه من باب احلس ـ أو أخرب به الثقة ـ لو 
قلنا بكفايته ألنه من باب احلدس؛ كما هو الظاهر ـ أو )ال( كما إذا حصل من 
القياس مثاًل، ج ـ وإال، بأن شك، فإنه لو كانت له حالة سابقة وقد لوحظت، 
فإنها تستصحب، كـ)استصحاب( كونه )وطنًا( بعد تركه لسنني دون إعراض، 

وهكذا...
كما  أيضًا  جاريان  )موضوعه(  و  األصول(  علم  من  )الغاية  دليلي  أن  كما 

أوضحناه.
وقد ظهر بذلك أنه: ال يضر باملقصود وال خيتلف احلال بني ما لو قلنا بعدم 
إمكان التقليد يف ذات املوضوع املستنبط وبني ما لو قلنا بإمكانه، وسواء قلنا بعدم 

وجوب التقليد فيه ـ بعد تسليم إمكانه ـ أم ال؟
والرد  واألخذ  املستنبط،  املوضوع  حول  احلديث  تفصيل  بعض  ذكرنا  وقد 

فيه، مع ذكر املختار، يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(.

))(  ال ترتبط بأصول الفقه.
))(  اللف والنشر مشوش كما ال خيفى.

))(  كالتزامه حبجية الظواهر أو خرب الواحد تقليدًا.
)4(  أي مبنى عدم جريان التقليد يف املوضوعات املستنبطة كلها، أو بعضها، كما ذهب إىل التفصيل السيد 

الوالد قدس سره يف االجتهاد والتقليد.
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وكذلك مبادئ االستنباط
وإذا مت ما ذكر يف )املوضوع املستنبط(، مت حبذافريه يف )مبادئ االستنباط( 
احلكم  استنباط  بلحاظ  عنه  حُبث  فيما  واللغة،  األدبية  والعلوم  الرجال  كعلم 
للتفريق بني )مبادئ  التعاون))( عدم وجه  الشرعي منه، وقد أوضحنا يف فقه 
االستنباط( وبني )املوضوع املستنبط(، كما ذهب إليه يف التنقيح، حيث أوجب 

التقليد يف )املستنبط(، ومنعه يف )مبادئ االستنباط(.
هذا كله يف البحث عن )املوضوع املستنبط(.

و)الموضوع الصرف(
وأما البحث عن )املوضوع الصرف( وعن )الشبهات املوضوعية( فسيأتي 
أنه ليس استطراداً كما قاله املريزا الشريازي: )فما يتعرض له يف مطاوي مسألة  
التطفل  باب  إمنا هو من  املوضوعية،  الشبهات  الرباءة واالحتياط، من حكم 
واالستطراد())( وأن فرض أنه استطراد على مبنى الشيخ ، وميكن أن يعد 
)حكم الشبهات املوضوعية كعدم وجوب الفحص مثاًل يف الشبهة البدوية، هو 

من مصاديق كالمه( ؟))( فقد اكتفى به، عنه. فتأمل.
وقد أوضحنا يف موضع آخر: أن معاني كل موضوع موضوع من موضوعات 
األحكام، هو من )املبادئ التصورية( لعلم الفقه، أما حبث حجية رأي الفقيه 
يف تشخيص املوضوع وحتديده، ومرجعيته للعامي فيه، بشكل عام يف مطلق 
الفقه، ومن مسائل  لعلم  التصديقية(  )املبادئ  املوضوعية، فهو من  الشبهات 

)علم األصول(.
وسيتم بعض تفصيل احلديث عن املوضوع الصرف، يف العنوان اآلتي بإذن اهلل تعاىل.

))(  فقه التعاون على الرب والتقوى: ص400.
))(  تقريرات اجملدد الشريازي للروزدري : ج)، ص))).

))(  فإن وجوب الفحص حكم شرعي كما ال خيفى.
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الفصل اخلامس:

املوضوع الِصرف

)الموضوع الِصرف( 

مبدأ تصوري وتصديقي 
قد يقال إنه ينبغي إضافة )أو موضوع صرف( ال مطلقًا، بل بلحاظ ترتيب 
أحكامه الشرعية عليه أي إللزام املكلف بها وترتيب سائر اآلثار؛ إذ ثبت حتقق 
موضوعها فيه، أو إلقامة  احلجة عليها إللزامه مآاًل بها، واألول هو هّم الفقيه، 
والثاني هو هّم األصولي، وذلك كـ)امليقات( أو )حدود عرفات واملشعر واحلائر( 
ال  اخلارجي،  املوضوع  يف  للشك  ـ  ال  أم  رضاعية(  )أختًا  كونها  أو  فتأمل))(، 
للشبهة احلكمية من جهة عدد الرضعات احملرمة مثاًل، ومثل كون هذه زوجته أم 
ال؟ و كون هذا ماء أو مخرًا؟ وذلك لطرو احلاالت الثالثة للمكلف إذا التفت 
إليها، فإنه إما أن حيصل له القطع أو الظن أو الشك ـ والوهم أيضًا كما أسلفنا 
ومتعلقات  الفقه،  مسائل  موضوعات  وكونها  عليها  الشرعية  اآلثار  وترتب  ـ 
موضوع األصول، وجلريان األحباث األصولية فيها وترتب أحكامها عليها، فإن 
أو  كاشف،  وهو  ـ  إليه  صرنا  ما  على  ـ  )العلم(  أو  ذاتية،  حجة  فيها  )القطع( 
ـ  عبده  املوىل على  به  مما حيتج  أو  أوسط،  يقع  مما  أو  اإلتباع،  أو الزم  منجز، 
املختلفة يف )احلجية(، و)األمارات(  املباني  ـ وبالعكس؛ حسب  بلحاظ احلاكم 
وكذلك  ذلك،  غري  إىل  الكاشفية  متمَّمة  كواشف  أو  معذرة،  أو  منجزة،  فيها 
كونها )جماري األصول( عند الشك، فلو شك أنه ال يزال مخراً أو انقلب خاًل، 

))(  إذ قد يكون بعضها من )املوضوعات املستنبطة( على حسب بعض التعاريف الثالثة للمستنبط، وقد 
أشرنا له يف موضع آخر، وفصلناه يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(.
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استصحب اخلمرية فحرم عليه شربه، وكذا لو شك يف بقاء عدالة من يقلده 
أو شك يف تغري مبانيه أو فتاواه ـ سواء قلنا باالستصحاب قبل الفحص أو بعده 
لو بقي شاكًا، ولو شك أنها أخته من الرضاعة، وجب الفحص، ثم إجراء 
األصل، ولو شك يف أن أيهما امليقات، احتاط، وإن مل يقدر على اجلمع، خترّي 
ـ وكذا لو شك أن أيهما األعلم أو أيهما اجملتهد، يف صورة الدوران بني التعيني 

والتخيري، نعم ال جمال إلجراء أصالة الرباء يف )املوضوع( ـ فتأمل.
التصورية))(  املبادئ  من  يعد  ذلك،  لكل  الصرف  املوضوع  أن  والحاصل: 
والتصديقية للعلمني؛ فإنه مبدأ تصوري وتصديقي من )تعّينات( موضوع علم 
يف  املشرتكة  القريبة  )احلجة  فإنه  األصول؛  علم  ملوضوع  املتعلَّق  وهو  الفقه، 

الفقه( على احلكم الشرعي، وعلى املوضوع ذي احلكم.
هذا كله، إضافة إىل:

جريان التقليد في الموضوع الصرف
بعد  فيها،  التقليد  أدلة جريان  لبعض  أيضًا، وسنشري  فيها  التقليد  جريان 

قليل بإذن اهلل تعاىل.
وقد أطلق السيد الوالد يف حاشية العروة قوله )ال يبعد جريان التقليد فيها، 

وفيما ذكر بعدها(.))(
واملقصود بـ)فيها(: مسائل أصول الفقه، و بـ)ما ذكر بعدها(: ثالثة أمور 
و  اللغوية(  أو  العرفية،  املستنبطة  )املوضوعات  و  االستنباط(  )مبادئ  هي: 

)املوضوعات الصرفة(.
والظاهر أن فتواه هذه عدول عما ذهب إليه يف الفقه: من عدم جريان التقليد 
يف )املستنبطة( و )الصرفة(، ولعل فتواه هذه هي األوفق مببانيه، كما أنها املتأخرة.

))(  مبدأ تصوري، فيما لو قصد بيان مفهومه وحتديد فرقه عن )املستنبط(.
))(  العروة احملشاة حبواشي مخسة من املراجع: ص))، املسألة 7).
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معنى )جريان التقليد( في الموضوع
بالعمل  بأنه اإللتزام  ـ سواء عّرفناه  فيها  التقليد  ثم إن معنى االلتزام جبريان 
يف  االستناد  بأنه  عّرفناه  أم  بدونهما،  أو  العمل  أو  األخذ  قيد  مع  الغري،  بقول 
العمل له، أم عّرفناه بأنه العمل عن استناد ـ هو: أن الشارع قد جعل أو أمضى 
)التقليد( كطريق لتحديد )املوضوع( ذي احلكم الشرعي، وعليه تكون األمور 

التالية من الطرق الشرعية والعقالئية، ملعرفة املوضوع وحتديده:
أ ـ تقليد مرجع التقليد.

ب ـ قول أهل اخلربة؛ فإن قول الواحد منهم حجة يف أ ـ )احلدسيات(؛ فإن 
منها موضوعات، كما يف تشخيص الطبيب كون الصوم حبيث يضر بهذا  كثرياً 
املريض، فإن )الضرر( حدسي، وكما يف تشخيص الرجالي )عدالة( أو )وثاقة( 
راٍو؛ فإنها حدسية))( وإن كانت أكثر عالئمها حسية، ب ـ ويف )احلسيات( أيضًا 
لبناء  أيضًا؛  للحسيات  الواحد،  الثقة وخرب  أدلة حجية خرب  بناء على مشول  ـ 

العقالء فيها، كاحلدسيات.
ج ـ الشهادة ـ بناء على احلاجة هلا يف احلسيات، دون احلدسيات ـ كما ذهب 

إليه يف املصباح.))( 
هذا إضافة))( إىل حجية تشخيص الشخص نفسه، لو كان من أهل اخلربة، 

فيما حيتاج إليها بدرجاتها.
ومل يرد من الشارع دليل على تعنّي األول، أو الرابع، أو أحد األوسطني 
عقليًا وعقالئيًا،  التخيري، ختيرياً  ـ ومقتضاه  أحكامه  ـ يف تشخيص موضوعات 

فالتقليد فيها جائز وواجب وجوبًا ختيرييًا؛ لكونها بأمجعها طرقًا عقالئية.

))(  بناء على أن العدالة هي )ملكة إجتناب املعاصي( أما لو قلنا بأنها صرف اإلستقامة على جادة الشرع 
فإنها حسية، فتأمل.

))(  مصباح األصول: ج)، ص)))، حجية قول اللغوي.
))(  وهذا هو الطريق الرابع.
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الشارع،  من  تصرف  مع  الثاني،  مصاديق  من  األول  الطريق  يقال:  ال 
إلفراده  وجه  فال  أحكامه،  إىل  منه  أوصل  ما  خصوص  يف  خصوصياته،  يف 
بالذكر؛ ثم إن حجية قول املقلَّد، هي من باب كونه أهل خربة بأحكام الشارع 
ـ أي كونه أهل الذكر وفقيهًا ـ غاية األمر أن الشارع أضاف قيوداً يف الرجوع 
إليه يف األحكام، وعلى هذا فحيث مل يرجعنا يف املوضوعات، إليه، دّل على 
كون املرجع فيها الطرق العقالئية بذاتها، دون تصرف فيها بإضافة قيود العدالة 

وغريها.
الشرع،  ألحكام  موضوعات  املوضوعات  كانت  حيث  أواًل:  يقال:  إذ 
واجد  هو  طريقه  كون  احتمال  مع  منه،  إليها  الطريق  أخذ  العقل،  يف  وجب 
إىل  الوصول  ليحرز  احتياطًا،  العقالئي،  الطريق  على  الزائدة  اخلصوصيات 

مراده، وال جمال للرباءة بدونه، فتأمل.))(
اجلامع  اجملتهد  إىل  )املوضوعات(  يف  إرجاعه  على  دل  الدليل  بل  ثانيًا: 
للموضوعات،  التقليد  أدلة  بشمول  القول  على  بناء  وذلك  للشرائط، 
كاألحكام، يف كل ما أريد ترتيب احلكم عليه، وقد حررناه يف موضع آخر، 
كما أشرنا إىل نظريه اجلاري يف املقام مع بعض التصرف))(، يف كتاب )األوامر 

املولوية واإلرشادية())( كما ستأتي اإلشارة إىل ذلك بعد قليل.
ثالثًا: سلمنا، لكنه يبقى أحد الطرق ختيريًا.)4(

))(  حررنا تفصيل األخذ والرد يف ذلك، يف )فقه التعاون على الرب والتقوى( على كال تقديري احتمال 
كون الطريق الشرعي، أقرب لإلصابة، من غريه، واحتمال املصلحة السلوكية، ومنها: أن نفس عدم 
إرجاع الشارع للمجتهد العادل يف املوضوعات، مع وجود الطريق العقالئي العام، دليل على ارتضائه 

لطريقهم، فال جمال لالحتياط؛ فإنه يف أمثال العنوان واحملصل وما أشبه، فتأمل.
))(  بوضع )املوضوع الصرف( موضع )األوامر اإلرشادية( مع بعض التصرف أيضًا يف االستدالل.

))(  )مباحث األصول( كتاب )األوامر املولوية واإلرشادية(: ج)، ص)7) – 98).
)4(  إذ ال ينفي إمضاء الشارع للطريق العقالئي، كون الطريق الواجد للخصوصيات، طريقًا ختيرييًا.
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وال يرد على ذلك إشكال )اللغوية( من اعتبار ذي القيود، إىل جوار اعتبار 
فاقدها، إذ جياب بوجود فوائد وفروق عديدة:

منها: أن قول املرجع يؤخذ )تعبدًا( دون قول أهل اخلربة، مبعنى أن له أن 
حيّمله على عنق الشارع فيه دونهم، ولذا اشرتط يف األخذ به )العدالة( وسائر 

الشروط، دون األخذ بقول أهل اخلربة، فتأمل. ))(
اخلربة، وال  أهل  إىل  املوضوع  يرجع يف حتديد  أن  للشخص  أخرى:  وبعبارة 
يرجع  أن  وله  حينئٍذ،  فيهم  وغريها،  املولد  وطهارة  والرجولة  العدالة  تشرتط 
إىل مرجع التقليد يف حتديده، والبد فيه من العدالة وغريها، مادام قد أخذ منه 
املوضوع مبا هو منصوب من قبل اإلمام ومرجع التقليد، فهو خمري بني الطريقني: 
)الفاقد( لكن ليس له إسناده للشارع، و)الواجد( مع اإلسناد، والفرق االعتباري 
بنّي ومهم، وإن مل يكن فرق من حيث )احلجية( و)املنجزية أو املعذرية، وعدم 
استحقاق العقاب بإتباع أحدهما( وأما فرقه عن الطريق الثالث فهو أنه يكتفى يف 
)املرجع( بقول الواحد، دون )الشهادة(، بناء على اشرتاطها يف املوضوعية من 

احلسيات.
ومنها: أنه يفرق بأن للمكلف ـ ممن مل يكن من أهل اخلربة ـ خمالفة قول أهل 
اخلربة فيما إذا ظن ظنًا شخصيًا باخلالف، دون املقلَّد، و دون )الشهادة( بناء على 

اشرتاطها يف )املوضوعية( من احلسيات.
ومنها: أنه قد يفرق باستحقاق العقوبة لو خالف املرجع يف تشخيصه املوضوع 
سواء ظن باخلالف أم ال، لكن لو رجع إليه ـ على))( التخيري ـ أو مطلقًا ال عليه، 
وإن كان العقاب من جهة أدائه إىل تفويت احلكم املرتتب عليه، أو لتفويت 

))(  إذ قد يقال: اإلمضائيات كذلك فتأمل.
اخلربة،  ورجع ألهل  إليه  يرجع  لو مل  حتى  العقوبة  يستحق  )مطلقًا(  أو  إليه(  رجع  )لو  قيد  هذا    )((

وخالف رأيهم رأي املرجع.
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رأيه  فيه  أبدى  لو  فيما  وذلك  ـ  إليه))(  رجع  أن  بعد  ـ  السلوكية  املصلحة 
كمرجع ال لصرف كونه أهل خربة، دون خمالفة أهل اخلربة مع العدول للبديل 

ـ فتأمل.
لكن قد يستشكل على إمكان أو صحة جعل طريقني أحدهما بقيد أو قيود، 

واآلخر بدونها))(، يف عرض اآلخر، فيكون كوجوب فاقد اجلزء وواجده؟
وقد يجاب: أنه ال مانع مع وجود غرض عقالئي لذلك، ومنها ما سبق))(، 
وقد يكون منها: )املصلحة السلوكية()4( يف ذي القيد، و)مصلحة التسهيل( يف 
فاقده، املقتضي تزامُحهما للتخيري، وجياب بنظري ذلك يف فاقد اجلزء وواجده، 

على أنه ال يقاس )اجلزء( بـ)الطريق(.
و)التواتر(  و)الشياع(  كـ)البينة(  وذلك  نظريه،  بوجود  نقضًا:  جياب  كما 
و)حكم احلاكم الشرعي(، على بعض األقوال يف )اهلالل( مثاًلـ  ففي )الشياع، 
والتواتر( ال تشرتط )العدالة( عكس )البينة( و)احلاكم(، ويف )البينة( يشرتط 
)التعدد( عكس )احلاكم(، ويف )احلاكم( تشرتط احلرية والرجولة واالجتهاد، 

وال يشرتط بعضها يف البينة أو التواتر والشياع.
وقد يرد ذلك بأن هذه األمثلة، هي من قبيل املتباينني أو  املتباينات، وقد 

جياب بأن )الشياع( و)التواتر( هما من قبيل األقل واألكثر، فتدبر.
األقل واألكثر، بل  قبيل  ليسا من  الطريقني  أن  الظاهر  أن  إىل  هذا إضافة 
املتباينني؛ إذ قيود أحد الطريقني وإن كانت أقل، إال أنه حيث رتبت عليه تلك 
اآلثار الثالثة دون الطريق الفاقد للقيود، ُعّد مباينًا عرفًا، بل على املصلحة 

))(  أي ال حق له، لو رجع للمرجع، باملخالفة، فهو خمري ابتداء بني الرجوع للمرجع وعدم العدول، 
وبني الرجوع ألهل اخلربة وله العدول.

))(  فإن )مرجع التقليد( أهل اخلربة بقيد العدالة واحلرية والرجولة وما أشبه.
))(  من الفوائد الثالثة.

)4(  فإن يف إجياب تقليد خصوص العادل اجملتهد من أهل اخلربة، مصاحل سلوكية عديدة منها لرتويج 
الفضيلة.
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السلوكية ـ وهي الفائدة الرابعة آنفًا ـ فإنهما متباينان حقيقة، بل التباين ِدقي 
اآلثار عن  تغاير  ـ لكشف  أيضًا  الثالثة  ـ على تلك  ـ أي يف عامل االعتبار  أيضًا 
تغاير املؤثرات ـ واألمر يف تغاير )الشهادة( عن )قول املقّلد( أوضح؛ إذ بناء على 
مسلك )الشهادة( ـ يف بعض املوضوعات الصرفة أو احلدسية، وذلك مثل قول 
الرجالي واللغوي، فيما احتاج املكلف يف ترتيب األحكام واآلثار، لالستناد هلا 
أو التقليد، بل حتى لو قلنا بكفاية قول أهل اخلربة فيها كما هو احلق ـ فهنالك 

طريقان متباينان )التقليد())( و )الشهادة(. 

الدليل على جريان التقليد في )الموضوع(
املستنبط(  )املوضوع  يف  ذكرت  اليت  األدلة  جريان  فهو  إثباتًا،  الدليل  وأما 

بعينها يف املقام.
ومنها: )ألن الشك فيه بعينه الشك يف األحكام( كما يف )التنقيح( مستداًل 

جلريان التقليد يف )املستنبط(، وإن ناقشنا فيه، عند التطرق لذلك.
ومنها: )الستتباعه الشك فيها( كما ذكره النائيين وغريه.

ومنها: )لشمول اإلطالقات( مثل ﴿ۈئ﴾))) و ﴿ڀ  ڀ   ڀ       ﴾))) 
باكتشاف حدود  انشغل  من  فإن  احلكم؛  بلحاظ  والسؤال  التفقه  كان  إذا  وغريها، 
عرفات ومنى واملشعر مثاًل، يصدق عليه عرفًا أنه مشغول بالتفقه يف الدين، وكذا 
السائل عنها يصدق أنه سائل من أهل الذكر. ومشول مثل )أما احلوادث الواقعة( 

ملثل )اخلاويار( وإنه ذو فلس أو ال؟ وملثل ما لو تردد بني كون 

يف  جيتهد،  ثم  اللغة،  أو  الرجال  علم  مسائل  يف  غريه  يقلد  أن  فله  هلا،  بشموله  القول  على  بناء    )((
التطبيقات والفروع، وله أن يستند إىل شهادة شاهدين يف التوثيق الرجالي أو املعنى اللغوي.

))(  التوبة: ))).
))(  النحل: )4.
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هذا )السائل( فقاعًا أو ماء شعري طيب؟ فتأمل.))(
من  الكثري  يف  للفقيه  الرجوع  على  فإنها  أيضًا؛  بالسرية  يستدل  وقد 

املوضوعات مبا هو فقيه عادل، ال مبا هو أهل اخلربة ـ فتأمل.))(
بواًل،  أو  ماًء  أصاًل: ككونه  فيه  إبهام  الذي ال  رف  الصِّ بني  يفرق  وقد 
وبني غريه: ككونه ماء شعري طيب أم ال؟ أو بني ما يعرفه عامة الناس، وبني 
غريه، كاملياه الزاجية والكربيتية، أو كونه مطلقًا أو مضافًا كماء الطني؛ بلحاظ 
انصراف أدلة التقليد عن األولني))( وكونهما املسلم من معقد اإلمجاع ـ على 
رفة(، بل قد يقال: إن اإلمجاعـ  إن كانـ  فهو  فرضهـ  على عدم التقليد يف )الصِّ

على عدم وجوب التقليد يف الصرفة، ال على عدم اجلواز ـ فتأمل.

))(  إذ قد يقال: ال تصدق تلك العناوين، على املوضوع الصرف، وما ذكر من األمثلة، ليست موضوعات صرفة.
وقد جياب: بصدق تلك العناوين أو بعضها على الصرف أيضًا، مادام البحث عنه مبا يقصد ويراد منه، من ترتيب احلكم الشرعي 

عليه.
))(  إذ السرية ال لسان هلا، وال يعلم كونها للفقيه مبا هو فقيه، ولو فرض كون رجوع البعض للفقيه 

يف املوضوع مبا هو فقيه، لكن من أين يعلم أن رجوع كل من يرجع كذلك؟
))(  أي الصرف الذي ال إبهام فيه أصاًل، وما يعرفه عامة الناس.
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من المبادئ: 
)المكلف( 

معنًى 
وحكمًا 

(((

من املبادئ: )املكلف( معنًى وحكمًا
)المكلف( املأخوذ يف عنوان البحث))(، يعد مبدءاً من املبادئ التصورية أو 
التصديقية لعلمي األصول والفقه؛ فإنه الذي وجهت إليه خطابات الشارع، 
وهو متعلَّق األحكام الشرعية، وهو )موضوع( علم الفقه، أو جزء موضوعه؛ 
العلوم يف  السيد حبر  ـ كما ذكره  الفقه، هو )فعل املكلف(  فإن موضوع علم 
ـ وقد فصلنا يف  إليه يف املوضوع، وجزؤه  منظومته،  فـ)املكلف( هو املضاف 
أو  واحلج  كالصالة  املكلف(  )فعل  يكون  قد  الفقه  موضوع  أن  آخر  موضع 
الكذب والزنا، وقد يكون )نفس املكلف( كـ)الكافر( أو )الفاسق( أو )الزوج( 

أو )املريض( وغريهم، وقد يكون غريهما.
كما أن )املكلف( هو الواقع متعلقًا ملوضوع علم األصول فإن موضوعه: 
)األدلة  أو  ارتضيناه،  كما  الفقه(  املكلف، يف  القريبة، على  املشرتكة  )احلجة 
األربعة بذواتها( كما ذهب إليه صاحب الفصول أو )مبا هي أدلة( كما ذهب 

إليه صاحب القوانني، فإنها أدلة على تكليف )املكلف( وحكمه.
وقد وقعت بعض مشتقات التكليف، ومصدره أيضًا يف الكتاب والسنة.

قال تعاىل: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ﴾.)))

معنى التكليف
و)التكليف( وإن أفاد )الُكلفة( و)املشقة( لغة وعرفًا، فإن )الكلفة(: املشقة، 
و)التكاليف(: املشاّق، و)التكليف(: األمر مبا يشق عليك))(، إال أن األصل 

))(  حيث قال الشيخ قدس سره: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي(.
))(  األنعام: ))).

))(  جممع البحرين ـ مادة كلف.
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فيه اإليالع بالشيء والتعلق به؛ يقال: َكِلف به؛ أي أولع به وأحبه وشغف 
قلبه وتعلق به، وتقول: َكِلف باألمر يكَلف َكَلفًا أي تعلق، وأكلفته به أي جعلته 

َكِلفًا به وحمبًا له ومتعلقًا.))(
ومن ذلك يعرف أن )التكليف( وإن كان ظاهره الكلفة واملشقة، إال أن باطنه 
من  أعظم  حمبوب  وأي  واملطلوب،  باحملبوب  إال  يولع  ال  إذ  والسعة؛  الرمحة 
البارئ جل وعال؟ وأي مطلوب أدعى للمطلوبية من )تكليفه( املوجب للقرب 

إليه، واستحقاق عظيم األجر منه؟
لكن قد يقال: إن )كلف( إمنا يفيد معنى االيالع والشغف واحلب، إذا تعدى 
بالباء، فقط، ولذا يفرق بني )التكليف( و)الُكلفة(، وبني )الَكَلف())(، وعليه 
يستظهر أن معنى االيالع والشغف هو الذي يعود إىل معنى املشقة، ال العكس، 
إذ يقال: َكِلف به إذا أولع به وشغف قلبه، ملا يقارن االيالع بالشيء والشغف به، 

من املشقة النفسية والصعوبة واحلرمان عادة، أو إليقاعه يف املشقة.
ورمبا ُيصار إىل اإلشرتاك اللفظي بني املعنيني، وال يضر به إمكان إرجاع أحد 

املعنيني لآلخر؛ فإن الكالم يف اإلستظهار.

))(  راجع مفردات الراغب وجممع البحرين ومعجم مقاييس اللغة.
))(  تقول: كلَّفته تكليفًا، واسم املصدر منه هو )الُكلفة( وَكِلف به َكَلفًا.
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الفصل األول:

احلكم الشرعي والعقلي واألصولي والفقهي

المراد بـ)الحكم( األعم من: الشرعي والعقلي
وينبغي إضافة )أو عقلي(، أو أن يعمم الشرعي، له.

احلجج  أو  بالفروع  يتعلق  مما  العقل،  به  حكم  ما  بـ)العقلي(:  واملراد 
التزمنا  سواء  )الكالم(،  حمله  فإن  واملعاد؛  باملبدأ  منها  تعلق  ما  دون  عليها، 
العقل، حكم به الشرع( أم ال، فال يغين  بالقاعدة األصولية )كلما حكم به 
ذكر )الشرعي( عنه؛ فإن كليهما))( مما ينبغي أن يبحث عنه يف الفقه واألصول، 
كحكم وتكليف، أو كدليل وحجة عليه؛ فإن )املكلف( )مكلَّف( باألحكام 

العقلية، كالشرعية.
)((. أما))( بناًء على عدم التالزم، فبنيِّ

وأما عليه؛ فعلى مسلك )اإلرشادية( يف أوامر الشرع يف مواطن املستقالت 
العقلية، فبنيِّ أيضًا، إال على تعميم )احلكم الشرعي( إىل )اإلرشادي( أيضًا، 
املولوية  )األوامر  كتاب  األصول(  )مباحث  يف  وأوضحناه  إليه  صرنا  ما  وهو 

واإلرشادية( إال أنه خالف ظاهر أو منصرف كالمهم.
وأما على مسلك )املولوية( فقد يقال: بكفاية ذكر )الشرعي( عن ذكره؛ 
ألنه كلما وجد، وجد الشرعي أيضًا؛ لقاعدة املالزمة، وكان مولويًا أيضًا، 
أن وجود  إليه من  ما ذهبنا  بأنه: على  قد جياب  لذكر غريه، لكن  فال حاجة 
كما  ـ  والعقاب  الثواب  تعدد  ومنها  وآثار،  مثار  له  وشرعي،  عقلي  حكمني 

))(  أي احلكم الشرعي والعقلي.
))(  تعليل لـ)فال يغين(.

))(  فإنه مكلف باحلكم العقلي، باالستقالل، وال يغين بيان تكليفه باحلكم الشرعي، عنه.
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الثاني  الرب والتقوى، وجانبًا منه يف اجلزء  التعاون على  فصلنا جانبًا منه يف فقه 
من األصول ـ فبنيِّ أيضًا))(، إال أن يقال أن الثمرة كالمية))( وهي غري مقصودة 
املؤثر)4(  أن تعدد األثر يكشف عن تعدد  إنه وإن صح، إال  بالبحث))(، وفيه: 
وهو العرض الذاتي ملوضوع الفقه، و)احلجة عليه( هي موضوع علم األصول، 
بل حتى لو مل نقل بتعدد املؤثر فإن موضوع األصول: )األدلة األربعة( مبا هي 
هي، أو بوصف الدليلية، أو )احلجة( ومنها )العقل(، فحكمه مما ينبغي البحث 
عنه؛ إلنطباق )الضابط( عليه ـ سواء قلنا بأن مفاد كان التامة والناقصة و)هل( 
بقسميها))(، كليهما من علم األصول))(، أو قلنا بأن أحدهما فقط هو كذلك، 

واآلخر من املبادئ التصديقية، وقد فصلناه يف املبحث األول.
وأما على مسلك عدم التعدد)7(، غري املخل باملولوية؛ لكون مالكها )األمر 

والنهي الصادرين من املوىل مبا هو موىل( كما فصلناه هناك، فلما سبق أيضًا.)8(
والتالزم غري ناٍف أو ضارٍّ، إال أن يقال: إن الزمية هذا احلكم الشرعيـ  فيما 
استنبط من قاعدة املالزمة ـ للحكم العقلي وملزومية العقلي له ووجوده يف رتبة 
التفت إىل حكم شرعي..(  سابقة، كاٍف؛ التحقق غرض األصولي بذكر )إذا 
لكن فيه أن مدرك القطع به )حكم العقل وقاعدة املالزمة( واملدرك والدليل هو ما 

))(  إذ ال يغين ذكر )الشرعي( عن )العقلي( لعدم وفائه بثمرته.
))(  فإن استحقاق الثواب والعقاب أو تعددهما، مما يرتبط بالكالم ال األصول.

))(  أي البحث األصولي.
)4(  وهو )الوجوب(.

))(  هل البسيطة كـ: هل حكم العقل باإلستلزامات؟
وهل املركبة كـ: هل حكمه حجة، أم البد فيه من الرجوع للشرع؛ لكونه ظنيًا، أو لعدم حجيته وإن كان 

قطعيًا، كما نسب لبعض األخباريني؟
))(  نظراً للقول بأن البحث عن )تعيّنات( املوضوع، يعد من مسائل العلم أيضًا، كما ذهب إليه السيد 
كالبحث عن حجيته،  للعقل  البحث عن وجود حكم  فيكون  لغري ذلك،  أو  الربوجردي قدس سره، 

مسألة أصولية، وكذا البحث عن وجود )الشهرة( أو )اإلمجاع املنقول( و)عن حجيتهما(.
)7(  أي عدم تعدد الثواب والعقاب.
)8(  من )أن موضوع األصول...(.
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يهم األصولي، فإن حمور كالمه )احلجج(، ال )األحكام( ليكتفى بثبوتها حبجٍة 
عن ذكر احلجة األخرى، حتى على فرض وجود احلجج الشرعية دومًا، فال 
يقال: إن )العقلي( مستدرك على كل حال، وبيان )احلكم الشرعي( كاٍف؛ 
وإن كان دليله عقليًا، إال أن يقال: بوجود الدليل الشرعي دومًا، واإلكتفاء 

بالدليل الشرعي حينئٍذ، فتأمل. 
نعم حيتمل أن يكون املراد بـ)الشرعي( األعم من )العقلي(؛ ألنه )شرعي( 
إما بلحاظ حكم الشرع على طبقه حتمًا))(؛ لقاعدة املالزمة لو متت، أو لثبوت 
أن  بلحاظ  وإما  ـ  تتم  مل  ولو  التام))(،  باالستقراء  خارجًا  طبقه  على  حكمه 
)العقل( لكونه شرعًا من باطن؛ فإنه إحدى حجيت الباري تعاىل، فصح وصفه 

بـ)الشرعي( حقيقًة، إال أن يستظهر انصراف الشرعي للقسيم، ال املقسم.
وعلى أي تقدير فإن )احلكم العقلي( يراد به مطلق )املستقالت العقلية(.

كذلك؛  فطري(  )أو  إضافة  تلزم  عقلي(،  )أو  إضافة  لزمت  كما  إنه  ثم 
لألولوية، من حكم العقل، مالزمًة، أو غريها))( كما تلزم إضافة )أو عقالئي( 
أيضًا؛ لكونها امضائيات بأمجعها فيما مل يردع عنه الشرع. وقد حررنا الفرق 

بني األربعة يف فقه التعاون على الرب والتقوى.

)الحكم( أعم من األصولي والفقهي
وأما )احلكم الشرعي( يف كالمه ، فيجري البحث فيه يف أنه: هل يراد 
به األعم من موارد )األصول( بقسميها، االعتقادية والعملية)4( ومن األحكام 

أو  باملعنى األخص،  الشارع  دليله  ما كان  به خصوص  إذ ال يقصد  إليه،  الشرعي  إسناد  ))(  فصح 
خصوص ما أنشأه، بل يشمل، أمضاه أيضًا.

))(  أي أننا تتبعنا مجيع موارد حكم العقل، فوجدنا الشرع ـ كتابًا أو سنة ـ قد حكم بها أيضًا.
))(  فإن قاعدة املالزمة بني حكم العقل والشرع، أوىل باجلريان يف أحكام الفطرة، فإنها ﴿ۆ  ۆ  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ﴾، وأما االستقراء فيه فال ريب وال شبهة فيه.
)4(  أي )أصول الدين( و)أصول الفقه(.
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الفوائد())( فيشمل مثل  إليه يف )حبر  يتبعها يف احلكم، كما ذهب  الفرعية، وما 
)وجوب االعتقاد بوحدانيته تعاىل( عقاًل وشرعًا، و)حجية خرب الواحد( شرعًا 
أم ال؟ بل خيتص  الشهادة وحتملها( شرعًا مثاًل،  أداء  العقالء و)وجوب  وببناء 
باألخري؛ بلحاظ خصوص الغرض من علم األصول، وإن مشل لفظ )احلكم 
تفصياًل يف  لبحثه  نوفق  آخر، ولعلنا  لذلك يف موضع  أشرنا  الثالثة،  الشرعي( 

جزء آخر بإذن اهلل تعاىل.

))(  حبر الفوائد يف شرح الفرائد للمريزا حممد حسن اآلشتياني الرازي: ج)، ص)).
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الفصل الثاني: 

احلكم التكليفي والوضعي)1(

شمول )الحكم( لـ)الوضعي()2(
هل )احلكم الشرعي( يراد به خصوص )احلكم التكليفي(، أم األعم منه 

ومن )الوضعي(؟
فتعرضه يف  باألول))(  ـ    ـ  املصنف  )وقد صرح  الشريازي:  اجملدد  قال 
الرسالة،  الوضعية خارج عن وضع  الشك يف األحكام  املواضع حلكم  بعض 

وإمنا هو من باب التطفل(.)4(
لألحكام  شرعي(  )حكم  قوله  مشول  أمكن  املصنف،  تصريح  ولوال 

الوضعية.
لكن احلق هو: اإللتزام بشمول )احلكم الشرعي( لألحكام الوضعية.

وتوضيح ذلك يتم ببيان أمور:

اطالقات )الحكم(
األمر األول: إن )احلكم( قد ُعرَِّف بتعريفات، فقد ُعرِّف بـ: )االعتبار الشرعي 

املسبوق باملالك واإلرادة( كما عرف بـ:)احملموالت الشرعية( كما ذكره البعض.

املقصود  إذ كان هو  الوضعي(؛  الفصل هو حول )احلكم  البحث كله يف هذا  أن مدار  ))(  ال خيفى 
األصلي للبحث، وذكرنا )التكليفي( يف العنوان لتوازن القسيمني ال غري.

به حتقيق  املراد  فإن  الفقه؛  لعلم  التصورية  املبادئ  يعد من  الوضعي(  لـ)احلكم  )احلكم(  ))(  مشول 
املكلفني،  )فعل  فإنه  الفقه  ملوضوع  احملمول  هو  )احلكم(  وذلك ألن  وتصوره على حقيقته؛  معناه، 
ونظائره، من حيث احلكم الشرعي(، وميكن درجه يف املبادئ التصديقية، بوجٍه كما أنه قد يعد من 

املبادئ التصورية لعلم األصول؛ نظراً لكونه متعلَّق موضوعه كما سبق، فتأمل.
))(  أي )خصوص ما كان أحد األحكام التكليفية اخلمسة(.

)4(  تقريرات اجملدد الشريازي للموىل علي الروزدري ج)، ص))).
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كما عرف بـ:)طلب الفعل أو الرتك مع اإللزام أو بدونه، أي مع املنع من 
الرتك أو ال( وبـ:)خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني())( فعلى األولني فإنه شامل 
مسبوق  شرعي  )اعتبار  ـ  واحلرمة  كالوجوب  ـ  والزوجية  امللكية  إذ  للوضعي؛ 
باملالك واإلرادة(، كما ال شك يف كونها )حمموالت شرعية(، فعليه ميكن القول 

بشمول )احلكم الشرعي( لألحكام الوضعية، بال مؤونة زائدة.
فيه، وإمنا هو جمرد جعٍل  )الوضعي( ال طلب  يقال:  فقد  الثالث  وأما على 

وإجياد ملعنى اعتباري يف صقعه؟
إال أن يقال بأن ذكر الفعل كمتعلَّق للطلب، من باب أنه أظهر املصاديق، ال 
أنه يراد به احلصر، وذلك ألن الطلب قد يتعلق بالفعل فينتزع منه الوجوب، وقد 
)احلكم  منه  فينتزع  ـ  كامللكية))(  اعتباري،  بأمر  أي  ـ  االعتباري  بالوجود  يتعلق 

الوضعي( أو يوجد به، فتأمل.))(
لكن احلق أن هذا التعريف وما شابهه، كالتعريف الرابع، أخص من )احلكم( 
لغًة وعرفًا، لصدق )َحَكم( على ما لو حكم بامللكية أو الزوجية أو الوكالة أو 
)حكم  سلب  يصح  ال  إذ  السلب؛  صحة  وعدم  اإلطراد،  ودليلنا:  الوالية، 

شرعي( عن حكمه بتلك ونظائرها، دون شك، وللتبادر.
وأما على )الرابع( فإن )الوضعي( وإن كان فيه خطاب من الشرع مثل ـ ﴿پ  
پ  پ ﴾))) و»األرض هلل وملن عمرها«))(، إال أنه ليس متعلقًا بأفعال املكلفني، 

))(  وللحكم تعاريف أخرى عديدة، ذكرناها يف موضع آخر.
))(  إذ أنه يطلب حتقق امللك.

))(  إذ قد أريد من )الطلب( يف كل منهما، معنى فإن أحدهما )طلب الفعل من املكلف( واآلخر )طلب 
الشيء للمكلف( ـ فتأمل، لكن فيه: أن متعلق املعنى متعدد ال املعنى، لكن يرد: أنه - على أي تقدير 
- ليس )طلب فعل أو ترك( وإن فرض أنه طلب، والفرض أن تعريف احلكم على اإلطالق الثالث هو 

)طلب فعل أو ترك(.
)4(  األنفال: )4.

))(  الكايف: ج)،  باب يف إحياء أرض املوات، ص79)، ح).
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اللهم إال أن يراد بـ)املتعلق بأفعال املكلفني( األعم مما له نوع تعلق بها، 
فتأمل. 

وعلى أي فإن احلق، كما سبق، هو أن )احلكم( أعم، ثم إنه لو فرض 
خروج )احلكم الوضعي( عن تعريف )احلكم(، فإنه ليس بضار وال خمل بكونه 
من املبادئ التصورية أو التصديقية لعلم األصول، ومن املسائل لعلم الفقه، 
لكونه من األعراض الذاتية ملوضوع الفقه األعم من ما كان من مقولة )الفعل( 
)الوضع(، كما فصلناه يف حمله، فالبد من إضافة )أو حكم  أو  أو )اجلوهر( 

وضعي( إىل )حكم شرعي(، أو إطالقه عليه ولو توسعًا وتساحمًا.

آية ﴿ٿ  ٿ﴾ شاملة للوضعي
﴿ٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹ﴾)))  تعاىل  قوله  من  الظاهر  أن  الثاني:  األمر 
أقسامه؛  بكل  وللوضعي  للتكليفي  مشوله  فيه،  واإلجياب  السلب  بعقدي 
كليهما  ويف  الشخص؛  ذمة  يف  جمعولني  اعتباريني  وكونهما  االطالق،  ملكان 
الشخصية  النوعية والشأنية، ال  بـ)الكلفة واملشقة(  كلفة ومشقة عادة، ويراد 
والفعلية؛ فإن اعتبار )جزئية( السورة للصالة مثاًل )تكليف( وفيه كلفة ـ سواء 
قلنا بإمكان جعلها مباشرة، أم قلنا بانتزاع اجلزئية من التكليف، النبساطه على 
املركب ـ وكذا اعتباره )قاضيًا( أو )ولّيًا(، فإنه تكليف وفيه الكلفة واملشقة، 
وكذا اعتبارها )زوجة له( من حيث إرادة إثبات حق النفقة هلا، عليه، تكليف؛ 
فإنه حتى لو مل يكن اعتبار الزوجية ـ بذاته ـ تكليفًا وكلفة، إال أن )التكليف( 
ملا كان أبرز آثار هذا االعتبار))(، صح إطالق )كلَّف( عرفًا على من اعتربها 
زوجة له، بل حتى على مسلك الشيخ من انتزاعها من )التكليف(؛ فإنها 

))(  املؤمنون: )).
))(  بل يكفي كونه من أبرزها.
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تكليف عرفًا ولو باعتبار األصل، فتأمل.

)الحكم الوضعي( بأقسامه الثالثة، من )المبادئ()1(
اآلخوند  ذكرها  اليت  ـ  الثالثة  بأقسامه  الوضعي(  )احلكم  إن  الثالث:  األمر 
البحث األصولي  لعنوان ومدخل  ينبغي إضافته  مما  ـ   واآلتي ذكرها الحقًا 
وللبحث الفقهي، فإنها من املبادئ التصورية أو التصديقية لعلم األصول والفقه 
ـ كما سبق بيانه ـ وان إقامة احلجة عليها وعلى التكليفي، هي العلة الغائية لعلم 

األصول.
كما أن تطبيق العمل على وفقها، هي الغاية لعلم الفقه، وغاية الغاية هي 

)الفوز بعليينا( كما يف منظومة السيد.))(
بيان ذلك:

و)الوالية(  و)القضاوة(  )احلجية(  قبيل  من  يكون  تارة  الوضعي  احلكم  إن 
مما  ـ  وشبهها  و)امللكية(  و)الزوجية(  و)الرقية(  و)احلرية(  و)الوكالة(  و)النيابة( 
عده اآلخوند النحو الثالث من أحناء الوضع ـ سواء على مبناه من إمكان كٍل من 
جعله استقالاًل وجعله تبعًا للتكليف، ثم استظهار جعلها استقالاًل بلحاظ ظواهر 

األدلة، أم على مبنى الشيخ من انتزاعها من التكليف ال غري.
وهذا القسم مما ال يصح إخراجه من متعلق البحث األصولي، ومن املبادئ 
التصورية والتصديقية لعلم األصول والفقه، ومن )مسائل( األخري أيضًا؛ فإن 
بعضها من املبادئ التصورية والتصديقية لعلم األصول ـ كاحلجية وكنفس احلكم 
الوضعي ككلي؛ لكونه متعلَّق املوضوع ـ وبعضها مبدأ تصوري وتصديقي لعلم 

الفقه ـ كامللكية والزوجية ـ. 

))(  أو )املسائل( يف بعض الصور، كما سيأتي بعد قليل يف املنت بإذن اهلل تعاىل.
))(  قال السيد حبر العلوم يف أرجوزته: 

)موضوُعُه فعُل مكلفينا        غايُته الفوُز ِبِعلِّيِّينا(.
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من  ألنها  الفقه؛  علم  )مسائل(  من  يعد  ملوضوعاتها،  ثبوتها  أن  كما 
جنس،  هذا  تقول:  حرام،  هذا  تقول:  فكما  ملوضوعه،  الذاتية  العوارض 
احملموالت  هذه  فإن  ولي،  أو  مالك  أو  وكيل  هذا  أو  زوجة  هذه  وتقول: 
لعلم  )املوضوع(  أن  آخر  موضع  يف  فصلنا  وقد  ملوضوعاتها،  ذاتية  عوارض 
الفقه قد يكون )فعاًل( وقد يكون )ذاتًا( وجوهرًا، وقد يكون من مقولة أخرى.
فإنه  والزوجية،  امللكية  مثل  معنى  و)تصور(  )فهم(  يفيد  ما  أن  خيفى  ال 
مبدأ تصوري، وما يفيد التصديق بأصل وجود هذا االعتبار يف عامله، فمبدأ 
)كإثبات  فقهية  مسألة  فهو  الشخص  هلا  االعتبار  هذا  إثبات  وأما  تصديقي، 

امللكية ملن اشرتى شيئًا( بالقول )كل من اشرتى شيئًا، ملكه(.
ويدل على دخوهلا يف الفقه واألصول، بتلك العناوين))( أدلة عديدة:

1- بداللة تعريف )علم األصول(
الستنباط  املمهدة  بالقواعد  )العلم  األصول))(  علم  تعريف  إن  أواًل: 
مما  االستنباط  بكيفية  )العلم  أو  ـ  املشهور  تعريف  ـ حسب  الشرعية(  األحكام 
يستنبط منه احلكم( ـ حسب تعريف الوالد ـ أو )القواعد اليت ميكن أن تقع يف 
الفقيه يف مقام العمل( ـ حسب  طريق استنباط األحكام، أو اليت ينتهي إليها 
تعريف اآلخوند ـ مع وضوح صدق )احلكم( على )احلكم الوضعي( حقيقة، 
وكثرة إطالق الفقهاء احلكم عليه. ووصفه بـ)الوضعي( متييز له عن التكليفي، 
فهو قيد احرتازي لصنف عن صنف، وليس قرينة جماز؛ فإنه يطلق عليه))( دون 
حاجة ملصحح؛ ولذا نرى وزان )حكمت عليه بالوجوب( ووزان )حكمت 

))(  أي بعنوان املبدأ التصوري أو التصديقي أو املسألة.
تصوري  مبدأ  أنه  بفارق  أجزائه،  بكافة  التصديقية،  أو  التصورية  املبادئ  من  يعد  و)التعريف(    )((

خاص، واألجزاء مبادئ تصورية عامة عادة، وقد تكون خاصة.
))(  أي يطلق )احلكم( على )الوضعي منه(.
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عليها بكونها زوجته أو بالزوجية( واحدًا.

2- وموضوعه

بوصف  أو  بذواتها  األربعة(  )األدلة  األصول  علم  موضوع  إن  ثانيًا: 
الدليلية، وهي مشحونة باألدلة على األحكام الوضعية، كاألحكام التكليفية، 
﴾))) و )فإني  ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ائ  أو إنشاًء كقوله تعاىل:  إما إخباراً 
قد جعلته عليكم حاكمًا())( و )األرض هلل وملن عمرها())( و )إن هلل حجتني( و 

)إذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شيء)))) ﴿پ  پ  پ ﴾))) و ﴿ڦ   ڄ  ڄ    
ڄ   ڄ  ڃ   ﴾.)))

3- وغايته
)التمهيد  أو  الفقه()7(،  يف  )االحتجاج  األصول  علم  من  الغاية  إن  وثالثًا: 
الستنباط األحكام الشرعية(، والفقه مليء باألحكام الوضعية؛ فإنها من أشد 
وأكثر ما يبتلى به املكلف، فالغاية هي االحتجاج على احلكم التكليفي والوضعي 

معًا.)8(

))(  وقوله تعاىل: ﴿ک  گ  گ   گ  گڳ﴾ بناء على أنه إنشاء ال إخبار بل حتى لو كان 
إخباراً على تقدير كونه إخباراً عن إنشاء.

))(  حبار األنوار: ج)، ص)))، ب9)، ح).
))(  الكايف: ج)، ص79)، يف إحياء أرض املوات، ح).

)4(  الكايف: ج)، باب املاء الذي ال ينجسه شيء، ص)، ح).
))(  األنفال: )4.
))(  النحل: )7.

)7(  أي غايته: كشف احلجج املشرتكة القريبة على األحكام الفقهية.
)8(  وحكم )الغاية( كحكم )التعريف( فالحظ هامشه السابق، والحظ )املبحث األول( عنوان املقدمة، 

عند مناقشة رأي احملقق االصفهاني، والحظ عنوان املبادئ التصديقية ))- التصديق بغاية العلم(.
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4- وترتب أحكام فقهية كثيرة عليه
فقهية  كثرية:  أحكام  عليها  ترتتب  مما  الوضعية( هي  )األحكام  إن  رابعًا: 

وأصولية، وبعبارة أخرى: أنها مما يقع موضوعًا لألحكام الفقهية واألصولية:
النفقة،  وجوب  عليها:  يرتتب  )الزوجية(  فإن  فواضح؛  الفقهية  أما 

والعدل، واملعاشرة باملعروف، والتمكني، وغريها، قال تعاىل: ﴿ۉ  
)مبدأ  مثاًل  )الزوجية(  فإثبات  ڀ﴾)))،  ﴿ڀ   وقال:   (((﴾ ۉې   

تصديقي( لتلك األحكام ـ فتأمل.))(
وأما األصولية: فكذلك؛ إذ ترتتب سلسلة من املباحث على ثبوت احلكم 

الوضعي استقالاًل، بل وحتى على القول بانتزاعه من التكليفي:
ومنها جريان )االستصحاب( فيه ابتداًء ـ على االستقالل ـ أو بعد سقوط 
األصل السبيب، بالتعارض ـ على االنتزاعية ـ، وذلك كما لو تعارض األصل 
يف تعلق األمر مبجموع عشرة أجزاء أو تسعة؛ فإن النوبة تصل عندئذ لألصل 

املسبيب باستصحاب عدم اجلزئية مثاًل ـ فتأمل.)4(
على  حتى  )الوضعي(  يف  جارية  أدلتها  بعض  فإن  )الرباءة(؛  ومنها 
أنه هل )احلكم  فيبحث عن  تعاىل،  اهلل  بإذن  بيانه  يأتي  لعله  االنتزاعية، كما 

الوضعي( جمرى للرباءة مثاًل أم ال؟
أنواع موضوع حجة  من  أمر))(،  كون  أن حتقيق  مبين على  كله  وذلك 

))(  النساء:9).

))(  النساء:4).
))(  يظهر وجهه مما ذكرناه يف )املبحث األول(.

التسعة متيقنة والعاشر مشكوك، فيجري فيه األصل دون معارض فتأمل، ثم أن  )4(  إذ قد يقال: 
البحث عن )القسم الثالث( من األحكام الوضعية، و)اجلزئية( للمكلف به، قسم آخر.

))(  كاحلكم الوضعي، وأنه قد يقع موضوعًا لالستصحاب، فيكون كتحقيق أن )الشك يف املقتضي( 
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أصولية ومما جتري فيه، يعد من املبادئ التصديقية ـ فتأمل.

ضرورة بحث )الوضعي( حتى على مبنى )انتزاعيته(
فإن  التكليف؛  من  منتزعة  ـ  الشيخ  مبنى  على  ـ  كونها  بذلك  يضر  وال 
انتزاعيتها، ال تنفي حصول حاالت املكلف الثالثة، من )قطع أو ظن أو شك(، 
لدى االلتفات إليها، وال تنفي سائر التقسيمات، من )قيام حجة عليها وعدمه( 
أو )وجود طريق تام، أو ناقص، أو ال طريق( إليها، أو غري ذلك، كما ال تنفي 

كون )الوضعي( حكمًا، نعم لعل مثل الدليل الرابع اآلنف، غري جار فيها.))(
انتزاعية هذا  فحال )الوضعية( كـ)التكليفية( يف كل ذلك متامًا، وإذا كانت 

ضارة، كانت اعتبارية ذاك))( ضارة أيضًا.
اللهم إال أن تفسر )االنتزاعية( بأنها كناية عن األحكام التكليفية، وأنه حقيقًة 
جائزة  النفقة،  واجبة  أي  زوجة(  فـ)هي  أبدًا،  وضعي  حكم  يوجد  ال  ولّبًا، 
االستمتاعات وشبه ذلك من األحكام، ال غري، لكن ضعفه أوضح من أن خيفى، 
لوضوح إمكان ووقوع هذه االعتبارات العقالئية، وظهور األدلة الشرعية عليها.

ال يقال: بأنه على مبنى الشيخ من انتزاعيتها، يكون البحث عنها مستدركًا، 
إذ حنن يف غنى عنه، فيكون النقاش مع الشيخ على هذا مبنائيًا فقط.

إذ يقال: إنه على مبناه أيضًا ال غنى عن البحث عنها، ولذلك حبثها الشيخ 
األصل  كإجراء  األصولية،  البحوث  من  لعدد  جمرى  )الوضعية(  فإن  كذلك؛ 
املسبيب بعد فقد السبيب، من استصحاب أو براءة، وال خيفى أن نفس حبث إجراء 
األصل املسبيب يف احلكم الوضعي، دليل على أنه حقيقٌة انتزاعية وليس صرف 

مما يكون جمرى لالستصحاب أو ال؟
))(  فإن احلكم الوضعي، بناء على انتزاعيته من التكليف، ليس مما ترتتب عليه أحكام فقهية، بل هو 

منتزع منها مرتتب عليها.
))(  أي احلكم التكليفي، فإنه اعتبار؛ واإلنشاء هو االعتبار املربز، أو إجياد االعتبار.
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كناية عن األحكام التكليفية.
هو  منه(  ينتزع  ما  أو  شرعي،  لـ)حكم  العنوان  تعميم  أن:  بذلك  فظهر 

األوىل من اعتباره تطفاًل واستطرادًا.
بل كان األوىل تعميم )حكم شرعي( بلحاظ آخر أيضًا، وهو أنه نظراً لكونه 
تقسيمًا أوليًا ملباحث األصول، كان األوىل التعميم ليشمل خمتلف األقوال، ال 
التخصيص على حسب مبناه فقط، بأن يقال: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل 
حكم تكليفي أو وضعي ـ سواء))( قلنا بكونه إنتزاعيًا أم جمعواًل باالستقالل..( 
البحث، وذلك كما جعل  بـ)االنتزاعية( من األقوال، يف مطاوي  ثم االلتزام 
مطلق )الظن( هو احملور يف التقسيم، مع أن ما عقد البحث ألجله، هو )املعترب 

منه( فتأمل.
األول  النحوان  وأما  الوضعية،  األحكام  من  الثالث(  )النحو  يف  كله  هذا 
الشريفة بل هو أوىل؛  البحث عن اآليات  والثاني، فكذلك كما ذكرناه عند 

فإن األدلة األربعة السابقة، أظهر انطباقًا على هذين النحوين، وبعضها أشد.
)األحكام  البحث عن  يعد  أن  لزوم  على  دليل  ذكر  ما  إن  يقال:  قد  نعم 
الوضعية( وحقيقتها ومفهومها، وعن أقسامها، وأحكام أقسامها الكلية، من 
املبادئ التصورية أو التصديقية لعلم الفقه، ال األصول ـ فتأمل جيدًا؛ إذ احلق 
هو التفصيل بني أنواع األحكام الوضعية كما يظهر مما سبق، فإن البحث عن 
لعلم األصول  التصورية  املبادئ  يعدُّ من  ـ  ـ وهو حكم وضعي  مثاًل  )احلجة( 
من  أو  األصول(،  )علم  موضوع  لكونها  مفهومها؛  عن  البحث  كان  إذا  ـ 
املبادئ التصديقية له، إذا كان البحث عن أصل وجودها وحتققها بنحو مفاد 
إذا  وأما  وعدمه،  اإلمجاع(  )حتقق  عن  كالبحث  البسيطة،  وهل  التامة  كان 
كان البحث عن ثبوتها لظاهر الكتاب مثاًل فهو من مسائله ـ وكذا البحث عن 
األصول،  علم  مسائل  من  فإنه  الوضعية،  األحكام  يف  االستصحاب  جريان 

))(  أو على القول بكونه جمعواًل باالستقالل.
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كالبحث عن جريانه يف الشك يف املقتضي، أو يف وجود الرافع ورافعية املوجود؛ 
فإن مرجعه إىل )هل االستصحاب يف األحكام الوضعية أو يف صورة الشك يف 

املقتضي، حجة أم ال؟(

أقسام احلكم الوضعي وبعض مبادئه األحكامية
وتحقيق ذلك:

إن احلكم الوضعي له أقسام ثالثة ذكرها اآلخوند، وبلحاظها بأمجعها كان 
الثالثة، وبيان  البحث يف )األصول( عنها؛ فإن حتديد معناه وتقسيمه إىل هذه 
أحكام كل منها يعترب من املبادئ )التصورية( و)التصديقية( أو )األحكامية( لعلم 

األصول.
البحوث األصولية شاملة  الشريفة تشملها، كما أن عدداً من  كما أن اآلية 

هلا، أو مرتتبة عليها، كما يف حديث )الرفع( و)االستصحاب( وغريهما.
كما أن قابلية احلكم الوضعي للجعل، بأقسامه، أو بعضها، يعد من )املبادئ 

األحكامية( لعلم األصول إن مل نقل بعودتها للمبادئ التصديقية. 
وأما األقسام الثالثة لألحكام الوضعية فهي:

1- ما يمكن جعله استقالاًل وتبعًا
ـ كما ميكن  بإنشاءه  ـ  استقالاًل  ما ميكن جعله  ـ:  اآلخوند  ثالث  ـ وهو  أوالً 
النتزاعه())(  منشًأ  )بكونه  أو  انتزاعه(،  منشأ  بـ)اعتباره  للتكليف؛  تبعًا  جعله 
وذلك كالزوجية، وامللكية، واحلرية، والرقية، والقضاوة، والوالية، والنيابة، 

إضافة إىل )احلجية( اليت كانت هي املوضوع أو الغاية لعلم األصول.
اعتبار  فإن  واملشقة؛  الكلفة  يستلزم  مكلف  بعهدة  جعله  نفس  أن  وواضح 
له(  )زوجة  واعتبارها  ورعايته،  عليه  باإلنفاق  تكليف  فيه  لعبده،  )امللكية( 

))(  الفرق أنه على األول، اختياري، وعلى الثاني قهري.
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له(  )ملكًا  األرض  واعتبار  والقسم،  والعدل  باإلنفاق  له  تكليف  ـ  بالعقد  ـ 
بالتحجري مثاًل، فيه كلفة لزوم إعمارها ـ على رأي ـ وبالشراء، فيه كلفة دفع 
الثمن، وغري ذلك، بل واعتباره )حرًا( ملا يستلزمه من مسؤوليات وأحكام، 

فتأمل.

يكون  قد  الوضعية(  )األحكام  الكلفة يف  أن  القول  ذلك ميكن  مع  أنه  إال 
)بلحاظها( مبا هي هي؛ فإن نفس اعتبار شيء )كالرقية، والزوجية( على ذمة 
شخص، فيه كلفة نوعية ومشقة شأنية ـ وإن كانت نفسية ـ مع قطع النظر عن 
أي حكم انتزع منه أو ترتب عليه؛ لوضوح أن نفس اعتباره )عبدًا( تكليف، 

وفيه كلفة أي إيقاع يف الكلفة اعتبارًا، بل وكذا اعتباره )قاضيًا( أو )وليًا(.
تلك  جلعل  وسعها(  إال  نفسًا  نكلف  )ال  مشول  فإن  تقدير،  أي  وعلى 
االعتبارات بعهدته ـ سواء بلحاظها هي أو بلحاظ ما تستلزمه ـ على القاعدة، 
وكذا قوله عليه سالم اهلل )واعلموا أن ما كلفتم به يسري())( و)فمتى ما ملكنا ما 

هو أملك به منا كلفنا(.))(
نعم قد يقال بانصراف ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ﴾ عن مثل الزوجية 
وامللكية واحلرية والرقية؛ فإنه وإن صدق أنه أوقعه يف كلفة الزوجية أو امللكية 
اجلزئية  ملثل  شامل  هو  نعم  عنه،  منصرف  )نكلف(  لفظ  أن  إال  الرقية،  أو 

والسببية، سواء كانت))( للتكليف أم للمكلف به ـ فتأمل.
ـ  انتزاعها  منشأ  جعل  بتبع  جمعولة  كونها  من  الشيخ  مبنى  على  وأما 
ال  عليه،  و)التكليف(  )الكلفة(  يف  )املدار(  يكون  فإنه  ـ  وهوالتكليف)4( 

))(  نهج البالغة: ج)، ص80، الكتاب )).
))(  نهج البالغة: ج4، ص)9، قصار احلكم 404.

))(  أي السببية.
)4(  بل قال الشيخ قدس سره: )إن املشهور ـ كما يف شرح الزبدة ـ بل الذي استقر عليه رأي احملققني 
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عليهما.))(

لكن قد سبق أن الظاهر صحة إسناد الكلفة والتكليف، حتى على مبنى 
الشيخ ، إىل األحكام الوضعية نفسها؛ فإنها وإن انتزعت من احلكم التكليفي 
على مبناه، إال أن نفس اعتبارها يف ذمة املكلف ـ وإن كانت منتزعة من الغري ومل 

يعتربها الشارع مباشرة عليه ـ يعّد مشقة وكلفة عليه، ولو يف اجلملة.

عدم موافقة كالم الشيخ لظواهر األدلة

وغير خفي خمالفة كالم الشيخ ، لظواهر األدلة ـ من إنشائية وإخبارية ـ 
الدالة على جعل امللكية والزوجية واخلالفة والوالية وغريها، ابتداًء وباالستقالل 
بل لصريح مجلة منها كقوله  »فإني قد جعلته عليكم حاكمًا«))( و »األرض هلل 
 : وملن عمرها« ))( و »لكم رؤوس أموالكم«)4(. ولذا قال السيد السبزواري
)بل يف الكتاب والسنة تصريح باجلعل استقالاًل يف مثل اخلالفة واإلمامة واحلجية 

ىئ   ﴿ېئ      تعاىل:  وقال   (((﴾ ۓۓ    ے   ے   ﴿ھ     تعاىل:  قال  وحنوها، 
»فإنهمحجيت  ومثل  املباركة()7(،  اآليات  من  غريها  إىل  ی﴾)))  ىئ   ىئ  

فرائد  ـ  الشرعي(  اخلطاب  إىل  مرجعه  الوضعي  اخلطاب  أن  ـ  الدين  للسيد صدر  الوافية  كما يف شرح  ـ 
األصول، ص)0).

))(  أي على التكليف، ال على مثل امللكية والزوجية.
))(  حبار األنوار: ج)، ص)))، ب 9)، ح).

))(  الكايف: ج)، ص79)، يف إحياء أرض املوات، ح).
)4(  وسائل الشيعة: ج8)، ص448، ب7، ح).

))(  البقرة: 4)).
))(  ص: )).

)7(  تهذيب األصول: ج)، ص9)).
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عليكم«))( و﴿ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ﴾))( و﴿ژ﴾))( و﴿ہ  
ہہ ﴾.)))

ملا  منتزعة عنها،  )ولو كانت   من  له اآلخوند  استدل  ما  إىل  إضافة 
كان يصح اعتبارها إال مبالحظتها( مع )ضرورة صحة انتزاع امللكية والزوجية 
العقد أو اإليقاع، ممن بيده االختيار، بال مالحظة  والطالق والعتاق، مبجرد 
أو  )النوع(  مالحظة  كفاية  أو  باإلرتكاز))(  جياب  أن  إال  واآلثار(  التكاليف 
يقع  ال  أن  و)للزم  فتأمل،  ـ  الشخص  يالحظه  مل  وإن  املشرِّع،  أي  )املعترِب( 
بأنه ال مانع من مثله يف عامل  ما قصد، ووقع ما مل يقصد(.))( إال أن جياب 

االعتبار؛ فإنه بيد املعترب ـ فتأمل.

2- ما يمكن جعله تبعًا ال استقالاًل
وثانياًـ  وهو ثانيهـ : ما يكون منتزعًا من التكليف كاجلزئية والشرطية واملانعية، 
ملا هو جزء )للمكلف به( أو شرطه أو مانعه، وذلك كشرطية االستقبال والتسرت 
يف الصالة، ومانعية أجزاء غري املأكول، فهو جمعول بتبع جعل التكليف؛ فإن 
املوىل قد يأمر بشيء ـ أي مبركب ـ مع التقييد بأمر وجوداً ـ كالطهارة ـ فتنتزع منه 
الشرطية، أو عدمًا ـ كالنجاسة ـ فتنتزع منه املانعية، كما أنه قد ال يقيده بشيء 

وجوداً أو عدمًا ـ كنوع امللبس ولونه يف الصالة مثاًل ـ.

))(  كمال الدين ومتام النعمة: ب)4، ح4، ص484.
))(  النحل: )7.

))(  األحزاب: 7).
)4(  البقرة:9)).

))(  أي يف اآلثار واألحكام قد لوحظت ارتكازاً وامجااًل.
))(  كفاية األصول: االستصحاب، حتقيق حال الوضع، ص7)4، طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي.
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إضايف  تكليف  عدمي،  أو  وجودي  قيد  أخذ  مع  بشيء  األمر  أن  وواضح 
وكلفة ومشقة، فيشمله ـ لدى الشك ـ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ﴾ هذا.

ولكِن الظاهر أنه يصح جعل اجلزئية لشيء بعد األمر به، استقالاًل؛ فإنه 
اعتبار وهو خفيف املؤونة؛ فإنه كما ميكن )اعتبار( األمر منبسطًا على هذا اجلزء 
أيضًا أو مقيداً به ـ كما ذكره ـ فينتزع منه الوجوب، ميكن اعتبار هذا الشيء جزء 

ملركب قد أمر به من قبل، فيلحقه انبساط األمر أو الوجوب عليه.
فظهر بذلك عدم متامية قوله )وال يكاد يتصف شيء بذلك ـ أي كونه جزء 

أو شرطًا للمأمور به ـ إال بتبع مالحظة األمر مبا يشتمل عليه مقيداً بأمر 
أن  أوضحنا  املدعى))(، وقد  النظر عن كون هذا هو عني  آخر( مع قطع 

الطريق اآلخر التصافه بكونه جزء للمأمور به هو )اعتباره كذلك(.
وبعبارة أخرى: ميكن ثبوتًا أن يعترب هذا جزء فينبسط أمره عليه، كما ميكن 

عكسه: أن يبسط أمره عليه أو يقيده به، فينتزع منه اجلزئية أو الشرطية.
وأما قوله )وما مل يتعلق بها األمر كذلك، ملا كاد اتصف باجلزئية والشرطية، 
وإن أنشأ الشارع له اجلزئية والشرطية( فهو أيضًا هو عني املدعى، أو ال أقل من 
كونها دعوى بال دليل، ودليلنا ما سبق من أن األمر االعتباري خفيف املؤونة، 

ويدل عليه بناء العقالء.
واتضح أن قوله الحقًا )فاجلزئية للمأمور به أو الشرطية له، إمنا تنتزع جلزئه أو 
شرطه مبالحظة األمر به، بال حاجة إىل جعلها له( صحيح بدون احلصر))(، لكن 
قوله )وبدون األمر به ال اتصاف بها))( أصاًل، وإن اتصف باجلزئية أو الشرطية 

))(  فتأمل، ووجهه ما سيأتي يف )لكن قد يقال(.
))(  بـ)إمنا(.

))(  أي باجلزئية للمأمور به.
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للمتصور أو لذي املصلحة، كما ال خيفى( غري تام؛ فإنه نفس املدعى، وقد 
جزًء))(  اعتباره  اآلخر  والطريق  جزًء،  كونه  طريقي  أحد  به(  )األمر  أن  سبق 

مباشرة.
نعم لو الحظنا )املأمور به( كما هو، وبدون تصرف فيه بالتوسعة ـ ولو 
بهذا اجلعل الالحق للجزئية ـ فإنه ال يصح بل ال يعقل جعل جزء له الحقًا، 
لكونه ُخلفًا، ولعله حمط نظره، لكنه ال أهمية له، وليس مقصود من ارتآى 

إمكان جعل اجلزئية للمأمور به ذلك، بل ما ذكرناه، فتدبر.
لكن قد يقال: إن الظاهر: أن نظره إنه حيث ال أمر، فال ينتزع عنوان 
)املأمور به( ـ من متعلَّقه الفرضي ـ فال يعقل جعل شيء جزًء للمأمور به، إال 
بوجود أمر )وعندئٍذ يصح إنتزاع عنوان املأمور به، منه، فيكون ما انبسط عليه 

األمر، دون غريه، جزءه(.
وفيه: أنه ليس النزاع يف )اللفظ( و)االصطالح())(، بل جوهر الكالم 
هو أن )املأمور به( باألمر السابق، هل يصح جعل جزء جديد له الحقًا فينبسط 
عليه الوجوب بربكة جعل اجلزئية؟ أو هل يصح جعل جزء للمأمور به شأنًا، 

أي ملا يصلح أن يكون مأموراً به؟ فتأمل.

3- ما ال يمكن جعله بوجٍه
وثالثاً ـ وهو أول اآلخوند ـ: )ما ال يكاد يتطرق إليه اجلعل تشريعًا أصاًل، 
بعني جعل  تكوينًا عرضًا،  كان جمعواًل  وإن  للتكليف،  تبعًا  وال  استقالاًل  ال 

موضوعه تكوينًا(.
وذلك كالسببية والشرطية واملانعية والرافعية، ملا هو سبب التكليف وشرطه 

))(  أي جزء للمأمور به السابق.
))(  أي عنوان )املأمور به( كصفٍة ملا حيمل املصلحة، إذ ال يهم ذلك.
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ومانعه ورافعه، مثل: اعتبار )الدلوك( سببًا لوجوب الصالة، و )االستطاعة( 
و  بالصالة،  التكليف  شرط  )البلوغ(  اعتبار  وكذا  باحلج،  للتكليف  شرطًا 

)احليض( مانعًا عنه.
لكن الظاهر عدم متامية ما ذكره، كما سيأتي.

ويرتتب على القولني: عدم مشول حديث )الرفع( هلذا القسم من األحكام 
الوضعية، لعدم إمكان وضعها بأي حنو من األحناء، على رأيه ، ومشوله له 
ـ استقالاًل وتبعًا ـ على ما صرنا إليه من االمكان، كما يرتتب على قول اآلخوند 
موضوعه  يف  جرى  وإن  القسم))(،  هذا  يف  االستصحاب  جريان(  )عدم   :
التكويين، و)جريانه( على قولنا، فيه )استقالاًل(، و)تبعًا( للتكليف، بل وتبعًا 

ملوضوعه التكويين ـ ولو اقتضاًء ـ فتأمل.

مناقشة الدليل األول لآلخوند 
لكن يرد على استدالله بـ)حيث أنه ال يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين))( هلا 
لدى  سنذكره  ما  إىل  إضافة  وارتفاعًا(،  حدوثًا  ذاتًا  عنها  املتأخر  التكليف  من 

اجلواب على دليله الثاني: 

الجواب الحلي 
أن )الشرطية التكوينية())( متقدمة على )التكليف(، أما )الشرطية التشريعية( 
اخلاصة  باحلصة  املتعلق  التكليف  عن  أي  ـ  عنه)4(  متأخرة  فهي  االعتبارية،  أي 

))(  إال أن يقال جبريانه يف هذا القسم، لو مل جيِر يف موضوعه التكويين ملانع كالتعارض، فتأمل.
))(  أي السببية والشرطية واملانعية والرافعية، ملا هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه.

))(  وكذا نظائرها كالسببية وغريها.
الشرطية  عن  متأخرة  ذلك  مع  لكنها  ـ  )التكليف(  على  متقدمة  التشريعية  الشرطية  تصور  وميكن    )4(
تبعًا جلعل  أو  استقالاًل  التشريعي،  للجعل  قابلة  تقدير  ـ ويظهر ذلك مما سبق، فهي على أي  التكوينية 

التكليف.
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)موضوع(  فإنه  استطاعة))(؛  عن  كونه  حبيثية  املتحيِّث  كاحلج  الشيء،  من 
انتزاعها  صح  لذا  ـ  تشريعًا  )الوجوب(  )موضوع(  هو  كما  تكوينًا،  املصلحة 
منه، أو اعتبارها بعده؛ إذ ال ريب أن الوجدان يشهد بأن شرطية )البلوغ( و 
اعتبار نفس )وجوب( الصالة  انتزعت من  ـ  ـ يف عامل االعتبار  )االستطاعة( 
وكذا  انتزعت.))(  ملا  التقييد،  هذا  املوىل  اعتبار  ولوال  بهما،  مقيدين  واحلج 
سببية )الدلوك( لوجوب الصالة، بناء على أنها شرط التكليف ـ كما هو ظاهر 
اآلخوند ـ ال املكلف به، فالشرطية للتكليف أيضًا جمعولة بالتبع، أي بتبع جعل 
التكليف على املكلَّف يف صورة اتصافه بصفة خاصة، أي )إن هذا الشخص 
نظراً  الصالة؛  قد جعلت عليه وجوب  ـ  بالغًا  كان  إذا  أو  ـ  بالغًا  بشرط كونه 

لكون البلوغ ذا مدخلية يف الوجوب(.))(
ال يقال: مآله إىل انتزاع الشرطية من الشرطية؟

إذ يقال: هما من عاملني؛ إذ إحداهما ثبوتية واألخرى إثباتية، أي إحداهما 
منوطة بعامل الواقع، واألخرى منوطة بعامل االعتبار.)4(

حتققه،  على  أمره  فعلق  الشرط،  خصوصية  املوىل  الحظ  أخرى:  وبعبارة 
فانتزعنا منه، الشرطية.))(

التسهيل يف  يعتربه ملصلحة  أن ال  له  وكان  ـ  فاعتربه شرطًا  أخرى:  وبعبارة 
االستطاعة مثاًل ـ فابلغنا بذلك ـ ولو بنفس اإلنشاء حبيث يصل إلينا ـ فعلمنا، 

فأين انتزاع الشرطية من نفسها؟

))(  هذا التحّيث تكويين سابق، فيتعلق األمر باحلج بهذه احليثية، فينتزع منه الشرطية التشريعية.
))(  وإن كانت اقتضاًء موجودة يف عامل العني.

))(  أو أن الصالة بشرط البلوغ، واجبة على اإلنسان.
)4(  فألن )البلوغ( ذو مدخلية ثبوتًا وشرط يف عامل الواقع، لذا فإنه يؤخذ شرطًا يف عامل االعتبار 

أيضًا.
))(  فقد انتزعنا من فعله التكويين أي إنشائه،ـ  أي تعليق أمره عليهـ  الشرطية، فأين انتزاع الشرطية من 
الشرطية؟ كما أن فعله التكويين ليس أمراً انتزاعيًا ليقال أنه انتزع من الشرطية الثبوتية، بل إن أنشاءه 

كان ناظراً للشرطية الثبوتية.
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قوامها  ـ  ثبوتية  تكوينية  شرطية  هنالك  أن  جند:  الدقيق  التحليل  لدى  بل 
ـ ثم  ـ قوامها حلاظ تلك املصلحة  املدخلية يف املصلحة ـ وشرطية اعتبارية ثبوتية 
ثم  ـ  بوجٍه  ثبوتي  ـ وهو  واللحاظ  املصلحة  الوجوب على طبق  الشارع(  )إنشاء 
)تنتزع( من إنشائه ـ إثباتًا ـ )الشرطية(، فلو )مل ينشأ( إلنتفت هذه الشرطية )أي 

الثالثة(.
واحلاصل أنه يف عامل االعتبار، ميكن جعل الشرطية ـ ملا هو شرط للتكليف 

واملكلف به، كليهما ـ باالستقالل كإمكانه بالتبع.))(
أو  الوجوب  شرط  جبعله  االعتبار  )حنو(  اختالف  غايته  األمر))(  غاية  نعم 

شرط الواجب.))( وبعبارة أخرى: الفرق يف اإلضافة.
السيد  تأمل  ما نسب هلم، وإن  املشهور على  إليه  ما ذهب  وهذا هو نفس 

احلكيم يف )النسبة( يف حقائق األصول.)4(
وببيان أكثر تفصياًل نقول: إنه يرد على استدالله هذا ـ ولنسّمه دليل التقدم 

والتأخر العنواني))( ـ 
ال  التبعي  باجلعل  الختصاصه  وذلك  املدعى؛  من  أخص  أنه  أواًل: 
اجلزئية  أي  ـ  الثاني  )النحو  يف  بعينه  جار  بأنه  النقض  وثانيًا:  االستقاللي))(، 

الوجوب  منهما  لينتزع  الشرطية  جعل  أي  االعتبار  جعل  )املصلحة(  حلاظه  عند  للموىل  فيمكن    )((
املشروط، وميكن العكس أي جعل الوجوب املشروط لينتزع منه الشرطية.

))(  أي غاية الفرق بني شرط )التكليف( وشرط )املكلف به(.
))(  أي بدونه ال وجوب ـ كالوقت للصالة ـ أو ال واجب ـ كالسرت للصالة ـ أي ال يتحقق بدونه الواجب 

رغم ثبوت الوجوب.
)4(  حقائق األصول: ج)، ص4)4.

))(  يف قبال دليله الثاني والذي نسميه: دليل التقدم والتأخر الذاتي.
))(  فإنه دليل على عدم إمكان انتزاع تلك العناوين ) أي السببية والشرطية و...( من التكليف، لتأخره 
عنها ذاتًا، حسبما ذكره، وال يدل على عدم إمكان جعل هذه العناوين ابتداًء من غري انتزاع من التكليف ـ 
كما صورناه ـ نعم قد يقال: إن قوله )حيث أنه ال يكاد( استدالل على عدم اجملعولية تبعًا، وأما استدالله 

على عدم اجملعولية استقالاًل فهو مبا ذكره من )كما أن اتصافها(.
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)الشرطية(  فإن  و...(  وشرطه  به(  )املكلف  جزء  هو  ملا  و...  والشرطية 
الثبوتية))(، للمكلف به مبا هو مكلف به ثبوتًا، كـ)الشرطية( للتكليف متقدمة 
على )التكليف( وعلى )املكلف به مبا هو مكلف به( ذاتًا؛ فإن الذات بشرائطها 
يف رتبة املوضوع، والتكليف حممول، و)املكلف به مبا هو مكلف به( متأخر عن 
تنتزع الشرطية منه؟  التكليف؛ إذ بدونه ال يصح وصفه باملكلف به، فكيف 

فتأمل.
أما الشرطية ـ االثباتية))( ـ للمكلف به ـ مبا هو مكلف به ـ فهي كالشرطية 

للتكليف، متأخرة عنه.
وثالثًا: حاًل: بأن السببية )الواقعية( متقدمة على التكليف، وأما )السببية( 
االعتبار  عامل  يف  سببًا  التكويين،  االقتضائي  السبب  )اعتباره(  من  الناشئة))( 
السببية  وأما  متأخرة)4(  تكون  وقد  التكليف  على  متقدمة  تكون  فقد  أيضًا، 

الناشئة من )اإلنشاء( فهي متأخرة عن التكليف.
وبعبارة أخرى: إن كان الكالم يف )الثبوت( ومرحلة ما قبل إنشاء )احلكم(، 
فإن الشرط ـ سواء كان للتكليف أو للمكلف به))( ـ شرط ثبوتي ذو خصوصية 

واقعية))(، متقدم بالذات على احلكم والتكليف.)7(

أو  للتكليف  شرطًا  فاعتربها  الشارع،  الحظها  اليت  )الشرط(،  يف  املوجودة  اخلصوصية  وهي    )((
للمكلف به.

))(  أي الشرطية االنتزاعية.
))(  عربنا عنها سابقًا بـ)السببية التشريعية(.

)4(  )التقدم( لو )اعترب( السببية ـ بعد أن الحظها ـ فكلَّف، و)التأخر( لو )أوجب عند حدوث كذا( ـ 
أي ما هو سبب ثبوتًا ـ فإنه ينتزع منه السببية، نعم هذااإلجياب مسبوق ُلبًا ورتبة باعتبار السببية ـ فتأمل.

))(  كشرطية الدلوك لوجوب الصالة، وشرطية السرت لصحتها.
))(  فإن كاًل من الدلوك والسرت لو مل يكن ذا خصوصية، مل يأخذه الشارع شرطًا للوجوب أو الواجب.
)7(  فكما أن الدلوك ـ قبل أن يعلق عليه الشارع وجوب الصالة كان ذا خصوصية ذاتية وكانت متقدمة 
على الوجوب أي على اإلنشاء واالعتبار، كذلك )السرت( فإنه قبل إنشاء الشارع الوجوب للصالة وقبل 
تعليقه صحتها عليه، كان ذا خصوصية ذاتية متقدمٍة على )إجياب الصالة عند الدلوك، معلقًا صحتها 

على السرت(.
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اعتبار))(  فإن  إنشاء احلكم،  بعد  الكالم يف )اإلثبات( ومرحلة ما  وإن كان 
احلكم  عن  االعتبار،  وعامل  اإلنشاء  بلحاظ  ـ  متأخر  ـ  قسميها  بكال  ـ  الشرطية 

ومنتزع عنه.
حقيقة  االعتبارية  )السببية(  على  )التكليف(  إنشاء  تقدم  يتضح  وبذلك 
وبالفعل، من غري حاجة إىل التمسك بـ)شأنية السببية( وتقدمها على التكليف))( 

فإنه ليس مورد البحث، وليس مدعى اآلخوند  باالستحالة.
)أمر(  تقتضي  اقتضائية،  الصالة(  الدلوك لوجوب  وبعبارة أخرى: )سببية 
املوىل احلكيم، ثم أن )أمره( هو العلة لوجود )الوجوب(؛ فإن )الوجوب( أمر 
اعتباري يوجد باإلنشاء، كما هو العلة النتزاع )السببية( إذ تعلق بالشيء معلقًا 

على شيء آخر.

دليل الكفاية الثاني على امتناع الجعل للسببية
قال يف الكفاية )أما النحو األول( و هو )ما ال يكاد يتطرق إليه اجلعل تشريعًا 
ال استقالاًل وال تبعًا، وإن كان جمعواًل تكوينًا عرضًا بعني جعل موضوعه كذلك( 
ـ كما صرح به قبل ذلك )فهو كالسببية والشرطية واملانعية والرافعية ملا هو سبب 
التكليف وشرطه ومانعه ورافعه حيث أنه ال يكاد يعقل إنتزاع هذه العناوين هلا 
من التكليف املتأخر عنها ذاتًا حدوثًا وإرتفاعًا( وقد ناقشنا هذا الدليل قبل قليل، 
وأما دليله الثاني فهو) كما أن اتصافها بها ليس إال ألجل ما عليها من اخلصوصية 
املستدعية لذلك تكوينًا؛ للزوم أن يكون يف العلة بأجزائها ربط خاص، به كانت 
مؤثراً يف معلوهلا، ال يف غريه، وال غريها فيه؛ وإال لزم أن يكون كل شيء مؤثراً 
تلك  مفاهيم  إنشاء  فيها مبجرد  توجد  تكاد  يف كل شيء، وتلك اخلصوصية ال 
العناوين، ومبثل قول )دلوك الشمس سبب لوجوب الصالة(، إنشاًء ال اخبارًا؛ 

))(  أي انتزاعها، بل واعتبارها لدى املعترِب أيضًا يف اجلملة، كما سبق.
))(  تهذيب األصول: ج)، ص40).
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ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له، من كونه واجداً 
خلصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقداً هلا، وأن الصالة ال تكاد تكون واجبة عند 
الدلوك ما مل يكن هناك ما يدعو إىل وجوبها، ومعه تكون واجبة ال حمالة وإن 
مل ينشئ السببية للدلوك أصاًل(.))( ولنسم دليله هذا )دليل اخلصوصية(، ثم 
قال: )فظهر بذلك أنه ال منشأ إلنتزاع السببية وسائر ما ألجزاء العلة للتكليف، 
فيه على حنٍو غري دخل  املوجبة لدخل كٍل  إال عما هو عليها من اخلصوصية 

اآلخر فتدبر جيدًا(.
فإن ظاهر كالمه بل نصه: كون األسباب اخلارجية، ـ كاخلصوصية اليت يف 
الدلوك ـ علاًل للوجوب، فإذا أوجد الشارع ـ مبا هو مكوِّن ـ )دلوك الشمس( 

ُجعلت ـ جبعل تبعي ـ سببيته لوجوب الصالة قهرًا.
إال  للشارع  ليس  أنه  أيضًا  يعين  أنه  ـ:  سيأتي  ما  إىل  إضافة  ـ  عليه  ويرد 
يستدعي  حمالة(  ال  فـ)وجوبها  إجياب،  بدون  وجوب  يعقل  ال  إذ  إجيابها؛ 
)إجيابها ال حمالة( وألن الوجوب عني اإلجياب، والفارق النسبة فقط ـ فتأمل. 
ويؤكد ذلك قوله: )أن اتصافها بها))( ليس إال ألجل ما عليها من اخلصوصية 
املستدعية لذلك تكوينًا( و )ومعه))( تكون واجبة ال حمالة( أو نقول أن كالمه 
يستلزم إنه يستحيل عليه تعاىل إجيابها؛ ألنه حتصيل للحاصل. وهذان احملذوران 
يرتتبان على سبيل البدل على تقديري القول بوساطة الشارع، فريد عليه سلب 

اختياره، أو عدمها، فريد عليه أنه لو أوجب كان حتصياًل للحاصل.
الزمها  وهذه  اخلصوصية،  وهو  لذاتّيه  تبعي  جعٌل  )الدلوك(  فجعل 
وشرطه(  للتكليف  سبب  هو  )ما  كل  يف  ـ  عنده  ـ  احلال  وكذلك  الوجوب. 

كالبلوغ والعقل واالستطاعة وما أشبه.

ج)،  األصول  كفاية  إىل  الوصول  الوضعية،  األحكام  حبث  االستصحاب،  األصول:  كفاية    )((
ص)90-8.

))(  أي اتصاف األسباب بالسببية و...
))(  أي مع وجود ما يدعو لوجوب الصالة، يف الدلوك.
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الجواب: أواًل هي مقتضيات وليست علاًل
ومن الواضح عدم متامية هذا الكالم؛ فإن )الدلوك( ـ مبا له من اخلصوصية 
العدلية من  ملا عليه  للوجوب واإلجياب؛  ـ كسائر األسباب والشرائط، مقتٍض 
تبعية األحكام ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات؛ وإال مل يكن حتى مقتضيًا، لكن 
)التبعية( ليست قهرية؛ إذ ليست املصاحل واملفاسد علاًل تامة للتكليف، وأما علة 
أن يكون تكليفه  لزم  املكلِّف وحكمته؛ وإال  إرادة  التكليف أي موِجده، فهي 
أو  لغوًا،  أو  اختياري،  غري  الدلوك،  حدوث  بعد  مثاًل،  بالصالة  إيانا  تعاىل، 

حتصياًل للحاصل، أو مجعًا للمثلني؟
مباشرة،  للوجوب  التامة،  واملفاسد  املصاحل  بعلية  القول  أن  ذلك:  بيان 
دون توسط أمر اهلل تعاىل، يستلزم كون أمره لغواً إن مل يؤثر، وحتصياًل للحاصل 
بعليتها  والقول  نظريه،  أوجد  إن  املثلني  أو مجع  بنفسه،  له  موِجداً  فيه  أثر  إن 
ألمره تعاىل يستلزم كون أمره تعاىل غري اختياري له، وكل ذلك خالف البداهة 
والوجدان، كما هو خمالف للعقل، وخالف ظاهر اآليات والروايات، ومنها ما 
سبق؛ إذ قوله تعاىل ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ﴾ و »مىت ملكنا ما هو أملك به 
منا، كلفنا«))) و »ما كلف اهلل العباد كلفة فعل وال هناهم عن شيء حىت جعل هلم 
االستطاعة«)))، ظاهرها بل نصها: أن )التكليف( منه تعاىل، وليس معلواًل قهريًا 
ألمر تكويين خارجي ـ كالدلوك واالستطاعة ـ وأن )تكليفه( باختياره وإرادته))( 

ال باضطرار وقسر والبديٍَّة و )ال حمالة(. 

))(  نهج البالغة: ج4، ص)9، قصار احلكم 404.
))(  التوحيد للشيخ الصدوق: ص)))، ح9).

))(  لظهور نسبة األفعال ألصحابها، يف صدورها عن اختيار، حتى مع قطع النظر عن الربهان العقلي 
وبداهة كونه تعاىل خمتاراً مريداً قادرًا.
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(((

ثانيًا: االعتبار موِجد للخصوصية
كان  إذا  )الشيء(  يف  )اخلصوصية(  إجياد  أسباب  من  )االعتبار(  أن  ثانيًا: 
ممن بيده االعتبار، فال يصح قوله )وتلك اخلصوصية ال تكاد توجد فيها مبجرد 
إنشاء مفاهيم العناوين(؛ فإن )العوامل األربعة())( يؤثر بعضها يف بعض، سلبًا 
خصوصية  يوجب  االعتبار  بأن  قلنا  سواء  وذلك  منها؛  واالعتبار  وإجيابًا، 
مقام  يف  كافية  األخرية  إذ  اعتبارية،  خصوصية  يوجب  أم  املعترَب  يف  تكوينية 
موجبًا  النقدية،  األوراق  هلذه  )املالّية(  اعتبار  كان  ولذا  والتحريم؛  اإلجياب 
لكونها ذات قيمة، وبها يتم شراء الدور وغريها، كما كان سلب االعتبار موجبًا 
لسقوطها عن القيمة، فكان )االعتبار( العلة أو علة العلة لتغرّي عامل العني))(، 
كما يدل عليه اعتبار الشارع لسببية )العقد اللفظي( لتحقق النكاح))(، وعدم 

اعتباره سببية )املعاطاة( ـ رغم كونها أقوى ـ لتحققه.

وعليه فاحلق: إمكان أ- جعل )السببية( ابتداًء فينتزع منها الوجوب، وذلك 
كأن يعترب وجيعل الدلوك سببًا للوجوب، بقوله )جعلت الدلوك سببًا لوجوب 
الصالة( بل للموىل ذلك حتى فيما ال خصوصية اقتضائية فيه؛ فإن الرتجح بال 
مرجح حمال، دون الرتجيح؛ فإن اإلرادة مرجحة، نعم قد يتوهم كونه خالف 
احلكمة، وفيه كفاية أية مصلحة)4( ولو يف اجلامع، أو كفاية املصلحة يف حتقق 

)املتعلَّق( وال حاجة لوجودها أو وجود خصوصية يف سبب حتققه ـ فتأمل.

))(  عوامل الوجود العيين والذهين والكتيب واللفظي.
))(  إذ باألوراق ذات القيمة، يستطيع شراء معدات وأدوات يستطيع بها بناء دار أو هدمها أو زراعة 

أرض أو إشباع جائع أو ما أشبه.
))(  فتحققت )خصوصية( يف العقد، بها أّثر يف حتقق النكاح.

أوقات  على  الناس  توحيد  الصالة:  لوجوب  سببًا  كالدلوك  معني  وقت  جعل  يف  املصاحل  ومن    )4(
معينة جلمع الكلمة وتعليم النظم، بل وعدم النسيان وغريها، وهي مصاحل أجنبية عن )ذات الدلوك( 

وخصوصيته، كما هي أجنبية عن ذات )الصالة( بل هي متقارنة معها.
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له  الشيء قد تكون له خصوصية تكوينية، وقد تكون  وبعبارة أخرى: أن 
خصوصية اعتبارية، حتصل بإنشاء )اعتبار( السببية له.

ب- كما ميكن جعل الوجوب عند الدلوك، فتنزع منه السببية؛ بأن تنتزع من 
قوله تعاىل ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ﴾))) هذا.

توجد  )اخلصوصية(  وأن  استقالاًل  السببية  جعل  إمكان  يوضح  ومما 
بـ)االعتبار(، ما ذكره احملقق اليزدي يف حاشيته على الفرائد قال: )فالحظ السببية 
اليت جيعلها اجلاعل يف اجلعالة؛ فإن قوله: من رد عبدي فله علي ألف درهم، 
إنشاء جلعل سببية رد العبد، الستحقاق األلف على اجلاعل، مبعنى اعتبار هذه 
السببية يف نظره. وإذا كان اجلاعل وفيًا صادق الوعد عند العقالء، فال ريب أنهم 
قوله  تأمل واضح يف  فال(.))( على  وإال  السببية،  هذه  يعتربون  اجلعل  هذا  بعد 
)وإال فال(؛ ولذا يطالبونه ويذمونه باخللف، إال لو أراد بـ)واإل فال( أي فال يبنون 

على كالمه.

ثالثًا: النقض باألحكام التكليفية 
وينقض كالمه باألحكام التكليفية؛ فإنه يقال: لوال اخلصوصية الذاتية اليت 
يف الشيء ملا صح إجيابه أو حترميه))(؛ وإال لزم إجياب كل شيء أو حترميه، ومعها 

يوَجب ال حمالة، فلم يكن الوجوب جمعواًل، ال استقالليًا وال تبعيًا.
بل إن الغريب أن دليله ليس خاصًا باألحكام الوضعية، بل شامل لألحكام 
التكليفية أيضًا، بل ذلك نص عبارته )ومعه تكون واجبة ال حمالة(! واحلاصل أن 

))(  اإلسراء: 78.
))(  حاشية فرائد األصول للسيد اليزدي: ج)، ص4)).

تنتزع منها  يقال الشيء له خصوصية ، بها يكون الشيء سببًا أو فقل  بأن  ))(  ويتصور هذا بنحوين: 
السببية، املستدعية لإلجياب، أو يقال: الشيء له خصوصية تستدعي اإلجياب ـ حبذف وساطة السببية.
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استدالله يقتضي عدم إمكان جعل الشارع )السببية( للدلوك وعدم إمكان 
يف  التكوينية  اخلصوصية  مع وجود  إذ  الدلوك))(؛  عند  الصالة  جعل وجوب 
الدلوك، تكون السببية قهرية، ومثلها الوجوب، اللهم إال أن يفرق بوساطة 

)الفاعل املختار( يف اإلجياب، دون السببية، لكن ظاهر عبارته))( يأباه.
اإلجياب())(  بدون  واقعًا  للوجوب  بـ)املعروضية  اليزدي  احملقق  نقض  وقد 

وهو تام أيضًا.

رابعًا: النقض باألعراض الخارجية
كالسواد  ملعروضاتها،  بالنسبة  اخلارجية  بـ)األعراض  النقض  عليه  ويرد 

للجسم مثاًل()4( وهو تام أيضًا.
وتوضيحه: أنه يلزم من كالمه القول بأن عروض البياض على احلائط مثاًل 
ـ وكذا كل عارض مفارق ـ، إن كان ال خلصوصية يف احلائط، للزم عروض 
البياض على كل شيء، وإن كان خلصوصيٍة، لزم عدم إمكان انفكاكه عنه، 

وكونه عرضًا الزمًا ال مفارقًا.
والحظ انطباق دليله )إن اتصافها بها( على املقام، اللهم إال أن يفرق بني 
العلة..( خاص باألول  )العلة( و)املعروض())( فإن قوله )للزوم أن يكون يف 

دون الثاني؟
)العلة(  من  أعم  )اللزوم(  هذا  على  استدالله  أن  عليه:  يرد  لكن 

و)املعروض(؛ إذ يقال )وإال لزم أن يكون كل شيء معروضًا لكل شيء(.

))(  بل عدم إمكان جعل مطلق الوجوب.
))(  إذ قال )ومعه تكون واجبة ال حمالة(، وألن مورد حديثه يف )الشارع( وال شك أنه فاعل خمتار.

))(  حاشية فرائد األصول: ج)، ص4)).
)4(  املصدر: ))).

))(  وكالمه يف )العلة(، والنقض بـ)املعروض(.
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أو  االعتباري  اخلاص  الربط  حيصل  وبها  )اإلرادة(،  املرجح  إن  والحل: 
احلقيقي )سببيًة أو اتصافًا أو عروضًا أو ما أشبه(.

متصفًا  جعله  إمكان  )اقتضت(  اجلدار  يف  اخلصوصية  أخرى:  وبعبارة 
متصفًا  جعله  إمكان  اقتضت  الدلوك  يف  اخلصوصية  وكذا  فعاًل،  بالبياض))( 

بالسببية الفعلية.))( 

الجواب النقضي الخامس
املستدعية لذلك تكوينًا( أي  ينقض خامسًا جبريان قوله: )اخلصوصية  كما 
الذاتية اليت اقتضت كون شيء سببًا للتكليف( وقوله: ) للزوم أن  اخلصوصية 
يكون للعلة بأجزائها ربط خاص، به كانت مؤثراً يف معلوهلا ال يف غريه، وال 
غريها فيه، وإال لزم أن يكون كل شيء مؤثراً يف كل شيء())(، بعينه، يف شرطية 
التكليف( غري جمعول  )شرط  اعترب  فكيف  أيضًا،  به  للمكلف  مانعيته  أو  شيء 
للشارع استقالاًل وال تبعًا، واعترب شرط )املكلف به( جمعواًل له بالتبع؟ وال تكفيه 

اجملعولية بالتبع، تكوينًا، كما ال خيفى.
والنتيجة: أن )السببية( وأشباهها )للتكليف( إن قلنا بأنها قابلة للجعل كما 
هو املشهور، فال ريب يف ضرورة إضافته ملدخل البحث بأن يقال: )اعلم 
السببية  مثل  حتى  وضعي،  أو  تكليفي  إىل حكم شرعي  التفت  إذا  املكلف  أن 
للتكليف(؛ فإنها لقبوهلا للرفع والوضع، ميكن أن تقع متعلقًا إلنشاء الشارع، 
كما ميكن أن تقع منشأ ألحكامه، كما ميكن أن تكون من )احلجج( و)األدلة( 
على )احلكم(، وإن مل نقل بأنها قابلة للجعل التشريعي استقالاًل وال تبعًا ـ كما 
هو رأي اآلخوند ـ فكذلك، ألنها وإن مل تكن جمعولة وغري قابلة جلعل الشارع، 

))(  أو إمكان إتصافه به.
))(  أو إمكان إتصافه بها.

))(  الوصول إىل كفاية األصول: ج)، ص89.
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إال أنها منشأ األثر من وجه آخر؛ فإنه إذا التفت املكلف إىل جعلها التكويين 
التبعي، فإما أن حيصل له القطع أو الظن أو الشك، فيرتتب األثر واحلكم من 

وجوب، أو عدم وجوب ما هي سبب له، أي الصالة مثاًل.
فإذا شككنا يف سببية الدلوك، لوجوب الصالة، ال للشك يف جعل الشارع 
السببية هلا، لفرض عدم قبول اآلخوند  ذلك، بل للشك يف أنه هل للدلوك 
خصوصية بها كان سبب وجوب الصالة، حبيث لوالها ملا كان وجوٌب، كان 
األصل العدم، ولو دل دليل على وجوب الصالة عند الدلوك، وشككنا يف 
كونه لسببيته للوجوب، انتفى باألصل فيكون شرط الواجب، فيكون كما لو 
للدلوك وال  الساتر. ولو علمنا خبصوصية  الصالة مع  دليل على وجوب  دل 
يتساقط  فإنه  الواجب،  قبيل شرط  أو من  الوجوب  قبيل شرط  أنها من  نعلم 
قبل  الوجوب  عن  الرباءة  كأصل  آخر،  ألصل  فريجع  بالتعارض،  األصالن 

الوقت ـ فتأمل.
نعم  ـ كان األصل عدمها،  لدليل جممل  ـ ال  بدواً  السببية  ولو شككنا يف 
ل، وجب حتصيل ما شك يف سببيته حلصول  العنوان واحملصِّ لو كان من باب 

الغرض.
واحلاصل أن )االستصحاب( مثاًل بدل أن جُيرى يف أمر تشريعي، فإنه جُيرى 

يف أمر تكويين، ويظهر الفرق يف مثل )األصل املثبت( فتأمل.

هل يفرق بين الشرط والسبب وبين المانع؟
نعم قد يقال بتمامية ما ذهب إليه اآلخوند يف )املانعية( كـ)مانعية احليض( 
تكوينية))(،  بالصالة  لتكليفها  )مانعيته(  كون  على  بناء  بالصالة،  للتكليف 
تكليفها  عن  املانع  حتقق  حائضًا،  تكوينًا،  فبجعلها  الشارع،  عنها  كشف 
بالصالة، فيلزم عدم إمكان جعل املانعية هذه تشريعًا، ال أصاًل وال تبعًا؛ وإال 

))(  أي كون احليض ذا مفسدة حقيقية.
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للزم حتصيل احلاصل، أو مجع املثلني أو ما أشبه.
لكن فيه:

تامة،  علة  وليس  مفسدة،  ذات  الصالة  لكون  مقتٍض  )احليض(  أن  أواًل: 
فللشارع أن يعتربه يف عامل االعتبار مانعًا، وله أن ال يعتربه، من غري لزوم أحد 
احملاذير))(، ال يقال: )عدم االعتبار( خالف احلكمة؟ فالبد من )أن يعترب( بالنظر 

هلا، إذ يقال: ميكن كونه وفقها، مع مزامحة مصلحة أهم.
أقل  كونها  يوجب  لعله  إذ  فيها؛  للمفسدة  مقتضيًا  كونه  يعلم  ال  بل  ثانيًا: 
فائدة ومصلحة، ومل جيوِّزها))( الشارع عندئٍذ))(، ملزامحة أمٍر أهم، كمصلحة 
للقصر،  إلزاميته  يف  ۆ﴾)))  ۆ   ۇ   ﴿ۇ   تعاىل  لقوله  املشابه  التسهيل، 

وكإعمال مقام املولوية، ذي املصلحة من جهات عديدة.

واحلاصل أن الشارع ميكنه: إمكانًا ذاتيًا ووقوعيًا، اعتبار )احليض( مانعًا 
عن )الصحة(، كما ميكنه عدم اعتباره كذلك، خاصة إذا فسرنا )الصحة( مبطابقة 

املأتي به للمأمور به.
إن  يقال:  أن  يصح  إذ ال  أظهر،  و)البلوغ(  )االستطاعة(  مثل  واألمر يف 
ـ كاملتسكع  االستطاعة أو البلوغ، شرط تكويين إلجياب احلج، حبيث لوالهما 
ـ لعدم املصلحة فيه أصاًل، وبوجودهما وجد الشرط  ـ ملا أمكن إجيابه  وكاملميز 

التكويين إلجياب احلج، فال يعقل جعله شرطًا ثانيًا ولو تبعًا، بل ال يعقل إال 
إجيابه. ـ وكذا البلوغ والدلوك للصالة ـ فإن يف الشقني ما ال خيفى))(، كما 

))(  حتصيل احلاصل، أو مجع املثلني، أو اللغوية، يف االعتبار، وكذا لزوم ال اختيارية فعله تعاىل.
))(  األعم من الوجوب والندب، واألول إن كانت املصلحة املتبقية حبد اإللزام، والثاني إن مل تكن.

))(  أي مل جيوِّز الشارع الصالة عند احليض.
)4(  البقرة: )8).

))(  لوضوح ما يرد على الشق األول من أن )احلج( متسكعًا و)الصالة( للمميز ذات مصلحة، لكنها غري ملزمة، لذا مل توجب 
أو لكونها مزامحة مبصلحة أخرى كمصلحة التسهيل، ثم لو فرض عدم وجود مصلحة فيهما أصاًل فإن للموىل االعتباري فكيف 

باحلقيقي، أن يوجبهما ملقام مولويته، فكيف يقال باالستحالة، مع وضوح االمكان وكون املوىل ذا حق ألنه املالك احلقيقي؟
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أشرنا لبعض ما يرد عليه.))(
فإن  احليض،  ومثل  والبلوغ،  االستطاعة  مثل  بني  بالفرق  يقال  وقد 
أحدها  وجد  فلو  العدم  أبواب  مجيع  سد  على  موقوف  املعلول())(  )وجود 
بوجود  )واجبًا(  يكون  ال  لكنه  واإلجياب،  اإلجياد  أمكن  ملا  ـ  احليض  ومنها  ـ 
مقتضيه، بل حتى بوجود كل أسبابه وشرائطه لوال إحداها، وقد ظهر اجلواب 

عنه مما سبق.))( 
تبعًا  التشريعي  أيضًا باجلعل  الثالث،  القسم  كما ظهر إمكان جعل هذا 
أن  له  فكما  املعترِب،  بيد  املؤنة، وهو  واالعتبار سهل  اعتبار  فإنه  واستقالاًل؛ 
ـ  املتسكع  ـ ال  يقول: جعلت وجوب احلج عند االستطاعة أو على املستطيع 
و)حج أن استطعت(، له أن يعترب االستطاعة شرطًا لوجوبه عليه ابتداًء، بأن 

يقول جعلتها شرطًا له.

توضيح بعض كلماته، ومناقشة أخرى
ثم إنه ينبغي تقييد كالم اآلخوند )ومعه ـ أي الدلوك ـ تكون واجبة ال حمالة( 
مبا إذا كانت كل الشروط األخرى متوفرة واملوانع كلها منتفية ـ أي كانت أبواب 
العدم مغلقة من كل اجلهات، إال من جهة الدلوك مثاًل ـ لوضوح أن كل ما عد 
سببًاـ  كالدلوك والعقل والبلوغـ  فإنه إما جزء العلة أو مقتٍض ال غري، وال يعقل 

علاًل  وليس  مقتضيات،  وغريهما،  والبلوغ  االستطاعة  أن  من  الثاني  الشق  على  يرد  ما  ومنها    )((
لألحكام، وعلى الشق األول، من إمكان وجوب علة أو مقتٍض آخر على سبيل البدل.

))(  وهو يف املقام الوجوب أو )احلكم الشرعي( بالوجوب مثاًل.
أسباب  بل هي  والفساد،  الكون  أن ال علية حقيقية يف عامل  وبناء ومنها:  مبنى  لوجوه عديدة    )((
ظاهرية فقط، والعلة هي البارئ جل وعاله، وقد فصلنا ذلك يف )مباحث األصول( عند احلديث عن 

قول السبزواي:
)وهل بتوليد أو إعداد ثبت               أو بالتوايف عادة اهلل جرت(

بل مع قطع النظر عن هذا املبنى، فإنه قد ظهر أن )مانعية( احليض ليست فعلية بل اقتضائية فقط، فتدبر.
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إرادته كون الدلوك وحده علة تامة لوجوب الصالة؛ لبداهة اشرتاط مثل العقل 
والبلوغ أيضًا، وعلى ذلك بين اإلشكال عليه من أن الدلوك ـ وإن اجتمعت سائر 
الشروط وانتفت املوانع ـ فإنه مقتٍض ال علة تامة، بل مع اجتماعها مجيعًا، فإن 

العلة هي إرادة من بيده التشريع واالعتبار.
ثم إن كان مراده من )تكون واجبة ال حمالة( أي )بإجياب الشرع( ورد عليه 
ما ذكر.))( وإن كان مراده من )تكون واجبة( أي بالوجوب العقلي، أي )حبكم 
العقل(، فإنه يرد عليه أيضًا نفس ما أورد من )االقتضاء( ومن سائر النقوض، 
ومن لزوم )القسر(؛ فإن العقل حاكم باالختيار وليس جمربًا، وتشهد له روايات 
حتصيل  إشكال  وكذا  أعاقب(،  وبك  أثيب  )بك  و  فأدبر(  وأدبر  فأقبل  )أقبل 
يريد  أن  إال  اللهم  التكوينية،  بالعلية  قوله  لفرض  املثلني؛  اجتماع  أو  احلاصل 

)الالبدية العقلية( كما قيل يف مقدمة الواجب، فال ترد الثالثة األخرية، فتأمل.
وإن كان مراده من )تكون واجبة( )أي بإدراك العقل( فنقول: إن )اإلدراك( 
فرع )االعتبار( وهو اختياري))( إال أن يريد )احلسن( لكنه خالف ظاهر السببية))( 

الوجوب)4(، وخالف يف مقصوده.))(
وقد يستند إلثبات ما صرنا إليه، إىل ظواهر اآليات والروايات، ونشري ههنا 

لبعضها إشارة، وقد نفصل يف وقت الحق بإذن اهلل تعاىل:

رواية »ما كلف اهلل العباد.. حتى جعل لهم االستطاعة«
فقد روى الشيخ الصدوق  يف التوحيد عن أبيه عن سعد بن احلسني بن 

))(  من جرب الباري، أو حتصيل احلاصل...اخل.
))(  فإن )إدراكه وجوبها( إن أريد به إدراك اقتضاء إجيابها، صح، لكنه غري مطلوبة بل نقيضه، لقوله 

)تكون واجبة ال حمالة( وإن أريد إدراك قهرية إجياب الشرع ـ أو العقل ـ وقسريته، مل يصح ملا سبق.
))(  وهي مورد كالمه قدس سره.
)4(  أي يف قوله )واجب ال حمالة(.

))(  لكون حبثه عن األحكام الوضعية، وامكان جعلها ووضعها، وليست عن احلسن والقبح.
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سعيد عن ابن أبي عمري عن هشام بن سامل عن أبي عبد اهلل : )ما كلف اهلل 
العباد كلفة فعل، وال نهاهم عن شيء، حتى جعل هلم االستطاعة، ثم أمرهم 
األمر  قبل  متقدمة  باستطاعة  إال  تاركًا،  وال  آخذاً  العبد  يكون  فال  ونهاهم، 

والنهي وقبل األخذ والرتك وقبل القبض والبسط())( والرواية صحيحة سندًا.
والظاهر من الرواية ترتب التشريع على التكوين، وأن )االستطاعة( هي 
شرط )التكليف(، ال )املكلف به(، وأنها من الشروط العامة للتكليف، كما 

أن )جعل هلم االستطاعة( املراد به اجلعل التكويين كما ال خيفى.
من  والبلوغ،  العقل  من  نظائرها  وكذا  )االستطاعة(،  إن  منها  والمستفاد 
احلج  يف  األخص  باملعنى  واالستطاعة  الصالة،  يف  الدلوك  أدلة  ومن  أدلتها، 
يظهر من  له، كما  )للتكليف(، كما هو احلق؟ وليست علة  ـ هي مقتضيات 

اآلخوند يف الكفاية، كما بيناه عند التطرق لدليله الثاني.
وجه االستظهار قوله  )ثم أمرهم(، ال لداللة )ثم( على الفصل فقط، 

بل لظهور )أمرهم ونهاهم( أيضًا، وإال لزمت احملاذير اليت بيناها هنالك.
وقد يستند إىل ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ﴾ و )كلف يسريًا( و )ما كلف 
اهلل العباد( وشبهها، إلثبات أو نفي بعض العناوين السابقة أو الالحقة، ومنها: 
شامل  ونظائرهما  يسريًا(  )كلف  و  ٹ﴾  ٿ          ٿ   ٿ   ﴿ٿ   إن 
الشارع  خطاب  اختصاص  دعوى  نفي  على  بها  يستدل  وقد  أيضًا،  للمقلد 
املقلد وشكه())( تفصياًل  باجملتهد، وسيأتي اجلواب عن شبهة )وال عربة بظن 

بإذن اهلل تعاىل.

))(  التوحيد: ص)))، ح9).
))(  فوائد األصول: ج)، ص4.
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تقسيم آخر للحكم الوضعي
باالعتبار  ـ  معلواًل  يكون  قد  فإنه:  أقسام))(  على  الوضعي(  )احلكم  إن  ثم 
ـ  لفعل من أفعال املكلف أو غريه، وقد يكون عارضًا لفعله وقسيميه))(، وقد 
يكون عارضًا للمكلف نفسه، وقد يكون علة أو مقتضيًا للحكم، وقد يكون علة 

أو مقتضيًا للفعل، فـهذه أقسام مخسة:
أ- )امللكية( أثر ومعلول لـ)احليازة( أو )البيع، والشراء، واهلبة( وشبهها، 

كما قد تكون معلواًل ألمر خارج كموت املورث.
ب- و )احلجية( من )العوارض الذاتية( لفعل املعصوم سالم اهلل عليه، وقوله 
وتقريره ـ وهي السنة ـ وال خيفى أن )القول( و)التقرير( هما نوع فعل، بل هي 
عارض )لقول( غري املعصوم سالم اهلل عليه أيضًا يف اجلملة، كما يف )اإلقرار( 
ممن مجع الشرائط، وكما يف خرب الواحد الثقة فإنه حجة، وكذا شهادة العدلني، 
اجلملة،  له يف  عارضة  احلجية  فإن  اهلل عليه؛  املعصوم سالم  )فعل( غري  وكذا 
املالكني، بل  ومثاله إمياء األخرس يف الشهادة، وكذا تصرف الشخص تصرف 

وكذا )الالحجية( فإنها العارض الذاتي لكثري من أقواله وأفعاله ـ فتأمل.
ج- و )الوالية( أمر عارض للمكلَّف، وهو متصف بأنه ولي، وكذلك 
القضاء والنيابة والوكالة، وهي من املعقوالت الثانية الفلسفية))(، كما أنها علة 
لرتتب جمموعة من األحكام، عليه فتدخل بهذا االعتبار يف القسم الالحق أيضًا.
التزوج  حلرمة  وعلة  اإلنفاق)4(،  لوجوب  مقتٍض  فإنها  )الزوجية(؛  و  د- 
بأختها، وكذا كونها أختًا له من الرضاعة؛ فإنها علة حرمة الزواج وجواز النظر.

))(  وهو غري التقسيم الثالثي، لصاحب الكفاية، كما ال خيفى.
))(  وهما القول والتقرير.

))(  حيث )االتصاف يف اخلارج والعروض يف الذهن( كـ)الشيئية واإلمكان(.
)4(  ولذا ال جيب اإلنفاق يف الناشزة.
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من  هو  أو  املكلف،  من  كثرية  ألفعال  مقتٍض  الوضعي(،  و)احلكم  هـ- 
العلل املعدة هلا))(، فتأمل.

وهذه األقسام، بأمجعها، أمور اعتبارية قابلة للوضع والرفع، وهي جماري 
األصول أيضًا.

كبعض  األصولية(  )املسائل  من  يعد  الوضعي  احلكم  أقسام  بعض  إن  ثم 
أنواعه  كبعض  ـ  الفقهية(  )القواعد  من  يعد  وبعضها  الثاني))(،  القسم  أنواع 
كالقسم  الفقهية،  املسائل  من  يعد  وبعضها  األول)4(،  أنواع  وبعض  اأُلخر))( 
الثالث والرابع، وبعض أنواع األول أيضًا، وبعضها ليس منها بأمجعها بل هي 

من علم آخر))(، كالقسم اخلامس.

أو  بقربها  للسكن  أو  بها وحرثها  للعناية  اقتضائي،  تكويين  باعث  مثاًل،  )امللكية( لألرض  فإن    )((
كان  لذا  والطغيان،  والفساد  لإلرتشاء  مقتٍض  مثاًل  )القضاوة(  أو  و)الوالية(  يديرها،  من  الستئجار 
القاضي على شفري جهنم، و﴿إن اإلنسان ليطغى * أن رآه استغنى﴾، و)الزوجية( مقتٍض إلحصان 

الفرج وحفظ الدين، وهكذا...
))(  حجية قول وفعل وتقرير املعصوم عليه سالم اهلل.

))(  كحجية إقرار ذي اليد؛ فإن من ملك شيئًا ملك اإلقرار به.
)4(  كامللكية باحليازة؛ إذ )من حاز ملك(.

))(  من أخالٍق أو اقتصاٍد أو سياسٍة أو غريها، كما سبقت بعض األمثلة يف اهلامش السابق.
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الفصل الثالث:

الشرائط العامة للتكليف

من المبادئ: الشرائط العامة للتكليف 
ال يخفى أن مبحث شرائط التكليف العامة، يعد من )املبادئ التصديقية( لعلم 
الفقه))(، وقد أوضحنا يف مبحث )املبادئ التصديقية( يف القسم الثالث، أن ما 
يفيد التصديق بوجود املوضوع أو بوجود )شرائطه( أو وجود متعلَّقه أو شرائطه، 

فإنه مبدأ تصديقي.
كما  منه،  األعم  بل  ـ  املكلف(  )فعل  هو  الفقه  موضوع  فإن  املقام،  ويف 
املبادئ  من  به(  و)املكلف  )التكليف(  شرائط  حبث  فيكون  ـ  حمله  يف  أوضحناه 

التصديقية لعلم الفقه.
بل قد يعد من املبادئ التصديقية لعلم األصول أيضًا، كما أوضحنا وجه 
مثِله يف مواطن عديدة، وهو من مسائل علم الكالم، الباحث عن أحوال املبدأ 
واملعاد؛ بلحاظ أنه جل امسه ال يكلف ـ لعدله وحكمته ـ إال من مجع الشرائط 
العامة من عقل وقدرة واختيار، كما ال يكلفـ  للطفه وكرمهـ  إال من مجع بعض 
الشرائط العامة األخرى للتكليف ـ كالبلوغ والسعة ـ وسنجعل حمور البحث حول 

بعض الشرائط، آييت ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ﴾))) و﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         
ٹٹ   ﴾)))، فنقول:

))(  وقد اقتصرنا على اإلشارة لبعضها يف هذا اجمللد.
))(  الطالق: 7.

))(  األنعام: ))).
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)القدرة( و)الوسع( من الشروط العامة

آيات نفي التكليف إال بما َيَسْع
ۇ   ڭ   ڭ  ڭ     ﴿ۓ  ڭ   وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قال 

ۇ  ۆ       ۆ﴾))) وقال تعاىل: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ﴾.)))
بـ﴿اۓ   يقال: إن عدم تكليف األنفس إال وسعها، ليس خاصًا  ال 
ڭ  ڭ   ڭ﴾ مع ظهور اآلية يف االختصاص بهم؛ إذ ظاهرها )ال 

نكلف نفسًا منهم إال وسعها( وإال ملا مت الربط بني اجلملتني؟ 
النظر، وهم من  املورد، وألنهم حمط  إن ذكرهم هو من باب  يقال:  إذ 
ينفعه القول، وليس للحصر، أو قد يكون بسبب أنهم هم سبب لطف اهلل، 
بالتخفيف عن اجلميع؛ إذ بالصاحلني يرحم اهلل غريهم أيضًا، كما يظهر من 
أمثال رواية »لوال بهائم رتع وصبية رضع وشيوخ ركع ، لصب عليكم العذاب 
الكفار  تكليف  لنفي  باآلية،  التمسك  ميكن  فال  ذلك)4(،  لغري  أو  صبًا«))(، 

بالفروع، إضافة إىل استلزامه نفي تكليف من ال يعمل الصاحلات أيضًا.
على  بداللتها  ذلك،  من  العكس  على  باآلية،  التمسك  ميكن  ال  كما 

إمكان أو وقوع تكليف غري املؤمنني مبا ال يسعهم.

))(  األعراف: )4.
))(  البقرة: ))).

))(  اخلصال: ص8))، ح))).
أما غريه فيجده )ضيقًا شديداً  الذي يعمل الصاحلات، )وسعًا( له،  )4(  ككون )التكليف( للمؤمن 
عليه( و )مما ال يسعه( وليس )يتصوره( كذلك، بل هو كذلك )له( حقيقة؛ لثقله على نفسه لعدم إميانه 

وعدم عمله بالصاحلات.
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ولآلية عقد سلب وعقد إجياب ـ كنظائرها ـ فمفادها: 

أواًل: أنه ال تكليف على أية نفس، قبل التشريع وبدونه.
ثانيًا: أن مقدار )الوسع( و )ما يسعها( و )ما آتاها( هو املكلف به.))(

ثالثًا: إن ما عدا )الوسع( و)آتاها( ال تشمله التكاليف احلادثة بل تنفيه هذه 
اآلية.

نسبة آية )ال نكلف( مع حديث )الرفع(
التكليف؛  عدم  هو  األولي  األصل  أن  فيها:  السلب  عقد  من  يستفاد  وقد 
لسبقه على )التكليف(، املستفاد من نفس قوله تعاىل )نكلف(، ثم أنه يف حدود 
رجعنا  فيه  شك  فكلما  األصل،  هذا  على  وارداً  )نكلف(  ويكون  )الوسع(، 
ألصل العدم، نعم لو صرنا إىل مسلك )حق الطاعة( الثبوتي، فإن مفاد اآلية))( 
سيكون هو األصل الثانوي، فيدل على اسقاط حقه تعاىل األولي الثبوتي العام، 

كما يدل على إثبات حقه يف اإلطاعة يف خصوص ما شّرعه.
ال يقال: إن مفاد اآلية )الثبوت( يف كال جانيب عدم التكليف السابق والتكليف 
الالحق، وأما مسلك )حق الطاعة( فهو يف مرحلة اإلثبات، فاآلية هي األصل 
األولي، وبعبارة أخرى: موضوع حق الطاعة، هو عدم العلم باحلكم الواقعي 
مع احتماله ولو وهمًا، فيجب االحتياط بإتيان كل احملتمالت أداء حلق املوىل يف 

اإلطاعة.
إذ يقال: سيظهر وجه اجلواب مما سيأتي من التفصيل نظراً الستظهار وجود 

حقني )حق الطاعة الثبوتي( و)حق الطاعة اإلثباتي(.

))(  بل يستفاد منها ما هو أكثر من ذلك؛ كما سيأتي يف املنت.
))(  وهو عدم التكليف.
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وعلى أي تقدير فإن مرتبة اآلية، أسبق من مرتبة )رفع ما ال يعلمون(؛ إذ 
اآلية تشري لعدم جعل احلكم ثبوتًا. 

يرفع  لكنه  يسع(،  )ما  دائرة  يثبت احلكم يف  فإنه  فيها  اإلجياب  وأما عقد 
بعدم العلم فحديث الرفع إذن يف مرتبة الحقة.))(

ـ  مفاده  باحتاد  يقال  فقد   ﴾ ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ   تعاىل  قوله  أما 
إمجااًل ـ مع )رفع ما ال يعلمون(؛ فإن )العلم( مما آتاها، فلو مل يؤته علمه، 
الثبوت  يشمل  )اإليتاء(  فإن  الرفع؛  حديث  من  مطلقًا  أعم  فاآلية  كلفه،  ما 
ـ وما هو شرط  ـ بل واإلنشاء على رأي  الفعلية  و اإلثبات، أي ما هو شرط 
على  اآلية  فمعنى  والعلم،  واالختيار  القدرة  يشمل  أخرى  وبعبارة  التنجيز، 
هذا: ال يكلف اهلل نفسًا إال ما آتاها قدرَته واختياَره وعلَمه، أما ما ال يعلمون 

فخاص بصورة اجلهل باحلكم.
ولكن قد يتأمل من وجوه منها: أن ظاهر الرواية نفي املرحلة اخلامسة 
اآلتية، أي نفي احلكم الظاهري، أما ظاهر اآلية فنفي احلكم الواقعي، وأما 
بأية مرتبة منه؟ فسيأتي يف املنت، ومنها ظهور )آتاها( يف القدرة ال العلم، ومنها 

غري ذلك، فتأمل.

األصل األولي والثانوي في )التكليف(
والتحقيق أن ﴿  ژ  ژڑ  ﴾ يشمل املرحلة الثالثة))( اآلتية واليت هي على 
خالف األصل األولي الثاني ـ يف املرحلة الثانية ـ ويرفعها))( األصل الظاهري ـ 

))(  وهي املرتبة اخلامسة.
))(  وقد يقال بشموهلا للمرحلة األوىل أيضًا )أي حق الطاعة الثبوتي(، فتأمل.

))(  أي يرفع )الثالثة(، ولدى الدقة فإن املرفوع هو املرحلة الرابعة.
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وهو يف املرحلة اخلامسة ـ.
فإن املراحل مخسة: 

المرحلة األولى: التكليف العقلي األولي العام، بعدم التصرف يف ملك 

املوىل إال بعد إحراز إذنه، بل وبذل الوسع يف خدمته وعبادته دائمًا وأبدًا؛ 
دون  من  له،  ملكًا  فيه،  نتصرف  ما  له، وكون كل  مملوكني  عبيداً  لكوننا  نظراً 

حاجة للتمسك بـ)شكر املنعم( فإن رتبته الحقة.
ذكره  الذي  الطاعة  حق  غري  وهو  الثبوتي(  الطاعة  )حق  نسميه  ما  وهذا 

بعض األصوليني واآلتي الحقًا؛ فإنه إثباتي.)))
وجوده  اإلهلية  والرمحة  العام،  اللطف  مبقتضى  التكليف(  )عدم  الثانية: 
باملعنى  املطلقة(  )الطاعة  يف  حقه  املوىل،  إسقاط  يعين  وهو  وفضله،  وكرمه 
السابق، وقد يستدل له بـ﴿ى  ى   ائ  ائ  ەئ     ەئ﴾))) كما استدل به على 
املرحلة اخلامسة أيضًا، كما يستدل لنفي املرحلة األوىل بدليل )ال يكلف( الظاهر 
األولي  الطبع  مبقتضى  مكلف  أنه  ال  الشارع،  من  تكليف  حدوث  أو  جتدد  يف 
واحلكم العقلي بعدم التصرف مطلقًا وباخلدمة والعبادة مطلقًا، وهل يستدل به 

للمرحلة اخلامسة أيضًا؟ سيأتي بإذن اهلل تعاىل. 
)اإلنشاءات  وبواسطة  اخلاص،  اللطف  مبقتضى  )التكليف(  الثالثة: 
جلبًا  ولكونه  العقلية،  األحكام  يف  ألطاف  الشرعية  األوامر  فإن))(  اخلاصة(؛ 

))(  أي أنه ثابت بعد فرض العلم أو الظن أو حتى الوهم بصدور أحكام من الشارع، وبعد فرض عدم 
الطاعة اإلثباتي )الشك أو الوهم يف احلكم الشرعي(  بالعلم أو الظن املعترب، فموضوع حق  وصوهلا، 
بعد احتمال صدوره، وموضوع حق الطاعة الثبوتي، )املكلَّف نفسه( يف عالقته خبالقه، ويف تصرفاته يف 

مملكته.
))(  اإلسراء: )).

))(  تعليل لكون التكليف لطفًا خاصًا.
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ملصلحة املكلف ودفعًا ملفسدته، ودليل ﴿  ٿ         ٹٹ﴾، وهذا هو ما قامت به 
)الشرائع(، واملقصود به )األحكام اإلنشائية( اليت تتنجز بالوصول القطعي، 

أو بالظن املعترب.
أو  الشك  موارد  اإلثباتي، أي يف  الطاعة  التكليف مبقتضى حق  الرابعة: 
املرحلة  يف  ـ  تكليفية  أحكام  وجود  احتمال  أو  ثبوت  بعد  إذ  باحلكم؛  الوهم 
الثالثة ـ إمجااًل، قد يقال بتنجزها يف صورة الوصول فقط، وقد يقال بتنجزها 
حتى لدى الوهم مبقتضى حق الطاعة، نظراً لعظيم حق املوىل، وهو ما أمسيناه 

)حق الطاعة اإلثباتي(.
الخامسة: )رفعه( مبقتضى اللطف األخص، منًة وتسهياًل، بـ)رفع ما ال 

يعلمون(.

هل تدل )ال يكلف اهلل( على نفي المراتب األربعة للحكم؟
عدم نفي مرتبة االقتضاء

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ﴾ و﴿ڌ   تعاىل  الواضح أن قوله  ثم إن من 
ـ لدى كل من عدم  ﴾ يف عقده السليب))(، ال ينفي  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  
)قيام احلجة( أو )عدم وجود القدرة( ـ مرتبة )االقتضاء( ـ من املراتب األربعة 
اليت ذكرها اآلخوند للحكم، مع قطع النظر عن عدم صحة إطالق )احلكم( 
عليها إال جمازًا؛ ألن املصاحل الواقعيةـ  اليت بها قوام مرحلة االقتضاءـ  غري منوطة 
بالقدرة، فكيف بالوسع، كما ال خيفى، كما أنها غري منوطة بقيام )احلجة(، 

))(  املراد به ما سبق يف )ثالثًا(.
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فال يقال: عدم تكليفه تعاىل أو عدم وصوله، كاشف بالربهان اإلني عن 
عدم االقتضاء أو املصلحة واملفسدة؛ إذ فيه أن )عدم التكليف( أعم))( إذ لعله 

ملصلحة التسهيل، أو ألي مزاحم أهم.

نفي مرتبة التنجز
لكن هل ينفي مرتبة )اإلنشاء( و)الفعلية( أم خصوص )التنجز(؟

فنقول أما )الرابعة( فواضح نفي آية ﴿  ڈ      ژ  ژ﴾ هلا؛ إذ ما مل يؤت 
َز له ، وال استحقاق  اهلل قدرته، أو مل يقم عليه حجته ومل يؤته علمه، ال َتَنجُّ
للعقاب عليه، لو مل يكن تفويت علمه أو قدرته بسوء اختياره؛ فإن ما باالختيار 

ال ينايف االختيار.
أما آية ﴿  ٿ         ٹ﴾ فهي على نفي ما مل يؤت اهلل قدرته، أدّل، نعم ﴿  
ڈ      ژ  ژ﴾ ال تنفي إال غري املقدور، فيحتاج يف نفي غري ذي السعة إىل ﴿  ٿ         
القدرة، فإنه قد يكون قادراً عقاًل،  فإن عدم الوسع أعم من عدم  ٹ﴾؛ 

لكنه ليس يف سعة وال سعة له، بل هو يف أشد الضيق والضغط.
اللهم إال أن يقال بكون ﴿    ژ  ژ﴾ كناية عن )ما وسعها(، أو املراد به 

)إال ما آتاها وسعه( وعلى أي فإن للبحث عن النسبة بني اآليتني جمااًل آخر.

عدم نفي مرتبة )إنشاء الحكم( مع عدم القدرة)2(
أما )اإلنشاء( فقد يقال: عند عدم )القدرة( يكون إنشاء احلكم لغوًا، بل غري 
ممكن ـ كما ذهب إليه النائيين ـ وكذا األمر مع علم املوىل بعدم علم العبد، أي 

))(  أي )أعم( من عدم وجود املصلحة أو املفسدة يف املتعلق، ومن ابتالئها باملزاحم رغم وجودها، ومن 
غري ذلك.

))(  واألمر أوضح يف عدم مانعية )عدم وصول احلجة( إلنشاء احلكم.
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عدم )الوصول إليه(.
وغري خفي اختصاص هذا اإلشكال بـ﴿    ژ  ژ﴾ دون ﴿  ٹ﴾؛ إذ 
ال لغوية ـ أو شبهها ـ يف إنشاء ما ال وسع فيه، لفرض قدرته عليه، نعم مقتضى 

)اللطف( التكليف بـ)الوسع(.
وال  املتعلق(  يف  )املصلحة  وجود  أصل  يتبع  )اإلنشاء(  يقال:  قد  لكن 
حال  وال  بل  واضح،  هو  كما  )اإلنشاء(  حال  املكلف(  )قدرة  فيه  يشرتط 
بعض  يف  جلميعهم  نسبة  حتى  بل  مكلف،  مكلف  لكل  بالنسبة  )الوصول( 
األزمنة))(؛ إذ ال يراد به ـ مبجرده ـ )فعلية الطلب( و )التكليف بداعي البعث 
والزجر الفعليني( بل هو صرف اعتباٍر، لعلَُّه ملصاحل أخرى، كضرب القانون، 
وال يالزم اإلرادة والكراهة الفعليني، فال تشرتط فيه )القدرة( ال حني اإلنشاء، 
وال يف أي وقت من األوقات بالنسبة لكل مكلف))(؛ ولذا جند األحكام تصدر 
ـ كقانون ـ عامًة، وإن كان بعض املخاطبني غري قادر أبداً عليها؛ بل ولو كانوا 
وذلك  طويلة))(،  أو  قصرية  أزمنة  يف  به  املكلف  على  قادرين  غري  بأمجعهم 

ڃ   ڃ   ڃ   و﴿ڃ   ڭڭ﴾)))  ۓ   ﴿ۓ    تعاىل  كقوله  كـ)اجلهاد( 
كـ﴿ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   أو )صالة اجلمعة(   (((﴾ چ  
ڀ  ڀ﴾))) ـ بناء على عدم وجوبها بل وحرمتها زمن الغيبة ـ أو )اخلمس( بناء 
على حتليله زمن الصادقني صلوات اهلل عليهما، فكيف مبطلق )زمن الغيبة(، 

))(  إذ بالنسبة جلميعهم يف كل األزمنة لو انتفى الوصول والقدرة، فال وجه لإلنشاء، إال بنحو األمر 
االمتحاني أو شبهه مما مل ينبعث األمر فيه من مصلحة يف املتعلق فتأمل.

))(  بل تكفي القدرة يف بعض األوقات لبعضهم.
))(  لكن ال دائمًا، وإال كان اإلنشاء لغواً كما سبق، فتأمل.

)4(  التوبة: )).
))(  البقرة: )9).

))(  اجلمعة: 9.
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بل وكقسم من األحكام، منذ زمن الصدور وحتى زمن الظهور، بناء على 
أن بعض األحكام يظهره اإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، وكقسم 

مما ذكره األئمة األطهار عليهم سالم اهلل بالتدريج، ومنه اخلمس على رأي.))( 

فوائد إنشاء الحكم رغم عدم القدرة
مع  ـ  املكلفني))(  كل  على  عامًا  )ينشأ( حكمًا  قد  )املشّرع(،  أن  والحاصل: 
علمه بعدم قدرة البعض بل الكل أو عدم وصوله إليهم، لكن يف زمن حمدود، 
ال مطلقًا، بل قد ينشؤه وال يوصله للفعلية لفرتة من الزمن، مع علمه بقدرتهم 
على  شخص  اطلع  لو  ما  ويوضحه  أخرى،  ِحَكٍم  لوجود  إليهم،  ووصوله 
أو  الصادقني  زمن  ُتظهر حتى  واليت مل   ، الرسول  زمن  اإلنشائية  األحكام 

غريهما.
وكل ذلك ـ ضربًا للقانون ـ أو جلهات وفوائد أخرى، ومنها:))(

ومن فوائده )فعليته( دون حاجة إلنشاء جديد يف عامل االعتبار، مبجرد جتدد 
القدرة للمكلفني، أو لبعضهم، يف بعض األزمنة املتأخرة، ـ يف بعض الصور ـ.

كما أن من فوائده )بعث املكلف( حنو بعض املقدماتـ  حتى قبل زمان القدرة 
والفعلية ـ كـ)التعلم( كي ال تبقى للمكلف حالة إنتظارية عند حدوث القدرة، 
وال يتأخر عن االمتثال نظراً جلهله والضطراره لتعلم احلكم الذي قد يستغرق 
وقتًا، أو لكون التعلم موقوفًا على مقدمات ـ كوجود معلم خبري ـ ال تتوفر عند 

))(  وقد فصلنا البحث عن )اخلمس( وحتليله زمن الصادقني عليهما سالم اهلل، فقط، أو يف مطلق زمن 
الغيبة، وعدمه، أو للبعض، أو يف بعض احلاالت، وغري ذلك، وعن إظهاره بعد زمن النيب والوصي 

وعدمه، يف كتاب )فقه اخلمس(.
))(  من غري فرق يف ذلك بني الواجب املشروط باصطالح املشهور ـ مما كان القيد فيه للهيئة ـ أو املعلق 

باصطالح صاحب الفصول ـ مما القيد فيه للمادة ـ.
))(  الفائدتان األوليان خاصتان بصورة )عدم القدرة(، والثالثة أعم، وميكن بيان الفائدة األوىل بنحو 

تكون أعم أيضًا.
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جتدد القدرة له على املكلف به.
إليه، عند إظهاره، لقطع  كما أن من فوائده: )استناد اإلمام الالحق( 
إثبات  يف  ٻ﴾)))  ٻ   ﴿ٻ   آلية  األئمة  كاستناد  اخلصم،  على  احلجة 
اخلمس يف أرباح املكاسب، بناء على عدم فعلية احلكم زمن الرسول إىل زمن 

الصادقني، عليهم سالم اهلل؛ حِلَكٍم شتى.
والحاصل: أن هذه الفوائد تثبت إمكان وصحة كون )الوجوب( استقباليًا، 
تثبت  للهيئة، كما  )القيد(  املشهور، حيث  باصطالح  املشروط  الواجب  وهو 
صحة كون القيد للمادة، بأن يكون )الوجوب( فعليًا و)الواجب( استقباليًا، 
وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول من الواجب املعلق، مع زيادة، إمكان عدم 
بعض  يف  لبعضهم  حصوهلا  وكفاية  أبدًا،  املكلفني  من  لكثري  القدرة  حصول 
األزمنة، يف صحة الواجب املعلق أي صحة اإلنشاء واإلجياب حااًل مع كون 

)الواجب( مستقبليًا الزمًا للبعض فقط، ولصحة الواجب املشروط، فتأمل.
هذه  بدعوى عدم كون  اإلنشاء،  مرتبة  اآلية،  نفي  بعدم  يقال  قد  كما 
إذ  للعبد( حقيقة؛  إنشاؤه )تكليفًا  املرتبة مبا هي هي )حكمًا( حقيقة، وليس 
كيف يكون )حكمًا( وال بعث أو زجر فعليني؟ إضافة إىل كون اآلية يف مقام 
االمتنان، وال امتنان يف نفي إنشاء احلكم؛ إذ ال مؤونة فيه مبجرده دون 

بعث فعلي ـ فتأمل.

مرتبة الفعلية

وأما مرتبة )الفعلية( فلو فسرت))( مبعنى: )بأن يكون للموىل بعث وزجر 

))(  االنفال: )4.
))(  وهلا تفسري آخر، فالحظ تبيني األصول: ج)، ص8).
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﴿ٿ  ٿ   تعاىل  قوله  فهل  عليه())(،  احلجة  قيام  بدون  احلكم،  حنو 
ٿ  ٿ         

ٹٹ   ﴾ و﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ﴾ ناٍف ملرتبة الفعلية هذه؟ وذلك 
فيما لو مل تقم لدى العبد )حجة())(، أو فيما مل تكن لديه )القدرة(؟))(

والجواب: )ال(؛ يف صورة )عدم قيام احلجة( لديه، إذ ال )كلفة( يف فعلية 
التكليف، بهذا املعنى، لرتفعه اآلية النافية لـ)ما فيه كلفة()4(، وهو واضح، وألن 
)بعث املوىل وزجره الفعليني حنو الفعل، بدون قيام احلجة عليه(، ليس مؤونة 
على العبد، ليكون من )املنة( نفيها عنه، فإنه )ال تنجز( عليه بصرف بعثه وزجره 
قبل قيام احلجة عليه، أي ال استحقاق للعقاب على الرتك، ال أكثر، فال يقال 
بناء على مشول )ما آتاها( للعلم )أي ما آتاها علمه وقدرته( فإن ما مل يصله، 
مل يؤته علمه، فلم يكلفه اهلل به، أي مل يبعث حنوه، ولو حبيث إذا وصل تنجز؛ 

للغويته.
لكن يرد عليه))( إضافة إىل ما سبق))( أنه نوع تصويب، بل دور)7( فتأمل.

))(  الوصول إىل كفاية األصول: ج)، ص87).
))(  فيكون املفاد: حيث ال حجة، ال بعث؛ إذ حيث ال علم وال حجة فـ)ال وسع(؛ إذ كيف يسعه أن 

يفعل ما مل يبلغه علمه؟ كما مل يتحقق اإليتاء أيضًا.
))(  فيكون املفاد: حيث ال قدرة، ال بعث.

)4(  وبعبارة أخرى: اآلية الشريفة ال تشمل )الفعلية( بهذا املعنى، من باب السالبة بإنتفاء املوضوع.
))(  أي على )يقال(.

))(  واحلاصل يف اجلواب أن: )مل يكلفه اهلل به( يعين أنه مل ينجزه عليه، ال مل يبعثه حنوه )وال يكلف( 
يعين ال ينجز تكاليفه إال على من آتاها علمها، وليس ال يبعث بعثًا صرفًا جمرداً عن التنجز ـ ما مل يعلم ـ 

ليرتتب عليه عدم لزوم التضاد وغريه ـ فتأمل.
)7(  فإن بعثه حنو الفعل موقوف على العلم به ـ حسب مفروضه ـ والعلم به موقوف على بعثه وإال علم 

ماذا؟
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و)نعم( يف صورة عدم )قدرته( وذلك ألن اإلشكال ههنا يف اإلمكان، 
ال املّنة؛ إذ كيف ميكن للموىل العامل بعدم قدرة عبده على العمل يف ظرفه، أن 

يبعثه فعاًل إليه، سواء أقام احلجة عليه أم ال؟
وأما لو فسرت )الفعلية( مبعنى فعلية البعث والزجر، وإن كان املبعوث 
إليه أي املتعلق استقباليًا، أو كان الوجوب نفسه استقباليًا، فإن كليهما ممكن 
ثبوتًا، ولكن هل تنفيه اآلية؟ الظاهر ال، إذا كانت للمكلف القدرة يف ظرف 
الواجب، وبعبارة أخرى: ما مل يؤت اهلل قدرته يف ظرف الواجبـ  أي يف ظرف 
الفعل ـ فإنه منفي باآلية الشريفة، دون ما مل يؤت قدرته يف ظرف الوجوب، إذ 
ليست القدرة شرطًا يف ظرفه؛ ملا هو احلق من حتقق الواجب املشروط، على ما 

ذهب إليه املشهور، وكون القيد للهيئة، كما هو ظاهر الرتكيب أيضًا. 

توضيحه:

أن البعث والزجر إمنا يكون للشيء على حسب ما بعث حنوه، أو  زجر 
عنه، فإن كان مطلقًا فمطلق، وإال فمقيد، وهما إضافيان كما ال خيفى، فلو بعثه 
حنو احلج أو الصالة معلقًا على االستطاعة أو الدلوك، كان البعث مشروطًا، 
لو قلنا بأن القيد )للهيئة(، أي كان الطلب معلقًا على حتقق الدلوك مثاًل فال 
وجوب إال بعد حتقق الشرط، فهو يوجد )البعث( لكن ال مطلق البعث، بل 
البعث املتحصص حبصة خاصة فيكون املنتزع من البعث وهو الوجوب، حصة 
خاصة منه، وهو الوجوب، يف ظرفه، وال يتوهم استلزامه انفكاك املعلول عن 

العلة، فإن املعلول هو حبسب علته، بل لو وجد قبل وقته للزم االنفكاك.
وأما لو قلنا بأن القيد )للمادة( ـ كما ذهب إليه الشيخ  ـ فالبعث فعلي 

مطلق، فالوجوب فعلي، واملبعوث إليه استقبالي.
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اخلاصة  الشروط   كالقدرة وبعض  العامة  الشروط  فإن حتقق  وعلى أي، 
على  )الوجوب(  حتقق  يف  شرطًا  ليس  ـ  العلم  بدون  ـ  والدلوك،  كاالستطاعة 

الثاني))(، وهو شرط على األول، فبمجرد حتققها، فإن الوجوب يتحقق

وإال  جديد،  لبعث  وال  جديد  إلنشاء  حاجة  بدون  باملكلف،  ويتعلق   
الحتاج املوىل إىل إنشاء جديد وبعث جديد، بعدد من تتجدد له القدرة بل وبعدد 

أزمان جتددها.
وبعبارة أخرى: املوىل )ينشأ( أواًل، وتتعلق إرادته وكراهته وبعثه وزجره ـ 
حني اإلنشاء أو بعده ـ باملأمور به، أي املتعلق بنحو القضية احلقيقية، حبيث كلما 

جتدد توفر الشروط يف مكلف، تعلق به )الوجوب(.
وذلك بعد الفراغ عن أنه ال ميكن ثبوتًا أن يبعث))( املكلف حنو غري املقدور، 
حتى يف ظرف الفعل، أي الواجب، ال جمرد أن ينشأ احلكم ويعتربه واجبًا عليه 
فإنه ممكن،  فقط))(  والوجوب،  اإلجياب  امتثاله يف ظرف  على  قدرته  مع عدم 
أو يزجره عنه يف وقته، بداعي أن  بالفعل حنو فعله يف ظرفه،  يبعثه  بأن  وذلك 

يفعله أو ينزجر عنه، وهو عامل بكونه غري قادر على امتثاله.
املقدور يف ظرف  بالفعل حنو غري  يبعثه  أن  أنه هل ميكن  الكالم حول  لكن 
الفعل، لكن ال بداعي فعله أو تركه)4( بل بداٍع آخر؟ كالتشديد على القادر، أو 
تكليفه بقضائه بنفس هذا األمر، أو تغرميه على عدم فعله ـ أي على قصوره))( 

))(  وهو ما لو قيل بأن القيد للمادة.
))(  أي بعثًا حقيقيًا.

))(  أي يف صورة عدم قدرته فعاًل، حني اإلجياب وإجياد االعتبار املعني وهو الوجوب، مع قدرته عليه 
يف ظرف الفعل والواجب.

)4(  لفرض عدم قدرته على فعله يف ظرفه، ولفرض كون تركه طلبًا للحاصل يف وقته.
))(  ولو تعسفًا؛ فإن الكالم يف االمكان، ال يف مقتضى العدل واحلكمة بل ميكن تصوير كونه )عداًل( فيما 

لو اعترب ذلك نوع عقوبة على عصيان آخر، فتأمل.
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ـ أو ما أشبه، فإنه قد يقال بإمكانه، لكنه يرد عليه أنه ليس بتكليف حقيقة، 
ـ  بل صورة تكليف، وال بعث أو زجر فيه حقيقًة، فهو كاألوامر االمتحانية 

فتأمل.
وعلى ذلك فإن اآلية أجنبية عن هذا الغرض؛ إذ هي تنفي التكليف، ال ما 

هو بصورته، ثم إن هذه الصور كلها، ليست من )ما آتى اهلل قدرته(.
وأما عدم اشرتاط )القدرة( يف الوجوب))( فإن مما يدل عليه مالحظة غرض 
املوىل؛ إذ ميكن أن ينشأ حكمًا ويوصله للمكلف ويعتربه واجبًا عليه؛ وإن مل 
يكن قادراً على أدائه، فعاًل))(، بداعي إلزامه بفعله يف وقته، من دون حاجة 
العتبار جديد وقد أشار اآلخوند  يف الكفاية، للفائدة األوىل بقوله: )كفى 
فائدة له، أنه يصري بعثًا فعليًا بعد حصول الشرط، بال حاجة إىل خطاب آخر، 
اخلطاب  مشول  )مع  وأضاف  اخلطاب(  من  متمكنًا  فعاًل  كان  ملا  لواله  حبيث 
كذلك لإلجياب فعاًل بالنسبة إىل الواجد للشرط، فيكون بعثًا فعليًا باإلضافة 

إليه وتقديريًا بالنسبة للفاقد له(.))(
وأضاف السيد الوالد : )إنه بعد ما لزم اإلنشاء يف وقت ما، مل يكن 

فرق بني التقديم والتأخري، فرتجيح الثاني على األول ترجيح بال مرجح(.)4(
وميكن إضافة فائدة أخرى هي )الرتشح(، أي لكي يرتشح الوجوب على 
املقدمات بالفعل، خاصة على القول بإمتناع الرتشح من املعدوم حااًل))( فيلجأ 
املوىل إلنشاء الوجوب حااًل لكي يرتشح منه على مقدماته فتكون ملزمة له، 
وإن أمكنت دعوى إمكان الرتشح من املوجود مستقباًل، على ما سبقه زمنًا؛ 
مستقبليًا،  وجوبًا  العقالء  حلاظ  كفاية  دعوى  أو  املؤونة،  خفيف  اعتبار  ألنه 

))(   فيمكن أن يكون القيد قيد املادة، ويكون الوجوب مطلقًا رغم عدم قدرته حينه.
))(  حني اإلنشاء واحلكم.

))(  الوصول إىل كفاية األصول: ج)، ص)).
)4(  املصدر.

))(  وهو )الوجوب( على القول بأنه استقبالي أيضًا.
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حلكمهم بوجوب اإلنبعاث حنو مقدماته حااًل، أو دعوى )اإلنبساط())(، فتأمل.
وأما إشكال عدم إمكان جدية إجيابه عليه لعدم إمكان بعثه وحتريكه، فجوابه: 
إن جدية كل شيء حبسبه، وحبسب ما يراد منه وما أنشأ ألجله، وقد أريد هنا 
فعله يف وقته، أو الرتشح، أو غري ذلك مما سبق، ثم إن االعتبار خفيف املؤونة، 

وهذا نوع اعتبار.
إىل حكم  التفت  إذا  املكلف  أن  )اعلم  الشيخ  ينفع يف حتليل كالم  ذكر  وما 
شرعي( فإن )املكلف( يراد به من توفرت فيه الشروط العامة للتكليف و)من أنشأ 

عليه احلكم(، من غري أن يريد )حق الطاعة الثبوتي( وال )اإلثباتي( ظاهرًا.
الظاهر  )الفعلية(؟  هو شرط  هل  لكن  )التنجز(،  فهو شرط  )التفت(  وأما 
العدم؛ بل هو أوىل من )الوصول( فإنه ليس شرط الفعلية، فإن )الفعلية( تتحقق 
باإلبالغ العام، وإن مل )يصل( خلصوص هذا املكلف؛ ولذا جند أنه جيب عليه 
القضاء للصلوات والصيام، ولو مل يعلم إال بعد حني، فكيف بـ)ما لو وصل( 

إليه لكنه )مل يلتفت(؟
هذا إن أريد بالوصول كونه يف متناول يده شخصًاـ  )وهو غري كونه يف معرض 
العموم مع تعسره أو تعذره عليه شخصًا(ـ  وإن مل يلتفت إليه، وإال كان هو املراد 

به.))(
وعلى أي فإنه ال يضر باستظهار العدم، دعوى احتادهما))( نعم، عليها)4(، 

ال أولوية، فتأمل.

)ما آتاها( أعم من الذات والفعل والتكليف

))(  ذكرنا بعض تفصيل ذلك يف )األوامر املولوية واإلرشادية(.
))(  أي كان املراد من )الوصول( معنى يتضمن )االلتفات(.

))(  أي )اإللتفات( مع )الوصول إليه(.
)4(  أي دعوى اإلحتاد.
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)الذات(  يشمل   ،﴾ ژڑ   ﴿ژ   يف  املوصولة  )ما(  إن  يقال:  قد  أنه  ثم 
و)الفعل( و)التكليف(، واملراد بها )شيئًا( وهو )اجلامع(:

أ- فـ)الذات( كاملال، وهو مورد اآلية الشريفة إذ قال تعاىل ﴿ڃ  ڃ  
ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک    ﴾))) فـ)ال يكلف اهلل نفسًا إال ما آتاها( على هذا يعين: 
يتعلق  )التكليف( ال  أن  آتاها، وحيث  )مااًل(  أي كلفها  آتاها،  )مااًل())(  إال 
بالذات حقيقة، أريد به أقرب اجملازات، وهو الفعل املناسب له، وهو اإلنفاق، 
فيوجد ههنا جماز يف احلذف أو اإلسناد؛ إذ املعنى إذا كان: )ال يكلف اهلل نفسًا 
شيئًاـ  وهو املفعول الثاني املقدرـ  إال شيئًا أي )مااًل( آتاها، فيكلفه »إنفاق« ذلك 
املال(، فاجملاز يف احلذف، وبعبارة أخرى: أي )إال إنفاق ما آتاها(، وإال فاجملاز 

يف اإلسناد إذ أسند التكليف للمال أو الشيء، وهو مسند يف حقيقته لإلنفاق.
نعم حيتمل كون املفعول الثاني املقدر هو )فعاًل( أي ال يكلف اهلل نفسًا 
آتاها، فال جماز يف تعلق )يكلف(  آتاها، أي إال فعاًل  فعاًل أي بفعل، إال ما 
يف  احلذف  يف  فاجملاز  قدرته(  )آتاها  هو  عندئٍذ  )آتاها(  من  املراد  نعم  بـ)ما(، 

)آتاها(، ال )يكلف(، فتأمل.
وكامللكية  والوالية،  كالقضاوة  الوضعية(  )األحكام  الذات  قبيل  ومن 
فـ) ال  البحث،  إليه يف هذا  أشرنا  تكاليف، كما  بناء على كونها  والزوجية، 
ـ آتاها( واملعنى أنه لو آتاك  ـ أي ملكية أو قضاوة مثاًل  يكلف اهلل نفسًا إال ما 
اهلل ملكية، فقد كلّفك رعايتها والقيام بشؤونها، دون ما لو مل يؤتك، وكذا 
الثالث،  القسم  يف  إدراجها  وميكن  وهكذا،  حقها  أداء  يكلفك  القضاوة: 

بإرجاعه ألسبابها.

))(  الطالق: 7.
))(  أو أي رزق آخر، فيشمل )األعيان( و)العلم( و)ماء الوجه( وغريها.
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ب- و)الفعل( كـ)الصالة(، والتكليف وإن تعلق بالفعل أواًل وبالذات، 
إال أن ﴿ژ  ژڑ  ﴾ ال يراد به الفعل نفسه، بل القدرة عليه؛ إذ ال معنى لـ:ال 
يكلف اهلل نفسًا بفعل إال فعاًل أعطاه اهلل عبده، إال بعوده إىل: إال فعاًل أعطاه 

اهلل القدرة عليه.
ج- و )التكليف( ـ وهو فعل اهلل ـ أي ال يكلف اهلل نفسًا تكليفًا، إال تكليفًا 
آتاه اهلل، وهو مبعنى قدرته أيضًا، أي: إال تكليفًا ـ كالتكليف بالصالة ـ آتاه اهلل 

القدرة عليه.
فعلى األخريين، البد من تقدير )القدرة( يف ﴿ژ﴾.

وبناء على أن املوصول يراد به )التكليف( ـ وهو القسم الثالث ـ فإن متعلقه 
هو )- )الفعل(، أي إال تكليفًا بفعل آتاه اهلل قدرته، أي إال تكليفًا آتاه اهلل القدرة 
على فعله أو امتثاله، أي إال تكليفًا آتاه اهلل ذلك التكليف أي القدرة على فعله، 
القدرة على  آتاه اهلل قدرته، أي  )املوضوع())) أي إال تكليفًا متعلقًا مبال  أو   -2

إنفاقه والتصرف فيه.
أو  الطاقة())(  من  أعطاها  ما  بقدر  )إال  املعنى:  يكون  أن  كما حيتمل  د- 
)القدرة(، فـ)ما( يراد به )القدرة( ـ وهي ليست فعاًل بل قوة ـ ومع ذلك البد من 
تقدير )بقدر( أو شبهه، ويكون املفعول الثاني لـ)يكلف( هو )تكليف(، أي ال 

يكلف اهلل نفسًا تكليفًا إال بقدر القدرة اليت آتاها.
لكن الظاهر أن هذا املعنى ليس يف عرض املعاني السابقة، بل جيتمع معها 

بأمجعها.))(

))(  أريد به )املال( مثاًل.
))(  كما يف جممع البيان، وقال الوالد يف التبيني )إال بقدر ما آتاها، أعطاها(.

))(  فيصح إرادة: ال يكلف اهلل نفسًا بذات أو فعل أو تكليف إال بقدر ما آتاها اهلل من القدرة أو الطاقة 
على تلك الذات أو ذلك الفعل أو التكليف.
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وقد يقال: إن االحتمال األول هو األقرب للمتفاهم عرفًا، خاصة بقرينة 
سبق ﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾. وظهور وحدة املراد من )ما آتاه 

اهلل( و)ما آتاها( يف اجلملتني من اآلية الشريفة.
ولعل مما يشهد لالحتمال األول ما رواه يف الكايف عن أبي بصري، ويف 

الفقيه عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اهلل  يف قوله عز وجل ﴿چ  چ  
يقيم ظهرها مع  ما  أنفق عليها  )إن   : قال  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾ 
الكسوة وإال فرق بينهما())( حيث أن ظاهره تفسري ﴿ڇ  ڍ  ڍ﴾ بـ)ما يقيم 

ظهرها مع الكسوة( الظاهر وحدته مع ﴿  ڈ      ژ  ژ﴾ هذا.
لكن لعل مما يضعف هذا اإلحتمال، كون متعلق )فلينفق( هو )مما آتاه( 

ومتعلق )يكلف( هو )ما آتاها( بـ)من( التبعيضية يف األول دون الثاني، 
وهو مما يرجح املعنى الذي ذكره يف جممع البيان، فتأمل))(، وعلى أي فإنهما 
ـ وهو  املعنى األوسط  ثم  باجلمع))(، كما سيأتي.  نقل  إن مل  املعاني،  أرجح 
ال  الفعل  هو  حقيقة  التكليف  متعلق  ألن  نظراً  يرجح  ولعله  ـ  بالفعل  تعلقه 
غري، وأما )التكليف( فهو مفعول مطلق يف )ال يكلف اهلل نفسًا تكليفًا( وليس 
 مفعواًل به، وفيه أنه على )الثالث( مفعول به، وتقدر الباء)4(، وميكن اجلمع))( 

ج)،  الفقيه:  حيضره  ال  ومن  ح7،  الزوج،  على  املرأة  حق  باب  ص)))،  ج)،  الكايف:    )((
ص)44، ح0))4.

))(  من وجوه التأمل أن املعنى الذي ذكره ال يتنافى مع أي من الثالثة األخرى؛ ألنه ليس يف عرضها 
كما سبق.

))(  كما سيأتي بعد قليل إن شاء اهلل تعاىل.
)4(  أي ال يكلف اهلل نفسًا بتكليف.

))(  أي بني املفعول املطلق ووجود متعلِّق بـ)يكلف( أيضًا بأن يكون املراد )ال يكلف اهلل نفسًا تكليفًا 
بفعل(.
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خلصوصية يف هذه املادة))( فتأمل، والبحث حباجة إىل تأمل أكثر، واهلل العامل.

هل يشمل )ما آتاها( العلم والقدرة؟
وهل يراد بـ﴿ژ  ژڑ  ﴾ خصوص )القدرة( أو )الطاقة(ـ  كما سبقـ  فيختص 
باملرحلة الثالثة، لتكون اآلية من األدلة على إحدى الشرائط العامة للتكليف، أو 
يشمل مثل )العلم( ليشمل اخلامسة أيضًا، فيكون املعنى )إال ما آتاها اهلل القدرة 
الرفع؟  إىل حديث  إضافة  أيضًا،  الرباءة  أدلة  من  اآلية  لتكون  به(  والعلم  عليه 
وعلى ذلك، فإن اآلية الشريفة، تشمل عامل )الثبوت( وعامل )اإلثبات(، مع 
اختالف )املرفوع( يف الصورتني؛ فإنه يف )القدرة(، )احلكم( مبرتبة )فعليته( أو 
)وإنشائه( أيضًا، ويف )العلم(، )احلكم( مبرتبة تنجزه فقط، واحلاصل أن )إال ما 

آتاها( ـ على التعميم ـ: يشمل )ما آتاها قدرته( فرياد بعقد 
فال  ثبوتًا،  يكلف  أي ال  قدرته،  يؤِت  ما مل  اهلل  يكلف  منه: ال  السلب 

حكم فعلي وال حكم إنشائي.
كما يشمل )إال ما آتاها علمه( فرياد بعقد السلب منه: ال يكلف اهلل ما مل 

يؤِت علمه، أي ال يكلف إثباتًا، فال حكم تنجيزي.
﴿چ  چ  ڇ   لسبق  نظراً  السعة))(؛  أو  بالقدرة  باالختصاص  يقال:  قد 
بعض  قال  ولذا  السعة  أو  القدرة  يف  ظاهر  فالسياق  ڍ﴾  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
الطاقة())( و)أي ال يكلف اهلل نفسًا إال بقدر  املفسرين )إال بقدر ما أعطاها من 

إذ ختتلف عن )ضرب( و)صرَّف( يف إمكان كون مصدر )كلف( مفعواًل به، دونهما، ال بكونه     )((
متعديًا ملفعولني، دونهما.

))(  ولعل األظهر االختصاص بـ)السعة( بدليل سبق )لينفق ذو سعة..( و)ومن قِدر عليه( فالظاهر )إال 
ما آتاها سعته(، وعلى أي فإنه على هذا رفع ثبوتي.

))(  جممع البيان: ج0)، ص48.
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ما أعطاها من القدرة())(، وقد سبق أن املراد بـ)ما( املوصولة لو كان أي من 
)الذات( أو )الفعل( أو )التكليف(، فإن الظاهر تقدير )القدرة(.

نعم قد يقال بالشمول للعلم أيضًا؛ لإلطالق، ثم الشمول للعلم أظهر 
بناء على أن املراد بـ)ما( التكليف؛ نظراً ألن )إيتاء التكليف( يف ﴿ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ   ڈ      ژ  ژ﴾ يعين إال تكليفًا آتاه العلم به والقدرة عليه.

بل قد يقال يف هذا))( باالختصاص بالعلم؛ ألن معناها على هذا هو عرفًا 
مبعنى إيصاله للمكلف؛ ألن إيتاء التكليف يعين )إيصال التكليف(. وفيه: أنه على 

فرض فهم العرف من شبه اجلملة ذلك، أنه خالف ظاهر اجلملة واآلية ﴿ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ﴾؛ إذ سيكون املعنى )ال يكلف اهلل نفسًا إال تكليفًا أوصلها إليه( 
وهو َدورّي، إال لو أريد بـ)ال يكلف( مرتبة التنجز، فإنه املوقوف على الوصول، 

وذلك خالف ظاهر اآلية.
ألنه  عليه؛  السياقي  غري  وترجيح  الظهورين))(  تعارض  إىل  يصار  وقد 
أضعف الظهورات، وشبه اجلملة ظهورها لفظي، وفيه: أن ذلك الظهور مل 
يكن مستنداً للسياق فقط، بل هو ظهور املوصول)4( ومجلة )ال يكلف اهلل نفسًا 
إال ما آتاها( يف املعنى األول))( ثم الرابع))( ثم الثانيـ  كما سبقـ  نعم سبُق )ومن 

قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهلل( يعّد مؤيدًا.
أو يقال: بالعموم للقدرة والعلم؛ نظراً لعموم املتعلق؛ فإن ﴿ ژ  ژڑ  ﴾ 

))(  تفسري امليزان: ج9)، ص)8).
))(  أي يف )التكليف(.

))(  ظهور السياق وظهور )إيتاء التكليف( وهي شبه مجلة.
)4(  وهو )ما( يف )ما آتاها(.

))(  وهو ما ذكر من إرادة )الذات( من املوصول.
))(  وهو ما ذهب إليه صاحب جممع البيان.
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يشمل الذات والفعل، فرياد بـ﴿ ژ  ژڑ  ﴾ فيهما))(: القدرة، ويشمل )التكليف( 
فرياد بـ﴿ ژ  ژڑ  ﴾ فيه))(: العلم أي وصوله له، إضافة للقدرة أو بدونها. وفيه 
ما ال خيفى من التكلف وعدم االتساق، إضافة إىل ما قد سبق من )األظهر( من 

االحتماالت األربعة سابقًا.
ولعل األظهر القول بالعموم للقدرة والعلم، ومشول )ما( للذات والفعل 
إذ  لذلك؛  الرابع)4(  املعنى  معارضة  غري  من  كلها))(  بها  وتعلقهما  والتكليف، 
عليه أيضًا يصح التعميم، بأن يقال: ال يكلف اهلل نفسًا بذات أو فعل أو تكليف 
إال بقدر ما آتاه اهلل من القدرة عليه، والعلم به، لكن الظاهر أن )بقدر( أنسب 

بالقدرة منه بالعلم، بل ظاهره هو القدرة، فتأمل.

)القدرة( شرط الهيئة والوجوب أم المادة والواجب؟
أو ﴿ٿ  ٿ    ﴾ ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ   تعاىل  قوله  من  يفهم  هل 
ٿ  ٿ         ٹٹ﴾ إن )أصل التكليف والبعث منوط بالقدرة(؟ كما هو مذهب 
املريزا النائيين؟ على ما نقل عنه أجود التقريرات، وليست )القدرة شرطًا 
يف مقام االمتثال فقط(، دون مقام أصل التكليف كما ذهب إليه بعض آخر؛ 
وذلك بدعوى أن )تكليف غري القادر فعاًل(، قبيح ولغو، وإن كان قادراً 

يف ظرف الفعل والواجب.
بل قد يقال بعدم إمكان تكليفه بالفعل ـ بداعي اجلد ـ من امللتفت إىل عدم 

))(  أي يف )الذات( و)القدرة(.
))(  أي يف )التلكيف(.

))(  أي تعلق العلم والقدرة، بالذات والفعل والتكليف، فاحلاالت والصور ستة.
)4(  املذكور يف )د( وهو )إال بقدر ما أعطاها من القدرة أو الطاقة(.
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قدرة املكلف حينه))( وإن كان قادراً يف ظرفه؛ وذلك للزوم إنفكاك الطلب عن 
املطلوب والبعث عن املبعوث إليه، وعلى هذا فاملراد باآلية ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ      ژ  ژ﴾ قدرته يف حني التكليف.

والجواب: أما عن اإلمكان، فإنه ال شك يف إمكانه؛ والوقوع بل كثرته 
أدّل دليل عليه، وعليه بناء العقالء وسريتهم، وأما )اللغوية( فقد سبق اجلواب 
يكن  )الطلب( مل  املتحتم ألن  هو  بل  به؛  بأس  فال  اإلنفكاك  وأما  عنها))(، 
للزم ختلف  ينفك  لو مل  بل  املستقبلي،  بالشيء يف ظرفه  بل  باملطلق،  متعلقًا 
عن  )أصله(،  كتخلف  املعلول(  وجود  )حنو  ختلف  فإن  العلة؛  عن  املعلول 
أصل  يف  كتبعيته  به،  تعلقها  لنحِو  خصوصياته  يف  لتبعيته  ممكن،  غري  العلة، 

الوجود.
كذا  زمن  يف  كذا  فعل  حنو  فعاًل  ويبعث  حااًل  )يطلب  أن  له  أن  والحاصل 
القادم( فيكون الوجوب حاليًا والواجب استقباليًا، وال ميكن غريه مع فرض 
ذلك االعتبار واإلنشاء، كما له أن يعلق أصل الطلب والبعث على حتقق الزمن 

القادم، ليكون الوجوب كالواجب، استقباليًا.
وأما اآلية الشريفة، فهي، إلطالقها، شاملة للصورتني))( بعد الصريورة 

لإلمكان ثبوتًا.
وبعبارة أخرى: املفهوم عرفًا ـ ودقة ـ هو أن عقد اإلجياب فيها يعين: ما 
آتاها قدرته، أي القدرة على امتثاله يف ظرفه، فإنه تعاىل يكلف النفس به، وهو 

شامل للتكليف احلالي، وإن كان املكلف به والقدرة عليه، مستقبليًا.

وبعبارة أخرى: ال يكلف اهلل نفسًا إال ما آتاها، يراد به )كلما آتاها القدرة 

))(  أي حني التكليف.
))(  إذ ذكرنا فوائد عديدة لكون الوجوب فعليًا، وإن كان الواجب استقباليًا.

))(  أي صورة القدرة، حني التكليف، وعدمها، بعد أن يكون قادراً حني اإلمتثال والفعل.
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عليه يف ظرف الفعل، أي الظرف الذي طلب املوىل أداءه فيه، فإن اهلل يكلفه(، 
يف  أم  االستقبالي(  والواجب  الفعلي  الوجوب  )بنحو  اآلن  من  يكلفه  هل  لكن 
ظرفه سيكلفه؟))( ظاهر اآلية أعم، ال أقل من كونها ساكتة، وال ظهور هلا يف 
نفي إمكان أو وقوع التكليف حااًل عما يقدر عليه استقبااًل؛ لعدم القدرة عليه 

حااًل.
بل لو سلم ظهورها يف نفي التكليف حااًل))(، فإنها تنفي وقوع التكليف ال 
إمكانه، فالقدرة شرط فعليته ووقوعه، فبدونها ال فعلية، وإن أمكن تكليف غري 
القادر إال يف ظرف االمتثال))(، إال أن يوجه بإرادة نفي )اإلمكان الوقوعي( ألن 

ذلك ليس من احلكمة. وفيه ما سبق من وجهها.

النسبة بين )الوسع( و )ما آتاها(
قال تعاىل ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژڑ ﴾)))، وقال جل امسه ﴿ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ      ٹٹ ﴾.))) 
الظاهر: أن )الوسع( أضيق دائرة من ﴿ ژ  ژ﴾ وأخص بناء على إرادة 
املرء وال يكون معه يف  ما يسع  )الوسع( هو:  فإن  القدرة من ﴿ ژ  ژ﴾)))؛ 

ضيق وإن أمكنه فعله معه.))) 

))(  فالوجوب والواجب استقباليان.
))(  بأن يكون املراد منها: ما مل ُيؤِت قدرته يف ظرف االمتثال، وما مل ُيؤِت قدرته يف ظرف إرادة االعتبار 
واإلجياب، أو نقول: ما آتى اهلل قدرته يف كال الظرفني، يكلف به وإال ـ بأن انتفت إحدى القدرتني ـ فال.
))(  أي بأن يكون التكليف والبعث فعليًا لغري القادر فعاًل مع كونه قادراً على األداء يف ظرفه املطلوب 

منه، واحلاصل أنه املقدور عليه حينذاك على الفرض.
)4(  الطالق: 7.

))(  األنعام: ))).
))(  أي )ما آتاها قدرته(، دون ما لو أريد منها )الوسع( أي )ما آتاها وسعه( فإنهما تتطابقان عندئٍذ.

)7(  أي مع الضيق.
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واحلاصل: أن )ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها( يفيد فائدة إضافية، فإن 
)إال ما آتاها( ظاهره صحة بل ووقوع التكليف مبطلق ما آتاه اهلل القدرة عليه، 
األعم مما جيعله يف ضيق أو ال، لكن )إال وسعها( خيصص التكليف باملوسع 
على العبد فيه، فما يكون العبد منه ـ أي من تكليفه ـ يف ضيق، فإنه مما آتاه اهلل 
قدرته رغم ضيقه، لكنه مل يضيق عليه؛ آلية )إال وسعها( وألدلة رفع )التسعة( 

البقرة: ﴿ې  ې  ې  ى    ى  ائ   اآلية يف آخر سورة  ببعضها يف  املصرح 
ائەئ﴾))) مع إمكان املؤاخذة عليها، يف اجلملة، ال ألن ما باالختيار ال ينايف 
االختيار، ألن))( مثل ذلك ليس مرفوعًا اآلن أيضًا، بل إلمكان املؤاخذة لو مل 
جيهد نفسه ويوقعها يف العسر واحلرج، بل يف أشدهما، كي ال ينسى أو خيطأ، 

فرفع ذلك كي ال يكون يف ضيق، ويكون يف دائرة ﴿ٹ﴾. 
كما أن مثل )ما اضطروا إليه( مما قد أوتي قدرته، قد رفع حكُمُه توسعًة، 
كي ال يكون يف ضيق، ثم رفع التعويض عنه ـ بقضاء أو بدل أو كفار أو ما أشبه 

ـ توسعة أخرى ـ يف اجلملة ـ.
واحلاصل: أن ﴿ٿ      ٹ﴾ يفيد رفع التكليف يف صورة االضطرار 

والنسيان واخلطأ ـ مما كان ميكنه جتنبه ولو بعسر وحرج ـ رغم مشول ﴿ ڈ   ژ  
ژڑ ﴾ له.

ثم إن قوله تعاىل ﴿ٿ      ٹ﴾ )كما حيتمل( إرادة: أنه بعد الفراغ))( 
عن )كون القدرة شرطًا يف أصل التكليف( إمكانًا أو وقوعًا، حسب آية 
﴿ ڈ   ژ  ژڑ ﴾، يقول تعاىل ـ حسب آية ﴿ ڈ   ژ  ژڑ ﴾ـ: أنه ال يكلف نفسًا ـ 

)يف مرحلة 

))(  البقرة: )8).
))(  تعليل للنفي.

))(  أي خارجًا، ال أنه املستفاد من نفس اآلية، بل هي مبنية عليه.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

(98

الوقوع املندرج يف دائرة االمكان، دون ما ال ميكن))((ـ  إال يف حدود السعة، 
وإن أمكنه أن يكلف يف حدود الضيق أيضًا ـ وكالهما يف دائرة االمكان، أي بعد 
الفراغ ـ حسب الفرض هذا ـ عن كونه قادراً حني البعث إضافة إىل قدرته حني 

االمتثال ـ.
)حيتمل( أنه: بعد الفراغ عن )عدم كون القدرة شرطًا يف التكليف( ـ بل 
يف االمتثال فحسب ـ فإن اهلل ـ مع ذلك ـ ال يكلف ـ )يف مرحلة الوقوع املندرج يف 
دائرة االمكان بقسميه))(( ـ إال يف حدود السعة، نعم على الثاني، فإن دائرة )إال 

وسعها( أوسع.))(
وبذلك ظهر أنه لو قيل بداللة ﴿   ڈ   ژ  ژ﴾ على نفي االمكان، مبعنى 
)ال ميكن أن يكلف اهلل نفسًا إال ما آتاها( ملا دل ﴿ٿ      ٹ﴾ على ذلك أيضًا؛ 
ألنه غري مراد قطعًا؛ إذ التكليف بغري الوسع، ممكن قطعًا)4(، إال بلحاظ اللطف 

واحلكمة، وهو خارج عن حمل الكالم؛ فإنه يف اإلمكان الذاتي، ال 
الوقوعي، إضافة إىل التكليف مبا يوجب )الضيق( قد يكون )لطفًا( موافقًا 

لـ)احلكمة( فتأمل.

التكليف بما دون )الوسع(
بل قد يظهر من حديث اإلمام الصادق عليه سالم اهلل إن )التكليف( هو مبا 
 دون )الوسع(، ففي التوحيد عن اإلمام الصادق عليه سالم اهلل: )ما ُأِمر العباد 

))(  وهو التكليف لغري القادر بالفعل وإن كان قادراً يف ظرف األداء.
))(  أي ما كان وجوبه والواجب استقباليني، وما كان وجوبه حاليًا والواجب استقباليًا.

))(  إذ تكليف اهلل للعبد، سيكون عندئٍذ يف حدود الوسع، أعم مما كان الوجوب فعليًا والواجب استقباليًا 
ومما لو كانا استقباليني، أما على )األول( فسيكون خاصًا بالصورة الثانية؛ لعدم إمكان األوىل.

)4(  وإن مل ميكن التكليف بغري )ما آتاها قدرته(.
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إال دون سعتهم، وكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له، ما ال يتسعون 
له فهو موضوع عنهم، لكن الناس ال خري فيهم(.))(

فإن هنالك )ضيقًا( و )سعة(، وتوجد يف داخل هاتني الدائرتني، مراتب 
منهما، ومثال )ما اضطروا إليه( السابق يصلح شاهداً لذلك))(، فإنه مل يقل 
صلوات اهلل عليه )ما أمر العباد إال بسعتهم( أو )إال مبا يسعهم( بل قال صلوات 
اهلل عليه )إال دون سعتهم(، وذلك))( من مصاديق )متسعون له( فال يتوهم نفيه 

له، أو محله عليه)4(، فتأمل.
و)ال خري فيهم( ألنهم مل يطيعوا اهلل ومل يلتزموا بالتكليف، رغم سهولته 

وإنه )دون سعتهم(.
وقال أمري املؤمنني عليه صلوات اهلل )واعلموا أن ما كلفتم به يسري، وأن 
ثوابه كثري())(، وكونه )يسريًا( يراد به )كمًا( بالكم املتصل غري القاّر، واملنفصل؛ 
فإنه كذلك عدداً وزمنًا، و )كيفًا( فإنه ليس بالعسري، ولعل منصرف )يسري( هو 

للكيف، لكن الظاهر أنه أعم عرفًا.

وجوه وصف التكاليف بـ)اليسيرة(
ثوابها  بلحاظ نسبتها إىل  بـ)اليسر( ال  التكاليف  ووصفه صلوات اهلل عليه   
التكاليف  العباد فقط؛ فإن  فقط، وال بلحاظ نسبتها إىل عظيم حق اهلل على 
وكذا  اليسري،  من  أيسر  تعد  العظيم،  أجرها  بلحاظ  فإنها  شاقة  كانت   مهما 

))(  نقاًل عن الصايف: ج)، ص9))، ذيل آية )8) من سورة البقرة.
العسر  االضطرار، وكذا  مطلق  رفع  بل  فقط،  الشديد  أو  الشديد جداً  االضطرار  يرفع  فإنه مل    )((

واحلرج.
))(  أي )ما هو دون السعة(.

)4(  أي نفي )متسعون له( لـ)دون السعة( أو يقال ال نفي، بل )دون السعة( حيمل على )متسعون له( 
بإرادة ما هو يف دائرة السعة، منه، )أي من دون السعة( ال األقل من السعة.

))(  نهج البالغة: ج)، ص80.
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بلحاظ أن اهلل وهب كل شيء لعباده ولو كلفهم عبادته ليل ـ نهار طوال العمر، 
ما أدوا عشر معشار حقه فـ)تكاليفه( بهذا اللحاظ يسرية جدًا، بل بلحاظ نسبتها 

لتكاليف األمم السابقة أيضًا.
بل نقول: )يسرية( ملن أدرك لذتها، بل هي يف حد ذاتها يسرية مطلقًا))(، 

فهذه وجوه أربعة، بل مخسة.))(
وقال صلوات اهلل عليه: »كلف يسرياً ومل يكلف عسريًا«.))(

وقال سالم اهلل عليه: »فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفَّنا، ومتى أخذه منا 
وضع تكليفه عنا«)4(، فـ)التكليف( فرع )امللك( ثم )التمليك(؛ فإنه من حقوق 

مالك الشيء، ومالك متليكه.
فحيث إنه تعاىل )مّلكنا( قوانا وأفعالنا وتصرفاتنا من قبض وبسط، ومسع 
وبصر، وأكل وشرب، وغريها، )كّلفنا( بأن أوجب علينا أفعااًل وحّرم أخرى، 

ولو مل تكن مقدورة لنا ـ أي مملوكة لنا أي مبلكنا ـ ملا صح التكليف.
إليه  كتبها  اهلل،  عليهما سالم  علي  بن  احلسن  اإلمام  لولده  له  ومن وصية 
حباِضرين، عند انصرافه من صفني: )ودع القول فيما ال تعرف، واخلطاب فيما 

مل تكلف(.))(
وللتدبر يف هذه الروايات، جمال واسع.

من شرائط التكليف، )اإللتفات( و)االحتمال(

))(  ملن أدرك لذتها وفائدتها، ولغريه.
))(  فإن )مطلقًا( إشارة ليسرها يف حّد ذاتها مع قطع النظر عن االعتبارات األربعة السابقة أي )بالنسبة 
حلق اهلل، والثواب، وتكاليف األمم السابقة، وبالنسبة ملن أدرك لذتها( وذلك كبطل حيمل حجراً وزنه 

كليو واحداً وَمَثل التكاليف بالنسبة للناس، كذلك، ولو يف اجلملة.
))(  نهج البالغة: ج4، ص7)، قصار احلكم 78.

)4(  نهج البالغة: ج4، ص)9، قصار احلكم 404.
))(  نهج البالغة: ج)، ص9).
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لقد ذكر الشيخ  من شرائط التكليف: )االلتفات(، فهل هو الشرط 
الوحيد؟ أم هناك شروط أخرى، مثل )احتمال التكليف( كما ذكره السيد العم 
بقوله: )جيب على كل مكلف مجع شرائط صحة التكليف )الشرعية( 
التكليف،  واحتمال  وااللتفات،  العقل،  من  و)العقلية(  وغريه،  البلوغ  من 
قيد )االحتمال(  قيد )االلتفات( ال يغين عن  وغري ذلك())(، مع وضوح أن 
للحاالت  مقسمًا،  كونه  يعقل  فال  التكليف،  بعدم  قاطع  لكنه  يلتفت  قد  إذ 

الثالثة، فتأمل.))( 
نعم املراد بـ)االحتمال( االحتمال بنحو )الالبشرط( ليجتمع مع )القطع(؛ 
املراد  أو  ال(،  )بشرط  هو  الذي  له  العريف  املعنى  وليس  له،  متضمن  فإنه 
)االحتمال البدوي( الذي ال ينايف استقرار حالته النفسية بعده، على القطع أو 

الظن أو الشك، ولذا قال )فإما أن حيصل له..(.
ال يقال: احتمال التكليف، كـ)البلوغ( و)العقل(، متضمن يف )مكّلف(؛ 

فإنه املأخوذ يف عنوان الكالم )أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي(.
إذ يقال: الشروط قسمان:

وهذا  كالعقل،  وذلك  يكلف،  لكي  عدمها،  مع  للعبد(،  شأنية  ال  )ما 
متضمن يف )مكلف(، إذ لوالها، مل يكن مكلفًا))(، و)ما له شأنية قريبة( مع 
عدمها، إال أنه ال يتوجه إليه التكليف الفعلي أو املنجز بدونها، وهذا مشرتك 
بني )غري امللتفت( و)غري احملتمل(، ولذلك فسر املريزا الشريازي )املكلف( يف 
ليس  املكلف  من    و)مراده  اخلطاب(  لشرائط  بـ)اجلامع    الشيخ  كالم 

الذي تنجز عليه اخلطاب؛ المتناع كونه مقسمًا بني امللتفت وغريه(.)4(

))(  بيان الفقه يف شرح العروة الوثقى: االجتهاد والتقليد، ج)، ص8).
))(  إذ كون بعض )من التفت( قاطعًا، ال يضر بكون )امللتفت( مقسمًا للحاالت الثالثة.

))(  ال فعاًل وال شأنًا.
)4(  تقريرات اجملدد الشريازي للروزدري: ج)، ص))).
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ال يقال: إن غري امللتفت وغري احملتمل، ليس جامعًا لشرائط اخلطاب، وال 
يصح خطابه؛ للغويته؛ إذ جياب: أنه شأنًا جامع هلا، وهي املراد ـ أي الشأنية 

هي املراد ـ أما من ال عقل له فال شأنية له.
والعراقي  القلم())(،  عليه  وضع  الذي  بـ)البالغ  أيضًا  اآلخوند  عرب  ولذلك 
كليهما  احملتمل  وغري  امللتفت  غري  فإن  التكليف())(  قلم  عليه  وضع  من  بـ)كل 
التكليف(، كما أن  أو )قلم  القلم(  )جامع لشرائط اخلطاب( وقد )وضع عليه 

كليهما مل يتنجز عليه اخلطاب.))( عكس غري )العاقل( أو غري البالغ. 
فإن  البالغ،  العاقل  أما  لتكليفه،  مقتضي  ال  مثاًل  العاقل  غري  أن  والسر 
املقتضي فيه موجود، و)االحتمال وااللتفات( شرطا التنجز، ولذا لو مل حيتمل 

أو يلتفت، كان معذورًا.)4(
بل قد يقال أن قيد )إذا التفت( ال داعي له ألنه متضمن يف )املكلَّف(؛ فإن 
ظاهره الفعلية ال الشأنية.))( فاألوىل القول )إن املكلف إما أن حيصل له القطع أو 

الظن أو الشك(.
وكذا  يتنجز(  وبـ)االلتفات  )التنجز(،  ال  )الفعلية(  ظاهره  يقال  أن  إال 

بـ)االحتمال(؛ ولذا فإن عليه )القضاء( لو مل يكن ملتفتًا أو حمتماًل حينها.

))(  الكفاية أول املقصد السادس.
))(  مقاالت األصول: مطلع حبث القطع، ج)، ص0).

))(  فيما لو مل يكن مقصراً يف املقدمات؛ وإال فإن ما باالختيار ال ينايف االختيار.
)4(  إال لو كان مقصراً كما سبق.

))(  فتأمل.
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املبادئ التصورية لعلم األصول.
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احلجة على احلكم الفقهي واحلجة على احلكم األصولي

)الحكم( أعم من الحكم )الفقهي( و)األصولي(
قال الشيخ : )اعلم أن املكلف إذا إلتفت إىل حكم شرعي..(.

الذي  هو  ذلك  أو  و)األصولي(،  )الفرعي(  من  األعم  إرادة  والظاهر 
االستصحاب  حبجية  األصولي  للحكم  شامل  الشرعي(  )احلكم  إذ  ينبغي؛ 
وخرب الواحد، مثاًل، كشموله للفرعي بوجوب الصوم واستحباب صالة الليل 
مثاًل؛ كما أن املكلف لو التفت إىل )حجية( االستصحاب، أو خرب الواحد، 
أو ظواهر الكتاب، أو قواعد التعادل والرتجيح، فإما أن حيصل له بها العلم أو 
الظن أو الشك، فهي مورد للحاالت الثالثة. كما لو التفت إىل وجوب شيء 

أو حرمته، أو اشرتاط شيء أو جزئيته.
وال خيفى أن )حجيتها( حكم شرعي إذا فسرت احلجية بـ)لزوم اإلتباع(، 
)صحة  أو  الكشف(،  )متممية  أو  واملعذرية(،  بـ)املنجزية  فسرت  لو  وكذا 
االحتجاج(،  إذ قد يقال بأنها أحكام شرعية، بناء على تفسري )احلكم( باألعم 
من اإللزام وأنه )مطلق االعتبار الشرعي( تكليفيًا كان أم وضعيًا، ولذا مشل 
مثل امللكية والزوجية والوالية والقضاوة، ومثل اجلزئية والشرطية واملانعية؛ 
إذ قد )اعترب( الشارع االستصحاب مثاًل منجزاً موجبًا الستحقاق العقاب، أو 
العبد  للموىل على  االحتجاج  به  مما يصح  اعتربه  أو  للكاشفية،  متممًا  اعتربه 
وعن  عنه  املعاني،  بتلك  سلبها  للشارع  ميكن  أنه  عليه:  ويدل  وبالعكس، 

نظائره.))(
بل حتى لو أخذت احلجية مبعنى )األوسط يف القياس( فإن اعتبار الشارع 
لصحة وقوع الشهرة أو خرب الواحد، أوسط يف القياس إلثبات أحكامه، حكم 

شرعي.

))(  أي سلب احلجية مبعانيها الثالثة: املنجزية ومتممية الكاشفية وصحة االحتجاج.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

(08

بل إننا لسنا حباجة إىل إثبات كون )حجيتها( حكمًا شرعيًا، إذ يكفي كونها 
حججًا على احلكم الشرعي، فيقال: )إن املكلف لو التفت إىل حكم شرعي أو 

إىل حجة عليه فإما ...(.
والحاصل: أن )الدليل الشرعي( قد يكون على احلكم الفرعي، وقد يكون 

على احلكم األصولي))(، وهو قد يكون قطعيًا أو ظنيًا بالظن املعترب أو بغريه.

الحجة على )الحكم( والحجة على )الحجة(
وبعبارة أخرى: ههنا مسألتان: 

األولى: هل خرب الواحد ـ مثاًل ـ حجة إلثبات احلكم الكذائي؟ أي هل هو 
حجة إلثبات املسألة الفقهية؟

احلكم  على  الكذائي  الدليل  حجية  إلثبات  حجة  الواحد  خرب  هل  الثانية: 
أخبار اآلحاد  مثاًل على حجية  الواحد  الكذائي؟ أي هل يصح االحتجاج خبرب 
يف إثبات األحكام؟ أي هل هو حجة إلثبات املسألة األصولية، حتى على تقدير 

إفادته الظن فقط؟ 
وال تالزم بني األمرين؛ إذ قد يقال حبجيته يف األوىل دون الثانية؟ فقد يقال إنه 
البد يف إثبات احلكم األصولي ـ حبجية مثل الشهرة وخرب الواحد والظواهر ـ من 
ما يفيد القطع، وال ينفع ما يفيد الظن؛ وإال للزم الدور يف مثل االحتجاج خبرب 
الواحد على حجية خرب الواحد، أو االستناد إىل املساوي يف حكم مساويه، مع 
أنه البد أن ينتهي ما بالعرض إىل ما بالذات، والدليل الظين إىل الدليل القطعي 

ـ فتأمل.
بل توجد مسألة ثالثة هي: هل خرب الواحد حجة إلثبات )املسألة الكالمية( 
أيضًا؟ وال تالزم بني األولني وهذه، نعم هذه مسألة كالمية، وليست أصولية، 

عكس األوليني.

))(  كما قد يكون على احلكم الكالمي كما سيأتي بإذن اهلل تعاىل.



املبحث الرابع
بحوث في )الحجة(

الحجة على 
الحكم 

الفقهي 
والحجة 

على 
الحكم 

الأ�صولي 

(09

ورابعة: وهي هل البد إلثبات حجية )احلجة( واحلكم األصولي، من دليل 
الفرعي  احلكم  إثبات  يف  كاالكتفاء  الظين،  بالدليل  فيها،  يكتفى  أم  قطعي؟ 

باحلجة الظنية املعتربة؟ نعم املسألة الثانية من صغريات الرابعة.
الفقه(  يف  )احلجة  عن  يبحث  األصولي  فإن  )الغاية(؛  دليل  إىل  إضافة 

وتلك))( أيضًا هي من احلجج فيه.
وال يرد: أن )احلجة( هي الدليل على املتعلَّق أي احلكم الشرعي وللمبحث 

الفقهي، ال الدليل على املتعلِّق، ودليل الدليل.
على  )احلجة(  عن  يبحث  بأن  أيضًا))(،  )املتعلَّق(  كونها  بصحة  جياب  إذ 
له  فإما أن حيصل  التفت إىل حجية االستصحاب مثاًل،  لو  إنه  )احلجة(، أي 

القطع بها أو الظن أو الشك.
ـ وهي موضوع علم األصول، على رأي  الفقه(  أخرى )احلجة يف  وبعبارة 
السيد الربوجردي))( ـ  أعم من احلجة على مسائله، ومن احلجة على احلجة 

على مسائله وإثبات أو نفي أي منهما.
إال أن يقال: موضوع األصول )احلجة  املشرتكة القريبة يف الفقه( وهي مثل 
)خرب الواحد الدال على احلكم الكذائي( دون )خرب الواحد الدال على حجية 

الشهرة مثاًل( فإنه وإن كان حجة، إال أنها ليست حجة قريبة؟
والجواب، أما على مبنى َمن مل يقيد بها، كالسيد الربوجردي، فواضح، 
وأما على ما بنينا عليه من لزوم التقييد بالقريبة، إلخراج مسائل علم الرجال 
يراد  فنقول:  األصول،  يف  ـ  طوليًا  ـ  به  حيتج  مما  أشبه،  وما  والنحو  والدراية 
بـ)القريبة( باإلضافة إىل ما عدا ذلك. سلمنا: لكن )احلجة على احلجج( تعد ـ 
عندئٍذ ـ من املبادئ التصديقية لعلم األصول، أو من الدالئل، على ما حررناه 

))(  أي االستصحاب وخرب الواحد و....
))(  أي املتعّلق لـ)احلجة(.

))(  وعندنا مع إضافة قيدي: املشرتكة القريبة.
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يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
يقال: إنه ليس حمط نظر األصولي؛ فإن حمط نظره حجية االستصحاب  ال 
أو حجية خرب  أو عدمه))(  للحكم، ال حجية االستصحاب على االستصحاب 
الواحد الدال على حرمة كذا أو وجوبه، ال حجية خرب الواحد الدال على حجية 
الدال على  الكتاب  أو ظاهر  الكتاب؟  الدال على حجية ظاهر  أو  الواحد  خرب 

حجية خرب الواحد، وهكذا.
املباحث  تعقد  أن  وجيب  منهما،  أعم  األصولي،  نظر  حمط  إن  يقال:  إذ 
لكليهما؛ فإن من أهم املباحث واملسائل األصولية: )حجية خرب الواحد( القائم 
على )حجية خرب الواحد(، وعدمه، أي هل يصح االحتجاج بأخبار اآلحاد، 
على حجية خرب الواحد؟ إذ يوجد ههنا حبثان: أوهلما: حجية خرب الواحد على 
خبرب  يكتفى  هل  ثانيهما:  ظنيًا.  كان  وإن  به  يكتفى  وأنه  األحكام،  من  حكم 
الواحد وغريه كالظواهر، يف الداللة على حجية خرب الواحد أو غريه من الطرق؟

الظين؟  الظاهر  قام دليل قطعي على حجية  كما يوجد حبث آخر وهو هل 
أو خرب الواحد الظين؟ أو غريهما، وعلى فرض عدم قيامه، يبحث يف اإلكتفاء 

بالدليل الظين عليه، وعدمه.
وبعبارة أخرى: هل بناء العقالء ـ وسائر األدلة ـ على حجية الطريق الظين 
إذا قام على حجيته طريق ظين؟ كما أنه حجة إذا قام على متعلق فرعي؟ وذلك 
كحجية )الظاهر( إذا دل على حجية خرب الواحد))( واالستدالل به عليها وذلك 
كاالستدالل على حجية خرب الواحد بظواهر اآليات كآية النفر، وآية الكتمان، 
التعليل،  أو عموم  الشرط  أو  الوصف  مبفهوم  النبأ  وآية  والذكر،  السؤال  وآية 
واقتضائها كون الفاسق من باب املورد، وآية األذن، وآية التبليغ، أو االستدالل 

))(  كما لو كان االستصحاب حجة يف الشرائع السابقة مثاًل، فشك يف حجيته، فتستصحب حجيته، أو 
ال ـ على الرأيني.

))(  فـ)حجية خرب الواحد( وهي من العوارض الذاتية ملوضوع علم األصول ـ وهو األدلة األربعة األعم 
من حاكيها ـ وقعت متعلقًا.
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على حجيته، بظواهر الروايات، خاصة إذا قيل بأنها ليست قطعية، صدوراً 
أو صادرًا، وهي الروايات اليت صنفها الشيخ  إىل أربعة طوائف: األخبار 
العالجية، واألخبار اآلمرة بالرجوع إىل رواة معينني، واألخبار اآلمرة بالرجوع 
إىل الثقات، واألخبار اآلمرة حبفظ وضبط واستماع الروايات واالهتمام بشأنها.

)مسألة  ـ  الكتاب  كظاهر  ـ  الظاهر(  )حجية  عن  )البحث(  أخرى:  وبعبارة 
أصولية(، سواء كان البحث عن )حجية( ظاهر الكتاب إذا تعلق بـ)األحكام( 
ـ تكليفية ووضعية ـ أو البحث عن )حجيته( إذا تعلق بـ)الطريق والدليل())(، 
يف  به  قيل  إن  املعترب،  بالظن  ظنيًا  كان  أم  قطعيًا،  عليها  الدليل  كان  وسواء 
صاحب  إليه  ذهب  كما  األدلة(،  )ذوات  األصول  موضوع  فإن  الثاني، 
بناء  التصديقية،  املبادئ  من  أو  الذاتية،  من عوارضها  و)احلجية(  الفصول))( 
على كونه )األدلة األربعة بوصف الدليلية(، كما ذهب إليه القوانني))(؛ نظراً 
ألن البحث عن احلجية على هذا، هو حبث عن مفاد هل البسيطة وكان التامة، 
فليس حبثًا عن العوارض الذاتية للموضوع، بل عن وجوده، بل قد أوضحنا 
يف موضع آخر)4( أن هذا ونظائره يعد من املسائل؛ نظراً للتأمل يف متامية دعوى 
)أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية(، وأن الصحيح 
، من )أي بال واسطة يف العروض( فيدخل ما كان  هو ما ذكره اآلخوند 
بواسطة أعم أو أخص وإن كانت خارجية أو مباينة، وأن األصح هو األعم من 
ذلك، فتدخل )التعينات())(، هذا كله لو مل ننكر أصل املبنى، ونقول بالوحدة 
االعتبارية، من دون لزوم أن يكون احملمول من العوارض الذاتية، كما ذهب 

))(  أي األدلة والطرق إىل األحكام.
))(  الفصول: ص)).

))(  قوانني األصول: ج)، ص9.
)4(  وفصلناه يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.

))(  أي تعينات املوضوع، كتعينات )احلجة(، ودخول التعينات هو ما ذهب إليه الربوجردي قدس 
سره، باعتبارها عوارض عقلية حتليلية.
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إليه البعض، وإن مل نرتضه؛ لضرورة أن وحدة العلم بوحدة غرضه، وأن ما 
ال ينطبق عليه ذلك الضابط، يعد أجنبيًا، وال وجه العتباره مسألة، يف احلكمة.

ومن األمثلة على االستدالل بظين على عدم حجية ظين آخر: االستدالل 
قوله  )الكتاب(  فمن  الواحد،  خرب  حجية  عدم  على  والسنة،  الكتاب  بظواهر 
تعاىل: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ    ﴾))) و ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ﴾)))، 
ملن متسك بها لنفي حجيته، فإنه ظين، واحلق عندنا أنه من الظن غري املعترب، ومن 
)الروايات( أصناف مما استدل به النافون: أحدها ما دل على عدم جواز األخذ 
باخلرب، إال إذا وافق كتاب اهلل، وغريه، كالذي رواه أيوب بن راشد عن أبي عبد 
اهلل عليه سالم اهلل )ما مل يوافق من احلديث القرآن، فهو زخرف(.))( نعم رمبا 

ادعى املستدل إفادته القطع، فتدبر.
كما أن من األمثلة على االستدالل بظين على حجية ظين آخر: االستدالل 
بـ)خرب الواحد( على حجية )االستصحاب(، كاالستدالل بصحيحة زرارة عليه، 
العلم  منجزية  على  )االستصحاب(  أو  الكتاب.  ظواهر  حجية  على  أو  مثاًل، 
اإلمجالي، حتى بعد خروج أحد األطراف عن حمل االبتالء. أو )الظاهر القرآني( 

على حجية الظاهر )قرآنًا كان أم سنة(.
بل نقول: إن بناء العقالء على االحتجاج بـ)ظاهر( على )آخر( سواء كان 
من سنخه أم ال، وذلك كما لو قال: )األمر ظاهر يف الوجوب( فإن )األمر( ظاهر 
يف كونه األعم من ما كان مبادته أو صيغته، و)ظاهر( ظاهر يف )بالوضع( ال 
مبقدمات  ال  بنفسه  )ظاهر(  أنه  يف  ظاهر  )ظاهر(  ولعل  )باالستعمال(، 

))(  اإلسراء: )).
))(  النجم: 8).

))(  وسائل الشيعة: ج7)، ص0))، الباب 9 وجوه اجلمع بني األحاديث املختلفة وكيفية العمل بها، 
من أبواب صفات القاضي، ح)).
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احلكمة، و)الوجوب( ظاهر يف )املولوي( ال )اإلرشادي(، ويف )التعييين( ال 
)التعيين(، مما ينفع يف تشخيص حال األوامر أوائل التشريع. أو كما لو قال: 
)الظواهر حجة( فإن )الظواهر( ظاهر يف )مجيعها( و )حجة( ظاهر يف )صحة 
االحتجاج( أو )لزوم اإلتباع( أو يف )املنجزية واملعذرية(، أو فيها بأمجعها، 

وهكذا.
تنبيه:

واألصولي،  الفرعي  من  أعم  الشرعي(  )احلكم  أن  سبق  مبا  ظهر  قد 
والبحث عن )احلجة( على كليهما هو مهمة األصولي، من غري فرق بني كون 
احلجة املقامة عليهما، قطعية أو ظنية، ومن غري فرق بني القول بلزوم أن تكون 
احلجة على الثاني قطعية أو القول باالكتفاء بالظن املعترب، أو التفصيل بني أنواع 
)احلجج( املستدل عليها، وأنواع )احلجج( املستدل بها؛ بدعوى تفريق العقالء 

بينهما يف اجلملة.

من مسائل )الحجة على الحجة(
أشرنا  وقد  األصول  كتب  يف  واملباحث  االستدالالت  يف  ذلك  وقع  وقد 

لبعضها، ونضيف موارد أخرى قد حبثت أو جدير بها أن تبحث:

1- اإلجماع المنقول
منها )اإلمجاع املنقول(، وأنه هل )اإلمجاع املنقول( بنفسه حجة، لونقل 
تقدير  وعلى  دوري؟  ألنه  ال))(؛  أم  املنقول؟  اإلمجاع  حجية  على  انعقاده 
حجيته، فهل حجيته خاصة مبا لو قام على حكم شرعي فرعي، أم هو حجة 
وخرب  الظواهر  كحجية  أصولي،  شرعي  حكم  حجية  على  انعقد  لو  حتى 
الواحد، وكاالستدالل بـ)الشهرة( على )حجيته(، على فرض اعتبار الشهرة 

))(  كما لو قال الطوسي قدس سره مثاًل أن اإلمجاع منعقد على حجية اإلمجاع املنقول.
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أدلة حجية خرب  بشمول  مثاًل على حجيته  الفرعية، وكاإلستدالل  األحكام  يف 
الواحد ـ من آيات وروايات ـ له، بدعوى سعة داللتها ملثل ذلك.

بل واالستدالل على عدم حجيته بعدم مشول تلك األدلة، لهـ  لإلنصراف أو 
غريه ـ؛ فإنه استدالل بـ)طريق ظين( على مسألة أصولية، أي عدم حجية )طريق 
  الشيخ  ما ذكره  ظين( آخر واملتعلِّق واملتعلَّق كالهما طريق، ووزانه وزان 
إذا كان املتعلق حكمًا شرعيًا واملتعلِّق هو الطريق، ونظري ذاك يقال يف اللواحق ـ 

فتأمل.

2- اإلجماع المحصل
ومنها: )اإلمجاع احملصل(، واالستدالل به أو باملنقول على حجيته كذلك!

﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   بآية  عليه  االستدالل  أو 
ڃ   ڃ  چ   ﴾))) وآية ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   و﴿ڄ   بل  چ﴾  ڃ      ﴿ إىل  استناداً  ڄڃ﴾)))،  ڄ   ڄ   ڄ  

ڃ  ﴾ وكذا ﴿  ڦ  ڦ  ڦ﴾.

بل حتى االستدالل عليه بـ)اللطف( كما عن الشيخ ، و )الدخول( 
كما عن املرتضى ، أو )احلدس())( وأشباهها)4( فإنه استدالل بـ)العقل( أو 
)النقل( القطعي أو الظين ، يف كرباه أو صغراه ـ ولو عند بعضهم ـ على أصل 

آخر، أي أنه استدالل بدليل وطريق على آخر، من غري 
فرق بني كون الدال قطعيًا أم ظنيًا، كربى وصغرى، أو باالختالف؛ إذ 

))(  النساء: ))).
))(  البقرة: )4).

))(  أي احلدس برأيه عليه السالم )للمالزمة بني اتفاق املرؤوسني املنقادين و رضا الرئيس،( األصول 
ج)، ص)7.

)4(  كالكشف عن دليل معترب، ورمبا يكون التشرف كما قيل )املصدر(.
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البحث عن قيام )دليل( على حجية )طريق( قطعًا أو ظنًا، وأنه مبحث أصولي، 
وأن )احلكم الشرعي( يشمله.

وكذا االستدالل عليه، بقوله  )ال جتتمع ...( )وإنكار بعض األعالم 
له، غري تام؛ بعد وروده عنه  عند العامة واخلاصة، والصغرى يف »اخلليفة« 

غري متحققة، ال الكربى())(، نعم هذا األخري مسألة كالمية ـ فتأمل.

3- الشهرة
باإلمجاع  أو  عدمها،  على  أو  عليها  بها،  استدالاًل   ، )الشهرة(  ومنها: 
استدالهلم  مثل  حجيتها،  على  الواحد(  بـ)خرب  استدالاًل  أو  عليها،  املنقول 
إىل  )ينظر  اهلل:  سالم  عليه  قوله  من  حنظلة،  بن  عمر  مبقبولة  حجيتها  على 
ما كان من روايتهم عنا يف ذلك الذي حكما به، اجملمع عليه بني أصحابك، 
فيؤخذ به، ويرتك الشاذ الذي ليس مبشهور عند أصحابك؛ فإن اجملمع عليه ال 
ريب فيه())( بناء على أن املراد )باجملمع عليه( املشهور؛ بقرينة مقابلته بـ)ويرتك 
الشاذ( و)الذي ليس مبشهور(، سواء قيل بأنها أعم من الشهرة الروائية بقسميها 

والفتوائية؛ ملكان التعليل، أم خاصة؛ ملكان )ما(.
كون  على  بها  املستدل  أصحابك())(  بني  اشتهر  مبا  )خذ  زرارة  ومبرفوعة 
الشهرة من املرجحات عند تعارض اخلربين، سواء كانت شهرة روائية ـ مبعنى 
كثرة نقلها ـ  كما هو مورد السؤال، أو عملية)4(، أو الشهرة الفتوائية؛ باستظهار 

مشول الرواية هلا.

))(  األصول: ج)، ص)7.
))(  تهذيب األحكام: ج)، ص)0)، ح)).

))(  حبار األنوار: ج)، ص)4)، ح7).
)4(  أي اشتهر العمل بها، وإن كانت ضعيفة سندًا.
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وكاالستدالل على حجيتها بعموم التعليل يف آية النبأ ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     
بها  والعمل  تعمم وختصص،  العلة  أن  بتقريب  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾))) 
ليس جهالة، وملا ذكره السيد الوالد  يف األصول من )آلية التبني؛ ألنها))( منه 
عرفًا؛ فإنه))( كلي له أفراد()4( ومن: )ومبا نقله الرياض عن نهاية العالمة قد سره 
من احلديث )ما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن، وما رآه املسلمون قبيحًا 
فهو عند اهلل قبيح())(، الظاهر يف )االماّرية( ال )التصويب( كما هو أوضح من 
أن خيفى. كما أن من الواضح أنه منصرف قطعًا عن ما لو كان أهل البيت عليهم 
سالم اهلل يف اجلهة املقابلة، بل ال يصدق )املسلمون( عندئٍذ؛ إذ ال استغراق، 

حتى لو قلنا بصدق الصفة.

4- حجية اجتهاده لنفسه وغيره
ومنها )حجية اإلجتهاد( لنفسه، وحجية قوله ملقلده، وكونهما طريقًا كاشفًا 

كشفًا متمَّمًا، الزم اإلتباع، منجزاً ومعذرًا.
الذكر  وآية  النفر  كآية  ظين))(،  اجتهادي  بدليل  ذلك  على  واالستدالل 
والسؤال، وما دل من الروايات على إرجاع بعض الرواة إىل بعض، استظهاراً 
لشموله لإلرجاع يف الفتوى أيضًا، دون اختصاص كونها يف مقام حجية رواية 
بناء على االختصاص،  ، بل حتى  العراقي)7(  إليه احملقق  الغري، كما ذهب 

تنقيحًا للمناط مثاًل.

))(  احلجرات: ).
))(  أي الشهرة.

))(  أي التبني.
)4(  األصول: ج)، ص)0).

))(  األصول: ج)، ص)7.
))(  أو قطعي ـ كما سبق وجه التعميم.

)7(  مقاالت األصول: ج)، ص07)، املقالة 7).
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5-10 حجج أخرى على )الحجج(
ومنها: خمتلف األدلة الظنية ـ بل واألعم منها ـ اليت أقيمت أو تقام، على 
كون )الظن غري املعترب( مرجحًا إلحدى الروايتني، وجابراً وكاسراً للداللة 
والسند أو أحدهما، وإن مل يكن بنفسه )طريقًا( وحجة، فقد التفت املكلف 
ههنا إىل )الظن(ـ  دااّلً ومدلواًل عليهـ  وحبث عن )حجية( أحدهما، و)مرجحية( 

اآلخر، وعدمها.
ومنها: االستدالل بـ)بناء العقالء( أو )العقل(، على حجية ظواهر الكتاب، 
بناء  واالحتياط،  والتخيري  والرباءة  االستصحاب  أو  اإلمجاع،  أو  السنة،  أو 
على إفادتهما )الظن())( على ما حررناه يف )الضوابط())( من أن احلكم العقلي 

ينقسم إىل حكم قطعي وظين، خالفًا ملا لعله املشهور.
ومنها: عكسه؛ أي االستدالل على حجية العقل أو بناء العقالء، بظواهر 

الكتاب والسنة أو اإلمجاع، إقناعًا للشاك، وإفحامًا للمنكر.
ومنها: االستدالل بدليل عقلي على آخر، يف اجلملة، بل مطلقًا))(، كما 

يف مباحث االستلزامات.
ومنها: االستدالل على الرباءة واالشتغال والتخيري واالستصحاب، بظاهر 
يعلمون( و  اآليات والروايات كـ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ﴾ و )رفع ما ال 
)أخوك دينك فاحتط لدينك( و )إذن فتخري( و )ال ينبغي لك أن تنقض اليقني 
العقالء والعقل، سواء كان ذلك)4( على أصوهلا، أم على  أبداً(، وبناء  بالشك 

فروعها وتشقيقاتها.

))(  بل مطلقًا ـ كما سبق.
))(  )الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية(.

))(  ظنيني كانا أو قطعيني أو باالختالف.
)4(  أي االستدالل على تلك األربعة.
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ومنها: االستدالل ببعض )األربعة( على البعض اآلخر، كـ)االستصحاب( 
على )الرباءة(.

األولى)1(: )إذا التفت إلى حجٍة على الحكم الشرعي()2(
)احلكم  ومنه))(:  الشرعي(  احلكم  على  )الدليل  أن  سبق  مبا  ظهر  وقد 
األصولي()4( بقسميه))( أي )الطريق الظين( وشبهه، هو مصب البحث األصولي، 
وأما احلكم )الفرعي( فهو الغاية، واملصب الثانوي؛ طوليًا؛ فإنه متعلَّق املتعلق، 

وذاك))( هو املتعلَّق.
وذلك ألن موضوع األصول هو )األدلة األربعة بذاتها( أو )بوصف الدليلية( 
أو )احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه( فكان األوىل أن جتعل املصب للبحث، بأن 
يقال: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حجة أو دليل على احلكم الشرعي، فإما 
يقطع  أن  )فإما  أو  طريقيته وحجيته(.  يشك يف  أو  ظنيًا،  أو  قطعيًا،  أن جيده، 
بكونه دلياًل وحجة، أو يظن ظنًا معتربًا، أو ال( أو )فإما أن يقطع أو يظن أو يشك 

يف حجيته( فإذا شك كان األصل العدم.
أو يقال: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل، 
بلحاظ دالالتها على أحكام أفعال املكلفني، فإما أن يقطع بالدليل ـ وجوداً)7( ـ 

))(  أي األوىل من تعبري الشيخ قدس سره )إذا التفت إىل حكم شرعي(.
))(  واملراد باحلكم الشرعي األعم من احلكم األصولي )أي احلجية( كما سبق.

))(  أي من احلكم الشرعي.
)4(  كـ)حجية خرب الواحد أو الشهرة(.

أيضًا.  أصوليًا  متعلُّقه حكمًا  كان  ما  الثاني:  القسم  متعلَّقه حكمًا شرعيًا.  كان  ما  األول:  القسم    )((
وبعبارة أخرى: سواء كان: الدليل على احلكم الشرعي أم الدليل على الدليل عليه.

))(  أي األصولي.
)7(  أي وجود الدليل كاإلمجاع، على هذا احلكم اخلاص و)صفة( أي بعد الفراغ عن وجوده، فهل هو 
دليل وحجة؟ أو هل هو دليل لإلطالق أو ال؛ إذ ال معقد له؟ وال خيفى أن )وجودًا( جاٍر يف غري الكتاب، 

وغري السنة القطعية.
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وصفةـ  أي داللةـ  أي حبسب مفاد اهلليتني البسيطة واملركبة، أو يظن أو يشك(.
)األدلة  )املوضوع( ألن  متعلق  )الفرعي( هو  إىل كون  االستناد  وال يصح 
ـ  على  ويدل  ـ  عن  يبحث  مما  وهي  األصول،  علم  موضوع  هي  األربعة( 
الفرعي هو غاية  بأن احلكم  إذ جياب  )الفرعي( فكان البد من جعله احملور، 
الغاية لعلم األصول، أما الغاية فهي إقامة احلجج واألدلة عليه، وأما )احلكم 
الفرعي( فهو العارض الذاتي ملوضوع علم الفقه، فمحله هنالك،  وليس كل 
ما دلت عليه )األدلة األربعة( داخاًل يف علم األصول؛ وإال لدخل فيه علم 

الكالم والفقه، بل والطبيعة أيضًا.
واحلاصل: أنه حصل خلط بني )موضوع( العلم و)متعلقه(.))(

وبعبارة أخرى: إن )احلجية( خلرب الواحد واالستصحاب والظواهر وغريها، 
من )العوارض الذاتية( ملوضوع علم األصول، أما الوجوب وغريه، وامللكية 
التكليفية والوضعية، فليس شيء منها عارضًا بل هو  ونظائرها من األحكام 
متعلَّق؛ إذ )احلكم الشرعي( متعلَّق لألدلة األربعة، و)احلجية( عارضة هلا، 
فيكون  عليه،  األدلة  إقامة  ليبحث عن  بنفسه  املتعلَّق  إىل  يلتفت  قد  واملكلف 
األدلة عليه  إقامة  ويبحث عن  )للعارض(  يلتفت  وقد  )الفقه())(،  حمور علم 
بقسميه))( فيكون حمور علم األصول)4( ، فكان البد أن جيعل احملور يف مدخل 

البحث األصولي.

))(  موضوع علم األصول: )احلجة أو األدلة األربعة( ومتعلقه هو )احلكم الشرعي( إذ يبحث فيه عن 
احلجة على احلكم الشرعي.

))(  وغري خفي أن )احلكم( حمور حممولي لعلم الفقه، إذ احملور املوضوعي هو )فعل املكلف(.
))(  أي احلجة على حجية خرب الواحد الدال على وجوٍب أو حرمة، مثاًل، واحلجة على حجية خرب 

الواحلد الدال على حجية خرب الواحد أيضًا.
)4(  وغري خفي أنه حمور حممولي لعلم األصول، إذ احملور املوضوعي هو )األدلة األربعة( فتقول مثاًل: 
)ظاهر الكتاب حجة( »منجزاً ومعذرًا، أو كاشفًا، أو الزم اإلتباع، أو مما يصح االحتجاج به، أو مما 

يقع أوسط يف القياس« ـ حسب املباني املختلفة يف )احلجية(.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

((0

ال يقال: األول مطلوب بالذات، والثاني بالتبع؟
إذ يقال: )احلجية( للظواهر مثاًل، وإن كانت مطلوبة، تبعًا للتكليف بالعمل 
ـ كما يف الفروع ـ أو التكليف بالعلم ـ كما يف أصول العقيدة ـ إال أنها مطلوبة ذاتًا 
لعلم األصول، وال يقتضي وجود مطلوب طولي أصلي، إندراج ما يكفل ما هو 
يف طوله، فيه، أو العكس))(؛ وإال لتداخلت العلوم، واقتضى ذلك اقحام الفقه 
يف األصول، بل واقحام الكالم يف الفقه، ألنه املطلوب األمسى طوليًا، وذلك 
كاٍف))( من غري حاجة إىل التشبث بالوجوب النفسي لطلب العلم كما ذهب إليه 
املقدس األردبيلي، لدفع ذلك احملذور مطلقًا، أو يف خصوص مثل معرفة حجية 

ظواهر الكتاب بتوهم كونها استثناء من مطلق عدم الوجوب النفسي للعلم.
احلجج(  يف  )التفقه  على  الدين(  يف  )التفقه  صدق  سبق،  ما  يوضح  ومما 
يف  التفقه  ثالثة:  مصاديق  يشمل  الدين(  يف  )التفقه  فإن  السابقني،  بقسميها 

)األحكام(، ويف )احلجج عليها(، ويف )األدلة على احلجج(.
نعم قد يقال: إنه ال بأس يف مدخل العلم من اإلشارة إىل غايته القصوى، 
واملقصد األمسى، واملطلوب بالذات، وإن مل يكن هو موضوع العلم فال يلزم 

تداخل العلوم، فتأمل.

التفقه في )الحجج( تفقه في الدين
ثم إن التفقه يف )األصول(، هو تفقه يف الدين))(؛ فإن التفقه يف حجية )الظواهر( 
و)أخبار اآلحاد( عن أئمة اهلدى ، تفقه يف الدين قطعًا، وكذا التفقه يف حجية 
التخيري، وكذا: هل  الرباءة، وموارد  أو  االستصحاب، وما هو جمرى االشتغال 

))(  أي إندراجه يف ما يكفله.
))(  أي كون شيء مطلوبًا بالذات يف علم اعتباري، ككون )احلجية( مطلوبة ذاتًا لعلم األصول، وإن 

كانت بالقياس لعلم الفقه، تبعية.
االجتهاد  الفقه:  يف  ذكره  كما  والنقلية،  العقلية  األدلة  إىل  استناداً  األصول،  يف  التقليد  فيصح    )((

والتقليد: ص))4.
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األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ وهل النهي يف العبادة مقتض للفساد أم 
ال؟ وهكذا فيشمله قوله تعاىل ﴿ۈئ  ۈئېئ  ﴾.

يرتتب  عليه  فإن  الدين؛  يف  للتفقه  األجلى  املصداق  إنه  يقال:  قد  بل 
التفقه يف وجوب شيء أو حرمته، وإن صدق على هذا األخري )التفقه( أيضًا، 
لكنه متوقف على التفقه األول، فإن ذاك هو املفتاح له واألساس وعليه املعول.
كما يشمله ﴿ڀ  ڀ   ڀ﴾ و )أفِت الناس( و )يقلدوه( وغري ذلك، 
)األحكام  معرفة  مطلوبان:  ـ  اإلثبات  ـ يف عامل  هنالك  أن  بذلك:  فقد ظهر 
الشرعية( وهو ما يبحث عنه يف )علم الفقه(، ومعرفة )احلجج العامة املشرتكة( 
على األحكام الشرعية و)احلجج على احلجج عليها(، وهو ما يبحث عنه يف 

)علم األصول(.

حجية رأي المجتهد، لمجتهد آخر
الفقه(؛ فإن وجوب  التقليد يف )أصول  القول بصحة  ويتفرع على ذلك: 

)التفقه يف الدين( طريقي ختيريي.
يف  الفروع،  يف  االجتهاد  مع  األصول  التقليد يف  عليه: صحة  يتفرع  كما 
عمل نفسه، كما له أن يفيت غريه مبا اجتهد يف فروعه وإن كان مقلداً يف أصوله، 
وللغري أن يقلده أيضًا يف ذلك، فإن كل ذلك مما ينطبق عليه ـ اجتهاداً وتقليداً ـ 

قوله تعاىل ﴿ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم﴾ و﴿ڀ  ڀ   ڀ﴾.
إضافة إىل أن َمن مل جيتهد فعاًل يف مسألة أصولية وإن كان واجداً للملكة، 
)جاهل( بالفعل، فله أن يقلد غريه فيها، وال دليل على تعنّي )االجتهاد( يف 
حقه، من بني الطرق الثالثة، بل حتى لو قلنا بصدق )العامل( عليه؛ لوجدانه 
امللكة وكونه بالقوة القريبة من فعلية االستنباط، فإنه يكون مصداق رجوع 
)العامل( لـ)العامل( وليس مصداق رجوع العامل للجاهل بنظره، ليكون مردوعًا عنه.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

(((

)شورى  يف  منه  جانب  إىل  أشرنا  وقد  الذيل،  طويل  ذلك  عن  والبحث 
لكتابة رسالة مستقلة حول ذلك،  نوفق  فقهية أصولية( ولعلنا  ـ دراسة  الفقهاء 

بإذن اهلل تعاىل.

من  والتقليد(  )االجتهاد  مبحث  كان  حيث  أنه  إىل  باإلشارة  بأس  وال 
مباحث علم األصول، سواء ُعّد من )مسائله( كما هو الظاهر وقد حررناه يف 
موضعه))(، أم عد من )املبادئ التصديقية( لعلم األصول))(، أم جعل خامتة له 
كما صنعه عدد من األصوليني، كان البحث عن حجية رأي )املقلد يف أصول 
الفقه اجملتهد يف فروعه(، من مسائل علم األصول، وكذا حجية رأي اجملتهد يف 
األصول بالفعل، ملن مل جيتهد بالفعل، وإن كان ذا ملكة، أي صحة تقليده له، 
فحاله يف الوجوب التخيريي بني االجتهاد والتقليد، كحال العامي، وال يوجب 
وجود مقدرة االجتهاد القريبة وامللكة فيه، تعّينه عليه، الحتاد الكلي الطبيعي مع 

مصاديقه )نوعًا كانت، أو صنفًا، أو فردًا(.

حجية رأي المجتهد في الفروع دون األصول 
تقليده،  وصحة  األصول،  دون  الفروع  يف  اجملتهد  رأي  حجية  هو  الظاهر 

خالفًا للتنقيح حيث ذهب إىل عدم اجلواز.

))(  فكما يبحث عن حجية خرب الواحد، يبحث عن حجية قول اجملتهد ملقلديه، وعن )حجية( اجتهاده 
الفقه( كما أوضحناه يف مباحث األصول  القريبة املشرتكة يف  لنفسه؛ فإن موضوع األصول هو )احلجة 
التوجيه الذي ذكره الشيخ قدس سره لعّد حبث خرب  ـ القطع، بل لو قيل بكونه )األدلة األربعة( جرى 
الواحد ـ بعد كونه حاكيًا عن السنة وليس بها ـ يف املقام؛ فإن رأي اجملتهد أيضًا حاٍك، أو غريه، أو متسكنا 

بأن موضوع العلم هو األعم مما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كما أوضحناه يف حمله.
))(  فإن رأي الفقيه مما يوجب التصديق بوجود املوضوع، كالسنة مثاًل.
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مناقشة مع )التنقيح(
قال يف )التنقيح(:)نعم، ال جيوز للغري أن يقلده فيما استنبطه كذلك؛ ألنه 
يف احلقيقة مقلد يف احلكم؛ لوضوح أن النتيجة تتبع أخس املقدمتني، فهو وإن 
كان جمتهداً يف الفروع ومتمكنًا من استنباطها، إال أنه مقلد يف األصول، ومعه 
ينتهي احلكم الفرعي املستنَبط، إىل التقليد، ومل يقم دليل على حجية النظر من 

مثله لغريه؛ فال جيوز للعامي أن يقلده فيما استنبطه كذلك(.))(
لكن قد يورد عليه:

الجواب أواًل: صدق عنوان )الفقيه( و)العالم( عليه.
الذكر(  )أهل  و  )العامل(  و  )الفقيه(  عناوين  صدق  هو  الدليل  إن  أواًل: 
الواردة يف اآليات أو الروايات، عليه؛ فإنها عناوين عرفية، وهي صادقة على 
)أفِت(،  عناوين  وكذلك  األصول،  بعض  قلد يف  وإن  الفروع  يف  اجتهد  من 
فإنه عرفًا يصدق على من أخذ  قّلده؛  )التقليد( على من  كما يصدق عنوان 
ممن اجتهد يف الفروع وإن قلد يف بعض األصول، إنه )قلده( ويصدق أنه عمل 

بـ)فللعوام أن يقلدوه(.
بل قد يقال بصدق هذه العناوين ـ أي أهل الذكر وأشباهه ـ بالدقة العقلية 

أيضًا، على من اجتهد يف الفروع وإن قلد يف بعض األصول، أو كلها.
وأما عنوان )اجملتهد())( ـ فبعد عدم احنصار أدلة التقليد به، بل إن املشهور 
منها هو سائر العناوين، فال ضرورة لصدقه، وال يضر عدم صدقه، وإن ورد 
بعنوانه أيضًا يف بعض الروايات كما نّبه عليه السيد العم  يف بيان الفقه، 
ـ فإنه صادق عليه عرفًا أيضًا))(،  خالفًا لبعض األخباريني الذي أنكر وروده 

))(  التنقيح: التقليد، ص))).
))(  وهو الذي استند إليه، وإىل عدم ِصدقه، لنفي صحة تقليد من كان كذلك.

))(  إال أن يقال باإلنصراف، وفيه أنه لو كان فبدوي.
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وإن مل يصدق عليه بالدقة العقلية؛ ملا ذكره من تبعية النتيجة ألخس املقدمتني ـ، 
وإن ورد عليه أيضًا أن )تبعية النتيجة ألخس املقدمتني( أمر عقلي ال يضر إال إذا 

سبب عدم صدق العنوان العريف، فتأمل.))(
والحاصل:

أن الدليل على حجية )نظر مثله( لغريه، هو العمومات واإلطالقات من غري 
صارف. 

وثانيًا: بناء العقالء على الرجوع لكليهما
وثانيًا: إن بناء العقالء على رجوع اجلاهل لـ)العامل( من غري فرق بني كونه 
)عاملًا( عن اجتهاٍد مطلقًا ـ يف كل املسائل، ويف كل األدلة حتى الطولية منها ـ أو 
عن تقليٍد يف بعِض أو كلِّ أصول وأدلة املسألة، مع كونه جمتهداً يف الفروع، بل إن 
بناءهم على الرجوع لـ)العامل( وإن كان )مقّلدًا(، ويصدق عندهم أنه رجع إليه، 

وال يضر بذلك كونه مقلداً مادام قد صدق عليه )العامِل( باملسألة.
و)اخلالق  املميت(  )احملي  يف  كما  الطوليتني))(،  النسبتني  يف  تنايف  وال 
والرازق( مع وجود وسائط كميكائيل وعزرائيل؛ ويوضحه اإلثبات والنفي يف 

مثل ﴿ۇ  ۇ  ۆ ﴾))) و﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ﴾))) و﴿پ  پ  پ  
ڀ  ﴾))) فصحة نسبة )املقّلد( ملن قلد يف األصول، ال تنفي صحة نسبة )العامل( 
إليه أيضًا، بل حتى عنوان )اجملتهد( من جهة اجتهاده يف الفروع، والعرف ببابك.

))(  إذ قد يقال بالصدق الدقي العقلي، لو كان املناط )االجتهاد( يف نفس الفروع، ومل َيَر العقل املراحل 
الطولية السابقة، مقّومة، كما لعله األظهر.

))(  أي نسبة )العامل( و)املقلد( املساوق للجاهل، للمقلد احملض لكن العامل، باملسائل احمليط بها، أو 
)اجملتهد( و)املقلد( يف من مل جيتهد يف األصول واجتهد يف الفروع.

))(  املؤمنون: 4).
)4(  الواقعة: 4).
))(  األنفال: 7).
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 بل ال ضرورة لصدق خصوص عنوان اجملتهد واملقلد على الطرفني؛ فإن 

بناء العقالء ليس دائراً مدارهما، بل يكفي صدق )األخذ منه( و)ثقيت( و)ما 
أدى إليك عين) و)العامل( و﴿  ڀ   ڀ﴾ مما ورد يف اآليات والروايات.

على أن )التقليد( صادق أيضًا فإنه )اإللتزام بالعمل بقوله( ، أو )العمل 
عن استناد( وهما صادقان))(، فكيف لو قيل بأنه )العمل( كما قال به السيد 

الربوجردي ؟ 
نعم قد يقال: )التقليد( يف عرف املتشرعة أو يف عرف الناس، ال يصدق 
الغري  ذلك  معرفة  دون  إليه  مستنداً  )الغري(  املسألة عن  أخذ  ملن  الرجوع  على 
أدلته، أو مع معرفته هلا لكن دون قدرة على االجتهاد فيها، فإن اآلخذ منه ال 

يسمى مقلداً له.
وقد جياب صغرى وكربى؛ أما صغرى فإن املقام ليس منه؛ إذ الكالم 
عمن اجتهد يف الفروع لكنه أخذ بعض األصول عن الغري، بل حتى لو أخذ 

كلها عن الغري لكنه اجتهد يف تطبيقها على الفروع. 
وأما كربى، فإنه حتى فيه، ال يعلم صحة سلب )املقلد( عنه مطلقًا، 
إليه يف رأيه  املقلد على قوله فقط دون حلاظ من استند  إذا اعتمد  خاصة فيما 
له بل أخذه من اآلخذ عنه مسنداً  به لكنه مل يسنده  أو مع معرفته  وحكمه، 

لألخري، لثقته به مثاًل دون األول.
ومما يدل على ما ذكرناه: أن أصحاب األئمة عليهم سالم اهلل، الذين 
)جمتهدين(  بأمجعهم  يكونوا  مل  باخلصوص،  أو  بالعمومات  إليه،  أرجعوا 

))(  إال أن يدعى أنه ليس )قواًل له(، وفيه أنه ال مانعة مجع من إسناده هلما، مادام اآلخذ قد بنى عليه 
وإلتزمه، فهو قول له أيضًا.
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باملعنى املتداول اآلن، بل لعل كثرياً منهم كان أشبه بوكالء املراجع اآلن، احمليطني 
أو  باخلصوص  ـ  إليهم  أرجع  إجتهاد،ومع ذلك  التقليد، ال عن   مبسائل مرجع 

العموم ـ اإلمام، وتلك األدلة هي بنفسها الدالة على حجية رأي الفقيه يف زمن 
الغيبة، فتفيد حجية قول اجملتهد والعامل وإن كان ال عن اجتهاد، فكيف مبا لو 

كان عن اجتهاد يف الفروع؟ فتأمل.
إنه جيوز  )ثم  البحث  نظري  )األصول( يف   يف  الوالد  السيد  قال  ولذا   
الرجوع إىل املتجزي؛ آلية أهل الذكر، فإنه أهل ذكر بالنسبة إىل ما يعلم وأوضح 
منها آية النفر؛ لعدم استفادة َمن معه  إال بعض األحكام، وهو فقيه بقدره، 
فيشمله من كان )من الفقهاء(، وأوضح منه رواية أبي خدجية فإن »شيئًا« مبناسبة 
يناسب قضايانا())(، وهذا  أو شيء  املرتبط،  الشيء  به  يراد  احلكم واملوضوع، 
ينطبق على املقام بأدنى تصرف كما ال خيفى، والفرق أن أحدهما متجزي طولي، 

واآلخر متجزي عرضي.

الحائري: االرتكاز والبناء مشكوك فيهما وجوابه
وال يورد على ما استدللنا به من بناء العقالء، اإلشكال الذي أورده الشيخ 
هو  التقليد  دليل  عمدة  أن  )حيث  قال:  إذ  املتجزي،  تقليد  على    احلائري 
اإلرتكاز وبناء العقالء، ميكن أن يقال: يشك يف بناءهم يف املقام، مبعنى صريورة 
قول املتجزي عندهم مبثابٍة، َيدفُع لو خلي وطبعه، احتماَل خالفه يف أذهانهم، 
كما هو الشأن يف الظنون اخلاصة العقالئية، ومع الشك األصل عدم احلجية(.))(
دون  مسألة  يف  للمتجزي  الرجوع  على  بناءهم  يف  شك  ال  عليه:  يرد  إذ 
بأن اجتهد يف بعضها وقلد يف بعضها  املسألة،  آخرى، بل واملتجزي يف مدارك 

))(  األصول: ج)، ص))).
))(  درر الفوائد للشيخ عبد الكريم احلائري: ج)، ص)9).
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فيه، وكذا  اجتهد  ما  املتجزي يف  للطبيب  الرجوع  ببابك يف  والعرف  اآلخر؛ 
احملامي املتجزي وغريهما، ومشول اإلطالقات له بنفس الوزان.

وأما تقييده بـ)مبثابٍة يدفع احتمال خالفه...( فمما ال لزوم له، وال يشرتط 
ذلك يف بناءهم لو ُأريد )احتمال اخلالف( الدقي العقلي؛ فإنه موجود يف كل 
أنها  مع  الظواهر،  أو  الواحد  على حجية خرب  كبناءهم  وذلك  للعقالء،  بناء 
ليست عندهم مبثابٍة َتدَفُع لو خليت وطبعها، احتمال خالفها يف أذهانهم. وأما 
لو أريد )احتمال اخلالف القوي املخل بالظن النوعي( فليس موجوداً يف املقام، 
نعم  باألصل،  للتمسك  حاجة  فال  احلجية  عدم  يف  عندهم  شك  ال  معه  بل 
توجد مراتب متوسطة من احتمال االختالف، يشك معها يف احلجية، وعندئٍذ 

يتمسك بأصالة عدم احلجية.

ثالثًا: النقض بالمجتهد المقلد في أحد المبادئ
وثالثًا: يرد عليه النقض، باملقلد يف أي مبدأ من مبادئ االستنباط )كمسائل 
علم الكالم( وهو وإن التزم بالنقض؛ إللتزامه بعدم صحة التقليد يف مبادئ 
االستنباط، إال أنه يرد عليه أن مقتضى دليله )ألنه يف احلقيقة مقلد يف احلكم 
تقليد األعم األغلب،  املقدمتني( عدم صحة  تتبع أخس  النتيجة  أن  لوضوح 
املسائل  كل  يف  قطعًا  جمتهدين  ليسوا  إذ  الفقهاء؛  من  الشاذ  بل  النادر  إال 
املنطقية والنحوية والصرفية واللغوية والبالغية والرجالية والدرائية والكالمية 
عليه  يتوقف  ومما  منها  احلاجة  مورد  كان  مبا  تقييدها  مع  حتى  والتفسريية، 

االستنباط بوجه، بل هم عادة مقلدون ـ يف أحسن الفروض))(ـ.
التقليد،  لتصحيح  )النفر(  بآية  التمسك  صحة  عدم  لزوم  عليه  يرد  كما 
كل  يف  جمتهدين   ، إليه  نفروا  ممن  ـ  املستغرق  شبه  بل  ـ  غالب  كون  لعدم 

))(  أي لو اطلعوا عليها كلها فتأمل.
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القبيح، لو متسك  املورد  يلزم خروج  مبادئ االستنباط، ومع ذلك اإلشرتاط، 
باآلية الشريفة. واحلاصل: أنه إن متسك بها، دلت على األعم، وإن خصصها 

باألخص، مل يصح له التمسك بها. 
اخلربة،  أهل  إىل  فيها  يرجع  ال  املسائل))(  هذه  )وكون  )الفقه(:  يف  قال 
خمالف للمحسوس من دراسة الطالب؛ فإن غاية درجة األديب أن يعرف النحو 
والصرف مثاًل على ما ذكره ابن احلاجب أو الرضي أو ابن مالك. والذي جيتهد يف 
املسائل يعد من األئمة ال األدباء، وهل رأيت شخصًا جيتهد يف النحو كما اجتهد 

ابن مالك وابن هشام يف املغين وغريهما؟ اللهم إال أن يكون حنويًا(.))(

ـ حكم  التفت إىل  إذا  املكلف  وبذلك كله ظهر صحة أن نقول: )اعلم أن 
شرعي، أو إىل الدليل عليه ـ فإنه إما أن حيصل له به القطع أو الظن، اجتهاداً يف 
كل مداركه وأدلته الطولية، أو تقليداً يف بعضها بل كلها، أو الشك(، وأن جواز 

تقليده ليس خاصًا ببعض صور الثاني.

حجية رأي المتجزئ وإمكانه في الفقه واألصول أفقيًا وطوليًا
وال يعرتض على ذلك بعدم إمكان )التجزي(؛ وذلك ألنه من الواضح إمكان 
االجتهاد يف بعض الفروع، ووقوعه، وإن مل جيتهد بل وإن مل ميكنه االجتهاد يف 
بعض األصول؛ ألن املسائل األصولية ـ كالفقهية ـ بعضها سهل وبعضها صعب 
وبعضها أصعب، خاصة فيما تكثر فيه العقليات، وفيما تتشابك فيه األدلة، وما 
حيتمل فيه انقالب النسبة أو شبهه، فأين استظهار ظهور األمر يف الوجوب، من 
منجزية العلم اإلمجالي يف التدرجييات؟ أو من استصحاب الكلي القسم الثالث 
والرابع؟ فال تصح دعوى: عدم انفكاك القدرة خارجًا على االستنباط يف الفروع 

))(  أي مبادئ االستنباط.
))(  الفقه: االجتهاد والتقليد، ))4.



املبحث الرابع
بحوث في )الحجة(

الحجة على 
الحكم 

الفقهي 
والحجة 

على 
الحكم 

الأ�صولي 

((9

الفقهية، عن القدرة على االستنباط يف املسائل األصولية.))( 
بل أن نفس االلتزام بإمكان التجزي يف الفقه، وأنه )ال مانع من أن يتمكن 
أخرى  مسألة  دون  مأخذها،  لسهولة  مسألة  أو  باب  يف  االستنباط  من  أحد 
لصعوبته())( دليل على إمكان التجزي يف األصول ويف املسألة الفقهية من حيث 
التجزي  إمكان  دعوى  تصح  فكيف  البيان،  بنفس  األصولية،  أدلتها  بعض 
يف مسائل الفقه، دون التجزي يف مسألة فقهية من حيث كل أو بعض أدلتها 
األصولية؟ اللهم إال أن يريد عدم إمكان أن يكون الشخص جمتهداً يف الفروع 
كاًل أو بعضًا مع عدم قدرته على االجتهاد يف أية مسألة أصولية على االطالق، 

لكنه خالف ظاهر كالمه.))(

من أدلة إمكان ووقوع التجزي
وتفاوت  )اختالف  حاصله  مبا  )التجزي(  علل  فقد    اآلخوند)4(  أما 
املدِرك بالكسر، واملدارك( ونضيف: )اختالف امُلدَرك( بضم امليم وفتح الراء، 
وهو )موضوع( املسألة نفسها، وهو غري مداركها وأدلتها كما هو واضح؛ إذ 
كبعض  فهمها  عليه  يصعب  مبكان حبيث  الصعوبة  من  املسألة  نفس  تكون  قد 
مسائل اإلرث، كإرث األجداد الثمانية، أو بعض أنواع املعامالت))(، خاصة 
العلم اإلمجالي، وبعض أنواع استصحاب  البنكية، وبعض فروع  املعامالت 

))(  التنقيح: التقليد، ص)))-4)).
))(  املصدر.

))(  إذ قال )وأما أن اجملتهد يتمكن من االجتهاد يف املسألة الفقهية، وغري واجد مللكة االجتهاد يف املسألة 
األصولية اليت تتوقف عليها تلك املسألة الفقهية، فهو مما ال وقوع له( ونعم حيتمل إرادته عدم التفكيك 
الفروع، عن قدرته على االستنباط يف كل األصول إذ قال: )فإذا  بني قدرته على االستنباط يف كل 
فرضنا أن اجملتهد يتمكن من االستنباط يف الفروع وتطبيق الكربيات على صغرياتها، فال مناص من أن 

يكون متمكنًا من االجتهاد يف املسائل األصولية أيضًا وإن مل يتصد إلستنباطها( فتأمل.
)4(  الكفاية آخرها حبث االجتهاد والتقليد.

))(  ولعل منها نظام البيع الشبكي عرب اإلنرتنت.
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الكلي بأقسامه األربعة، وغريها.
لكن قد يقال برجوع اختالف )املدَرك( بالفتح إىل اختالف )املدِرك( بالكسر، 
فليس شقًا ثالثًا، لكن فيه النقض بإرجاع )املدارك( إليه أيضًا، واحلل باالختالف 

اجلوهري بينهما))(، وأن املدِرك املتعارف، ال يفهم عدداً من املسائل كما سبق.
رابطة  له  كانت  إذا  ومداركه(  آخر  مدَرك  وتفاوت  )اختالف  نضيف:  كما 
ونسبة مع )املدَرك( األول ومداركه، كالعموم من وجه أو احلكومة أو الورود، 
فإن املدَرك األول ومداركه قد يكون سهل الفهم واملأخذ، وكذلك املدَرك الثاني 
أو أدلته، لكن الصعوبة تنشأ عند نسبة أحدهما لآلخر، مما حيتمل كونه معارضًا 
أو مزامحًا أو حاكمًا أو واردًا، فهذه النسبة هي اليت متنع املدِرك ـ بالكسر ـ من 
القدرة على االستنباط يف املدَرك األول، فكيف لو وجد ثالث؟ ويوضح ذلك 

مبحث إنقالب النسبة يف حبث التعادل والرتجيح.
بـ)حكم  التجزي،  ووقوع  إمكان  على  االستدالل  )املشكيين(  خلّص  كما 
الوجدان بذلك(، و)حكم العقل( بلزوم الطفرة لو مل يسبق التجزي، االجتهاَد 

املطلق.
وال يرد عليه أن )امللكة( أمر بسيط فإما أن حيصل فمطلق، أو ال، فال جتزئ؛ 
منها  فبالضعيف  املراتب،  ذات  التشكيكية  احلقائق  من  امللكة  أن  حاًل  جياب  إذ 
يكون قادراً على االستنباط يف )الفروع السهلة( ذات )املدارك واألدلة السهلة( غري 
املتداخلة واملتشابكة واملعقدة، دون غريها، ونقضًا باملهندس والطبيب وغريهما 
من كل ما يتوقف على احلدس والعلم، فإنه قد يكون متجزيًا بل البد من أن مير 

مبرحلة التجزي، الستحالة الطفرة كما قيل.
وقد ظهر مما سبق: أن من مصاديق )املتجزي( الطولي: اجملتهد يف املدارك، 
دون مدارك املدارك، أو بعضها، كاجملتهد يف الفقه واألصول دون الرجال، سواء 

))(  ولذا جند أن شخصًا واحداً قد ال يكون قادراً على االستنباط يف مسائل، ألصعبيتها ذاتًا من مسائل 
أخرى، فاالختالف هو يف املدَرك، وقد ال يكون قادراً ألصعبية مداركهما.



املبحث الرابع
بحوث في )الحجة(

الحجة على 
الحكم 

الفقهي 
والحجة 

على 
الحكم 

الأ�صولي 

(((

لنظره  العزم  ذلك  كان  ولو  لعزٍم،  أو  لعجٍز،  فيها  اجتهاده  عدم  كان 
االجتهادي بعدم احلاجة يف االجتهاد إليه، بل قد يستظهر عدم اخالل ذلك 
  بصدق )اجملتهد بقول مطلق( على املتجزي الطولي، ولذا جند أن الشيخ
مل يكن يرى لزوم االجتهاد يف علم الرجال، بل يظهر من حاله يف املكاسب 
ـ  إرساهلا  أو  وإسنادها  الرواية  البحث عن سند  يرى  يكن  أنه مل  والرسائل: 
فكيف بوثاقة الرواة ـ بل يكتفي مبجرد وجودها يف كتب األصحاب بل بعضهم 
الرجالي  أن  مع  اجتهاده!  عدم  معاصريه  أعاظم  بعض  ادعى  ولذا  فالحظ. 
واألصولي والفقيه، يف األزمان الالحقة، يرونه شيخ الفقهاء وأستاذ اجملتهدين، 

بل يرى البعض أن من فهم )املكاسب( حقيقة، فهو جمتهد.





املبحث اخلام�س: 
بحث عن )المكلَّف(
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 )املكلف( أم )البالغ(؟

عدول اآلخوند عن )المكلف( إلى )البالغ( والتأمل فيه
الذي  ما، إىل )البالغ  الشيخ  وقد عدل اآلخوند عن )املكلف( يف كالم 
وضع عليه القلم(، لكن الظاهر أن األوىل هو ما صنعه الشيخ ، أو العدول 
إىل )املميز())(؛ فإن مطلق )املكلف())( األعم من )املميز( هو مدار البحث وطرف 
اخلطاب ـ مطلقًا أو يف اجلملة ـ يف البحث األصولي كبعض اخلطابات واألحكام 
الشرعية، وكبعض األحكام العقلية، ال خصوص )البالغ(؛ فإن )البالغ( أخص 
من )املكلف(؛ ألنه يعم )املميز(؛ الشرتاكه معه يف كثري من األحكام التكليفية 
واألصول  العقائد  يف  اجلملة،  يف  وغريها  بل  اخلطرية  األمور  يف  والوضعية، 

والفروع، من اإللزاميات وغريها، كما سيأتي بيانه بإذن اهلل تعاىل.

المميز وإجراء األصول العملية
كما أنه ال فرق بني )املميز( و)البالغ( من حيث احلاالت الثالثة وما يرتتب 
يرتبط  ملن  أو  له،  بالنسبة  )القطع( حبكم شرعي  له  أن حيصل  إما  فإنه  عليها؛ 
املشهور))( ـ  املبنى  حسب  ـ  عنه  ردعه  يعقل  وال  ذاتية  فحجيته  مطلقًا،  أو  به، 
مثل:  وذلك  األصول،  فيجري  )الشك(  أو  منها،  باملعترب  فيعمل  )الظن(  أو 
)استصحاب( طهارة ما يتعلق به من دار أو ثوب، لشمول أدلة االستصحاب له؛ 
 لبناء العقالء على صحة إجرائه له، ومشول األدلة النقلية له من غري إنصراف، 

))(  املراد به األعم من البالغ.
))(  بل وبعٌض ممن مل يكلف، كغري القادر، إال أنه ال أثر له، إال بلحاظ كونه موصاًل لغريه، أو مفتيًا، 

فتأمل.
))(  وقد فصلنا يف موضع آخر أن )احلجية( ذاتية لـ)العلم(، وليس ملطلق القطع.



)المكلف( 
اأم )البالغ(؟ 

املبحث اخلام�س
بحث عن )المكلَّف(

(((

فيكون قوله حجة لغريه؛ ألنه ذو اليد))(، وكذلك استصحاب امللكية والزوجية، 
أو استصحاب عدم بلوغه))(، أو جواز فعله كذا وكذاـ  مسببيَا وسببيًاـ  وغريها.
العقلية  األحكام  يف  اإلمجالي،  العلم  أطراف  يف  )االحتياط(  ومثل: 
اإلناءين، فإن عقله  املهلك يف أحد هذين  السم  بأن  لو علم  والشرعية، كما 
حاكم بوجوب االجتناب؛ فإنه من املستقالت العقلية، كما أن الشرع حاكم 
بذلك حكمًا مولويًا، ال إرشاديًا، ملا حررناه يف )األوامر املولوية واإلرشادية( 
من أن األوامر يف موارد املستقالت العقلية، مولوية أيضًا، وكما لو علم بأن 
إحدى هاتني، أّمه، أو أخته، فإن عليه اجتناب الزواج من كلتيهما، أو علم 
بأن أحد هذين الصديقني سيسبب ضالله وإحنرافه عن الدين احلق، فإن عليه 

أن يتجنبهما.
حرمة  أو  عليه،  البصر  املميز يف وجوب غضِّ  فلو شك  )الرباءة(  ومثل: 
أكل املتنجس، أجرى الرباءة، ولو كانت الشبهة حكمية ـ إذا كان قادراً على 

االستنباط بشروطه ـ وسيأتي بيانه. وكذلك احلال يف )التخيري(.

جواز تقليد الصبي المميز وحجية رأيه
كما أنه ال فرق بني البالغ واملميز، يف ما يتعلق بكونه جمتهداً أو مقلداً من 
األحباث اآلتية، فإن له أن يكون )جمتهدًا( وله))( أن يعمل بفتواه حينئٍذ، كما أنه 
ميكن ـ صناعًة ـ أن يكون )مقلَّدًا( ـ ولو يف اجلملةـ، فإنه ميكن القول جبواز تقليد 
يستتبع  وال  العامة  بالشؤون  يرتبط  ال  فيما  وذلك  صناعة،  اجلملة  يف  الصيب 
واليته، فال يستشكل بأن املعلوم من حال الشرع عدم جعل الوالية للصيب يف 

))(  بعد استظهار عدم انصراف أدلة )اليد( عنه.
))(  فللمميز لو شك يف البلوغ أن يستصحب، )بعد الفحص وعدم العثور على دليل عليه(، عدم 
بلوغه، ويرتب عليه اآلثار، ال قبله وإن قلنا بعدم لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية، كما للغري أن 

يستصحب عدم بلوغه ويرتب عليه ما يتعلق به من آثار.
))(  واجلواز باملعنى األعم.
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الشؤون الفردية، فكيف بالعامة؟ بل ذهب البعض ـ وإن كان شاذاً))( ـ إىل جواز 
تقليد الصيب إذا كان جمتهدًا، ـ كصاحب )التنقيح( يف بعض عباراته))( ـ للسرية 
العقالئية على رجوع اجلاهل للعامل مطلقًا، وصدق )العامل( و)الفقيه( و)أهل 
الذكر( وحنوها على املميز كصدقها على البالغ))(، وعدم مانع عنها إال التسامل 
التسامل على عدم اجلواز، فال  لنا إىل إحراز  واإلمجاع، لكن )حيث ال سبيل 
مانع من تقليد غري البالغ بوجه()4(، فإن األمر أوضح، خاصة على الوجه الذي 
ذكر لتخصيص )املكلف( باجملتهد، كما هو ظاهر عبارة اآلخوند )متعلق به أو 

مبقلديه())( فراجع نهاية الدراية))( وسيأتي حبثه بإذن اهلل تعاىل.
التعيني  بني  األمر  ودوران  كاألصل،  تقليده  ملنع  أخرى  أدلة  ذكرت  نعم 
الصيب وخطأه واحد( واألولوية من  القلم عنه، وأن )عمد  والتخيري، وكرفع 
عدم جواز اإلئتمام به، وكونه مَوىّل عليه، وأن املعلوم من حال الشرع ومذاقه 
أن يف  املستظهر  لعل  لكن  منها)7(،  نوقش يف كل  وقد  للوالية،  عدم صالحيته 
الظنون  سائر  من  بأقل  ليس  منها  احلاصل  النوعي  الظن  وأن  كفاية،  اجملموع 
النوعية ـ كخرب الواحد والظواهر ـ فتأمل، ولعل االحتياط يقتضي اإلشرتاط حتى 

يف ما ال يرتبط بالشؤون العامة وشؤون الوالية، فتأمل.

الفقه: ج)،  ـ شاذ(،  للبلوغ  أي  ـ  اإلشرتاط  بعدم  القائل  أن  )والظاهر  الفقه  الوالد يف  السيد  قال    )((
ص99).

))(  لكنه مل يفِت على طبق ذلك يف حاشيته على العروة بل سكت على املنت إذ قال يف العروة: )يشرتط 
البلوغ( ومل يصرح بكونه احتياطًا، كما صنع البعض كالفاني واملرعشي، مما يستفاد  يف اجملتهد أمور: 

كونه فتوى عنده.
))(  من غري انصراف، وإن كان فلغلبة الوجود ـ فتأمل.

)4(  التنقيح: التقليد، ص78).
))(  وإن مل يقصد التخصيص كما هو صريح عبارته يف حاشيته على الفرائد قال: )مراده من »املكلف« 
من وضع عليه القلم من البالغ العاقل... ال خصوص من بلغ درجة االجتهاد كما رمبا يوهمه اختصاص 

بعض األحكام اآلتية به إذ...( درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد ص )).
))(  نهاية الدراية: ج)، ص)).

)7(  راجع مثاًل )الدالئل يف شرح منتخب املسائل( ج)، ص))-)) و)الفقه( ج)، ص99)-00).
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جواز عمل الصبي بفتاواه
وكذلك بناء على جواز عمله هو بفتاواه ـ كما هو احلق ـ بل لعله أوىل من 
اجملتهد غري  )املسألة )7:  الوثقى  العروة  قال يف  بفتاواه،  الفاسق  جواز عمل 
العادل أو جمهول احلال، ال جيوز تقليده وإن كان موثوقًا به يف فتواه، لكن فتاواه 
للعبارة )ألنه عامل  الفقه يف شرحه  الوالد يف  السيد  نفسه( وقال  لعمل  معتربة 
التعليل، عقالئي،  العمل مبا علمه...( وهذا  باحلكم، وكل عامل يلزم عليه 
بل هو مما يستقل به العقل. وهو تعليل بأمر عام يشمل املميز أيضًا، واضيف: 
بل إنه يرى رجوعه لغريه فيما اجتهد فيه، من مصاديق رجوع العامل للجاهل، 
حسب ما ذكروه يف كرباهم الكلية، وإن ناقشناه يف حمله، لنقاشنا املبنائي الكلي 
يف ذلك، وأن للمجتهد أن يرجع لغريه فيما اجتهد فيه بالفعل، وأن رجوعه 
إليه ليس من رجوع العامل للجاهل، كما استدل به املشهور على حرمة تقليده 
لغريه، بل هو من قبيل رجوع العامل للعامل، كما هو كذلك عرفًا؛ ولصدق 

)العامل( على كليهما باحلمل الشائع الصناعي، وإن رأى هو غريه. 
وقال: )ومثل )العدالة( فيما ذكر، بعض الشرائط اآلخر كالرجولة وطهارة 
املولد واحلرية وحنوها؛ فإن اجملتهد إذا كان فاقداً هلا مل جيز لغريه تقليده، أما 
لنفسه فعليه العمل مبا استنبطه())(، وقال السيد العم )وألن أدلة اشرتاط العدالة 
موجهة للمقلد دون اجملتهد())(، وهو جاٍر يف )املميز اجملتهد( فتأمل، وقال أيضًا 
موضوع  ال  فقده  من  فإن  االجتهاد؛  شرط  إال  الشرائط...  سائر  )وكالعدالة 

للعمل بفتوى نفسه حينئٍذ كما ال خيفى(.))(
حكم  تعلق  عدم  إىل  يذهب)4(  اآلخوند  أن  فرض  لو  حتى  نقول:  بل 

))(  الفقه: االجتهاد والتقليد ص480.
))(  بيان الفقه: ج4، ص490.
))(  بيان الفقه: ج4، ص)49.

)4(  وليس كذلك، بل هو فرض.
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مطلقًا بالصيب، بوجه من الوجوه، فإنه حيث ذهب إىل ذلك مجع كبري، ولعله 
بأعراض  الزنا  أو  سرقته،  أو  احملرتمة  النفس  قتله  كحرمة  اجلملة،  يف  إمجاعي 
الناس، وكالطهارة والنجاسة من األحكام الوضعية، وكمالكيته، وكمشروعية 
عباداته، ووصيته، وإحرامه وغريها، كان البد من أن يعنون البحث األصولي 
باألعم؛ ألن )العنوان( ينبغي أن يكون أعم من خمتلف املباني، ثم له أن ينتخب 

ما يراه.

إشتراك )الصبي( مع )البالغ( في التكاليف
وأما بيان )االشرتاك( يف التكاليف فنقول:

ـ  األحكام  من  كثرياً  وأن  اجلملة،  يف  مكلَّف))(  الصيب  أن  يف  شك  ال  إنه 
التكليفية والوضعية ـ جارية عليه، بـ)األدلة العامة(، من دون أن يشملها حديث 

الرفع، أو )اخلاصة( الواردة عليه.))(
1- في األحكام الوضعية

فمنها: األحكام الوضعية))(: كالضمان، واجلنابةـ  باجلماع والدخولـ  وكونه 
حمدثًا بالنوم والبول، والطهارة والنجاسة ـ بناء على املستظهر من الروايات من 
ـ  الشارع، أو مطلقًا  الواقعية اليت كشف عنها  كون احلدث واخلبث من األمور 
وكامللكية والزوجية واحلرية والرقية وشبهها، وغريها مما ميكن جعله باالستقالل، 
بإنشاءه، ـ وهو ثالث أقسام احلكم الوضعي حسب ما ذهب إليه اآلخوند  ـ.

قال الشيخ  يف املكاسب: )وثانيًا: أن املشهور على األلسنة، أن األحكام 
الوضعية ليست خمتصة بالبالغني، فال مانع من أن يكون »عقده« سببًا لوجوب 

))(  ال خيفى أننا استعملنا )مكلف(، يف املقام مبعناه األعم من التكاليف االقتضائية والال اقتضائية، أي 
من الواجبات واحملرمات وكذا املستحبات واملكروهات، ال مبعناه األخص املراد به خصوص اإللزاميات.

))(  أي على حديث الرفع.
))(  وبعض أحكامها التكليفية، كما سيأتي آخر هذا البحث، يف ضمان الصيب، ويف أواسطه يف عقد 

الصيب.
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الوفاء بعد البلوغ، أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته))( 
سببًا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة متكينه من مس املصحف(.)))(( )))((

أن  إال  الصيب،  على  ـ  كالسببية  ـ  الوضعي  احلكم  ثبوت  كالمه  وظاهر 
احلكم التكليفي معلق على البلوغ أو موجه لغريه، لكن قد يقال: إن )عقده( 
سبب لوجوب الوفاء عليه، يف وقته وإن كان قبل البلوغ، إذا كان مميزًا؛ وذلك 
)لبناء العقالء( على ذلك؛ فإن غالب األمور الوضعية، وما يرتتب عليها من 
ـ الكاشف  األحكام التكليفية من األمور العقالئية اليت مل يردع عنها الشارع 
بعض  الشارع  بعضها  يف  تصرف  نعم  ـ  بها  االبتالء  لشدة  اإلمضاء  عن  ذلك 
التصرف، بزيادة ونقيصة يف أسبابها أو شرائطها، أو األحكام املرتتبة عليها، أو 
حدودها)4(، وهو مما يؤكد إمضائها، و)لإلطالقات( كـ)من أتلف مال الغري فهو 
له ضامن( و ﴿ڑ  کک﴾ و﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ﴾ و )من جامع جيب 
عليه الغسل( و ﴿ۋ  ۅ   ۅ﴾))) و »األرض هلل وملن عمرها«.))( 

إال أن يقال بإنصراف بعضها، أو يقام الدليل على العدم.)7(

))(  أي بالدخول.
))(  املكاسب: شروط املتعاقدين، البلوغ، ج)، ص78).

ڀ         ڀ   كـ﴿پ   األدلة  بإنصراف  يقال  أن  إال  جمنبًا،  مادام  للمصحف،  هو  ملسه  حرمة  بل    )((
ڀ﴾عنه، كما سنشري له يف املنت إن شاء اهلل تعاىل.

)4(  كـ)حدوث( الزوجية بالعقد املنقطع، ويف خصوص الرسول صلى اهلل عليه وآله بـ)وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنيب( وعدم حتقق الزوجية لو عقد على أخت الزوجة أو اخلامسة، وكون النجاسة 
مما ال ترتفع إال باملاء ال بأي معقم ومطهر مهما كان قويًا عرفًا ودقة، وكـ)ملكية ما عدا اخُلمس(، بناء 

على عدم دخوله يف امللك وهكذا.
))(  البقرة: 79).

))(  الكايف: ج)، ص79)، يف إحياء أرض املوات، ح).
)7(  فال جيب عليه الغسل، لو جامع، قبل البلوغ، لكونه مقدميًا ملا اشرتط فيه من العبادات كالصالة 

والصوم.
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ومما يؤيد ذلك: أن تلك األحكام مما يصدق عليها ـ عرفًا ـ كونها مسببات 
بالنسبة ألسبابها.

نعم، ما انتزع من التكليف، كاجلزئية والشرطية، ملا هو جزء املكلف به أو 
شرطه، مما جعل بتبع جعل التكليف ـ وهو ثاني أقسام اآلخوند  ـ فإنه تابع 
للتكليف ـ بناء على مسلكه))( ـ، فإن مل يشمل الصيب، أو رفعه حديث الرفع، 

ارتفع ما انتزع منه، وإال فال.))(

هل حديث )الرفع( يرفع األحكام الوضعية؟
وأما حديث الرفع يف الصيب، )رفع القلم عن الصيب حتى حيتلم())(، فإنه 
كحديث الرفع للتسعة، قد يقال إنه ال يرفع إال )املؤاخذة( كما ذهب إليه الشيخ)4( 
الشارع،  وضعه  ما  خصوص  أو  الظاهر،  لعله  كما  اإللزامي(  )التكليف  أو 
اآلثار  مطلق  ال  قبله))(،  العقالء  عليه  بنى  مما  الشارع  يضعه  مل  ما  يشمل  فال 
واألحكام، فريفع )اإللزام( ويكون مفاده يف األحكام الوضعية: رفع خصوص 
اإللزام باحلكم املتعقب هلا، دونها))(، كاالغتسال فإنه ال جيب عليه الغسل إال 

بعد البلوغ، وكالَغسل عند التنجس، فال يرفع )اجلنابة( أو )التنجس(.
بعدم  يقال  أن  )ميكن  إذ  البلوغ؛  بعد  حتى  الوجوب  بعدم  يقال  قد  ولكن 
وجوب غسل اجلنابة واالستحاضة والتطهري من النجاسات وحنوها، على الصيب 

))(  لكن قد ذهبنا إىل إمكان جعل اجلزئية والشرطية، للمكلف به، باالستقالل، وعليه، ال يدل عدم 
مشول التكليف هلذا اجلزء إبتداًء، على عدم اعتبار الشارع اجلزئية له استقالاًل.
))(  وقد فصلنا احلديث عن األقسام الثالثة للحكم الوضعي، يف موضع آخر.

))(  وسائل الشيعة: أبواب مقدمة العبادات، ج)، ص)4، ب4، ح)).
)4(  املكاسب: ج)، ص78)، ويف إيصال الطالب: ج)، ص))).

))(  كما استظهره السيد الوالد قدس سره يف إيصال الطالب إىل املكاسب: ج)، ص)))، ويف الفقه 
االجتهاد والتقليد: ج)، ص499.

))(  أو رفع )اإللزام( امللزوم هلا، فرتتفع هي بالتبع.
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إذا بلغ، وقد سبق عليه أسبابها، بل حاهلا حال )الصالة( فكما ال جيب عليه 
)القضاء(، كذلك ال جتب هذه األمور فتدبر(.))( 

وربما يتأمل فيه؛ نظراً ألن ظاهر )حتى( يف حديث الرفع: إن )رفع القلم( 
مغيى باالحتالم، ومفاده وجوب الغسل ـ مثاًل ـ عنده، ال إرتفاعه مطلقًا لسبق 
الشارع،  واقعية كشف عنها  أموراً  أسبابه، والستظهار كون احلدث واخلبث 
وهي ثابتة بأسبابها، قبل البلوغ وبعده، وقد رفع حديث الرفع اإللزام باألحكام 

املرتتبة عليها، قبل البلوغ، أما بعده فيبقى))( على حاله لوجود سببه.
إال أن جياب بأن حديث الرفع أعم من )الوضع(، فبعد البلوغ يوضع القلم 
  إذا حدثت أسبابه، وال دليل على وضعه لوجود شيء سابق، وقد أجاب
عن هذا اإلشكال بـ)ألن الكالم فيما اعتربه الشارع من الوضعيات اليت ليست 
من األمور التكوينية، مرفوع عن الصيب، ال أن التكوينيات اليت ال ربط هلا 
بالشارع مرفوعة عنه، فاجلنابة مثاًل اليت اعترب الشارع الغسل بالكيفية اخلاصة 
عقبها حتى ترتتب عليه األحكام، مرفوعة عن الصيب، ال قذارة املين مرفوعة، 
وكذلك النجاسة اليت ترتتب عليها أحكام خاصة، إىل غري ذلك؛ ولذا ميكن 

أن يقال بعدم وجوب غسل...(.))(
لكن قد يقال: إن العرف امللقى إليه الكالم يرى أن الشارع الذي رتب 
الُغسل والَغسل على نفس خروج املين أو مالقاة النجس، رّتبهما عليهما، مبا 

هما أمران تكوينيان فال ترتفع سببيتهما حبديث الرفع، فتأمل.
اعترب  اليت  )اجلنابة  كون  فإن  ذلك  قبول  فرض  على  أنه  إىل  إضافة  هذا 
الشارع، الغسل بالكيفية اخلاصة عقبها.. مرفوعة عن الصيب( ال يستلزم رفعها 
حتى بعد البلوغ، بل )حتى( يف احلديث، دليل على اختصاص الرفع مبا قبل 

االحتالم كما سبق.
))(  الفقه: االجتهاد والتقليد، ص)0).

))(  أي اإللزام.
))(  الفقه، االجتهاد والتقليد: ص)0) ـ )0).
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وأما التنظري بالقضاء، ففيه:
الفرق بأن )القضاء( إما بأمر جديد متعلق بعنوان )الفوت( املأخوذ يف بعض 
أو  بينهم، وإما لالستصحاب،  املعروف  ـ كما هو  ـ كصحيحة زرارة  الصحاح 

بنفس األمر السابق؛ الستظهار تعدد املطلوب. 
وكلها غري جاٍر يف املقام؛ إذ )الصيب( غري مأمور بالصالة فال يصدق عليه 
عنوان )فاتته( و )يقضي ما فاته كما فاته())(، فال جيب عليه القضاء إذ ال أمر به 

ال حدوثًا وال بقاًء.))(
أما املقام فإنه )ينجس( باملالقاة، أو )حيدث( باجلنابة، وال دليل على عدم 

إلزامه بالتطهري، حتى بعد البلوغ.
فإن  العكس،  على  املقام  يف  فمقتضاه  االستصحاب  وأما 
)االستصحاب( يقتضي ـ على فرض متاميته ـ بقاء أمر الصالة بعد خروج 
احلاالت  من  العرف  بنظر  تعد  الوقت  خصوصية  أن  بدعوى  الوقت؛ 
املتغرية ال من مقومات املوضوع، فالقضية املتيقنة متحدة مع املشكوكة 
استمرار  يقتضي  االستصحاب  إن  حيث  املقام  عكس  العرف،  بنظر 
النجاسة فالالزم التطهري، وال جمال إلستصحاب عدم وجوبه مع وجود 
األصل املوضوعي السبيب، اللهم إال عدم قبول كونها أمراً واقعيًا، أو 
القول بـ)فاجلنابة اليت اعترب الشارع الغسل بالكيفية اخلاصة عقبها..( كما 
سبق نقله عنه ، أما صالة الصيب، فال جيب عليه القضاء؛ ألدلته 

واالستصحاب يقتضي العدم؛ إذ ال أمر بالصالة حينذاك ليستصحب.
وخارجه،  للوقت  بالنسبة  أنه  فالظاهر  املطلوب(،  )تعدد  استظهار  وأما 
للمكلف بالصالة، أي من مشله خطاب األمر بالصالة، دون الصيب، ممن مل 

يشمله اخلطاب.

))(  وسائل الشيعة: أبواب قضاء الصلوات ج8، ص))8، ب)، ح).
))(  )حدوثًا( أي حال صباه، )بقاًء( أي بعد البلوغ.
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وميكن القول بتعدد املطلوب يف َغسل الصيب وُغسله، وقد رفع حال صباه 
حيتلم(،  حتى  الصيب  عن  القلم  )رفع  إذ  بعده؛  يرتفع  فال  وإمتنانًا،  ختفيفًا 

فتأمل.
وقال يف )التنقيح(: )ولذا نقول بأن الصيب لو أتلف مال الغري، وإن مل يكن 
ملزمًا بالتدارك يف زمان الصبا؛ حلديث الرفع، إال أنه يلزم بالضمان بعد البلوغ 

لشمول من أتلف، له(.))(
لكن الظاهر))( انصراف )حديث الرفع( عن مثل إلزامه بالضمان يف زمان 
الصبا يف املميز؛ لعرفية ذلك، وانصراف الرفع إىل ما وضعه الشارع))(، نعم 
غري املميز يلزم وليه بذلك؛ لعدم قابليته للتكليف، أو لعدم عقالئيته، ولقوله 
)ال يتوى حق امرئ مسلم()4( فإن تأخري التدارك إىل زمان بلوغه تضييع حلق 

املسلم))(؛ وألدلة ال ضرر؛ إذ الظاهر حكومتها على حديث الرفع ـ فتأمل.

2- وفي المستقالت العقلية
ومنها مطلق املستقالت العقلية سواء يف أصول الدين أم فروعه، فإن الصيب 
مكلف بها عقاًل، وحديث الرفع يرفع ما وضعه الشرع، وهي مما مل يضعه، 
بل وبناء على وضعه هلا أيضًا، كالعقل))( بدعوى االمكان؛ ألنه اعتبار وهو 

))(  التنقيح: ج))، ص)0).
املميز، إضافة إىل احلكم  الصيب  تكليفي، على  ثبوت حكم  وبناء عليه، يكون هذا من موارد    )((

الوضعي ـ املبحوث عنه اآلن ـ.
))(  وضمان املميز وإلزامه بالدفع، مما مل يضعه الشارع ـ كما يف البالغ أيضًا ـ لريفعه حديث الرفع.

بشهادة  الوصية  ثبوت  ب0)  ج9)،  الشيعة:  وسائل  ويف  ص)7)،   ج))،  األنوار:  حبار    )4(
عدلني، ص09)، ح) ورد )ال يصلح ذهاب حق امرء مسلم(، ويف جامع أحاديث الشيعة: ج)، 

ص8، ح)))4-)0)( يوجد »...ألنكما أبعدمتا حق امرء مسلم...« 
))(  وإن أمكن رفعه، بتكليف الولي، إال أنه خالف األصل.

))(  إن قيل بأن العقل حاكم، وليس صرف مدِرك.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

(44

منصرف  الرفع  حديث  فإن  اإلطالقات،  لشمول  والوقوع؛  املؤونة))(،  خفيف 
عنها، حتى لو قيل بأنه رفع املؤاخذة، بل هي آبية عن التخصيص.

وعلى ذلك، فإن )املميز( مكلف بـ)النظر واملعرفة( يف اجلملة، و)الدفاع( عن مظلوم 
يراد قتله وهو قادر على دفعه، وحيرم عليه )القتل( و)االنتحار( و)السرقة( و)اإلفساد يف 
األرض( و)إتالف املمتلكات( و)الزنا( و)التجسس( وغري ذلك؛ حلكم العقل بذلك، 

وبناء العقالء، ومشول اإلطالقات اآلبية عن التخصيص، كقوله تعاىل: ﴿گ  گ  
ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾))) و ﴿ڃ  چ  چچ ﴾))) و ﴿ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ﴾))) و ﴿ژ  ژ  ڑڑ﴾))) و ﴿ڀ   ٺ ﴾))) و ﴿ڱ  ڱ  ڱ  

ں   ں﴾))) ﴿ڳ  ڳ     ڳ   ڳ  ﴾.)))
ولو فعل ذلك، استحق العقاب دون ريب.

قبول إسالم الصبي
وموىل  املؤمنني  أمري  إسالم  ومنه  املميز،  الصيب  إسالم  قبول  فإن  ولذا 
املوحدين، عليه صلوات املصلني، على القاعدة؛ حلكم العقل، وبناء العقالء، 
فإنه يقبلون من )املميز( إميانه مبعتقٍد ما، وعدمه، ويرتبون عليه اآلثار، يف كل 
املتوجهة  اإلطالقات  ولشمول  ذلك،  يعاقبونه على  أو  ويثيبونه  والنحل،   امللل 

املولوية  )األوامر  يف  حررناه  ما  على  أيضًا،  العقلية(  )املستقالت  يف  )املولوية(  إعمال  وإمكان    )((
واإلرشادية(.

))(  اإلسراء: )).
))(  النساء: 9).

)4(  األعراف: )).
))(  اإلسراء:)).

))(  احلجرات: )).
)7(  البقرة: 88).
)8(  الضحى: 9.
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للمسلمني، له أيضًا، كما صرح به )جممع الربهان( أيضًا، قال: )إن احلكم 
إله إال اهلل حممد رسول اهلل،  بإسالم املراهق غري بعيد؛ لعموم )من قال: ال 
فهو مسلم( و )قاتلوهم حتى يقولوا: ال إله إال اهلل(، وأمثاله كثري، وألنهم إذا 
قدروا على االستدالل، وفهموا أدلة وجود الواجب، والتوحيد، وما يتوقف 
عليه ووجوب املعرفة والنظر يف املعرفة، ميكن أن جييب عليهم ذلك؛ ألن دليل 

وجوب املعرفة عقلي...، وال استثناء يف األدلة العقلية(.))(
وكما صرح به يف )التنقيح( إلتزامًا منه بعدم رافعية حديث الرفع إلسالم 
الصيب وآثاره، )إال ما ارتفع عنه حبديث رفع القلم، مثل وجوب قتل املرتد 

الفطري وحبس املرتدة يف أوقات الصالة حتى تتوب، وحنوهما(.))(

وجوه ثمانية لقبول إسالم اإلمام علي وهو صبي
وقد ظهر بذلك أن قبول رسول اهلل ، إلسالم أمري املؤمنني وقائد الغر 
القاعدة وعلى األصل،  العاملني، كان على  احملجلني علي عليه صلوات رب 

وذلك إما:

 أـ ملا سبق من أن حديث الرفع ال ينال املستقالت العقلية، ومنها التوحيد 
والنبوة، بل املميز مكلف باملعرفة، فيقبل إسالمه، دون ريب.

ـ أو أنه ال ينال خصوص )اإلسالم( لكونه متفرعًا عنه وبعد ثبوته ال  ب 
قبله))(، ولغري ذلك.

اهلل  إسالمه صلوات  زمن  زمنًا عن  متأخراً  الرفع  لكون حديث  وإما  ـ   ج 
عليه، كما ذكر ذلك يف )الفقه()4(، من أنه لعل اشرتاط التكاليف بالبلوغ كان 

))(  جممع الفائدة والربهان: ج0)، ص0)4.
))(  التنقيح: املكاسب، ج))، ص97).

))(  أي حديث الرفع، متفرع على )اإلسالم(، فكيف يرفعه؟
)4(  الفقه: االجتهاد والتقليد، ص)0).
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بعد اهلجرة، أو بعد أحد، أو خيرب، أو احلديبية.))(
الوضعية،  دون  التكليفية،  لألحكام  رافعًا  الرفع  حديث  لكون  وإما  ـ  د 
تكليفية  أحكام  تلحقه  وضعي،  حكم  و)اإلسالم(  األعالم،  بعض  ارتآه  كما 

ووضعية))( فرتتفع التكليفية، به فقط.
منها؛  واإلسالم  التكوينيات،  يرفع  ال  أنه  إال  رفعهما،  وإن  ألنه  أو  ـ  هـ 
فإنه قائم بالنفس ومن صفاتها، فكما أن )اإلميان( صفة وكيفية نفسية، كذلك 
الذاتي  باحلمل  بل  الصناعي،  الشائع  باحلمل  معه  متحد  هو  بل  )اإلسالم(، 
األولي ـ األعم من محل الذات ومحل الذاتيات، ولذا فإن قولك )مسلم( أي 

متصف بصفة اإلسالم.
و ـ أو لكونه يرفع األحكام اإللزامية فقط دون سائر األحكام التكليفية، فال 

وجوب إلسالمه، وإن استحب، فُيقبل منه، طبعًا.
ز ـ أو لكون حديث الرفع، وإن قيل بشموله لذلك كله، قابل للتخصيص، 
يف مثله صلوات اهلل عليه، وقبوله ، إسالمه، دليل صحة إسالمه واعتباره، 
فيدل على التخصيص أو على سائر الوجوه. فهذه وجوه سبعة ـ وسيأتي ثامنها 

ـ لقبول إسالم أمري املؤمنني وهو صيب صغري، فهو )أول( من أسلم دون ريب.
متصاًل  استثناء  ـ  مستثنى  عليه  اهلل  صلوات  بكونه  اإللتزام  فإن  أي،  وعلى 
حسب بعض الوجوه أو منقطعًا حسب أكثر الوجوه السابقة ـ من حديث الرفع، 
بدليل قبول النيب إسالمه أيضًا، مما يكفي))( إلثبات ما حنن بصدده من كون املميز 
يعد  عليه  اهلل  صلوات  إسالمه  قبول  ألن  اجلملة،  يف  األحكام  عليه  جتري  ممن 
دلياًل عرفًا، على قبول إسالم املميز مطلقًا، من غري حاجة إىل جتشم عناء )إلغاء 

اخلصوصية(.

))(  ناقاًل لذلك عن ما نقله العالمة املتتبع السيد عبد الرزاق يف كتابه )العباس( عليه سالم اهلل ص8) عن 
شرح الشفا للخفاجي، والسرية احللبية، والبيهقي.

))(  من األحكام الوضعية الالحقة لإلسالم: الطهارة، ومن التكليفية الالحقة له، العبادات.
))(  على كل الوجوه السابقة، إال سابعها كما ال خيفى وإال ثالثها أيضًا.
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تنبيه: 
ال خيفى أن البحث عن قبول إسالم أمري املؤمنني عليه سالم اهلل وصلواته، 
وهو صيب، بالوجوه السبعة السابقة، مبين على الظاهر، مع قطع النظر عن 
كونه يف أعلى درجات اإلسالم واإلميان، بل إمامًا، ككون رسول اهلل نبيًا وآدم 
بني املاء والطني؛ فإنه بناء على متواتر الروايات الدالة على أمثال كونهم أنواراً 
بعرشه حمدقني، وكونهم العلة الغائية للخلقة، وأن بهم فتح اهلل وبهم خيتم، 
وقراءته القرآن الكريم وهو يف بطن أمه، وكونه نفس رسول اهلل ، وكونهما 
من شجرة واحدة، وغري ذلك))(، فإنه ال حاجة، بل ال معنى حمصل للبحث 
عن قبول إسالمه، إال من باب جري السنة وضرب القانون الذي اقتضى، مثاًل 
تغسيل النيب ، مع أنه طاهر مطهر؛ بنص آية التطهري وغريها، دون ريب.

3- وفي المستحبات والمكروهات
للمميز،  أدلتها  لشمول  )بأجمعها(؛  إما  واملكروهات،  املستحبات  ومنها 
حكمًا ووضعًا، كقوله عليه سالم اهلل: )السالم سبعون حسنة، تسعة وستون 
للمبتدأ، وواحدة للراد())( وقول اإلمام الصادق عليه سالم اهلل: )إن اهلل عز 
والسالم:  الصالة  عليه  وعنه  بالسالم())(  يبخل  من  البخيل  إن  قال:  وجل 
)البادي بالسالم أوىل باهلل وبرسوله()4( و )من قال السالم عليكم ورمحة اهلل 
قبل  بالكالم  بدأ  )من    اهلل  رسول  وقال  حسنة())(  ثالثون  فهي  وبركاته، 

))(  يراجع )الغدير( و)من فقه الزهراء سالم اهلل عليها( و)العبقات( و)حبار األنوار( و)ليالي بيشاور( 
وغريها، حول تلك العناوين وغريها.

))(  حبار األنوار: ج)7، ص))، ح)4.
))(  الكايف: ج)، ص)4)، باب التسليم، ح).

)4(  املصدر: ح8.

))(  املصدر: ح9.
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السالم فال جتيبوه())( وقال  )ابدؤوا بالسالم قبل الكالم())( وقال اإلمام جعفر 
على  والقليل  القاعد،  على  واملار  الكبري،  على  الصغري  )يسلم   : الصادق 

الكثري(.))(
ومثل )من قال ال إله إال اهلل غرست له شجرة يف اجلنة من ياقوت()4( و )من 

زار احلسني  عارفًا حبقه، كان كمن زار اهلل يف عرشه(.))(
وعدم رافعية )حديث الرفع( إال لاللزاميات؛ فإن ظاهره إما )رفع املؤاخذة( 
كما ذهب إليه الشيخ ، وليست إال يف الواجب واحلرام، وإما رفع )التكليف 
االقتضائي( فقط، فإنه املتفاهم منه عرفًا، بل أن عليه بناء العقالء))(، حتى مع 
قطع النظر عن االمتنان الذي استدل به من )لوروده يف مقام اإلمتنان، فال يرتفع 
به إال ما كان يف رفعه امتنان، ويكون ثبوته كلفة، واالستحباب ليس كذلك()7( 
)فإنه ال إمتنان يف رفع املستحب؛ ألنه تفويت للثواب عليه()8( بل نقول إن رفع 
املستحب عنه، خالف االمتنان، وعلى أي فإنه ال يضر بذلك )عدم تسليم كونه 
إذ  للصيب()0)(  املستحب،  معلومية عموم مالك  )عدم  يرد  ال  كما  لإلمتنان()9( 
 الظاهر العموم؛ خاصة مبالحظة تبعية األحكام ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات كما 

))(  املصدر: ص44)، ح).
))(  الكايف: ج)، ص)44، ح).

))(  الكايف: ج)، ص)4)، باب من جيب أن يبدأ بالسالم، ح).
)4(  الكايف: ج)، ص7))، باب من قال ال إله إال اهلل، ح).

))(  كامل الزيارات: ص78)، ح).
امللل  ـ يف كل  إنهم  بل  االقتضائية،  املميز، دون  الصيب  اإللزامية، عن  يرون رفع األحكام  ))(  حيث 
والنحل ـ يشجعونه على املستحبات لديهم، وعلى الواجبات لكن ندبًا إليها، وبعبارة أخرى هذا البناء 

العقالئي املسلم، قرينة ظهور حديث الرفع يف االقتضائي أو ال أقل من كونه قرينة إنصرافه إليه.
)7(  التنقيح: ج))، ص98).

)8(  الفقه: االجتهاد والتقليد، ص07).
)9(  املصدر.

)0)(  املصدر.
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هو مسلك العدلية، ولإلرتكاز.
وأما قوله )مضافًا إىل بعض النصوص اخلاصة الدالة على عدم كتابة الثواب 
للصيب إال إذا دخل يف ثالث عشرة أو أربع عشرة سنة())( فلعلها حممولة على 
مراتب الثواب والثواب األكمل، ولعله مقتضى اجلمع بني الروايات، كما لعله 

حممول على َمن ال مييز ما يفعله))(، فتأمل وتفصيل الكالم يف مظانه.
)املميز(  تشجيع  على  متشرعة،  هم  مبا  املتشرعة  فإن سرية  و)للسيرة())(، 
على إتيان العبادات ما استطاعوا من صالة وحج وغريهما، بل وعلى )عتابه( 
أو حتى )عقابه( على عدم إتيانها، فتأمل، ومن الظاهر عدم كونها ناشئة عن 

التسامح والال مباالة، بل كونها نابعة عن تدينهم واهتمامهم بشؤون دينهم.
ال يقال: السرية ال جهة هلا فلعلها للتمرين مثاًل؟

الليل،  صالة  مثل  استحباب  أدلة  مشول  لرؤيتهم  أنها  الظاهر  يقال:  إذ 
للمميز أيضًا، ال لصرف التمرين وشبهه ـ فتأمل.

و)لبناء العقالء( كما سبق.
كما أن ذلك هو مقتضى )تبعية األحكام ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات(، 
والقاعدة،  األصل  على  الباقي  فيبقى  الرفع،  حلديث  اإللزامي؛  منها  خرج 
التمسك  )التشريع( فاألصل عدمه، فريجع إىل  يقال: حيث يشك يف  إال أن 
باإلطالقات، إال أن يدعى أن اجلري على طبق )االقتضاء( مما يثاب عليه، وأنه 

مقتضى )احلكمة( و)اللطف(، فتأمل.
أو )بعضها()4( كما هو )الظاهر من جريان عادة املسلمني على ذلك بالنسبة 

))(  املصدر.
))(  أو على عدم )كتابة الثواب( وإن استحقه، كعدم كتابة )العقاب( على العاصي إال بعد مرور سبع 

ساعات ومل يتب، أو عدم كتابة ثواب الواجبات عليه، فتأمل.
))(  عطف على )لشمول أدلتها للمميز(.

)4(  عطف على )إما بأمجعها(.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

((0

للعبادات، والصدقة وحنوها(.))(

4- وفي مشروعية العبادات 
ومنها: مشروعية إتيان )املميز( بكل العبادات وصحتها ـ وإن مل تكن واجبة 
عليهـ  وعلى ذلك انعقدت الشهرة؛ وذلك لشمول إطالقات أدلتها، له، وحديث 
الرفع ال يرفع إال املؤاخذة أو اإللزام ـ ال مطلق املطلوبية فإنها ليست شأنه، وال 
ورفع  امتنانًا،  وارد  فإنه  ـ  الصحة  يرفع  ال  كما  ظاهرًا،  اإلنِّي  لالستدالل  جمال 
منه هو  املتفاهم عرفًا  أن  بل سبق  االمتنان.  والصحة، خالف  املشروعية  أصل 

ذلك))( حتى مع قطع النظر عن االمتنان ـ فتأمل.
ولذا قال يف العروة الوثقى: )يصح الصوم وسائر العبادات من الصيب املميز، 
عليه  التشديد  بل  عليها،  مترينه  ويستحب  عباداته،  شرعية  من  األقوى  على 

لسبع، من غري فرق بني الذكر واألنثى، يف ذلك كله(.))(

آبادي  والفريوز  اجلواهري  أمساؤهم:  التالية  املراجع  من  أي  حُيشِّ  ومل 
أبو  والسيد  العراقي  ضياء  وآغا  احلائري  الكريم  عبد  والشيخ  النائيين  واملريزا 
والسيد  الربوجردي  والسيد  الشريازي  اهلادي  عبد  والسيد  اإلصفهاني  احلسن 
يف  ذلك،  على  مل حيش  الگلپايگاين، كما  والسيد  اخلوئي  والسيد  احلكيم  حمسن 
املرعشي  والسيد  الوالد  السيد  املراجع:  األعالم،  من  مخسة  حبواشي  احملشاة  العروة 

النجفي، والسيد حسني القمي.

وقال يف )املكاسب(: )ولذا بنينا كاملشهور على شرعية عبادات الصيب()4(، 

))(  الفقه: االجتهاد والتقليد، ص07).
))(  أي رفع قلم املؤاخذة أو التكليف اإللزامي ال غري.

))(  العروة الوثقى: شرائط صحة الصوم، مسألة ).
)4(  كتاب املكاسب: الكالم يف شروط املتعاقدين املسألة األوىل، وإيصال الطالب إىل املكاسب ج)، ص))).
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وعن التذكرة: )إن الصغري حمجور عليه بالنص واإلمجاعـ  سواء كان مميزاً أم ال 
ـ يف مجيع التصرفات، إال ما استثين كعباداته، وإسالمه، وإحرامه، وتدبريه، 

ووصيته، وإيصال اهلدية، وإذنه يف الدخول، على خالف يف ذلك(.))(

)التنقيح(: حديث الرفع، يخرج الصبي عن أدلة الواجبات
وليس بتام ما ذكر من )أن »الوضع الواحد« للحكم، إما أن يكون إلزاميًا 
باإلضافة إىل مجيع أفراد موضوعه، وإما أن يكون ترخيصيًا كذلك، وأما أن 
البعض  بالنسبة إىل  أفراد موضوعه وترخيصيًا  بالنسبة إىل بعض  إلزاميًا  يكون 
القلم« خروج الصيب عن  اآلخر، فغري ممكن، وعليه فمقتضى حديث »رفع 

أدلة الواجبات بالكلية، فال يستفاد منها أصل املشروعية أيضًا(.))(

المناقشة في كالمه بوجود )الجامع( وصحة إنشاء طلبه
إذ يرد عليه:

أنه قد يريد بـ)الوضع الواحد للحكم(: )إنشاؤه(، كما لعله الظاهر لقرينية 
)احلكم(، وقد يريد )الوضع( باملعنى املعهود يف باب الوضع لأللفاظ.

فإن أراد بـ)الوضع الواحد للحكم(: )اإلنشاء الواحد للحكم(، ثم عرف 
قصد  غري  من  باللفظ  نفساني  أمر  إبراز  هو  حقيقته  اإلنشاء  بـ)أن  )اإلنشاء( 
احلكاية، فاملتكلم مبقتضى تعهده وإلتزامه، يكون اللفظ الصادر منه مربزاً 

العتبار من االعتبارات القائمة بنفسه، وأنه هو الداعي إلجياده(.))(
إلزاميًا  الواحد للحكم  إنه قد يريد من )عدم إمكان كون الوضع  فنقول: 
 بالنسبة لبعض األفراد وترخيصيًا بالنسبة للبعض اآلخر( عدم إمكان كون ذلك 

))(  التذكرة: ج)، ص)7.
))(  التنقيح يف شرح املكاسب: ج))، ص98).
))(  تعليقته على أجود التقريرات: ص))-)).
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(((

االعتبار القائم بالنفس واألمر النفساني إلزاميًا وترخيصيًا، وقد يريد عدم إمكان 
كون املرِبز وهو اللفظ، مربزاً العتبار يكون إلزاميًا وترخيصًا، كذلك.))(

فإن أراد )األول( وأّن نفس ما هو يف عامل الثبوت، ونفس )االعتبار( الثبوتي 
فإنه ال شك يف  باللفظ الحقًا،  إبرازه والذي يربزه  السابق على  بالنفس  القائم 
إمكان أن يكون االعتبار القائم بنفسه، أمراً عامًا، مطلوبًا له، وجوبًا يف صنف، 
واستحبابًا يف صنف؛ فإن االعتبار خفيف املؤونة، ثم إن له أن يعرّب عنه بلفظ 

واحد.
إذ احملال منه هو  اللحاظني احملال؛  يلزم منه مجع االعتبارين أو مجع  وال 
املراد  متام  منهما  يكون كل  أن  معنيني على  لفظ واحد،  يريد من  أن  خصوص 
منه، أي على أن يكون كلٌّ بشرط ال، عن اآلخر ـ ومن الواضح أن هذا املعنى 

غري مقصود لألعالم، بل ال يقصده عاقل عادة ـ.

الداللة  بنحو  حّده،  حلاظ  مع  ولو  املقصود  جزء  منهما  كل  يكون  أن  أما 
التضمنية، فليس مبحال، بل ما أكثره.))(

واألمر أوضح فيما لو كان )اجلامع( املنطبق على النوعني أو املرتبتني، هو 
املقصود؛ كاحملبوب أو املطلوب أو ذي الفائدة واملصلحة أو ما أشبه، فإنه ليس 
من استعمال اللفظ يف أكثر من معنى، بل هو استعمال للفظ يف معنى واحد، 
كما ال خيفى؛ فإن الواحد جنسي ونوعي وصنفي وشخصي، نعم هذا اجلامع 
)الكلي( يدل على جزئياته بالداللة التضمنية، وإن قلنا بإحتاد الكلي الطبيعي مع 

أفراده))(، كما دل )الكل( على األجزاء، بها.
وإن أراد )الثاني( وعامل اإلثبات أي املرِبز أو املظِهر، أي اللفظ الذي تعهد 

))(  أي بالنسبة للبعض إلزاميًا، وبالنسبة للبعض اآلخر ترخيصيًا.
))(  فداللة األعداد ـ كثالثة ـ على آحادها، داللة تضمنية، وكذا داللة اجلواهر ـ كزيد ـ على أجزائها، 

فجاء زيد يدل على جميء يده ورجله بالتضمنية كما هو واضح.
))(  فإنه خارجًا كذلك، أما يف عامل الذهن والداللة فإنه دال عليه تضمنًا.



)المكلف( 
اأم )البالغ(؟ 

املبحث اخلام�س
بحث عن )المكلَّف(

(((

بكونه مرِبزاً لذلك االعتبار القائم بنفسه، أي إبراز ذلك االعتبار فكذلك؛ إذ 
أي حمال يلزم من: 

أ ـ إبراز )اعتبار( ـ  ذي مرتبتني ـ بناء على مشككية الوجوب والندب ـ بلفظ 
واحد؟

والندب  والوجوب  جنسًا،  املنشأ))(  كون  على  بناء  ـ  نوعني  ذي  أو  ـ  ب 
نوعني))( ـ فكما له أن ينشأ )الصنف( كوجوب الصالة بعد الزوال، وكما له أن 
ه، كذلك له أن ينشأ اجلنس كـ)مطلق الطلب(،  ينشأ )النوع( كـ)الوجوب( حبدِّ
أي يربزه بلفظ واحد ـ على مسلكه ـ غاية األمر أنه البد أن ينصب قرينة على 

مراده، إن أراد النوع يف إستعماٍل، فيكون من قبيل تعدد الدال واملدلول.
وبعبارة أخرى: إن إمكان إنشاء طلب )اجلامع(ـ  أي وجود هذا االعتبار يف 
صقع النفس، ثم إبرازه باللفظ، أو إجياده على املبنينيـ  لكونه احلامل للغرض، 

مما ال شك فيه.
ج ـ أو إنشاء نوعني، بإنشاء واحد، على أن يكون كل منهما بعض املراد 

ال متامه؟
على  إجيابه  مريداً  العلماء(  )أكرموا  لعبيده  املوىل  قول  يصح  أنه  ترى  أال 
البعض وندبه على البعض، مع نصبه قرينة سابقة أو مقارنة، حالية أو مقالية، 
على أن هذا اخلطاب، أو مطلق خطاباته املوجهة هلم مجيعًا، يراد به اإلجياب، 

من األغنياء منهم، والندب من الفقراء؟
وتحقيق ذلك: إن ذلك ممكن على كال القولني يف حقيقة )اإلنشاء(، سواء 
امللكية والزوجية  املستظهر يف مثل  إنه: )إجياد االعتبار يف عامله( كما هو  قلنا 
و)إجياد الطلب( يف مثل األوامر، أم قلنا بأنه )إبراز االعتبار باللفظ())( كما هو 

))(  أي املرَبز، أو املوَجد.
))(  واجلامع هو مطلق الطلب، فينِشؤه.

))(  أو: )إبراز أمر نفساني باللفظ، من غري قصد احلكاية( كما يف تعليقته على أجود التقريرات، ويف 
)احملاضرات(: )أن اجلملة اإلنشائية موضوعة إلبراز أمر نفساني خاص(.
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مسلكه))(، فإن األمر واضح؛ ألن )االعتبار( قد يكون )لألعم( أي اجلامع ـ بأن 
يعترب مطلق الطلب يف ذمة املخاطب فيربزه، أو يوجده، ويالِحظ أنه باإلضافة إىل 
بعض األفراد ـ كالبالغ ـ طلب أكيد شديد ـ وهو ما يعرب عنه بالوجوب ـ وللبعض 
اآلخر ـ طلب غري شديد ـ وهو املعرب عنه باالستحباب ـ نعم عليه أن ينصب قرينة 

على ذلك يف مقام اإلثبات ـ وقد فعل.))(
وقد يكون )لألخص( كواحد من الوجوب أو الندب، وقد يكون )هلما معًا( 
على أن يكون كل منهما بعض املراد إلمتامه))(، فأي مانع من أن يوجدهما بلفظ 

واحد، أو أن يربزهما بلفظ واحد؟

ال يقال: املانع هو قاعدة الواحد؟
إذ يقال: القاعدة إمنا هي يف الواحد احلقيقي بالوحدة احلقيقية احلقة؛ إذ غريه 
ليس )واحدًا( حقًا، أواًل، ثم هي يف الفاعل بالقسر دون الفاعل باإلختيار ثانيًا، 
مع اإلشكال حتى يف الواحد احلقيقي الفاعل بالقسر أو اجلرب ثالثًا؛ وما ذكر للمنع 
جمرد استحسانات لدى التأمل، وتفصيل ذلك يف حمله من )الكالم( و)الفلسفة(.

املعنى  منه  أراد  لو  وأما  )اإلنشاء(  للحكم  الواحد  بالوضع  أراد  لو  كله  هذا 
املعهود يف باب وضع األلفاظ للمعاني، فنقول باإلمكان أيضًا، وذلك على خمتلف 
اآلراء يف حقيقة الوضع ومنها ما انتخبه هو إذ صرح بـ)أن حقيقة الوضع عبارة 
عن التعهد بإبراز املعنى الذي تعلق قصد املتكلم بتفهيمه، بلفظ خمصوص()4(، 
وقال: )الوضع عبارة عن اإللتزام النفسي بإبراز املعنى الذي تعلق قصد املتكلم 

))(  واألمر أوضح على مسلك اآلخوند اخلراساني قدس سره الذي صار إىل عدم دخول واقعية اإلنشاء 
واإلخبار يف املوضوع له، بل هما من قيود الوضع وطوارئ االستعمال.

))(  يف املقام فإن األدلة العامة يف العبادات شاملة للمميز، لكن حديث الرفع دليل على رفع اإللزام عليه، 
فيبقى )الندب(، وسيأتي اجلواب عن إشكال بساطة الوجوب.

))(  وفرق هذا عن األول، أن يف األول: كلي وجزئي، وههنا كل وجزء.
)4(  احملاضرات: ج)، ص48.
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(((

بتفهيمه، بلفظ خمصوص.... واإلرتباط بينهما إمنا ينتزع من هذا اإللتزام())(، 
وهذا املعنى هو نفس ما ذهب إليه احملقق النهاوندي يف تشريح األصول حيث 
قال: )إن حقيقة الوضع ليست إال التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم املعنى 

الفالني(.))(
إذ يرد عليه: إمكان أن يكون املعنى الذي تعلق قصد املتكلم بتفهيمه: جنسًا 
ذا أنواع، أو نوعًا ذا أصناف أو حقيقة تشكيكية ذات مراتب، وبعبارة أخرى: 
)املعنى( املراد إبرازه باللفظ، أو الذي يراد تفهيمه، قد يكون )جامعًا( ألفراد 
أو أصناف أو أنواع بل وأجناس، وقد يكون ذا مراتب، والوجوب والندب، 
إما مرتبتان أو نوعان، وكذا اإللزام والرتخيص حسب تعبريه ـ واألدق املوافق 
الوجوب  يرفع  الرفع  حديث  أن  املدعى  لكون  والندب؛  الوجوب  للمقام: 
الوجوب  بني  اجلامع  فإن  اإلباحة،  تبقى  بأنه  قلنا  لو  بل حتى  الندب،  فيبقى 
واإلباحة هو اجلوازـ  باملعنى األعمـ  واجلامع بني اإللزام والرتخيص، هو اجلواز 
باملعنى األعم كذلك، وكما أن )املعاني( متنوعة، فكذلك )األلفاظ( اليت يلتزم 
املتكلم بإبراز املعاني بها؛ فإن بعضها دال على اجلنس والبعض على النوع أو 

الصنف أو الشخص.
ثم إن املطلوب أحيانًا يكون )النوع( بفصله، وأحيانًا )اجلامع( وميكن كون 
مطلوبية بعض أنواعه أشد وآكد؛ لكون الطلب حقيقة تشكيكية ذات مراتب، 
إال أنه البد له من دالٍّ آخر عليه، وال ريب أن له أن يستعمل اللفظ الذي كان 
له معنيان فيهما معًا، على أن يكون كل منهما بعض املراد، أو على أن يكون 

كل منهما املراد )ال بشرط(، ال )بشرط ال(، فال يصح قوله )غري ممكن(.
إنما الكالم يف الوقوع، وال بأس به يف احلكمة، بل إنه واقع يف عرف العقالء 
بعض  وكان  للمصلحة،  واحملقق  للغرض  احلامل  هو  اجلامع  كان  إذا  كثريًا، 

))(  تعليقة أجود التقريرات: ج)، ص)).
))(  يراجع تشريح األصول للنهاوندي و)وقاية األذهان( لتلميذه أبي اجملد االصفهاني.
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(((

أنواعه حمققًا لألنواع اآلكد واألشد من الغرض واملصلحة، ويستدل على ذلك 
يف مرحلة اإلثبات بالقرينة املتصلة أو املنفصلة املقالية أو احلالية، ويف املقام، فإن 
القرينة هي حديث الرفع، فبقوله ﴿ڤ   ڦ﴾ أنشأ حكماً عاماً مبطلوبيتها))) ـ 
األعم من الوجوب والندب ـ أو فقل: أنشأ طلباً عاماً، وبقوله )رفع القلم عن الصيب 

حىت حيتلم( رفع خصوص اإللزام عن الصيب، وخصص الوجوب بغريه.
نعم يبقى البحث الصغروي واستظهار أن األمر ظاهر يف اجلامع، أم يف الوجوب 

فقط؟

فإن قلنا إن األمر ظاهر يف الوجوب ـ كما نراه ويراه ـ وقلنا بأن الوجوب 
واالستحباب نوعني، بفصلني، فنقول إن األوامر تدل على وجوب الفعل على 
املميز ال  الرفع على رفع اإللزام عن  البالغ واملميز، ثم يدل حديث  األعم من 
فإن  العرف  لدى  أنه  إال  ـ  دقة  ـ  نوعني  كانا  وإن  فإنهما  املطلوبية؛  فتبقى  غري، 
هذا ميسور ذاك، فال يضرنا القول بكونهما نوعني وتباينهما، أو القول ببساطة 

الوجوب، فلو إنتفى مل يبق شيء.
وبعبارة أخرى العرف يرى االستحباب مرتبة نازلة عن الوجوب، وإن قيل 
ـ فإذا رأى أن لسان حديث الرفع رفع اإللزام، رأى بقاء  ـ دقًة  بكونهما نوعني 

أصل املطلوبية، واملدار يف الظواهر على العرف، ال الدقة.
وإن قلنا بأن الوجوب والندب مرتبتان، فاألمر أوضح.

وكذا لو قلنا بأن األمر ظاهر يف مطلق الطلب، فإن األمر واضح كذلك؛ فإن 
ِلِه بفصل االستحباب، وأما وجوب غريه فيستفاد من  حديث )الرفع( دليل َتفصُّ
)حكم العقل(؛ إما ملا ذهب إليه احملقق النائيين ، من انتزاع عنوان الوجوب 
من األمر ـ مادة وصيغة ـ نظراً حلكم العقل بلزوم امتثال األمر إذا صدر من العالي 

بأنه  بيان ما لو قلنا  له، وسيأتي  بناء على كون األمر موضوعًا ملطلق الطلب، أو كونه مفيداً  ))(  هذا 
موضوع للوجوب.
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من  أكثر  على  )وضعًا(  يدل  ال  األمر  أن  مع  بالرتخيص،  يقرتن  ومل  للداني 
الطلب، كما ينتزع عنوان االستحباب منه إذا اقرتن بالرتخيص، وحديث الرفع 

دليل الرتخيص.
ومما ذكرناه يظهر احلال لو قلنا بأن )الوضع( هو )حنُو اختصاٍص للفظ 
باملعنى، وإرتباط خاص بينهما، ناٍش من ختصيصه به تارة، ومن كثرة استعماله 

فيه أخرى( كما ذهب إليه يف )الكفاية(.
بل يظهر احلال أيضًا لو قلنا بأن )الوضع( هو إفناء اللفظ يف املعنى، مع 
قطع النظر عن عدم إمكان ذلك، لو أريد من اإلفناء معناه الدقي الفلسفي؛ 
إذ ال ريب يف بقاء إثنينية اللفظ واملعنى، حتى لو اعترب املعترب فناء أحدهما يف 

اآلخر.
الشخص  يف  )كزيد  جزئي  يف  لفظ  فناء  املعترب  يعترب  قد  فإنه  أي  وعلى 
ثم ذلك  الناطق(  احليوان  لفظ يف كلي )كاإلنسان يف  فناء  يعترب  اخلاص( وقد 
الكلي قد يكون جامعًا نوعيًا وقد يكون جامعًا جنسيًا، ويف املقام فإن اجلامع بني 
الواجب واملندوب هو )املطلوب( أو )الراجح( واجلامع بني الواجب واملباح، 

هو )اجلائز باملعنى األعم(.
اإلطالق  من  الوجوب  استفادة  من  ـ  العراقي  احملقق  إليه  ذهب  ملا  أو 
يف  والتفصيل  ذكره،  ما  منها  عديدة  ذلك وجوه  ولتقرير  ـ  احلكمة  ومقدمات 
الصيب، فال وجوب،  املقدمات يف  تتم  الرفع، ال  حمله، ومع وجود حديث 

فيبقى مطلق الطلب.

مسلِّمية مشروعية بعض عباداته
ثم إنه لو مل نقل مبشروعية كل عبادات الصيب، فإنه ال مناص من القول 
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مبشروعية بعضها وصحته، وكونه مكلفًا))( بها وهو خصوص ما ورد فيه دليل 
خاص، كنصوص الصالة والصوم واحلج وشبهها. وفيها الكفاية يف الداللة على 

املطلوب.))(
ومنها: ما عن احلليب عن أبي عبد اهلل  قال: )إنا نأمر صبياننا بالصالة إذا 

كانوا بين مخس سنني، فمروا صبيانكم بالصالة إذا كانوا بين سبع سنني(.))(
وفيها أيضًا: )وحنن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بين سبع سنني، مبا أطاقوا 
من صيام اليوم... فمروا صبيانكم إذا كانوا بين تسع سنني بالصوم، ما استطاعوا 

من صيام اليوم...()4(
للصيب، حقيقي،  بالنسبة  )الصالة(  عليه  اهلل  إطالقه صلوات  أن  والظاهر 
من  األعم  به  يراد  أطاقوا(  )مبا  فبقرينة  )الصوم(  إطالقه  وأما  جمازيًا،  وليس 
املعنى الشرعي له ـ أي اجلامع لكل الشرائط، ومنها االستمرار فيه إىل املغرب ـ 

واللغوي، فتأمل.))(
وقال يف الشرائع: )ويصح إحرام الصيب املميز، وإن مل جيب عليه( وشرحه 
يف املدارك بقوله: )أما صحة إحرامه، فظاهر التذكرة واملنتهى أنه ال خالف فيه 
بني العلماء ويدل عليه روايات كثرية... وإمنا يصح إحرام الصيب املميز مع إذن 
اليت  لزوم مال، فجرى جمرى سائر عقوده  يؤدي إىل  وليه؛ ألن اإلحرام عقد 
من  أخص  اإلذن،  اشرتاط  على  دليله  أن  وال خيفى  وليه())(  بإذن  إال  تصح  ال 

املدعى؛ ملكان احلج البذلي.

))(  أريد بالتكليف املعنى األعم.
))(  من كون الصيب )مكلفًا( يف اجلملة، وجريان بعض األحكام عليه.

))(  وسائل الشيعة: ج4، ص9) أبواب أعداد الفرائض ب)، ح).
)4(  الكايف: ج)، ص409، باب صالة الصبيان، ح).

))(  الحتمال كون املعنى الشرعي ذا مرتبتني، أو ذا نوعني، فللبالع نوع ـ يشرتط فيه كل الشروط ـ ولغريه 
بوجوه عديدة يف حبث  أجيب عنه  قد  باالمتناع  الشروط، واإلشكال عليه  تلك  فيه كل  نوع ال تشرتط 

الصحيح واألعم، وكيفية تصوير اجلامع بني الواجد والفاقد، فتأمل.
))(  مدارك األحكام يف شرح شرائع اإلسالم للعاملي: ج7، ص9)كتاب احلج.



)المكلف( 
اأم )البالغ(؟ 

املبحث اخلام�س
بحث عن )المكلَّف(

((9

وقال يف العروة: )يستحب للصيب املميز احلج( ومل يعلق أي من األعالم 
اخلمس عشرة.

وقال: )األقوى عدم االشرتاط ـ أي اشرتاط إذن الولي ـ يف صحته، وإن 
إال  الـ))،  األعالم  من  أحد  يعلق  مل  و  الصور(  بعض  يف  االستئذان  وجب 
من  النجفي،  املرعشي  والسيد  القمي  حسن  السيد  يعلق  مل  وكذا  العراقي، 

اخلماسية، وحشى الوالد بالتأمل، واإلشكال يف إطالقه.))(

5- وفي صحة المعامالت
ومنها: معامالته، وهي على قسمني؛ القسم األول: ما ال شك يف صحته 
وترتب اآلثار عليه؛ لورود النص اخلاص فيه، كـ)الوصية( ونصوصها عديدة، 
وكـ)صدقته(، و)عتقه( مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه سالم اهلل 
قال: )إذا أتى على الغالم عشر سنني فإنه جيوز له يف ماله، ما أعتق أو تصدق 

أو أوصى، على حد معروف وحق، فهو جائز(.))( 
قد  إذ  والتكليفي؛  الوضعي  احلكم  من  كل  و)جائز(  )جيوز(  يف  ويحتمل 
يؤخذ مبعنى )النفوذ( وقد يؤخذ مبعنى )اجلواز( يف مقابل احلرمة أي يباح له، 
و)جائز(  للتكليفي  )جيوز(  كون  يستظهر  وقد  مبعنى،  منهما  كل  كون  وميكن 
للوضعي؛ فإن )له( قد تعد قرينة التكليفي و)جائز( أقرب للوضعي، ولعله 
يؤيده أرجحية عدم التكرار، وأما إرادة كليهما من كليهما، فإنه وإن أمكن إذ 
ليس من استعمال اللفظ يف أكثر من معنى احملال ـ إذ هو خصوص ما كان على 
أن يكون كل منهما متام املراد ـ إال أنه لعله خالف الظاهر ـ فتأمل، وعلى أي 

فإن اآلخر، متضمن أو مستتبع.
ثم إن )الصحة( غري )اجلواز( وكالهما مبحوث عنه يف املقام، سواء فسرناها 

))(  العروة الوثقى: ج) ص)8) من احملشاة مخاسيًا.
))(  وسائل الشيعة: ج9)، ص)))، الباب 44 من أبواب الوصايا، احلديث ).
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بـ)متامية الشيء وحصوله  بـ)منشأية األثر( أم  به( أم  به للمأمور  املأتي  بـ)مطابقة 
على حسب مقتضى طبعه أو اعتباره( والنسبة بينهما هي العموم واخلصوص من 

وجه، كما حررناه يف )مباحث األصول(: )األوامر املولوية واإلرشادية(.
اخلاص))(،  للنص  ال  عليه،  اآلثار  وترتب  صحته  يستظهر  ما  الثاني:  القسم 
وذلك كمطلق ما كان مثل )البيع( و)اهلبة(، مما جرت عليه السرية من غري نكري، 

مع قيد إجازة الولي))(، خاصة يف األمور اليسرية؛ لإلطالقات كقوله تعاىل: ﴿ٹ  
ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڤ   و  کک﴾)))  و﴿ڑ   ٹ﴾)))  ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ﴾.))) ولبناء العقالء، وللسرية العقالئية، وسرية املتشرعة.

وما يتوهم مانعًا هو حديث )الرفع( وقد جياب عنه بوجوه:
منها: ما سبق من عدم مشول حديث الرفع للوضعيات.))(

املؤاخذة(  )يرفع  بأنه  للقول  نظراً  اإللزاميات؛  برفع  اختصاصه  منها: 
املتفرعة على احلكم اإللزامي، أو القول بأنه يرفع خصوص التكليف اإللزامي.)7(

منها: أنه منصرف، يف الصيب، عن مثلها.

عدم حكومة أدلة الرفع على األمور العقالئية
تستبعد  )نعم  اإلنصراف:  لبيان  عرفيًا  وجهًا    الوالد  السيد  ذكر  وقد 

))(  أي: بل لالطالقات كما سيأتي بإذن اهلل تعاىل.
البيع  يف  أمره  جيوز  ال  )الغالم  رواية  مثل  من  ولالستظهار  اإلمجاع،  عليه  ادعي  الذي  للمشهور  مراعاة    )((

والشراء( أو شبهها احملمولة على إمضاء أمره باالستقالل، كما استظهره الشيخ قدس سره يف املكاسب، فتأمل.
))(  البقرة:)7).

)4(  املائدة: ).
))(  النساء: 9).

))(  وسببية )البيع( لنقل امللك، من الوضعيات، اليت جرى بناء العقالء عليها.
)7(  وعلى هذا ال يشمل الوضعيات، كما ال يشمل التكاليف غري اإللزامية.
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حكومتها ـ أي أدلة الرفع ـ على األمور العقالئية اليت ال ربط للشرع بها، إال 
والنكاح  والوديعة  والعارية  واهلبة  كالبيع  أو حنوها،  زيادة شرط  أو  اإلمضاء 
ما ذكر،  والطالق والعتق والوصية واإلجارة والرهن وغريها. والدليل على 
العرف؛ فإنه لو كانت أمور رائجة عند قوم ثم بعث الوالي حاكمًا إليهم وشرَّع 
فيهم قوانني، ثم قال: ال قانون على النساء، فهموا منه إن القوانني اليت شرعها 
ليست عليهن، وال تكون هذه الكلمة ردعًا للنساء عن املعامالت اليت كانت 
متعارفة بينهن، إال إذا ورد دليل خاص. وال يفرق يف ذلك بني األمور احملتاجة 
للقصد وغريها، وال بني األمور العقلية والشرعية، وال الالزم واجلائز، وال 

الوضعيات والتكليفيات(.))(
لكن لعل )رفع القلم( ظاهر يف األعم خاصة بلحاظ بناءه للمجهول، وكون 
الشارع متصديًا للتأسيس والتأكيد معًا، وللجديد والقديم، وللرفع والدفع، 

والعلة احملدثة واملبقية، كما هو ظاهر حاله يف الشؤون كلها ـ فتأمل.
نعم قال يف آخر املبحث: )أقول: يف باب العقود واإليقاعات، بني النصوص 
وكذا الفتاوى، تدافع عجيب، وحيتاج احلكم يف املسألة إىل تتبع تام، واألوىل 
إحالة كل واحد إىل بابه())( ثم استظهر  لزوم احلكم يف كل باب على حسب 

أدلته، ال التعميم.))(
)ال جيوز  مثل  لورود نصوص خاصة  )الطالق(؛  استثناء  من  مثاًل  فالبد 
طالق الغالم حتى حيتلم( فيما رواه احلسني بن علوان عن اإلمام الصادق عن 
)جيوز طالق  بكري  ابن  رواية  ورد يف  لكن  اهلل.)4(  عليهم سالم  أبيه عن علي 

الغالم إذا بلغ عشر سنني(.))( مما خيصص إطالق الرواية السابقة.

))(  الفقه: االجتهاد والتقليد: 499.
))(  املصدر:08).

))(  املصدر: 09).
)4(  وسائل الشيعة: ج))، ص79، ب))، مقدمات الطالق وشرائطه، ح8.

))(  وسائل الشيعة: ج))، ص78، ح).
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ال  غريه،  أو  نفسه  مال  يف  تصرفاته  نفوذ  إىل  األعالم  من  عدد  ذهب  وقد 
املعاطاة  يف  أو  فقط،  الصيغة  إنشاء  يف  اآللة  مبنزلة  يكون  بأن  بل  باالستقالل، 
اخلارجية))(، كما ذهب احملدث الكاشاني ـ على ما نقله الشيخ األنصاري عنه 
ـ إىل )أن األظهر جواز بيعه وشرائه، فيما جرت العادة به من األشياء اليسرية؛ 

دفعًا للحرج(.))(
وعلى أي فتحقيق املسألة يف بابها، إال أنه يكفي يف املقام ذهاب الكثري، أو 
املشهور إىل نفوذ بعض تصرفاته))(، وذهاب بعض األعاظم إىل ترتيب األثر على 

معامالته يف اجلملة.)4(

6- وفي قسم من األحكام كـ)الحيازة(
ومنها: قسم من )األحكام( املتوزعة على جمموعة من األبواب كـ)احليازة( و 

)التعزير(.
فقد ثبت يف الشريعة تعزير )الصيب( بعنوانه يف موارد عديدة.

حلديث  خمصصة  التعزير  أدلة  فتكون  للصالة،  الصبيان  بضرب  األمر  منها 
الرفع؛ إن قلنا بأن ظاهره رفع التكليف بكل آثاره اإللزامية فيخرج منه خصوص 
املؤاخذة  )قلم  هو  املرفوع  القلم  لـ)أن  ختصصًا  باخلروج  يقال  أو  التعزير))(، 

))(  راجع )منتخب املسائل( للسيد حسني القمي، فصل ما يشرتط يف البائع واملشرتي و)التنقيح( يف شرح 
املكاسب ج)) ص00) وقد ذهب إىل ذلك من قبل صاحب )الرياض(.

))(  املكاسب: ج)، ص)8)، شروط املتعاقدين نقاًل عن مفاتيح الشرائع.
بالنص  عليه  حمجور  الصغري  )إن  التذكرة:  عن  سره  قدس  الشيخ  نقله  ما  ويكفي  فصلناه،  كما    )((
واإلمجاع، سواء كان مميزاً أو ال، يف مجيع التصرفات، إال ما استثين، كبعاداته، وإسالمه، وإحرامه، 
وتدبريه، ووصيته، وإيصاله اهلدية، وإذنه يف الدخول على خالف يف ذلك( ـ فتأمل، )إيصال الطالب إىل 

املكاسب: ج)، ص8))-9))(.
)4(  أي إما بقيد إجازة الولي، أو بقيد كونها يف األمور اليسرية، أو فيما إذا كان يف مقام اختبار رشده، 

أو ما أشبه ذلك.
))(  ملزومًا والزمًا، كما سيأتي.
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املوضوع على البالغني( فال ينايف ثبوت بعض العقوبات للصيب كالتعزير(.))(
ومنها: ما ذكره يف مصباح الفقاهة: )كتعزيره إذا أساء األدب(.))(

وثبوت )التعزير( يف حقه، دليل وجود تكليف إلزامي يف حقه سابق رتبة، 
وإال ملا كان له وجه، إضافة إىل كونه يف حد ذاته حكمًا من أحكامه.))(

وأما )التملك( بـ)احليازة(، فالظاهر مشول أدلته له، وإنصراف أدلة الرفع 
عنه، كقوله : )من أحيا أرضًا ميتة فهي له()4( و )من سبق إىل موضع فهو 
أحق به())(، واألخري يدل على حق االختصاص أيضًا، فيشمل مثل املدرسة 

واملسجد.
ظهور  بدعوى  اجلنايات،  بباب  فمختص  واحد())(  وخطؤه  )عمده  وأما 
ـ  العاقلة(  )العمد( يف ذلك، ولو لقرينة ضم مثل )عمد الصيب خطأ، حتمله 
الظاهر يف أنه من حيث مثل الدية، ال مثل احلرمة والتعزير ـ أو منصرف عن 

ص. أمثال املقام، أو خمصَّ
أنه يف  الوالد يف )اإليصال(: )وأما عمد الصيب خطأ، فمضافًا إىل  وقال 
الديات، وما أشبه، بقرينة الذيل، حتى بالنسبة إىل ما ليس مبذّيل؛ ألن املذيل 

صاحل لقرينية غري املذيل..(.)7(
 و)للسرية املستمرة( من غري نكري، فإن الصيب لو أمسك مسكة أو اقتطف 

ُيرى  ولذا  االختصاص؛  أقل من حق  ملكه هلا، ال  يبنون على  فإنهم  مثرة، 

))(  املكاسب: ج)، ص84)، شروط املتعاقدين.

))(  املكاسب: ج)، ص)))، شروط املتعاقدين.
))(  أي من أحكام الصيب.

)4(  وسائل الشيعة: ج7)، ص8))، إحياء املوات ب)، ح).
))(  وسائل الشيعة: ج)، ص78)، ب))، ح).
))(  تهذيب األحكام: ج0): ص)))، ح0)9.
)7(  إيصال الطالب إىل املكاسب: ج)، ص))).
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منتزعها منه، غاصبًا.
والبحث يف كل تلك العناوين طويل، نكتفي منه يف هذه العجالة، بهذا القدر، 

وقد نفرد لذلك رسالة مستقلة يف قوادم األيام إذا شاء اهلل تعاىل.







املبحث ال�ساد�س:
بحث عن )المخاَطب( 
في اآليات والرويات





هل مطلق 
)المكلَّف( 

هو 
)المخاَطب(؟ 
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هل مطلق )املكلَّف( هو )املخاَطب(؟ 

المراد بـ)المكلَّف( مقدمة أو مبدأ أو مسألة؟
وتعريفه،  )املكلَّف(  مفهوم  حتقيق  والتصديقية:  التصورية  املبادئ  ومن 
وإثبات بعض األحكام العامة له))(؛ فإنه )املخاطب( ـ عنوانًا أو لبًا ـ يف اآليات 
والروايات، وهو ـ أو بعض أفراده ـ خماطب األصولي كما سيأتي اخلالف يف 
ذلك، وله تساق األدلة واحلجج، وهو متعلق التكاليف الشرعية و)فعله( أو 

األعم منه موضوع )علم الفقه(.))(
فقد يقال: إن ذلك من املبادئ التصورية لعلم الفقه؛ نظراً لكون )املكلف( 
وحدوده  وجزئياته  وأجزاءه  )املوضوع(  وحتقيق  الفقه))(،  علم  موضوع  جزء 
ولوازمه، يعد من مبادئ ذلك العلم، وعلى ذلك، فإن ذلك يعد من مسائل 
علم  مسائل  من  إنه  يقال:  وقد   ، األصول  علم  وهو  رتبة،  السابق  العلم 
الكالم؟ لكن الظاهر التفصيل، وأن ما يعد من مسائل الكالم هو مثل بعض 
وأما  تعاىل،  )املبدأ(  وحكمة  بشأن  تتعلق  فإنها  للتكليف)4(؛  العامة  الشرائط 
سائر الشروط فقد ترتبط باألصول))(، وقد تتعلق بالفقه))( أو القواعد الفقهية، 

والفرق يف عمومها لكل األبواب أو اختصاصها بباب أو أبواب، فتأمل.

))(  ككونه )املخاطب( لألدلة الشرعية، ولألصولي، أو خصوص اجملتهد، مثاًل وميكن عّد ذلك مسألة 
كما سيأتي، كما أنه ميكن ـ لو ال الوجه املذكور إلعتباره مسألة أو مبدءاً ـ عّده من )املقدمات( حسب 

ما ذكرناه يف )رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناتها(.
باعتبارها موضوعًا،  الكتاب(، موجهًا ملن؟ وبني كون )احلجة(  الفرق بني كون )اخلطاب يف  وفيه: 

خطابًا ملن؟ فتأمل.
))(  لكن هل )املكلف( مفهومًا وحكمًا، من املبادئ لعلم الكالم؟ أم األصول؟ أم الفقه؟

))(  إذ: )موضوعه فعل مكلفينا                غاليته الفوز بعليينا(
)4(  كالقدرة واالختيار.
))(  ككونه بالغًا ال مميزًا.

))(  ككونه رشيداً غري سفيه يف التصرفات املالية.
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أنه متعلَّق موضوع علم األصول، فهو مبدأ تصوري أو تصديقي له،  كما 
نظراً لكونه جزء موضوعه ومتعلقه، وإن مل يصرح به، فإن موضوعه )احلجة 
املشرتكة القريبة، على احلكم الشرعي( فإن متعلقها))( اآلخر هو )على املكلف(.
وكذا )األدلة األربعة من حيث الدليلية( أي من حيث كونها دلياًل للمكلف 

على احلكم الشرعي، فتأمل.
أو  املكلفني  عموم  هو  الشرعية،  باألدلة  املخاطب  هل  حبث  اعتبار  وميكن 
خصوص اجملتهد، مسألة أصولية، بإرجاعه إىل هل اخلطاب الشرعي ـ من كتاب 

وسنة ـ حجة على غري اجملتهد أيضًا؟ أو هل الظواهر وغريها حجة عليه؟
ثم إن كثرياً من البحوث اآلتية، تندرج يف املبادئ التصورية أو التصديقية، لعلم 
األصول، بوجه آخر))(، فإن املذكور يف املقدمة الثانية والثالثة، يعد من املبادئ 
األحكامية، واليت مرجعها إىل املبادئ التصورية والتصديقية للمحمول))(؛ فإن 

البحث فيها عن حكم من أحكام احملمول يف املسألة األصولية.)4(

المراد بـ)المكلف( المجتهد أم األعم؟
لقد جرى بني األعالم، حبث طويل، مبناسبة ورود كلمة )املكلف( يف كالم 
الشيخ  حيث قال: )اعلم أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي...( وأنه هل 
أم  )اجملتهد(؟  لسان األصوليني: خصوص  الشارع، ويف  به يف )خطابات(  يراد 

املراد األعم منه ومن املقلد؟
)الكل(، وأصوليًا:  روائيًا:  ـ  إليه  نذهب  ما  ـ وهو  آخر  تفصيل  هنالك  أم 

))(  أي )احلجة(، وهي املوضوع.
))(  والوجه األول، قد ظهر مما سبق، وهو أن حصول احلاالت الثالثة أو الظنون اخلاصة، للعامي، يعد 

من أحوال بعض تعينات )املكلف( الذي هو موضوع الفقه ومتعلق موضوع األصول.
))(  وإن رآها السيد الربوجردي قدس سره قسمًا ثالثًا.

)4(  ففي قولنا مثاًل )خرب الواحد حجة(، يقع البحث عن أنه هل هذه احلجية، مما حيصل للمقلد بها القطع 
أو الظن أو الشك، وهل هي مما حتصل للمقلد عليها الظنون اخلاصة؟ فتأمل.
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)اجملتهد( و)املتعلم(.
قال:   حيث  النائيين  املريزا  منهم  األول مجع،  القول  إىل  وقد ذهب 
)واملراد من »املكلف« خصوص اجملتهد... وال عربة بظن املقلد وشكه... وال 

سبيل إىل دعوى مشول أدلة اعتبار الطرق واألصول، للمقلد..(.))(
كما ذهب إىل القول الثاني مجع، منهم احملقق اإلصفهاني قال: )ومع ذلك 
أوىل؛ ألن مجلة  أيضًا،  احلكم  وتعميم  واملقلد،  اجملتهد  إىل  املكلف  فتعميم 
للتخصيص  وجه  فال  أيضًا،  املقلد  تعم  العقلية  واألصول  القطع  أحكام  من 
املخاطب  املخاطب عنوانًا، واملقلد هو  أن ذكر )فاجملتهد هو  بعد  باجملتهد(.))( 

لبًا(.))(
ولكي يتميز حمط النقض واإلبرام، ووجه االستدالل أو مكمن اإلشكال، 

فيه ويف بعض األقوال، البد من متهيد املقدمات التالية:

المقدمة األولى:

1- ضرورة اشتراك األحكام بين المجتهد والمقلد
ال ريب يف أن )األحكام( بشكل عام، مشرتكة بني اجملتهد واملقلد واحملتاط، 
مبراتبها األربعة، وبني مطلق العامل واجلاهل، وذلك مبراتبها الثالثة: االقتضاء 
واإلنشاء والفعلية، أما التنجز فغري شامل للجاهل قصورًا، مع قطع النظر عن 
بالقوة  املسألة  يف  اجملتهد  يشمل  )العامل(  وأن  )اجملتهد(  و  )العامل(  بني  النسبة 
أيضًا، أم هو خاص باجملتهد يف املسألة بالفعل؟ وأن )العامل( هل يشمل العارف 

))(  فوائد األصول: ج)، ص)-4.
))(  نهاية الدراية: ج)، ص)4.

))(  املصدر.
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باملسألة ال عن اجتهاد))( أم ال؟
واملراد بـ)األحكام( مطلق األحكام التكليفية والوضعية.

كما يراد بها األعم من األحكام األولية بقسميها))( والثانوية.))( 
كما أن املراد من )احلكم( األعم من )الوظيفة(.

التقليد)4(  كحرمة  بـ)اجملتهد(:  اختصاصه  ثبت  ما  )االشرتاك(  من  ويستثنى 
مطلقًا، أو إال لألعلم، أو جوازه إال لو قطع باخلالف؛ بدعوى أن أدلة )احلجية( 
شاملة ملا عدا صورة القطع باخلالف، طّرًا، وجواز )القضاء( أو وجوبه ـ كفائيًا ـ 

لو مجع سائر الشرائط، وجواز اإلفتاء أو وجوبه.
أو لألعلم  املطلق،  للمجتهد  ـ  األعم  باملعنى  ـ  التقليد  )املقلد(: كجواز  أو 

خاصة.
الدين،  من ضروريات  فإنه  األحكام؛  اشرتاك  على  لالستدالل  حاجة  وال 
وقد دّل عليه صريح العقل والنقل، وعليه بناء العقالء من كافة امللل والنحل، 
يتوقف  ما  على  الشيء  وتوقفَّ  الباطل،  التصويَب  بعدمه،  القول  يستلزم  كما 
عليه؛ فإن العلم باحلكم متوقف على وجوده، فلو توقف وجوده على العلم به، 
دار، نعم تتوقف مرتبة )التنجز( على العلم املتوقف على مراتب الفعلية واإلنشاء 

واإلقتضاء، أو بعضها، وال دور؛ للتغاير.

))(  كما يف الوكالء العارفني بفتاوى املراجع، ال عن اجتهاد، ومن يعرب عنهم بـ)مسأله كو(.
))(  الواقعية األولية كوجوب الصالة واحلج، والواقعية الثانوية كحكم املسافر واحلائض.

))(  كـ)ال ضرر( و )ال حرج(.
)4(  أي حرمة أن يقلد غريه.
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المقدمة الثانية:

2- حصول الحاالت الثالثة للمقلد أيضًا، في الجملة
)التكاليف  هذه  فإن  واإلبرام،  النقض  ومورد  الكالم،  حمل  تنقيح  يف 
املشرتكة( قد حيصل )للمجتهد( فيها القطع ـ األعم من العلم واجلهل املركب ـ 

أو الظن بها، وقد حيصل له الشك فيها، كما هو واضح.
لكن هل حتصل )للمقلد( أيضًا هذه احلاالت الثالثة؟

الظاهر أنه ال ينبغي الشك يف حصوهلا له، إن أريد بها )املطلق())( منها؛ 
، وقد  فإنه من )الوجدانيات(: أن املقلد قد )يقطع باحلكم(ـ  كليًا كان أم جزئيًاـ 

)يظن( به، وقد )يشك( كـ )املوضوع( متامًا.

)فتوى المجتهد( )ظن خاص( ال مطلق
أفرادها  الكالم يف حصول بعض  يقع  فتارة  أريد )اخلاص( منها،  إذا  وأما 
خاصة، وأخرى يف حصوهلا بأمجعها، أما األول فإنه الريب يف إمكان ووقوع 
وحجية، بعض )الظنون( احلاصلة له، وكونها حجة طولية))( من باب الظن 
فتوى  من  له  احلاصل  اخلاص«  »الظن  كحجية  وذلك  املطلق،  ال  اخلاص، 

مقلَّده.))(
باب  من  الظن  هذا  حجية  أن  من   ، القمي  احملقق  عن  نقل  ملا  خالفاً 
توجد  بأنه  للمقلد  اإلمجالي  للعلم  وذلك  عنده؛  مطلق  فهو ظن  اإلنسداد، 
تكاليف إلزامية فعلية كثرية، وانسداد باب العلم والعلمي عليه إليها، مبا هو 
يف  اهلرج  بل  واحلرج،  للعسر  مستلزم  أو  ممكن  غري  إما  واالحتياط  عامي، 

))(  أي من أي طريق حصل، أي حتى من دون وجود بناٍء للعقالء وشبهه، على اعتباره.
))(  سيأتي وجه كونها طولية بإذن اهلل تعاىل.

))(  وهي حجة طولية مبعنًى.
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الرجوع إىل كل أصل يف  الدين، وكذلك  اجلملة، والرباءة تستلزم اخلروج من 
مورده، ومثلها القرعة، والستقالل العقل بقبح ترجيح املرجوح على الراجح.))(
لكن يرد عليه: وضوح اعتباره عند العقالء، ككل ظن خاص آخر، من خرب 
واحد، أو بينة أو ما أشبه، وكذلك عند الشارع، املستكشف من )عدم الردع(، 
بل ومن )اإلطالقات( مثل )فللعوام أن يقلدوه( و )أفيونس بن عبد الرمحن، ثقة 

آخذ منه ما أحتاج إليه من معامل ديين؟( وغريها.
واحلاصل أن باب )العلمي( غري منسد حبقه؛ فإن قول اجملتهد مصداَقه.

جواز تقليد المجتهد لغيره
و)الطولية( مبنية على قول املشهور، من عدم جواز )التمسك( و )العمل( بهذا 
الظن اخلاص الناشئ من قول اجملتهد، مع حصول ظن خاص للشخص بالفعل، 
من اجتهاده، وعليه فإنه لو فقد الظن االجتهادي، رجع للظن التقليدي، نعم 

هو يف )طوله( اختيارًا، وليس خاصًا بصورة االمتناع.))(
بل )الطولية( متحققة، بناء على ما هو املنسوب للكثريين، من عدم صحة 

التقليد )لواجد امللكة( أيضًا، وإن مل جيتهد فعاًل.
قد  أنه:  إىل  نشري إمجااًل  لكن  هذا حملها،  ليس  مناقشة،  املبنيني حمل  وكال 
املسألة  هذه  وللمجتهد يف  بل  بالقوة(،  املسألة  لـ)اجملتهد يف  التقليد  بصحة  يقال 
ذلك  يعد  الثانية()4(:  )املسألة  يف  أنه  إىل  آخر))(  موضع  يف  أشرنا  وقد  بالفعل، 
بالفعل( إىل )العامل(، فإنه جاهل حقيقة وعرفًا،  من مصاديق رجوع )اجلاهل 
ويف )األوىل( أنه ليس من رجوع العامل للجاهل، بل هو من قبيل رجوع العامل 

))(  األصول: ج)، ص)0).
))(  فليس لو امتنع عليه االجتهاد، جاز له التقليد بل جيوز له ترك االجتهاد، والتقليد اختيارًا.

ـ أصولية( وهنالك تفصيل أكثر وأدلة أوفر  الفقهاء دراسة فقهية  ))(  أشرنا إىل ذلك بإجياز يف )شورى 
بإذن اهلل تعاىل.

)4(  وهي رجوع واجد امللكة غري اجملتهد يف املسألة بالفعل، إىل غريه.
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املالك،  الشائع، وهو  باحلمل  )العامل(  فإن كليهما ممن يصدق عليه  للعامل، 
ألنه العنوان املأخوذ يف الروايات، وليس ذلك حتصياًل للحاصل لو وافق، وال 
مجعًا بني الضدين لو خالف؛ فإن التقليد )العمل عن استناد(ـ  كما عليه األكثر 
ـ أو )االستناد يف العمل( أو )االلتزام بقول اجملتهد يف العمل(، فيمكنه االستناد 

يف عمله، ال إىل فتواه، بل لفتوى غريه.
اآليات  من  اإلطالقات))(  بعض  وأن  العقالء،  بناء  ذلك  على  والدليل 
ـ ومن مل ميكنه  الواجد للملكة  ـ أي  والروايات، يشمل من أمكنه االستنباط 
بوزان واحد، بل وكذا من استنبط بالفعل وغريه، وإن اختص بعضها اآلخر))( 

باجلاهل، وتفصيل ذلك ووجوه األخذ والرد عليه يرتك ملظاّنه.

هل تحصل )الظنون الخاصة( للعامي؟
املعتربة(  أو )الطرق  الكالم يف )الظنون اخلاصة(  فإنه قد وقع  الثاني،  وأما 
و  الواحد(  كـ)خرب  األصول:  علم  يف  عنها  املبحوث  وهي  عام،  بشكل 
)الشهرة( و )اإلمجاع احملصل واملنقول( و )الظواهر(، وغريها، فهل هي مما 
حيصل للمقلد )اجلاهل(؟ ـ وهو مفاد هل البسيطة ـ وعلى تقدير حتققها لديه، 
فهل هي )حجة( عليه أيضًا؟ أم أن )حجيتها( خاصة باجملتهد )العامل(؟ ـ وذلك 
مفاد هل املركبة ـ واألمر كذلك يف )الشك اخلاص( أي ما كان جمرى لألصول، 

كخصوص )الشك امللحوظ فيه احلالة السابقة(.
وبعبارة أخرى ما يبحث عنه يف األصول من مثل: )خرب الواحد حجة أم ال( 
و )االستصحاب حجة أم ال( هل يشمل العامي أيضًا؟ مبعنى أنه هل يتحقق 
يف شأنه ـ صغرويًا ـ )يقني سابق وشك الحق( باحلكم الشرعي الكلي؟ وهل 

))(  كـ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾ فإنه قد يقال بشموله ملن يراه خمطئًا يف اجتهاده، وعلى ذلك 
بناء العقالء ـ يف اجلملة ـ فتأمل.

))(  كـ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴾ ولعل )ال تعلمون( يشمل واجد امللكة، غري املستنبط 
بالفعل.
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يتحقق لديهـ  خارجًاـ  )خرب الواحد( مبا له من شروط: مثل الفحص عن املعارض 
وغريه، أم ال؟

هل يحصل )القطع الخاص( للعامي؟
فقل  أو  )املعهودة(  احلاصل من طرقه  أي  اخلاص(  )القطع  األمر يف  وكذلك 
)املعتربة())( عقاًل وشرعًا))(، وذلك كالقطع احلاصل من )النص( القطعي السند 
وقطعي  نصًا  ولكونه  القطعية،  بالقرائن  احتفافه  أو  لتواتره  والداللة؛  واجلهة 
من  أو  النّصي(  )املعقد  ذي  القطعي،  احملصل  اإلمجاع  من  احلاصل  أو  اجلهة، 

احلكم العقلي القطعي.
والتقييد بـ)املعهودة أو املعتربة(؛ ألن حصول )القطع( املطلق للعامي، من 
من  احلاصل  )القطع(  يف  الكالم  إمنا  فيه،  الريب  ينبغي  ال  مما  كان،  طريق  أي 
له،  فهل حتصل  استنباط،  إىل  احملتاجة  احلدسيات  املعهودة عقالئيًا، يف  الطرق 

وحيصل له منها قطع باحلكم الشرعي؟
كما أن التقييد بـ)املعتربة( هو أيضًا لنفي وجوب إتباعه وغريه ـ كاجملتهد أيضًا 
الرمل واجلفر  ـ كاحلاصل من  أي طريق حصل  أي من  )قطعه( عقاًل،  ـ مطلق 
بثبوت  القول  إليه من  ما صرنا  بناء على  ـ وذلك  والقياس وشبهها  واألحالم، 
اآلخر،  فرده  )القطع( يف ضمن  أما  فقط،  )العلم(  إتباع  بوجوب  للعقل  حكم 
وهو اجلهل املركب؛ فال حكم للعقل بوجوب إتباعه، بل هو جمرد توهم للقاطع 
بوجود حكم للعقل، فهو كالسراب، وقد حررنا ذلك يف )فقه التعاون على الرب 

والتقوى( و)مباحث األصول/ القطع(.
أو للتفرقة يف احلاصل من الطرق املعهودة، واحلاصل من غريها، من جهة 

))(  )املعتربة( قيد لـ)الطرق(، ال لـ)القطع( فال يرد أن القطع حجيته ذاتية وال يعقل اعتبار الشارع له، 
على أننا قد حررنا مفصاًل يف عدد من الكتب، عدم كون احلجية ذاتية للقطع.

))(  كالقطع من خرب الواحد احملفوف بالقرائن القطعية ـ العقلية أو النقلية ـ.
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)القاصر(  بني  وعدمه،  والثواب  العقاب  استحقاق  قضية  خصوص 
لو خالف  العقاب  فاعله  يستحق  املعهودة،  الطرق  فاحلاصل من  و)املقصر(، 
الواقع، أما احلاصل من غريها فإنه يستحق العقاب يف بعض الصور))( ـ وذلك 
القطع  متابعة  بوجوب  للعقل  حكم  وجود  من  املشهور  مسلك  على  حتى 
مطلقًا ـ وذلك ألن: ما باالختيار ال ينايف االختيار، فالقطع احلاصل من طرقه 
الثواب))(؛  عليه  يستحق  طبقه  على  عمل  لو  فإنه  يصب،  مل  وإن  املعتربة، 
للموافقة، لو مل يكن مقصراً))( أو مطلقًا، دون احلاصل من غري طرقه، ومل 
يصب، فوافقه)4(؛ إذ ال )انقياد( وقد خالف يف )الطريق(، إال لو كان قاصرًا، 
وكذلك األمر فيما لو )خالف(؛ فإنه لو قطع من طرقه، فأصاب، فخالف))(، 
القياس  العقاب دون ريب، ولو قطع من غري طرقه كما لو قطع من  استحق 
يف  قاصراً  كان  لو  العقاب،  يستحق  فال  فخالف))(،  فأصاب،  األحالم،  أو 
عدم سلوك الطريق املعترب؛ استناداً إىل مالك )وما كنا معذبني( وغريه؛ وألن 
)اإلصابة()7( حينئٍذ من طرقها املشروعة مل تكن مقدورة له، لفرض قصوره، 
والالطريق مل يكن حجة عليه شرعًا، بل كان توهم احلجية فقط، ولغري ذلك، 
إليه ذلك  الذي أوصله  الواقع  العقاب، ملخالفته  أما لو كان مقصرًا، استحق 
الالطريق)8(، ال ملخالفته الالطريق )أي القياس أو الرؤيا( بل ملخالفته الواقع، 

الذي كان مبقدوره الوصول إليه، فتأمل.

))(  وسيأتي بيانها يف املنت يف الصورة السادسة بإذن اهلل تعاىل.
))(  هذه هي الصورة الثالثة اآلتية.
))(  على تقدير تصور التقصري فيه.

)4(  هذه هي الصورة السابعة اآلتية.
))(  وهي الصورة الثانية.

))(  وهي الصورة السادسة.
)7(  أي املأمور بها، أو فقل )الوصول للواقع، املأمور به( مل يكن مقدوراً له.

)8(  أي الالطريق، بنظر الشارع )كالقياس( أو العقالء أيضًا )كاألحالم يف اجلملة(.
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صور ثمانية للموافقة والمخالفة
ورؤوس الصور مثانية))(، وهي:

يستحق 1-  فإنه  فوافق،  فأصاب،  )طرقه(،  من  احلاصل  الظن  أو  القطع   
الثواب دون ريب، لكن هل )لالنقياد( ثواب آخر؟

يستحق 2-  فإنه  فخالف؛  فأصاب،  طرقه،  من  احلاصل  الظن  أو  القطع   
العقاب دون ريب، وهل له عقاب )التجري( أيضًا؟

 القطع أو الظن احلاصل من طرقه، فأخطأ ومل يصب، فوافق، فله ثواب 3- 
االنقياد.

 القطع أو الظن احلاصل من طرقه، فأخطأ، فخالف، فله عقوبة التجري، 4- 
على القول به.

 والقطع أو الظن احلاصل من )غري طرقه(، فأصاب، فوافق، فهل له مثوبة 5- 
)الواقع(؛ ألنه أدركه، أو ال؛ ألنه مل يكن من حيث أمر اهلل؟ وهل له 
مثوبة االنقياد؟ أو يفرق بني القاصر واملقصر؟ فاملقصر))( ال يثاب ال على 
الواقع وال على االنقياد، أما القاصر فكالصورة األوىل؟ أو يفرق باملرتبة 

والدرجة؟
 أو يفرق بني الطريق الذي نهى عنه الشارع باخلصوص، كالقياس، وبني 	- 

مثل  بني  يفرق  أو  واألحالم؟  كالرمل  بعنوانه  عنه  ينَه  ومل  يعتربه  مل  ما 
)القاضي( وغريه؟

الواقع 6-  خمالفة  فعليه عقوبة  فخالف،  فأصاب،  من غري طرقه،  احلاصل   
أو والتجري أيضًا، لو كان مقصراً))( دون ما لو كان قاصراً)4( أو مطلقًا؟ 

))(  وال خيفى أنها بلغت )) صورة مع تعميمها يف املنت للظن أيضًا.
))(  أي الذي كان مبقدوره حتصيل الطرق املعتربة، فرتكها وسار خلف مثل القياس واألحالم.

))(  لفرض اشرتاك التكاليف، وكون حتى الكفار مكلفني بالفروع.
)4(  أي قاصراً يف سلوك الطرق املشروعة املعتربة.
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أو بنحو بعض التفاصيل السابقة، فلو خالف القطع أو الظن احلاصل له 
من )القياس( مثاًل))(، فال عقوبة، وكذا لو خالف )الظن( احلاصل من 

األحالم، دون ما لو خالف )القطع( احلاصل منها.))(
 احلاصل من غريها، فأخطأ، فوافق، فهل له ثواب االنقياد؟ أم يفرق 7- 

بني القاصر فله، واملقصر فال؟
 احلاصل من غريها، فأخطأ، فخالف، فهل عليه عقوبة املتجري ـ حتى 	- 

على القول به يف الصورة الرابعة؟
وقد يفرق بني القطع والظن يف بعض الصور السابقة.

بالبحث  الصور وأحكامها، وهي جديرة  تطرق جلميع هذه  َمن  أجد  ولم 
والتحقيق، وحيث أن موضعها مباحث )القطع( فلنرتكها ملا هنالك.

والحاصل: أن ما ذكر يف هذه املقدمة والثالثة والرابعة ميكن كونه املقصود 
مبا ذكر من )املقام األول: يف أن مباحث احلجج واألصول العملية، هل تشمل 

العامي أم ال())(، وإن كان التعبري أقرب للرابعة.
وقد أوضحنا أن البحث قد يقع يف )املطلق( منها وقد يقع يف )اخلاص(، 
الطرق واألمارات، كـ)خرب  املقلَّد( ومن سائر  وأن )اخلاص( أعم من )فتوى 
الواحد(، وأن هذا الثالث، هو مورد األخذ والرد والنقض واإلبرام، وسيأتي 

له يف املقدمة الثالثة مزيد إيضاح بإذن اهلل تعاىل.

))(  وفرض كونه يف تلك الواقعة مطابقًا، يف علم اهلل تعاىل، للواقع ونفس األمر.
))(  أي من األحالم.

ياس  الناشر:  السالم،  عليه  احلجج  ثامن  مطبعة  ص8)،  ج)،  األكرب:  لألخ  األصول  تبيني    )((
الزهراء عليها السالم.
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المقدمة الثالثة:

3- حصول )الظنون الخاصة( وقسيمها، للمقلد أيضًا
في )إمكان( و)وقوع( القسم الثالث املذكور يف املقدمة الثانية، أي حصول 
يف  يكون  تارة  البحث  فإن  للمقلد،  اخلاصة())(  )الشكوك  أو  اخلاصة(  )الظنون 
)اإلمكان(، وأخرى يف )الوقوع(: غالبًا أو أحيانًا، وثالثة يف )احلجية(، إن مل 

نقل بأنها نفس موضوع األول، والثاني بعينه.))(

عدم اإلمكان لعدم المقتضي أو الشرط أو للمانع
فنقول:

أما )اإلمكان(، فقد يقال بعدم )إمكان( حصول ـ أو جعل))( ـ كل أو بعض 
)الظنون اخلاصة( أو )الشكوك اخلاصة( للعامي، وقد يقال: مع إمكان جعلها 
ال )حصول( وال )وقوع(، أي جمرد عدم )حصول( أو )وصول( الظن اخلاص 
متممية  جعل  عدم  أو  حقه،  يف  الظاهري))(  احلكم  جعل  عدم  ينتج  مما  له)4(، 

الكشف؛ للغّويته.
ودعوى )عدم اإلمكان(، قد تكون بدعوى عدم حصول )املقتضي(، وأخرى 

بدعوى عدم توفر الشروط، وثالثة بدعوى وجود املانع.

))(  وكذلك )القطع اخلاص( وقد سبق املراد منه.
))(  فإن )الظن اخلاص( يعين ما اعتربه الشارع أو العقالء، حجة، والقضية هي )ما اعتربه الشارع أو 

العقالء حجة، هل ميكن حصوله للعامي؟(.
))(  أي جعل حجيته.
)4(  ال عدم اإلمكان.

))(  فصلنا يف موضع آخر أن احلكم الظاهري له إطالقات مخسة، ومنها )مؤدى األمارات( ومنها )احلجة 
على احلكم(.
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واألول: كدعوى عدم إمكان حصول )اليقني والشك(، للمقلد؛ لغفلته))( 
واستحالة حصوهلما معها، ودعوى عدم إمكان حصول )الظن اخلاص( له؛ 
لتقومه بـ)الوصول(، وحيث ال وصول، فـ)ال حكم ظاهري())( لتقومه  نظراً 
به، وكذلك األمر يف )الرباءة العقلية( وهي مفاد قاعدة )قبح العقاب بال بيان(؛ 
إذ املقلد عاجز عن )الفحص( وإحراز )عدم البيان( ـ الذي هو موضوع القاعدة 
لّبًاـ  فال يرتتب عليه حمموهلا))( فـ)الفحص( هنا حمقق لـ)موضوع( القاعدة، وقد 

يعّد شرطًا للحجية، كما سيأتي.
أو  املعارض،  عن  للمقلد،  )الفحص(  إمكان  عدم  كدعوى  والثاني: 
يف  )املزاِحم(،  كله:  ذلك  بعد  ثم  الوارد  أو  احلاكم  أو  واملقيد،  املخصص 
مادام  اخلرب  من  اخلاص(  )الظن  له  حيصل  أن  ميكن  فال  مثاًل،  الواحد(  )خرب 
غري قادر على الفحص عن املعارض واملخصص واحلاكم وغريها؛ ألن حجية 
اخلرب متقومة بركنني: املقتضي للحجية إثباتًا)4( وهو أدلته، وعدم وجود املانع 
وهو املعارض مثاًل، وكيف ميكن الفحص وهو ال يدرك معنى احلاكم والوارد 

ومصاديقهما))( مثاًل؟
وكيف ميكنه وهو ال يعرف )املعاِرض( من )املزاِحم(؟ أو )التخصيص( من 

)التخصص( من )الورود(؟
والفرق بني الرباءة العقلية وخرب الواحد، أنه حيث ال فحص، )ال مقتضي( 
يف الرباءة، و)ال شرط( يف اخلرب؛ فإن به قد يتحقق املقتضي وقد حيرز الشرط.

))(  أي عن األحكام الكلية.
))(  املراد به هنا: )احلجية(.

))(  ألنها لبًا تعود إىل موضوع هو )ما ال بيان عليه( وحممول هو )يقبح العقاب عليه(.
)4(  وأما املقتضي للحجية ثبوتًا، فهو )الكاشفية( الناقصة املوجودة يف اخلرب.

األصول  الواحد على  األمارات كخرب  األولية، وورود  األدلة  ))(  وذلك كحكومة )ال ضرر( على 
كالرباءة، بل على بعضها اآلخر كاالستصحاب ـ بناء على عّده أمارة ـ أو حتى مثل )الطواف بالبيت 

صالة( و )ال شك لكثري الشك(.
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والثالث: كدعوى: عجز العامي))( عن تشخيص موارد األصول واألمارات؛ 
أنه عاجز عن معرفة جمرى  له مثاًل، إال  اليقني والشك  فإنه وإن أمكن حصول 

االستصحاب من غريه، فال حيصل له )الظن العقالئي( يف مورده ـ فتأمل.

هل يمكن جعل الحكم الظاهري في حق العامي؟
أن  أيضًا وهي: هل ميكن  مرحلة سابقة  إىل  ينتقل  اإلمكاني  البحث  إن  بل 

جيعل )احلكم الظاهري())( يف حق اجلاهل أم ال؟
لتقومه بالوصول، وال  فقد ذهب املريزا النائيين إىل عدم إمكان ذلك نظراً 

وصول.

توضيح تلك الدعوى باألمثلة

أ - حجية االستصحاب
ويمكن التمثيل ملا سبق بـ: أ- )االستصحاب حجة( فإن املقتضي لالستصحاب 
ـ نظراً  هو )اليقني السابق والشك الالحق( لكن هل ميكن حتققهما يف اجلاهل؟ 
لغفلته عنهما يف األحكام الكلية كما قيل ـ ثم على فرض اإلمكان، ننتقل لعامل 
اإلثبات: فهل املقلد مبقدوره أن يشخص خصوص )اليقني والشك( اللذين هما 
ركنا االستصحاب؟ وإذا مل يكن أحد هذين ممكنًا، مل يكن جعل احلجية))( يف 

حق العامي.
فمثاًل: كيف يعرف أن هذا )شك طاري( أو )شك ساري(؟ وأن املقام هو 

))(  فالعجز هو املانع عن جعل حجية تلك الظنون اخلاصة يف حق )العامي(.
))(  ليس املراد به )مؤدى األصول( وال )األعم من مؤداها ومؤدى األمارات( وال )السببية(، بل املراد 

)احلجية( فتدبر جيدًا.
))(  وهي احلكم الظاهري، يف املقام، وقد فصلنا يف موضع آخر )إطالقات احلكم الظاهري(
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مورد قاعدة )االستصحاب( أو قاعدة )اليقني(؟))(
وكيف يشخص )اليقني السابق( يف التدرجييات؟

وهل مبقدوره التمييز بني وجود املانع ومانعية الوجود؟ ـ بناء على التفرقة 
أنواع  املتيقن واملشكوك يف بعض  أو وحدة  ـ،  بينهما يف جريان االستصحاب 

استصحاب الكلي؟

ب- )الظواهر( كبرى وصغرى
ب- وفي )الظواهر( هل ميكن أن يشخص )اجلاهل(: إن هذا اللفظ نص يف 

املعنى، أو ظاهر فيه، أو جممل؟))(
وكذلك هل هو مشرتك لفظي بني املعنيني، أم معنوي وقد وضع للجامع، 

أم من باب احلقيقة واجملاز؟
وهذا البحث يتصور: كربويًا، وصغرويًا، ومن حيث األدلة:

معاني  نفس  تشخيص  للجاهل  ميكن  هل  إنه  يقال:  فبأن  )كربويًا(  أما 
)املشرتك املعنوي( و)اللفظي( و)احلقيقة واجملاز والكناية( مثاًل وفوارقها؟

يقع  الكربى،  تشخيص  على  قدرته  فرض  على  فإنه  )صغرويًا(،  وأما 
لو  إال  فهو جممل،  لفظي(  )مشرتك  هذا  أن  تشخيص  ميكنه  هل  أنه  البحث: 
قامت عليه قرينة معيِّنة، أم )مشرتك معنوي( فهو مطلق، إال لو قامت القرينة 
املخصصة، أم )حقيقة( فالداللة بالوضع، أم )جماز( فبحاجة إىل قرينة صارفة 

﴿چ   عقلية أو نقلية؟ وهل هذا إنشاء أم إخبار؟ فاألول كما يف قوله تعاىل 
پ   پ   كـ﴿پ   والثالث))(  منه،  الغرري  إال  ٹ﴾  ٹ   والثاني كـ﴿ٹ   چچ﴾، 

))(  واللف والنشر، مرّتب.
))(  فإنه، جلهله، قد ال يعلم أن للفظ معاني عددية، أو جيده كثري االستعمال يف معنى، فيتصوره 

نصًا، واحلال أنه ظاهر، أو جماز ال إىل حد النقل.
))(  أي اجملاز.
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ڀڀ﴾، والرابع))( كـ)يعيد صالته(. 
واحلكم  التكليفي  )احلكم  من  كل  بني  لفظي  مشرتك  )احلكم(  هل  فمثاًل 

﴿ۆئ     تعاىل  قوله  يف  معنوي؟  مشرتك  أم  )الفصل())(،  وحتى  بل  الوضعي(؟ 
ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  جئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  
أم  ۆ﴾)))  ۇ      ۇ   ڭڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ﴿ے   تعاىل  وقوله  خب﴾))) 

حقيقة يف أحدهما جماز يف اآلخر؟ 
)الندب(  أم  )الوجوب(  أم  )الطلب(  )األمر( ظاهر يف مطلق  وكذا: هل 
أم أنه مشرتك لفظي بينهما؟ وعلى األول، فهل ظهوره يف الوجوب، بالعقل، 
كما ارتآه النائيين ؟ أم مبقدمات احلكمة، كما ارتآه العراقي ؟ وقد أشرنا 

لذلك يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(.
ثم هل األمر مولوي أم إرشادي، والنهي للتحريم أم للتنزيه؟

ثم بعد فرض معرفة ظهور اللفظ يف )الوجوب( مثاًل، فهل هو ظاهر يف 
الوجوب النفسي أو الغريي؟ العيين أو الكفائي؟ التعييين أو التخيريي؟

عالمات  يشخص  أن  العامي  مبقدور  هل  فـ:  )األدلة(  حيث  من  وأما 
أو أن يعرف  احلقيقة، من: إطراد، وعدم صحة سلب، وتبادر، وغري ذلك؟ 

سائر احلجج يف )اللغة(؟

ج- خبر الواحد سندًا وداللة

))(  أي اإلنشاء.
))(  مبعنى )البّت( وحسم األمر.

))(  املمتحنة: 0).
)4(  األنعام: 7).
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ج- ويف )خرب الواحد( فإن هنالك مخسة مباحث، البد من طّيها ليحصل 
له )الظن اخلاص املعترب( من خرب الواحد:

أولها: البحث السندي وما هو اخلرب الصحيح واحلسن واملوثق والضعيف؟ 
ومن هم أصحاب اإلمجاع، وهل هم ستة أشخاص، أو اثنا عشر شخصًا، أو 

مثانية عشر شخصًا؟ وما املراد بـ)تصحيح ما يصح عنهم(؟
وهل ميكنه التمييز بني كون هذا )خرب الواحد( أو )خرباً مستفيضًا())(؟ وهل 

هو حمفوف بالقرينة، أم ال؟
وما هو حال توثيقات الكليين والصدوق؟ وما حال رجال )تفسري علي بن 
إبراهيم( و)املزار(؟ ومدى وثاقة )تفسري اإلمام العسكري سالم اهلل عليه( وما 

أشبه، وهكذا.
ثانيها: البحث الداللي من حيث )املقتضي( ـ كما سبق ـ.

)الشروط(  أمكنته معرفة ذلك فرضًا، فهل مبقدوره معرفة  إذا  إنه  ثالثها: 
اليت بها يكون )حجة(؟))( وذلك كـ)الفحص( عن )املعارض( و )املخصص، 

واملقيد( أو )الناسخ(، وغريها؟ وهل مبقدوره معرفة )احلاكم( و)الوارد(؟
رابعها: إنه إذا أمكنه ذلك، فهل هو قادر على إعمال قواعد )التعارض( 
خالف  )ما  من  وكونه  الكتاب(؟  لظاهر  )مطابقته  يعرف  وهل  و)العالج(؟ 
العامة، ففيه الرشاد())( أم ال؟ وغري ذلك؟ ثم هل هو قادر على معرفة كونه 

مندرجًا يف باب )التزاحم( أم ال؟ وضوابطه؟
خامسها: البحث عن )اجلهة( وهل صدر هذا احلديث أو معارضه، تقية 

أم ال؟ 

))(  مما ينفع يف باب الرتجيح.
أو  بالتساقط،  يقال  قد  )املعارض(  مع  إذ  )بالسند(؛  يرتبط  املذكورات،  بعض  أن  خيفى  ال    )((
الرتجيح، أو التخيري، أو التفصيل بني األصل األولي، ثم القاعدة الروائية؟ وبعضها )بالداللة( كاملقيد 

واملخصص، وهما مما يتعلق )باإلرادة اجلدية(.
))(  ال خيفى أن هذه تعد مرجحات سندية.
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استنباط  يف  الدخل  ذات  باألخبار  حييط  أن  مبقدوره  هل  أخرى:  وبعبارة 
اجلمع  معرفة  ميكنه  فهل  عنده،  اجتمعت  ولو  أنواعها؟  مبختلف  احلكم،  هذا 
الداللي والعريف، وإعمال قواعد )العالج(؟ وهل يفهم معنى كٍل من )التزاحم 

والتعارض())( وموارد كل منهما؟ ومعرفة )جهة الصدور(؟ 
وإذا كان كذلك، فهل ال يزال عاميًا؟ أم أنه أصبح جمتهداً متجزيًا، وقد خرج 

بذلك عن حمل الكالم؟
وإليك بعض احلديث عن ذلك فنقول وباهلل تعاىل االستعانة:

تنقيح أدلة عدم إمكان حصول )الظن الخاص( للعامي
اخلاصة،  الظنون  بعض  أو  كل  حصول  إمكان(  )عدم  إىل  البعض  ذهب 
للمقلد، مما يستلزم عدم إمكان جعل احلجية هلا يف حقه، واختصاص خطاب 
األدلة باجملتهد، فال وقع ملا يوهمه ظاهرها من الشمول؛ فإنه خمصص بالقرينة 
احملاذير،  من  أشبه  ما  أو  ظلمًا  ولكونها  عندئٍذ،  احلجية  للغوية جعل  العقلية؛ 
احلركة(  )لزوم  أو  )املنجزية(  أو  بـ)الكاشفية(  احلجية  تعريف  على  بناء  الالزمة 

واللف والنشر مرتب؛ إذ األول لألول، واألخريان لألخري.))(
ومن  )املقتضي(،  لعدم  نظراً  اإلمكان  عدم  يدعي  من  إىل:  هؤالء  وينقسم 

يدعيه نظراً لعدم )الشرط(، ومن يدعيه نظراً لوجود )املانع(.

1- عدم اإلمكان))( لعدم المقتضي 
التوهم،  نهاية األفكار من  العراقي يف  نقله احملقق  األولى: ما  الدعوى 

))(  ال خيفى أن )التزاحم( يتعلق بـ)اإلمتثال( دون احلديث سنداً وداللة.
))(  فإن جعل )الكاشفية(، أو تتميمها للظنون اخلاصة، للجاهل، لغو، واعتبارها منجزاً أو الزم احلركة 
على طبقها، ظلم له؛ لعدم قدرته على اإلمتثال بعد عدم إمكان حصوهلا له، إال أن تعلق على احلصول، 

فيستلزم اللغوية أيضًا كسابقيهما.
))(  أو عدم الوقوع؛ لعدم املقتضي.
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بتقريب))(: )إن حصول تلك الصفات من القطع والظن والشك، إمنا 
هو فرع االلتفات التفصيلي إىل احلكم الشرعي، ومثله خمتص باجملتهد؛ 

وإال فالعامي من جهة غفلته، ال يكاد حتصل له تلك الصفات(.
احلاالت  حصول  استحالة  دعوى  الكالم:  هذا  من  الظاهر  وهل 
العامي  باجملتهد، وأما  االلتفات وهو خمتص  لتوقفها على  له؛  الثالثة 
عن  ـ  العامي  أي  ـ  إنفكاكه  لعدم  حقه،  يف  ممكن  غري  فـ)اإللتفات( 
الغفلة؟ فال حتصل له احلاالت الثالثة، أم املراد: عدم )الوقوع(؛ ألن 
)اإللتفات( ال يتحقق منه عادة؛ ألنه غافل عادة؟ حيتمل بالنظر لقوله 
)ال يكاد( إرادته عدم الوقوع غالبًا أو شبه املستغرق، ويرده ظهور قوله 
الكفاية  مثل صاحب  تستعمل يف مصطلح  يكاد(  )ال  وأن  )خمتص(، 

، مبعنى عدم اإلمكان فـ)ال يكاد( يفيد )ال ميكن(، فتأمل.
ثم إن احملتمل يف مثل هذا اإلشكال أن يكون كالم املستشكل عدم 
إلتفات العامي إىل األدلة على األحكام، كما حيتمل إرادته عدم إلتفاته 
إىل األدلة على احلجج، واألظهر األول؛ لظهور )احلكم الشرعي( يف 
قوله )فرع اإللتفات التفصيلي إىل احلكم الشرعي( يف غري )احلجية(، 
وإن احتمله، كما حيتمل إرادته كاًل من عدم اإلمكان أو عدم الوقوع 

كما سبق.
كما حيتمل يف مثل عبارة )تبيني األصول(: )املقام الثاني يف أن أدلة األحكام 
)تشمل(:  من  املراد  يكون  أن  ال())(  أو  اجملتهد  غري  تشمل  هل  الظاهرية، 

)اإلمكان( وحيتمل إرادة )الوقوع(.
وحيتمل يف مثل قوله )أدلة األحكام الظاهرية( إرادة أدلة احلجج، أو أدلة 

األحكام، ويعرف ذلك منه ومن غريه، بقرينة املقام.

))(  نهاية األفكار: ج)، ص)-).
))(  تبيني األصول للسيد األخ األكرب قدس سره: ج)، ص7).
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 الجواب: اإلمكان؛ لتحقق األركان
وقد اتضح مما ذكرناه يف املقدمة الثانية أنه: إن أريد عدم حصول القطع والظن 
حصوهلا  يف  وجدانًا  ريب  ال  فإنه  منها(،  )املطلق  أي  الكلي،  باحلكم  والشك 
للمقلد ـ كاجملتهد ـ ولشدة وضوح ذلك، فاألوىل محل الكالم الذي نقله احملقق 
العراقي  عن )متوهم( ـ وإن أباه ظاهره ودليله ـ على )الظن اخلاص( وكذلك 
األمر يف قسيميه، كما سبق إيضاحه يف املقدمة الثالثة؛ بأن يراد )الظن باحلكم 
من طريقه اخلاص(، أو )الشك فيه( بشروطه اخلاصة؛ فـ)من جهة غفلته( أي ال 
عن )احلكم( بل عن )احلكم املدلول عليه بهذا الدليل( أي بهذه احليثية التقييدية؛ 
للمقلد(  اخلاصة  أدلته  باحلكم عن  الظن  فـ)ال حيصل  نفسه،  الدليل  لغفلته عن 
األحكام  من  الكثري  إىل  للمقلد،  التفصيلي(  )االلتفات  حتقق  لوضوح  وذلك 
الكلية الشرعية فتأمل؛ إذ هذا احلمل خالف ظاهر كالم املتوهم، ثم إنه على 
فرض قبول هذا احلمل، فإنه غري تام أيضًا؛ إذ يرد عليه التفات املقلد تفصياًل 
إىل الكثري من األحكام الشرعية، بالوجدان والضرورة، من حيث كونها مدلواًل 
عليها بهذا الدليل أو ذاك، أي حيصل هلم )الظن باحلكم من طريقه اخلاص( أو 
الطلبة، بل مما حيصل  )الشك( بشروطه اخلاصة. وذلك واضح جداً يف أفاضل 
للطلبة، بل للعامي الذي قد يشرح له الفقيه احلكم والدليل عليه، وما أكثرهم 

يف هذا الزمن.
من  مانع  ال  نقول:  إذ  ترى؛  كما  )لكنه   : العراقي  احملقق  أجاب  ولذا 
احملصلني  من  كثري  يف  كما  أيضًا،  اجملتهد  لغري  املذكورة  الصفات  فرض حصول 
غري البالغني مرتبة اإلجتهاد( ثم أوضح مشول اإلطالقات للعامي، بعدم القول 
بالفصل.))( لكنك خبري بعدم احلاجة لذلك؛ حلصول الصفات املزبورة للعامي 

بالوجدان والبداهة، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوعه.

))(  نهاية األفكار: ج)، ص).
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وبذلك ظهر عدم صحة دعوى )كون املقلد غافاًل مطلقًا( مبعنى أنه ليس له 
)االلتفات التفصيلي احلاصل للمجتهد، بسبب إطالعه على مدارك األحكام( 

)((. كما عرب املريزا النائيين
والحاصل: أن االلتفات على أقسام )-االلتفات )اإلمجالي( إىل أن ههنا 
أحكامًا )-االلتفات )التفصيلي( إىل هذا احلكم وذاك، وإن كان إمجاليًا من 
حيث األدلة عليها )-االلتفات )التفصيلي إىل احلكم بأدلته(. فااللتفات للشيء 

الواحد ـ على ذلك ـ قد يكون تفصيليًا من جهة، وإمجاليًا من جهة أخرى.
ولعل مراد العراقي  من )االلتفات التفصيلي( املعنى الثاني، وصريح 

النائيين  هو املعنى الثالث.
فنقول: ال ريب أيضا يف أن املقلد ـ خاصة إذا كان من الطلبة، فكيف إذا 
كان من أفاضلهم ـ قد حيصل له )الشك( يف احلكم الكلي))(، كما أنه قد يطلع 
على )املشهور( رواية أو فتوى، ولو بإرشاد مرشد له إىل ذلك، أو يطلع على 
أخبار كثرية مبطالعته كتاب )وسائل الشيعة( وغريه فيحصل له )الشك( منها أو 
)الظن( أو )القطع(. نعم يبقى أنه ال حجية لظنه؛ نظراً لعدم اجتماع  الشرائط 
بيانه، عند حبث فقد الشرط، وجوابه))( وهو غري عدم  فيه، وهذا ما سيأتي 

حصول هذه احلاالت له بتاتًا؛ بدعوى غفلته.
وقد ظهر بذلك )إمكان( حصول )الظن اخلاص( للمقلد؛ من جهة إمكان 

حصول )االلتفات( له، كما ظهر )وقوع( ذلك يف اجلملة.
ال يقال: لكنه ال حيصل له )االلتفات( غالبًا إىل )األحكام عن أدلتها(، فال 

حيصل له )الظن اخلاص( كذلك؟

))(  فوائد األصول: ج)، ص)-4.
))(  كالشك يف طهارة  املاء الزائل تغريه من قبل نفسه.

))(  من أن )فحص( اجملتهد فحص له، أو تنزيله منزلته، فلو )ظن( من رواية وأخربه اجملتهد أن ال 
معارض هلا وال حاكم، فـ)ظنه( حجة، فتأمل.
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إذ يقال: إضافة إىل كفاية املوجبة اجلزئية، لنقض السالبة الكلية، أنه ينقض 
باجملتهد، ولو يف اجلملة.

قال األخ األكرب: )هذا مع النقض بنفس اجملتهد؛ إذ قد ال حيصل له االلتفاتـ  
بأي معنى فرض يف املقلد))(ـ إىل موضوع من املوضوعات مطلقًا))( فال حتصل لديه 
واحدة من احلالتني))(، وعليه فال يبقى وجه للتفصيل بني )اجملتهد( و )املقلد(، بل 

ينبغي التفصيل بني )امللتفت ـ جمتهداً كان أو ال( وبني )غري امللتفت ـ كذلك((.)4(
وحيث أن قيد )امللتفت( متضمَّن يف عبارة الشيخ  )أعلم أن املكلف إذا 
التفت(، فهي وافية باملقصود، والنقاش كان يف إمكان أو وقوع حتققه يف العامي. 
وأما الفرق بسعة الدائرة وضيقها، فإنه غري فارق؛ إذ يكفي حتقق ولو املصداق 
الواحد إلثبات اإلمكان والوقوع، فما ذكر من أن )االلتفات التفصيلي إىل احلكم 

الشرعي خمتص باجملتهد())( غري تام.
إال أن يقال بأن التفات املقلد؛ لندرته، ال عربة به، فليس اخلطاب موجهًا له، 
عكس اجملتهد، وفيه أن الكالم هنا يف )اإلمكان(، وتكفي إلثباته املوجبة اجلزئية، 
وأما )توجه اخلطاب له( وكون األدلة حجة يف حقه مباشرة ودون توسيط، له، 
فقد يفرق بني )األدلة على األحكام())(، و)األدلة على احلجج()7( وقد يفرق بني 

اإلمجالي  )االلتفات  مراده  ولعل  أدلته(،  عن  )للحكم  االلتفات  أو  احلكم،  لنفس  االلتفات    )((
والتفصيلي ونظائرهما(.

))(  الظاهر أن قصده )األحكام( ألنها مورد البحث، ولعله جتوز بها عنها، أو مراده )املوضوعات بلحاظ 
أحكامها(.

))(  وكذلك قد ال حيصل له اإللتفات إىل )احلكم عن أدلته( وإن إلتفت للحكم أو املوضوع ذي احلكم 
نفسه.

)4(  تبيني األصول لألخ األكرب: ج)، ص9).
))(  نهاية األفكار: ج)، ص).

))(  فإنه ال ريب يف كون خطابها للجميع.
)7(  فإنه قد يفصل يف أنواع )احلجج( وأنواع خطاباتها.
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العامي احملض وبني غريه، وسيأتي حبثه يف املقدمة الرابعة بإذن اهلل تعاىل.

2- عدم اإلمكان؛ لعدم إمكان الفحص

الدعوى الثانية:
واملقيد،  املخصص  أو  املعارض،  عن  للمقلد،  )الفحص(  إمكان  عدم 
أن  أو ال؟ وقد سبق  أهم  املزاحم، وكونه  أو  الناسخ،  أو  والوارد،  واحلاكم 
حصول )الظن اخلاص( متوقف على )املقتضي( و)شرائطه(، ومنها )الفحص(، 

وحيث مل ميكنه الفحص، استحال حصول الظن اخلاص، له.
ونظريها دعوى )عدم إمكان حصول الشك املسبوق باليقني السابق ملحوظًا 

فيه ذلك(، يف )األحكام الكلية())(، للمقلد.
ختاطب  األدلة  )هل  حبث  طي  يف  الشبهة،  هذه  عن  اجلواب  يف  وسيأتي 
العامي أيضًا(، عند البحث عن مشول أدلة احلجية وأدلة األحكام الظاهرية، 

للمقلد، ما يوضح اإلمكان الثبوتي بإذن اهلل تعاىل، ونقول هنا بإجياز:

أجوبة ثالثة
أواًل: ليس كل )ظن خاص( موقوفًا على الفحص عن كل ذلك؛ لبساطة 
كثري منها))(، وتيسر ذلك لألفاضل، بل حتى للعوام أحيانًا، واملوجبة اجلزئية 

نقيض السالبة الكلية.
وثانيًا: إن )الفحص( أعم؛ فإنه يتحقق: بالفحص بنفسه، وبفحص اجملتهد، 
الثقة أيضًا، فال تشرتط فيه شروط املقلَّد من: رجولة وحرية وطهارة   واخلبري أو 
مولد، وغري ذلك، وسيأتي تفصيل األخذ والرد يف هذين اجلوابني إن شاء اهلل تعاىل.

))(  ال خيفى أن هذه الدعوى ترتبط بـ)عدم املقتضي(.
))(  أي الظنون اخلاصة، فأين حبث عاصمية )الكر( مثاًل، من حبث )مقداره( تبعًا الختالف الروايات 

واألنظار يف كونه 7) شرباً أو )) أو  7/8 .)4؟ 
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وثالثًا))(: ما ذكره احملقق العراقي))( من )أنه ميكن فرض حصول اليقني والشك 
للعامي احملض أيضًا يف الشبهات احلكمية( وذلك برجوعه إىل )الفقيه( يف املتيقن 
السابق واملشكوك الالحق )كاملاء الزائل تغريه من قبل نفسه( فيحصل له ـ حقيقة 
ـ يقني سابق وشك الحق، والفرق بينه وبني الفقيه إمنا هو يف )املرِجع( فمرجع 
الفقيه )األدلة(، ومرجع العامي )الفقيه(.))( هذا. إضافة إىل حصول أمثال ذلك 

لألفاضل، من دون توقف على الرجوع للمجتهد.

3- ال إمكان؛ للعجز عن تشخيص الموارد والمجاري

الدعوى الثالثة: 

إن املقلد عاجز عن تشخيص )موارد األمارات( و)جماري األصول(.
فإنه ال يعلم أين مورد البينة وأين مورد خرب الثقة يف )املوضوعات(؟؛ لعدم 
معرفته مثاًل باحلسي واحلدسي، والفارق بينهما، ومصداقهما )كقول اللغوي(، 

ويكفي دلياًل على صعوبة ذلك، إبهام األمر على )الفقيه()4( فكيف بالعامي؟
كما ال يعلم: أين مورد خرب الواحد؟ وأين مورد االستصحاب))(؟، وال 
أين مورد الرباءة واالشتغال))( وهكذا، فال ميكن حصول )الظن اخلاص( باحلكم 

))(  وهذا جواب عن الدعوى الثانية، كما ال خيفى.
))(  نهاية األفكار: ج)، ص).

))(  هذا إجياز ما فصله احملقق العراقي يف نهاية األفكار ج)، ص)-4.
)4(  فمثاًل ذهب يف مصباح األصول إىل كون حجية قول اللغوي من باب احلس فالبد من العدد والعدالة، 

عكس املشهور حيث اعتربوها من باب احلدس فالوثاقة كافية.
كان  لو  فيما  أو  مثاًل،  االستصحاب  الضعيف على خالف  اخلرب  قيام  لدى  ذلك يف حريته  ويظهر    )((

االستصحاب منقحًا ملوضوع اخلرب. وهكذا.
))(  فهل الشبهة يف أطراف العلم اإلمجالي، يف الشبهة غري احملصورة، مورد للرباءة أم لإلشتغال؟ وما 
لو خرج أحد األطراف عن  فيما  أو  التدرجييات؟  احلال يف  هو معنى وضابط )غري احملصورة(؟ وما هو 

اإلبتالء؟ وهكذا.
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وال حيصل له ما هو جمرى الوظيفة.

إجابتان
واجلواب: 

يف  كما  اجلملة،  يف  قادر  اجملتهد  غري  إذ  إطالقه؛  على  ليس  إنه  أواًل: 
األفاضل، بل العامي قادر يف اجلملة يف بعضها.

وثانيًا: إن تشخيص غريه، له، ذلك، كاٍف.
وسيأتي تفصيل ذلك، عند احلديث عن )احلجية( وعامل اإلثبات، بإذن 
اهلل تعاىل؛ فإن ذلك البيان كفيل ـ بوجٍه ـ حبل املشكلة ثبوتًا، كما هو دليل على 

وجه احلل إثباتًا.

هل )األدلة( تخاطب )العامي( أيضًا؟
وأما يف مرحلة اإلثبات، فإن البحث يتصور على مستويني: 

ختاطب  أنها  أم  أيضًا،  )اجلاهل(  ختاطب  التكاليف(  )أدلة  هل  األول: 
)العامل(، وبواسطته يشمل التكليُف اجلاهَل؟

الثاني: هل )أدلة احلجية( ختاطب العامي أيضًا، أم هي موجهة للعامل أو 
خصوص اجملتهد؟

)))و﴿ەئ    ڌڌ﴾  ڍ   ڍ    )))و﴿ڇ   ې﴾  كـ﴿ې  فاألول 
اإلمام  وكقول  ﴿ٹ﴾)))  تعاىل  كقوله  والثاني  وئ﴾)))،  وئ  

))(  العنكبوت: )4.
))(  البقرة: 87).

))(  آل عمران: 00).

)4(  احلجرات: )، وال خيفى أن مثل ﴿ٹ﴾ يصلح مثااًل لكال القسمني، أي أدلة التكليف؛ فإنه 
تكليف، وأدلة احلجج؛ فإنه من أدلتها.
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سالم اهلل عليه: )خذ مبا اشتهر بني أصحابك())( و)فما أّدى إليك عين، فعين 
يؤدي(.))(

ثم هل على العامي أن يبحث عنها؟ وهل عليه تقع مسؤولية معرفتها؟))( 
ولو وجدها، فهل تلزمه بشيء؟)4(

خطابات  فهل  مشرتكة  التكاليف  كون  عن  الفراغ  بعد  أخرى:  وبعبارة 
الشارع  ـ بقسميها ـ مشرتكة ـ عنوانًا ـ أيضًا؟ سواء كان مفادها جعل احلكم أم 
إمضاؤها، وسواء  أو  احلجية(  )جعل  مفادها:  كان  أم  العملية،  الوظيفة  جعل 
كان معنى )احلجة(: ما يصح االحتجاج به، أم الطريقية والكاشفية، أم املنجزية 

واملعذرية، أم لزوم اإلتباع، أم غريها.))(
غري  تشمل  هل  العملية،  واألصول  احلجج  أدلة  )إن  ثالثة:  وبعبارة 

اجملتهد؟(.))(
أو  اخلربان  عنكم  )يأتي  رواية  يف  املذكور  )اإلتيان(  عنوان  إن  يقال:  فقد 
)إتيان  كونه  بقيد  املقيد  خصوص  أو  آخذ؟()7(،  فبأيهما  املتعارضان،  احلديثان 
اخلربين املتعارضني(، وأن عنوان )األداء( املأخوذ يف رواية )العمري ثقيت، فما 

أدى إليك فعين يؤدي(. وعنوان )اجمليء( يف آية النبأ ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  

))(  عوالي اللئالي: ج4، ص)))، ح9)).
))(  الكايف: ج)، باب يف تسمية من رآه عليه السالم، ح)، ص0)).

))(  وهذا هو مبحث الوجوب التخيريي لإلجتهاد أو التقليد أو االحتياط.
)4(  وهذا هو مورد حبثنا هنا، صغرى وكربى.

))(  كـ)األوسط( يف القياس كما ذهب إليه الشيخ األنصاري قدس سره، وقد فصلنا معاني )احلجة( يف 
أوائل الكتاب.

))(  األصول لألخ األكرب: ص))، وهذا التعبري خاص باملستوى الثاني من البحث.
)7(  حبار األنوار: ج)، ص)4)، ح7).
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ٿ  ٿ  ٹ﴾))) ال ينطبق إال على )اجملتهد())(، كما ذهب إليه االصفهاني 
إال  ينطبق  ال  الظاهرية))(  األحكام  موضوعات  عناوين  )إن  قال:  فقد  ؛ 
على اجملتهد؛ فإنه الذي جاءه النبأ، أو أتاه احلديثان املتعارضان، وهو الذي 

أيقن باحلكم الكلي وشك يف بقائه)4( وهكذا(.))(
تلك  يف  )اخلطاب(  وأن  )الوقوع())(،  على  كالمه  مصب  أن  والظاهر 
املوارد، موّجه ـ يف نظره ـ للمجتهد؛ ألنه من يتحقق يف حقه اجمليء بالفعل، 
وعامل  الوقوع  يف  فكالمه  عدمه(،  أو  لغريه  اخلطاب  توجيه  )إمكان  على  ال 

اإلثبات، ال الثبوت واإلمكان، وإن أمكن محله عليه.
ال يقال: من البني جداً أن مثل ﴿ٿ     ٿ  ٿ  ٿ﴾ خطاب للكل، ال 
فيها  واخلطاب  املوضوعات،  من  اآلية،  مورد  أن  ويؤكده  اجملتهد؟  خلصوص 

شامل للعامي كما هو واضح.
إذ يقال: لعله يدافع عنه بقرينة احلكم واملوضوع، وأن النبأ املبحوث عنه 
يف املقام، هو خصوص احلكم الكلي، وهو صنف من أصناف النبأ، فيكون 

قرينة على أن اجمليء املتعلق به، خاص باجملتهد.

))(  احلجرات: ).
إذ تستبعد دعوى عدم مشول اإلخبار عن حكم جزئي  الكلية،  يقيد: مبا تعلق باألحكام  ))(  وقد 

خاص حمدد أو خطاب إنشائه، للعامي؛ فإنه املخاطب به، ويؤكده أن البحث أصولي.
))(  يقصد بـ)موضوع احلكم الظاهري(: )املكلف(، فإنه موضوع الوجوب واحلرمة، أي متعلقهما، 
والتعبري مساحمي، إذ املوضوع هو الصالة، تقول مثاًل )الصالة واجبة( نعم يصح )املكلف جتب عليه 

الصالة(، وبـ)عناوين(: عنوان )من جاءه اخلربان(، فإنه عنوان )املكلف( ووصفه.
)4(  كما لو شك يف جناسة املاء املتغري بعد زوال تغريه، كشبهٍة حكمية.

))(  نهاية الدراية: ج)، ص)).
))(  وأن قوله )ال ينطبق( أي خارجًا، وليس )إمكانًا(.
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هل )األصولي( يخاطب غير المجتهد أيضًا؟
وهناك حبث آخر وهو أنه بناء على القول بشمول خطابات الشارع بقسميها))( 

للعامي أيضًا، فهل )األصولي( خياطبه أيضًا أم ال؟
وبعبارة أخرى: هل ُعِقد علم األصول ملخاطبة اجملتهد، أو ملخاطبة العامي 

واملقلد أيضًا؟
االستنباط  وتسهيل  الطريق،  متهيد  هي  لألصولي،  الغائية(  )العلة  وهل 

للمجتهد فقط، أو للعامي أيضًا؟
أقول:

أما املقدمة األوىل أي )ضرورة االشرتاك يف التكاليف(، فإن تفصيل احلديث 
الفقه  من  ملظانه  مرتوك  واإلبرام،  والنقض  واألدلة  فيها،  واملسالك  عنها، 
واألصول والكالم. وكذلك األمر فيما سيأتي من عنوان )هل هناك استثناءات 
حلجية رأي اجملتهد للمقلد؟( وأما املقدمة الثانية فال حاجة لإلطالة فيها، وفيما 

سبق الكفاية.
ويبقى البحث عن ما مهدنا هذه املقدمات ألجله، وهو: هل خطابات الشارع 

مشرتكة؟ أي هل األدلة ختاطب العامي واجملتهد يف وقت واحد وبلسان واحد؟

))(  خطابات التكاليف وخطابات احلجج.
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هل خطابات الشارع مشرتكة؟
هل )خطابات الشارع( مشرتكة، كما كانت التكاليف مشرتكة؟

وبعبارة أخرى: هل األدلة))( ختاطب العامي اجلاهل أيضًا؟ أم أنها ختاطب 
العامل ـ أي اجملتهد ـ فقط؟ ثم بعد ذلك وعلى فرض القول باالختصاص، البد 

من كشف وجه تعميم )األحكام الظاهرية( ومفاد احلجج، للمقلد؟
البد أواًل من حتديد معنى )احلكم الظاهري( املبحوث عنه يف املقام، فإن 
جامع  األوىل  ولألربعة  مخسة،  معاني  ـ  حققناه  ما  حسب  الظاهري  للحكم 
اعتباري هو املؤديَّات، وجيمعها إشرتاكها يف كونها هي حمل البحث، أو قسيمها 

اخلامس.
وتوضيح ذلك يتم ببيان مطلبني:

اطالقات ومعاني )الحكم الظاهري( الخمسة:
المطلب األول: عنوان )األدلة على األحكام الظاهرية( بأول مصطلحاتها))( 
يطلق  قد  الظاهري(  )احلكم  فإن  األربعة؛  بإطالقاتها  )املؤدَّيات())(  بها  املراد 
ويراد به )كل ما ثبت باألمارات واألصول معًا( أي ما ثبت ظاهراً عند اجلهل 
مما  األعم  أي  تعاىل،  اهلل  علم  يف  الثابت  أي  األمري  النفس  الواقعي  باحلكم 
كان )اجلهل( ظرفه أو موضوعه، أي ما قام عليه )العلمي(.)4( وهذا املعنى هو 
املقصود يف مبحث )إجزاء األمر الظاهري( يف مقابل )إجزاء األمر االضطراري(.

كما يطلق على )األخص منه(، وهو ما ثبت باألصول العملية، أي ما يقابل 

))(  سيتضح أن املراد باألدلة، تارة )أدلة احلجج( وأخرى )أدلة األحكام(.
))(  أي مصطلحات األحكام الظاهرية.

))(  أي مؤديات الطرق واألمارات، واألصول )األعم من احلكم والوظيفة(.
)4(  فإنه ينفي )اجلهل( ظاهرًا، وعرفًا وال ينفيه دقة؛ ولذا مسي بالظاهري، وال ينفي ذلك مطابقته 

للواقع غالبًا.
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الواقعي باملعنى األعم من املستفاد من األدلة القطعية واالجتهادية الظنية))(، أي 
ما ثبت للشيء مبا أنه جمهول حكمه الواقعي وكان )اجلهل( موضوعه فقط.

)حكمًا  هنالك  وأن  بالسببية،  القول  على  مبين  فهو  الثالث  اإلطالق  وأما 
ظاهريًا( ينشأ على طبق مؤدى األمارة، بعنوان أنه الواقع، مماثاًل له عند اإلصابة 
وخمالفًا له عند اخلطأ؛ نظراً اللتزام القائل بالسببية بأن جعل احلجية لألمارة، أو 
قيام األمارة بنفسه، يسبب وجود مصلحة يف املؤدَّى أو السلوك، يتدارك بها ما 
يفوت من مصلحة الواقع.))( وكالهما ممكن، وعلى الثاني وهو كون قيام األمارة 
سببًا لوجود مصلحة يف املؤدى أو السلوك، فإن جعل احلجية كاشف عن السببية 

الثبوتية وباقتضائها له.
)املؤدى(،  يف  املصلحة  أحناء:  بأربعة  تتصور  )السببية(  أخرى:  وبعبارة 
إما  منهما  وكل  السلوكية.  باملصلحة   عنه  املعرب  الطريق  )سلوك(  يف  واملصلحة 
من  عادة  يذكر  مبا  املقصود  ولعله  ـ  بنفسه  األمارة،  لقيام  معلول  بأنه  يقال  أن 
التصويب أو املصلحة السلوكية))( أو أن يقال: إنه معلول لنفس جعل )احلجية( 

لتلك األمارة.)4(
وهذه الثالثة))( كلهامما قد يطلق عليها )احلكم الظاهري(. 

وال خيفى أن ثالث االطالقات بقسميه األولني))( باطل، وبقسميه األخريين)7( 

))(  وقد صرح بهذين اإلطالقني يف أصول الفقه ج)، ص))) مبحث اإلجزاء ويف ج)، ص)).
))(  وقد أوضح الشيخ قدس سره ذلك، كما ذكره املظفر يف أصوله ج)، ص)4، مباحث احلجة مبحث 

تصحيح جعل األمارة.
السلوك  أو يف  تصويب،  املؤدى،  سببًا إلجياد مصلحة يف  األمارة  إذ كون  مرتب؛  والنشر  واللف    )((

فمصلحة سلوكية.
)4(  وملعرفة تفصيل ذلك وسائر الوجوه، يراجع )فقه التعاون على الرب والتقوى(.

))(  بل )الستة( إن الحظنا إنقسام الثالث إىل أربع صور.
بنفسه سببًا  قيام األمارة  املؤدى( وكون  ))(  وهما كون جعل احلجية لألمارة سببًا لوجود )مصلحة يف 

ملصلحة املؤدى.
)7(  وهما كون جعل احلجية أو قيام األمارة سببًا )للمصلحة السلوكية(.
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ـ على  املقام  ـ يف  الكالم واألدلة  ممكن ورمبا وقع))(، والثاني أخص، وسوق 
األعم، وهو األول.

أو  قام عليه قطع،  الظاهري وهو كل حكم  وهنالك إطالق رابع للحكم 
أماره أو أصل، ومل يكن مطابقًا للواقع، وهذا املعنى أعم من جهٍة من املعنى 
األول؛ إلضافة )القطع(، وأخص من جهة؛ لتخصيصه مبا مل يطابق الواقع، 

وهذا املعنى هو الذي ينبغي أن يكون املراد يف حبث )اإلجزاء( فتأمل.
المطلب الثاني: عنوان )األدلة على احلكم الظاهري( بثاني مصطلحاته، أي 
خصوص )احلجية( من العوارض الذاتية )لألدلة األربعة وغريها ـ بذواتها())(؛ 
فإن )حجية األمارات واألصول())( ومنها قول املقلَّد هي من األحكام الظاهرية 

أيضًا، إال أنها صفة لألدلة، وتلك مؤديات هلا.)4(
ـ  مثاًل  و)الشهرة(  الواحد(  خرب  )حجية  على  )الدليل(  بني  بنّي،  والفرق 
وهي حكم أصولي ـ كقوله تعاىل: ﴿  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾))) و )خذ مبا 
اشتهر بني أصحابك())) مما يستدل به على حجية خرب الواحد أو الشهرة، وبني 
أداء األمانة، أو وجوب  الشهادة، وأدائها، ووجوب  )الدليل( على وجوب حتمل 

الصالة مثاًل ـ وهي فروع فقهية ـ كقوله تعاىل: ﴿ڑ  ڑ  کک﴾.))) 

))(  كما أشرنا لذلك يف )فقه التعاون على الرب والتقوى(.
))(  قيد بذواتها؛ نظراً ألن )احلجية( ليست من العوارض الذاتية )لألدلة األربعة بوصف الدليلية( بل 

عارض ذاتي )لألدلة األربعة بذواتها(.
))(  املراد من حجية األصول ليس كاشفيتها، بل معذريتها أو لزوم اجلري على طبقها.

)4(  وإن صح كون )احلجية( من مؤديات أدلتها ـ أي أدلة احلجية ـ أيضًا.
))(  احلجرات: ).

))(  حبار األنوار: ج)، ص)4) ب9)، ح7).
)7(  الطالق: ).
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ما هو مصب كالم الفقهاء؟
كالم  ومصب  الثاني.))(  هو  األصفهاني))(  استدالل  مصب  أن  وسنالحظ 

العراقي))( هو األول، كما أنه مصب مباحث مصباح األصول أيضًا)4( 
أما األخ األكرب فإنه يف املقام الثاني الذي عنونه بـ)يف أن أدلة األحكام الظاهرية 
هل تشمل غري اجملتهد أو ال؟( قد تناول كال القسمني من غري فرٍز بينهما، أي 
املؤديات، وذلك كدليله األول، و)األدلة  الظاهرية( أي  )األدلة على األحكام 
هو  وما  والرابع،  الثالث  كدليله  الظاهرية(،  األحكام  على  األدلة  حجية  على 
صاحل لالثنني )دليله الثاني(. وإن احتمل كون مراده به )الثاني(؛ ألن العامي ال 

يلتفت إليه عادة، ال إىل )األول(.
ويتضح ذلك مبالحظة أن دليله األول، حموره: عدم التفات املكلف للحكم، 
ودليله الثاني، حموره: عدم التفات املكلف ألدلة احلكم الظاهري )بنوعيه كما 
سيأتي(، أما الثالث فهو ظاهر يف أدلة احلجج واألصول العملية؛ لالستدالل فيه 
على عدم كون اخلطاب فيها للعامي، بعجزه عن تشخيص مواردها وجماريها))(، 
حجية  أدلة  )وهي  احلجج  أدلة  يف  الظاهر  األصفهاني  دليل  وهو  الرابع،  وكذا 

األمارات(.
وال بأس بذلك لو أراد تعميم )احلكم الظاهري( يف عنوان البحث يف املقام 
باحلجية(  بالوجوب( وإىل )احلكم  القسمني أي إىل مثل )احلكم  الثاني إىل كال 
الفقهية  )األدلة( على األحكام  الدليل و )حجيته(، أي:  أي كل من )مؤدى( 
الفرعية، و)األدلة( على احلكم األصولي؛ فإن كاًل منهما يصح إطالق احلكم 

))(  يف قوله )...فإنه الذي جاءه النبأ...(.
))(  )الثاني( من )املطلبني( املذكورين أواًل، ال )الثاني( يف حبث )الفرق(.

))(  يف قوله )...إمنا هو فرع االلتفات التفصيلي إىل احلكم الشرعي(.
)4(  مصباح األصول: ج)، ص)-8.

))(  وميكن كونه أعم، لشموله ملثل جماري حديث الرفع أو )ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم( فتأمل.
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الظاهري عليه كما سبق.

استظهار أن البحث عن )أدلة األدلة( ال عن )األدلة(
باملعنى  الظاهرية  األحكام  على  األدلة  أن  يف  ريب  ال  إنه  نقول:  وحينئٍذ 
والوضعية  التكليفية  األحكام  خصوص  بها  املقصود  املؤديات،  )أي  األول 
الفقهية، ال األعم منها ومن الوضعية األصولية أي احلجية خلرب الواحد مثاًل( 

﴿ڃ   أو  ڦ﴾)))  ڦ   ڦ   ﴿ڤ    فإن  باجملتهد؛  خطابها  خيتص  ال 
چ  چچ﴾))) أو ﴿ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴾))) ال ريب يف 
مشوهلا للمقلد العامي واجملتهد، والتشكيك يف ذلك أشبه بالتشكيك يف البديهي.))) 
وكذلك األدلة الدالة على احلكم الوضعي كـ﴿وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾))( 
ڀ﴾)7(  ڀ   ڀ    پ   پ   و﴿پ   ۅ﴾))(  ۅ    و﴿ۋ  

و﴿ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ   ينجسه شيء()8(  كر مل  قدر  املاء  كان  و)إذا 
ھ  ھے﴾)9( وغريها.

األحكام  على  األدلة  على  األدلة  أن  وهو  الثاني،  املطلب  يف  الكالم  إنما 
الظاهرية والوظائف  األدلة على األحكام  األدلة على حجية  الظاهرية، أي: 
العملية، كأدلة حجية خرب الواحد والظهورات واالستصحاب والشهرة، هل 

))(  اإلسراء:78.
))(  النساء:9).
))(  لقمان: )).

استناداً  الزوجية،  أو  امللكية  أو  النجاسة  أو  الطهارة  ببقاء  احلكم  على  أدلة  وردت  لو  وكذلك    )4(
لالستصحاب.

))(  البقرة: 9).
))(  البقرة: 79).
)7(  األنفال: )4.

)8(  وسائل الشيعة: ج)، ص8))، ب9، ح).
)9(  البقرة: 9)).
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ختاطب اجملتهد فقط، أم األعم؟
كلِّي  حجية  على  الدليل  وهو  ـ  بالشك())(  اليقني  تنقض  )ال   : فقوله 
الدليل على حجية )االستصحاب(،  البقاء، أي  بالشك، على  امللحوق  اليقني 
ويكون دلياًل على األحكام الشرعية الكلية، أو الوظيفة العملية، على القولني، 
بالواسطة أو االنطباق))( ـ هل هو خطاب خمتص باجملتهد؛ ألنه فقط الذي حيصل 

له اليقني والشك ـ بشرائطهما ـ باحلكم الكلي، أم ال؟
بأيهما  املتعارضان  )يأتي عنكم اخلربان  أو  : )إذن فتخري())(  وكذا قوله 
نأخذ؟()4( بل حتى )رفع ما ال يعلمون())( هل هو خطاب خمتص باجملتهد؛ ألنه 
الذي يتحقق يف حقه موضوع أصالة الرباءة، وهو )ما ال يعلمون(، بالفحص))( 
موضوع  هو  الذي  يعلمون(  )ال  إذ  املقلد؛  دون  )رفع(،  احملمول  عليه  فيرتتب 
)رفع( منوط بالفحص؛ إذ ليس املراد مطلق عدم العلم حتى البدوي االبتدائي 
ال  ما  )رفع  فليس  )رفع( يف حقه،  فال  عليه  قادر  واملقلد غري  الفحص،  وقبل 
يعلمون( موجهًا له إال بواسطة توجهه للمجتهد وإحرازه موضوعه له، من باب 

النيابة أو غريها.
ويف  باجملتهد،  خاص  احلكمية(  )الشبهة  يف  يعلمون(  ال  )ما  بأن  يفصل  أو 

)املوضوعية( شامل هلا.
هذا إن مل نقل بأن حديث الرفع دليل على احلكم ـ أي الوظيفة ـ بل قلنا إنه 

))(  حبار األنوار: ج)، ص)8)، ح)).
))(  فهل )ال تنقض( كربى كلية )تنطبق( على صغرياتها وهي األحكام الشرعية الكلية؟ ـ كما هو احلال 
يف القواعد الفقهية ـ أم كربى كلية تقع )وسطًا( إلثبات األحكام ـ كما هو حال املسائل األصولية ـ؟ الظاهر 

الثاني.
))(  حبار األنوار: ج)، ص)4)، ح)).

)4(  املصدر.
))(  حبار األنوار: ج)، ص74)، ح)).

))(  أي بربكة الفحص وبسببه، يتحقق ـ لدى عدم العثور على الدليل ـ: )ما ال يعلمون( فيرتتب عليه 
رفع احلكم.
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على  دلياًل  يكون  فإنه  وإال  كاالستصحاب،  احلكم،  على  الدليل  على  دليل 
تعميم مورد األخذ والرد، للدليل على احلكم أيضًا، وعدم اختصاصه بالدليل 
املشرتك  الدليل  والرد:  أن مورد األخذ  دلياًل على  نعم سيكون  الدليل.  على 
على األحكام، أي غري اخلاص بباب من أبواب الفقه، ال مطلق األدلة؛ إذ ال 
ريب يف مشول خطابها للعامي، من قبيل أقم الصالة، ونظري حديث الرفع، 

وقاعدة ال ضرر.
من  الفقهية  والقواعد  األصولية،  املسائل  بني  يفرق  قد  أخرى:  وبعبارة 
الفقهية، من جهة أخرى، بأن أدلة األخرية لبساطتها عادة،  جهة، واملسائل 
ختاطب العامي أيضًا؛ إذ ميكنه نيلها دون أدلة األولني، لصعوبتها عليه، فال 

جيعله الشارع مورد خطابه.
وعلى أي فإن ما نراه أن للبحث عن مشول أدلة خطابات األحكام الظاهرية 
للعامي، يف األولني، وجهًا، دون األخري، وإن كنا نرى الشمول فيها بأمجعها.
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أدلة عدم مشول اخلطابات للعامي
وحينئذ فنقول:

واألصول(  واألمارات))(،  الطرق،  حجية  )أدلة  مشول  عدم  على  استدل 
للمقلد، بأدلة عديدة:

الدليل األول: عدم التفات العامي لـ)األدلة(
1- منها:

)إن العامي غري ملتفت إىل أدلة األحكام الظاهرية، ومشول )الدليل( لغري 
امللتفت إليه، لغو())(؛ لكونه بال فائدة، وال )حمركية( له.

ويمكن تصوير هذا الدليل حبيث ينطبق على املطلب األول والثاني:
وذلك بأن يقال: إن العامي ال يلتفت عادة )لألدلة على حجية األدلة على 
وجوب كذا أو حرمة كذا( من خرب واحد أو شهرة أو غريهماـ  فجعل )حجية هذه 
األدلة())( يف حقه، لغو، أي إن إقامة األدلة على حجية تلك األدلة يف حقه، بال 

فائدة؛ ألنه ال يلتفت لألدلة على حجية تلك األدلة ـ وهذا هو املطلب الثاني ـ.
أو حرمة  )للدليل على وجوب كذا  يلتفت عادة  العامي ال  إن  يقال:  أو 
خطاب  فتوجه  ک﴾)))  ڑ   ﴿ڑ   تعاىل  قوله  يف  الشهادة  كوجوب  كذا( 
﴿ڑ  ڑ﴾ له، لغو ـ وهو املطلب األول ـ كلغوية توجه خطاب حجية 
على  به  استدالاًل  ڻ﴾)))  ڻ   ڻ   ﴿ڻ   آية   ظاهر  ومنها  ـ  الظواهر 

))(  لعل مورد الكالم خصوص الطرق واألصول، دون )األمارات( املراد بها األدلة على املوضوعات.
))(  تبيني األصول لألخ األكرب: ج)، ص9)، وهو الدليل الثاني من األدلة اليت ذكرها.

))(  وهو مفاد )أدلة األدلة(.
)4(  الطالق: ).
))(  احلشر: 7.
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حجية الظواهر))( ـ وهو ا ملطلب الثاني ـ.

الجواب األول: التفاته في الجملة، ال ريب فيه ـ صغرى ـ
والجواب:

أواًل: إن أريد من )غري ملتفت( عدم اإلمكان، فقد سبق اجلواب عنه؛ إذ 
ال ريب يف إمكان أن يلتفت العامي لألدلة على األحكام، ولألدلة على حجية 

األدلة عليها، ولو بالفات الغري له.
وإن أريد منه )عدم الوقوع(، ففيه: أنه ال ريب يف حتققه يف اجلملة؛ فإن 
كثرياً من العوام يعرفون كثرياً من األحكام ببعض أدلتها، كما يعرف بعضهم 

بعض أدلة حجية األدلة كـ: ﴿ٹ﴾))) و﴿ېئ  ېئ﴾))) و﴿ڀ  
)خرب  حجية  على  الدالة  ڻ﴾)))  ڻ   ڻ   ﴿ڻ   و  ڀ﴾)))  ڀ   
الواحد( و)حجية الفتوى( و)حجية الظواهر( وغريها. بل يكفي لنفي السلب 

الكلي))( كون )الطالب( كذلك، فكيف باألفاضل؟

اإللتفات في الجملة، كاٍف لدفع اللغوية ـ كبرى ـ
ال يقال: كونه يف اجلملة، ال يصحح إال الشمول يف اجلملة؟

إذ يقال: ذلك كاٍف يف دفع )اللغوية(، ويوضحه كفايته)7( يف دفع اللغوية 

))(  ألن الظواهر مما آتاه الرسول دون شك.
))(  احلجرات: ).
))(  التوبة: ))).

)4(  وهو يصلح دلياًل حلجية الفتوى، كما يصلح دلياًل حلجية ظواهر قول املعصومني عليهم السالم.
))(  احلشر: 7.

))(  إذ قال )إن العامي غري ملتفٍت إىل أدلة األحكام الظاهرية(.
)7(  أي كفاية اإللتفات يف اجلملة.
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يف حق اجملتهد))(، رغم أنه كثرياً ما ال يلتفت لكل أدلة أو بعض أدلة الكثري من 
األحكام؛ النشغاله بأبواب أخرى وخروجها عن حمل ابتالئه، أو لعدم استقرائه 
التام؛ فإنه قد ال يلتفت لبعض )األدلة( على حجية دليل ما، وإن التفت للبعض 
يرى  ال  قد  اجملتهد  فإن  كذلك،  يكون  ما  كثرياً  ولعله  التام،  تتبعه  لعدم  اآلخر 
ضرورة لإلحاطة بكل األدلة على األدلة))(، أو ال وقت له لذلك، أو ال مصادر 
كافية له))(، أو ما أشبه، فهل يصح القول بأن جعل )احلجية( هلذه األدلة، يف 
حق هذا اجملتهد، لغو؟ أو إن توجه اخلطاب بهذا احلكم ـ الغافل عنه اجملتهد ـ له، 

لغو؟
وتحقيقه: أن )احلجية( جمعولة لألدلة بنحو القضية احلقيقية، فال تتوقف على 
االلتفات وشبهه)4(، وأن )اخلطاب( موجه للمكلف نفسه، بنحو الال بشرط، ال 
بقيد االلتفات، وبعبارة أخرى: )اخلطاب( يف ظرف الغفلة، ال بقيدها، ويكفي 
فإن  القضايا اخلارجية،  الفائدة، يف مثلها))(، كونها يف اجلملة، بل حتى يف  يف 

اإللتفات يف اجلملة كاٍف.))(

الجواب الثاني: كفاية االلتفات اإلجمالي
ثانيًا: ما ذكره األخ األكرب من أن )االلتفات( أعم من التفصيلي واإلمجالي، 

))(  وكفاية )اإلمتثال( يف اجلملة، لدفع لغوية تشريع احلكم مطلقًا، فتأمل.
))(  وكذا األدلة على احلكم، ووجه أنه ال يرى الضرورة هو: لكفاية بعضها يف إيراثه اإلطمئنان النوعي 

باحلجية أو احلكم.
))(  فلو رأى )الضرورة( لكن مل يكن له املصادر الوافية بكل األدلة، أو وقع يف تزاحم الواجبات وضيق 

الوقت، فهل يصح القول بأن جعل...
)4(  أي ال تتوقف على )االلتفات بقول مطلق(، ال )االلتفات( يف اجلملة؛ إذ حتى القضايا احلقيقية، 
لو انتفت فيها الفائدة مطلقًا، لكان توجيه اخلطاب بها لغوًا، وقد يفرق بني معاني )احلجية( من كاشفية، 

ولزوم إتباٍع، ومنجزية ومعذرية، فعلى بعضها ليس اإللتفات بقول مطلق، متوقفًا عليه، فتأمل.
))(  من القضايا احلقيقية.

))(  كقول اخلطيب أو القائد خماطبًا احلضور أو اجليش: افعلوا كذا وكذا، مع عدم إلتفات البعض يف 
بعض األحيان لبعض األوامر.
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وكفاية االلتفات اإلمجالي، يف املقام، وحصوله؛ إذ )هو حاصل للعامي بفتوى 
الفقيهـ  أو حنوهاـ  اللتفاته إىل وجود أدلة تستند إليها الفتوى ولو ارتكازًا. وليس 
املراد باإلمجال هنا: خصوص العلم بأن مستند هذه الفتوى هو إما خرب الثقة 
أو اإلمجاع أو السرية أو حنوها، بل العلم بأن هناك مستنداً معترباً هلذه الفتوى 
وإن مل يعرف ماهية املستند بأي حنو من األحناء، وهذا القدر من إلتفات العامي 

إىل دليل احلكم الظاهري، كاف يف مشوله))( له(.))(
خطابه  يبلغه  َمن  لكل  خطابه،  يوجه  أن  للمتكلم  أن  أخرى:  وبعبارة 

تفصياًل، أو إمجااًل.
ومن الظاهر أن مصب كالمه هنا )الدليل على احلكم الظاهري( باإلطالق 
األول، إال أنه دليله جار حبذافريه يف )الدليل على احلكم الظاهري( باإلطالق 

الثاني، فيشمل األدلة على احلجية أيضًا.

الجواب الثالث: ال لغوية، وكفاية )اإللتفات المطلق( 
ثالثًا: ال لغوية يف مشول الدليل لغري امللتفت إليه؛ إذ يراد به تعلق احلكم 
به))(، فيشمله ليتعلق به احلكم، وكفى بذلك فائدة. ثم إنه ال تنحصر الفائدة 

يف )التحريك( كما أوضحنا نظريه يف حبث القطع)4(، فتأمل.
بل نقول: يكفي يف حتريكه وصول املدلول أي احلكم، إليه، بأي طريق 
كان، ولو علم إمجااًل بأن هنا أحكامًا وأدلة كما سبق، بل حتى لو مل يعلم 

األول الستتبع  أريد  ولو  بذلك،  اللغوية  الندفاع  نظراً  له،  أو يف تصحيح مشوله  بالفعل،  أي    )((
الثاني.

))(  تبيني األصول لألخ األكرب: ج)، ص    .
))(  ال خيفى أن هذا اجلواب تام على فرض كون )إنشاء احلكم ثبوتًا، حاصاًل بنفس الدليل الدال عليه 

إثباتًا( دون ما لو أنشأ احلكم ثبوتًا ثم أقام عليه الدليل.
)4(  مباحث األصول ـ القطع، عند التطرق ملبحث صحة ردع القاطع والفوائد واآلثار املرتتبة عليه.
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فإنه تكفي  ومل يقم لديه )علمي( على أن هنا )أدلة( أي ظنونًا خاصًا))(، 
)الظنون املطلقة( بل حتى )االحتمال( لتحريكه ولو يف اجلملة.

والحاصل: أنه يصح توجيه اخلطاب له، وإن علم أنه ال يصله بطريق معترب، 
وأنه ال يلتفت حتى إىل أصل وجود دليل معترب ولو إمجااًل، ويكفي يف حتريكه، 
وصوله ولو بطريق غري معترب، أو احتماله؛ وإن مل يكن ذلك لتحريك الكل، 
إال أن كفايته يف اجلملة لتحريك البعض، كاٍف لتصحيح توجيه اخلطاب، ككفاية 

حتريك الظنون اخلاصة يف اجلملة لتحريك املكلفني ال بأمجعهم، فتأمل.
وبذلك يظهر اندفاع كل من إشكال جعل )احلجية( للدليل، سواء أخذت 
مبعنى املنجزية واملعذرية، أم لزوم اإلتباع، أو متممية الكاشفية، وإشكال توجه 

خطاب الدليل إليه ـ فتأمل.

ر الجواب الرابع: ال لغوية، في خطاب المقصِّ
بل قد جياب))(: باندفاع اإلشكال بلحاظ مراتب احلكم األربعة؛ فإن )الغفلة( 
عن الدليل ال تضر، وال تنفي وجود املصلحة يف املتعلق، وال صحة إنشاء احلكم، 
وال فعليته؛ إذ )الفعلية( مثرتها وجوب القضاء، وإن مل يلتفت يف وقته، نعم قد 
يقال بعدم مثرة لتوجيه اخلطاب للغافل مطلقًا حتى بعد خروج الوقت، وقد جياب 
بظهور الثمرة يف قضاء الورثة أو الوصي، بل بعض أحكام وليه أو وكيله فتأمل، 
بل إن الغفلة ال تنفي مرتبة التنجز إال يف القاصر؛ إذ املقصر ال إشكال يف تنجز 
ما  باحلكم؛ ألن  يعلم  وإن مل  املخالفة  على  العقاب  واستحقاقه  عليه،  احلكم 

باالختيار ال ينايف االختيار.
واحلاصل: أنه ال لغوية يف توجيه اخلطاب للغافل عنه، إذا كان مقصراً يف 

))(  لوال الرتقي بـ)بل( لعاد هذا اجلواب ) أي بل نقول: يكفي..( إىل سابقه، لكن مشول )الدليل( له حينئٍذ يكون 
لغوًا، فال مناص من ما ذكرناه يف احلاشية )ال خيفى أن هذا اجلواب تام..( فتأمل أو املنت من )بل قد جياب..( فتدبر.

))(  وهذا اجلواب يصح حتى مع فرض إنشاء احلكم ثبوتًا أواًل، ثم إقامة الدليل عليه ثانيًا ـ فتأمل.
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االلتفات إليه، فيستحق العقاب باملخالفة وإن مل يعلم باحلكم واخلطاب؛ 
لفرض تقصريه، دون ما لو كان قاصراً و)العوام( من الناس، ليس املقصر منهم 

بقليل كما هو واضح.

الجواب الخامس: اشتراط االلتفات موجب للدور
خامسًا: )وأما املناقشة الكربوية فهي: أن اشرتاط وجود االلتفات إىل أدلة 
أو غري  أو اخللف،  الدور))(  الظاهرية يف مشوهلا للمكلف، يوجب  األحكام 
ذلك من احملاذير املذكورة يف استحالة أخذ القطع باحلكم يف موضوع احلكم(.))(
عند  احلقيقي  وجوده  ليس  الشرط  بأن  اإليراد،  هذا  عن  اجلواب  ويمكن 
التقديري(.))( فااللتفات اخلارجي  اإلنشاء وال يف ظرفه، بل الشرط )وجوده 
على  بل  عليه،  متوقفًا  فليس  وجوده  وأما  وجوده)4(،  على  متوقف  للحكم 
احلجية  إنشاء  إرادة  عند  أخرى:  وبعبارة  املفرتض.  أي  التقديري  االلتفات 
للدليل أو إنشاء الوجوب للصالة، يالحظ املنِشئ إمكان التفات املكلف لدليل 
احلجية، أو دليل الوجوب )ومثله احتمال وقوعه منه، بل ووقوعه يف اجلملة(، 

فُينشئ وإال، ال.
املكلف  من  اخلارجي(  )االلتفات  احلكم  متأخر عن  ما هو  أخرى:  وبعبارة 
إىل احلكم، فال يصح كونه متقدمًا وشرطًا للحكم نفسه، وما هو متقدم عليه 

)صورته الذهنية( عند املنِشئ.
وقد ظهر مبا سبق أن االلتفات الفعلي شرط تنجز املنَشأ، إال يف املقصر، 

))(  فإن االلتفات موقوف على احلكم لكونه ـ أي احلكم إذ تقول )االلتفات للحكم( ـ متعلَّقًا له، فلو 
توقف احلكم على االلتفات؛ إلشرتاطه به حسب الفرض، دار.

))(  األصول لألخ األكرب: ص44.
))(  أي يفرتض املنشأ وجوده يف ظرفه، فيجعل احلكم بلحاظه، فيفرتض وجود التفات املكلف هلذا 

احلكم الذي يريد إنشاءه، فيجعله وينشؤه.
)4(  أي وجود احلكم.
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وأن إمكانه شرط اإلنشاء ـ فتأمل.
وبنحو ذلك جياب عن إشكال استحالة أخذ القطع باحلكم يف موضوعه؛ بأن 
يكون املأخوذ يف املوضوع )إمكان القطع(، بل ال حمذور من أن جيعل احلكم يف 
حق )القاطع( به، مبعنى أن جيعل احلكم حبق من سيقطع به، فمن يعلم أنه ال 
متوقف على )احلكم(،  باحلكم(  فـ)القطع  به، ال حكم جمعول يف حقه.  يقطع 
أي  ـ  املفرتض  الذهين  بوجوده  عليه  متوقف  )احلكم(  لكن  اخلارجي،  بوجوده 

لدى احلاكم ـ.
وظن  قطع  من  للمكلف،  الالحقة  النفسية  احلاالت  يتصور  أخرى:  بعبارة 
وشك، فيجعل احلكم يف حق من سيصله بدليل قطعي. لكن فيه: أن مآله للقطع 

املوضوعي؟ فتأمل.
يالحظ  ال  بأن  أيضًا،  اجلعل  مبتمم  واحملذور،  اإليراد  هذا  اندفاع  ويمكن 
اجلاعل حني اجلعل، امللتِفَت فقط، بل جيعله بنحو القضية احلقيقية، ثم يشرتط 
االلتفات، بدليل آخر، مجعًا بني دفع حمذوري اللغوية بالشمول لغري امللتفت، 

والدوِر، بشموله له بنفس الدليل.
وعدم  اللغوية،  حمذور  يستلزم  امللتفت  لغري  األدلة  مشول  أخرى:  وبعبارة 
مشوهلا له ـ أي الفرار عن ذلك احملذور بالقول بعدم الشمول للملتفت ـ، كالقول 
بشموهلا له، يستلزم حمذور الدور))(، وال مناص إال: بالقضية احلقيقية ومتمم 

اجلعل
واملتوقف  املتوقف  يف  والذهين  العيين  الوجودين  ختالف  إىل  الصريورة  أو 

عليه.
لكن تبقى عهدة )إثباته( على مدعيها، وإن أفاد اإلمكان.))(

))(  وقد ظهر بذلك أن األوىل صياغة اإلشكال بهذا النحو؛ فإنه أمت وأقوى وجوابه ما سبق.
))(  إال أن يقال: الدليل املتمم هو العقل، حلكمه بعدم صحة جعل الدليل يف حق غري امللتفت ـ فتأمل.
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الدليل الثاني: االصفهاني: المجتهد فقط جاءه »النبأ« و«المتعارضان«و...
ومنها:

باجملتهد،  )املكلف(  ختصيص  )وجه  من    األصفهاني  احملقق  ذكره  ما 
موضوعات  عناوين  إن  هو:  مقلِّده))(  وحكم  حكمه  إىل  )احلكم(  وتعميم 
أو  النبأ،  جاءه  الذي  فإنه  اجملتهد؛  على  إال  ينطبق  ال  الظاهرية،  األحكام 
احلديثان املتعارضان، وهو الذي أيقن باحلكم الكلي وشك يف بقائه، وهكذا(.

الفرق بين )الخطاب( و)االنطباق(
والظاهر أن مقصوده بل صرحيه )االنطباق( ال )اخلطاب( أي )أن اجملتهد هو 
الذي جاءه وحصل لديه النبأ بالفعل( أما املقلد فلم جيئه، وإن كانت له شأنية 
وصول النبأ له. وال يقصد أن اخلطاب يف آية النبأ موجه للمجتهد حتى يستشكل 
بـ)لعموم آية النبأ، وال اختصاص هلا باجملتهد، ودعوى أن من جاءه النبأ هو 

اجملتهد ال شاهد هلا(.))(
إذ ظاهره، إرادة أن )من جاءه النبأ( ـ وهو املوضوع يف القضية الشرطية ـ 
ه له اخلطاب،  )ال ينطبق إال على اجملتهد( فالكالم عن االنطباق، ال عن َمن ُوجِّ
حتى جياب بـ)لعموم آية النبأ(، ويكون اجلواب عنه هو ما سيأتي يف )أواًل(. 

نعم حيتمل إرادته له من ذيل كالمه.
وبعبارة أخرى: اخلطاب ملن جاءه وحصل لديه النبأ بالفعل، وهو ليس إال 

اجملتهد.
وثالثه: أن )تبينوا( فرع على )من جاءه النبأ( وهو اجملتهد، فالبحث يف 
الوقوع ال اإلمكان وال اخلطاب، والبحث يف )َمن ينطبق عليه اخلطاب( 

))(  أي وجه ختصيص صاحب الكفاية )املكلف( يف كالم الشيخ بـ)اجملتهد( من جهة، وتعميم )احلكم( 
يف قول الشيخ قدس سره )أن املكلف إذا التفت إىل حكم شرعي(.

))(  منتقى األصول: ج4، ص)).
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ال )َمن وّجه له اخلطاب( فهو كالفرق بني أن يوجه املوىل اخلطاب لشخٍص 
قائاًل )اسقين( وبني أن يوجهه لعنوان )َمن يستمع كالمي فليسقين( مع 

انطباقه على ذلك الشخص فقط.
وبعبارة أخرى: كونه جمتهداً شرط حمقق للموضوع))( يف القضية الشرطية.

والحاصل أن التخصيص باجملتهد للقرينة العقليةـ  حسب رأيهـ  ال لظهور اللفظ.

أجوبة ثمانية 

1- يرده الوجدان
والجواب:

أواًل:
إن الوجدان شاهد على أن املقلد قد جييؤه النبأ بالفعل، أو يصله احلديثان 
العلم،  طالب  بقاءه، وخاصة  يف  ويشك  الكلي  باحلكم  يتيقن  أو  املتعارضان، 

خاصة األفاضل منهم. وقد سبق نظريه.

2- )المجيء( أعم من )المعرضية(
الوصول  هو  ليس  »اجمليء«  معنى  )أن  من    األكرب  األخ  ذكره  ما  ثانيًا: 
إىل شخص املكلف، بل جعل احلكم يف معرض الوصول إىل عموم املكلفني، 
مع عدم مانع للمكلف اخلاص())( وبعبارة أخرى: الوصول بالقوة القريبة دون 
مانع، أو إمكان الوصول، فاجملتهد قد جاءه النبأ بالفعل، واملقلد قد جاءه بالشأن 

وبالقوة، فكالهما ينطبق عليه )جميء النبأ( و )يأتي عنكم(.

))(  وهو جاءكم.
))(  تبيني األصول: ج)، ص)7.
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الجواب: ظاهر اآلية الفعلية
لكن قد يقال: إن ظاهر )جاءكم( يف اآلية الشريفة، و )يأتي عنكم( هو 
الفعلية ال املعَرضية وال الشأنية؛ فإن ظاهر الفعل املاضي )جاءكم( خاصة مع 
إضافته لضمري املخاطب، وكذا املضارع )يأتي عنكم( الفعلية ال املعرضية، بل 
ذلك ظاهر العناوين مطلقًا ـ أفعااًل كانت أم صفات ـ ولذا كان )املشتق( وهو 
مطلق ما جرى على الذات، حقيقًة يف املتلبس، ال من انقضى عنه املبدأ وال 
فيهما))(، وال يطلق )زيد كريم  التلبس  بلحاظ حال  إال  باملبدأ،  من سيتلبس 
باملشارفة  أو عامل( على من كان يف معرض أن يكون كرميًا أو عاملًا إال جمازاً 
بلحاظ  الشريفة )إن جاءكم فاسق( خاصة  اآلية  اأَلْول.))( واألمر أظهر يف  أو 

مناسبة احلكم واملوضوع.
ويشهد له وضوح أن األمر بـ)تبينوا( موّجه ملن وصله خرب من فاسٍق بالفعل، 
ال ملن كان اخلرب يف معرض الوصول له وال مانع من وصوله له وإن مل يصله؛ إذ 
معنى إجياب التبنيُّ عندئذ، هو وجوب الفحص عن هكذا خرب ثم التبني عنه، 
وهو خالف ظاهر اآلية، فإن ظاهرها التبني عن صحة اخلرب الواصل بالفعل، 
( ُأوجَب  ال التبنيُّ عن أصل وجود خرب ثم عن صحته.))( إضافة إىل أن )التبنيُّ
لدفع )إصابة القوم جبهالة( و)اإلصابة جبهالة( ال ترتتب على صرف كون اخلرب 
يف معرض الوصول؛ إذ ال حمركية له للعدوان على القوم، فال لزوم للفحص 
عنه، بل الظاهر أنه مل يقل به)4( أحد يف مورد اآلية، والالزم من القول به يف 

))(  أي يف من انقضى عنه املبدأ ومن سيتلبس.
بالنجارة، فألن املراد بها احلرفة، وهو متصف بها،  ))(  وأما صدق )جنار( على غري املشتِغل حااًل 
وأما )القاتل( فألن املراد به من صدر منه ذلك الفعل وذلك ثابت له دومًا، ال من يستمر يف القتل أبدًا، 

فراجع )الكفاية( وغريها.
))(  إذ على ذلك اجلواب، يكون معنى اآلية: إن كان اخلرب يف معرض الوصول لكم، فتبينوا أي حققوا 

عنه لكي يصلكم بالفعل ثم بعد وصوله تثبتوا من صحته!
)4(  أي لو احتمل وجود خرب ما من فاسق ما، أن عليه أن يتبني عن أصل وجود اخلرب ثم عن صحته.



املبادئ الت�صورية والت�صديقية

((4

غريه، خروج املورد.
والحاصل: أن القول بأن )اجمليء( أعم من ما هو يف معرض الوصول، خالف 
ظاهر )جاءكم( وخالف ظاهر )تبينوا( وخالف ظاهر )التعليل( يف اآلية، كما هو 

خالف الفتاوى يف مورد اآلية وأشباهها.
نبأ بها، واجب، ال  الفحص عن أصل وجود  التكاليف احملتملة،  نعم، يف 
لآلية ونظائرها نظراً لصدق اجمليء، بل ألصالة اشتغال الذمة بعد العلم اإلمجالي 
بوجود تكاليف للموىل، أو لألصل يف باب اإلطاعة ـ على القول به ـ، وذلك كله 

بعيد عن ظاهر اآلية.

هل اآلية تشمل )النبأ الحكمي(؟
النبأ  يقال: اآلية شاملة )للنبأ احلكمي(، وفيه الفحص عن أصل وجود  ال 
الزم، ولو بتلك القرينة العقلية))(، فبهذه القرينة نلتزم بوجوب الفحص مطلقًا 

حتى يف النبأ املوضوعي؛ لوحدة سياق اآلية؟
إذ يقال: أواًل مل يذهب أحد إىل وجوب الفحص يف مطلق )النبأ املوضوعي( 
عن أصل وجوده ثم عن صحته، ومعه))( يلزم خروج املورد كما سبق.))( نعم قد 

جيب يف بعض أقسامه إلنطباق عنوان آخر، ككونه من الشؤون اخلطرية.)4(
ثانيًا: إن داللة دليل خارجي على وجوب أمر))( أو إشرتاطه يف مصداٍق))( 

))(  أي أصالة اشتغال الذمة بعد العلم اإلمجالي...
))(  أي مع عدم ذهاب أحد...

))(  إذ يف مورد اآلية وأشباهه، ليس من الالزم الفحص عن أصل وجود خرب لتكفري شخص أو أشخاص 
أو تفسيقهم أو رميهم بأية تهمة أخرى، فكيف يلتزم بكون اآلية دالة على لزوم الفحص عن األصل، 

يف غري موردها؟
)4(  فيجب الفحص عن النبأ املخرب عن القاتل أو اجلاسوس، لو احتمل وجود هكذا نبأ.

))(  وهو )الفحص( يف املقام.
))(  وهو )النبأ احلكمي( يف املقام.
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الوارد))(، وال داللة ظاهره  اللفظ  التجوز يف  الظواهر، ال يقتضي  لظاهر من 
بنفسه على وجوبه))( يف نفس املصداق.

لدفع  لو صح،  املعرضية  من  أعم  )اجمليء(  بأن  االلتزام  أخرى:  وبعبارة 
به كالم األصفهاني ، إال أنه خالف ظاهر اآلية من جهات ثالثة، أواًل، 

ويلزم منه الزم فاسد))( ال ميكن االلتزام به ثانيًا.
الدولة  طلب  جاءكم  »إذا  األدلة  تقول  كما  )وهذا  عليه  االستدالل  وأما 
لاللتحاق باجليش فانفروا؛ أو إذا جاءتكم ورقة الضرائب فادفعوا« فإن معنى 
ذلك جعله يف معرض الوصول مع إزاحة عذر املكلف()4(، فغري تام؛ للعلم 
بذلك بالدليل اخلارجي، فهو القرينة على إرادة األعم من اجمليء، جتوزًا، ال 

ألن معنى )اجمليء( هو ذلك.
مل  لو  العقاب  وباستحقاقه  الفحص  بلزوم  حاكم  العقل  أخرى  وبعبارة 

يفحص فلم يعلم، وخالف، ال ظاهر اللفظ.
أنه ال ظهور  العريف ملثل هذه األلفاظ. وفيه  بالظهور  اللهم إال أن يتمسك 
عريف لـ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ يف )إن جعلنا ـ أو إن كان ـ النبأ يف معرض الوصول 

لكم ومل يكن مانع من وصوله إليكم، فتبينوا(.
وبعبارة أخرى: األمر يف )انفروا للجيش( و )ادفعوا الضريبة( مطلق شامل حىت 
ملن كان يف معرض وصول األمر إليه دون مانع، للقرينة اخلارجية، وظهور )اجمليء( 
يف الفعلية يرفع اليد عنه لقرينة املقام، وهي كون )التخصيص( باجمليء فعاًل، خالف 
احلكمة ونقضاً للغرض يف اجلملة، واآلية بلحاظ خصوصية لزوم خروج املورد، ال 
تصلح للحمل على األعم، نعم احلكمة ودليل االشتغال يقتضي ذلك، يف النبأ 

))(  بأن يراد بـ)جاءكم( األعم من املعرضية.
))(  أي وجوب ذلك األمر، وهو الفحص عن أصل وجود اخلرب )يف املقام(.

))(  وهو ختصيص املورد، وأشباهه من مطلق )املوضوعات(.
)4(  تبيني األصول: ج)، ص)7.
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احلكميـ  الذي هو غري مورد اآليةـ  إال أن الكالم يف مشول أدلة األحكام الظاهرية 
مثل ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ بظاهرها، ملن كان يف املعرض، كالعامي، وليس يف برهان 

)الغرض( وشبهه.
)انفروا  أمثال  من  عرفاً،  الناس  وفهم  والغرض،  باملناط،  العلم  أخرى:  وبعبارة 
للجيش(، قرينة على التصرف يف ﴿  ٿ﴾ وإلغاء خصوصية اجمليء الفعلي، على 

العكس من األمر بـ﴿ٹ﴾ يف اآلية الشريفة.
هذا كله إن قلنا بأن ذلك معىن اجلملتني))(، دون ما لو التزمنا بأن ظاهرهما ـ 
كاآلية وكسائر اجلمل ـ خصوص الفعلية، ال املعرضية، وأما عقاب من كان يف 
ر،  املعرض ومل حيقق، فإنه ليس لشمول اخلطاب له، بل للمالك))( وأنه مقصِّ

فتأمل.
نعم ميكن القول: إن )جاءكم( أعم من )وصلكم(؛ ولذا تقول: )جاءكم 
التكويين( يصدق مع  ضيف( وإن مل يعلم به صاحب املنزل، وفيه أن )اجمليء 

عدم العلم لعدم قيامه به، عكس اجمليء التشريعي أو اخلربي، فتأمل.

3- )المجيء( أعم من اإلجمالي
وحنو  املتعارضني  احلديثني  )جميء  من  أيضًا    األخ  السيد  ذكره  ما  ثالثًا: 
ذلك، أعم من اجمليء اإلمجالي والتفصيلي، واجمليء اإلمجالي حاصل للعامي 
ثواب على عمل(  بلغه  )من  أدلة  أن  من  ذكروه  ما  املقام  ونظري  اجملتهد.  بفتوى 

تشمل )فتوى اجملتهد باالستحباب( فإنه بلوغ إمجالي للثواب(.)7(
بفتوى  تنطبق عرفًا على من متسك  يقال: إن اآلية والروايات، ال  لكن قد 
فإنه ال يصدق عليه  أنت خمري بني كذا وكذا مثاًل،  له  قال  إذا  بالتخيري،  اجملتهد 

))(  إذا جاءكم طلب الدولة... وإذا جاءتكم ورقة..
))(  أي يشمله مالك احلكم ولب اخلطاب؛ لعدم الفصل عقاًل.

)7(  األصول لألخ األكرب: ص49.
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عرفًا )أنه قد أتاه اخلربان املتعارضان ولذا متسك بالتخيري( بل يصدق عليه دقة 
وعرفًا: أنه أتته فتوى اجملتهد بالتخيري، فتمسك بها، وال يقال: )أتاه اخلربان 
املتعارضان( جملرد أن مستند جمتهده للفتوى بالتخيري، كان هو وصول اخلربين 
املتعارضني له، ولو فرض ذلك))( فإن التعبري بـ)اجمليء بالواسطة( أوىل))( من 

التعبري بـ)اجمليء اإلمجالي(
وكذا األمر يف البلوغ؛ فإن ظاهر))( )بلوغه(: أن هنا دلياًل غري فتوى اجملتهد 
قد وصل إليه بنحو غري تفصيلي، ال أن دلياًل آخر، يفيد مفاد الدليل األول قد 
وصله، وأما )من بلغه ثواب على عمل( فتارة يفرض أن اجملتهد أخربه بثواب 
على عمل، وأخرى يفرض أن اجملتهد أفتاه باالستحباب)4( الذي يلزمه الثواب.
ففي الصورة األوىل: املقلد مصداق حقيقي لـ)من بلغه ثواب على عمل( 
والبلوغ إليه بلوغ )تفصيلي( ال )إمجالي(، نعم الكالم يف انصراف )من بلغه 
ثواب( عن ذلك، وأن مفاده )من بلغه ثواب من الرواية( ال من الفتوى أيضًا، 
اجملتهد  بفتوى  ـ  الثواب  بلوغ  وأن  البحث،  جيري  )األول(  وعلى  وعدمه، 

بالثواب ـ بلوغ إمجالي للرواية.
بلغ(  )قد  بل  أيضًا،  إمجاليًا  ليس  الثواب(  )بلوغ  الثانية:  الصورة  وفي 
املطابقية،  الداللة  ليس  طريقه  لكن  تفصيلي،  بلوغ  فهو  االلتزامية،  بالداللة 
إمجالي  بلوغ  عليه  يطلق  ال  فإنه  االستحباب،  الرواية  من  بلغه  لو  كما  فهو 

للثواب إال توسعًا، بل إنه بلوغ بالداللة االلتزامية.))(
نعم لو أريد من )اإلمجالي( البلوغ واجمليء، بنحٍو من األحناء، ال اإلمجالي 

))(  إذ اجلائي نتيجة اخلربين، وليس هما، ولذا قلنا لو فرض.
))(  وهو ـ بعُد ـ جماٌز.

))(  أي ظاهر اجمليء والبلوغ اإلمجاليني.
)4(  وهذا صريح كالمه قدس سره.

))(  ويف املقام ال يقال بأن جميء اخلربين أو اخلرب للمجتهد، يدل )بااللتزامية( على جميئه للمقلد، نعم 
يدل بها على حجيته له، لكنه غري مورد البحث، فتأمل.
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مقابل التفصيلي املصطلح، صح ما ذكره.

4- هنالك عناوين أخرى عامة
رابعًا: ما ذكره عدد من األعالم، فقد قال األخ األكرب:

القبيل،  )إن هناك من أدلة األحكام الظاهرية ما مل يؤخذ فيه عناوين من هذا 
وقد ميثل له بـ »ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا«))( و ﴿ى  
ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ﴾))) و ﴿ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے﴾)))))4(، وذلك 
مع ضميمة أن )يرويه( يراد به الواقع ونفس األمر؛ ألن األمساء موضوعة ملسمياتها 
لـ)يأتي عنكم( و)اجمليء(، نظراً ألنه بال جميئه  يقال إن )يرويه( مساٍو  الثبوتية، فال 

ودون إتيانه ال يعلم أنه قد رواه، فليس حجة.
وقد مثل السيد الروحاني  يف املنتقى لذلك بـ)بل ظاهر اخلرب الذي حيكي 
السؤال عن وثاقة يونس بن عبد الرمحن ألجل أخذ معامل الدين منه، هو تعميم 

احلجية لغري اجملتهد؛ لظهور السؤال يف كون السائل عاميًا(.))( 

المناقشة: توقفها على )االلتفات( والحاجة للضميمة
أو  السابقة  الوجوه  أحد  دون ضميمة  من  ذلك،  متامية  بعدم  يقال  قد  لكن 
لألدلة،  االلتفات  فرع  الرواية،  عنه يف  املردوع  )التشكيك(  فإن  إليه؛  الالحقة 
وجميئها أو إتيانها له أو ما أشبه، والفرض))( أن العامي غافل عنها، فليس هو 
املخاطب بهذا احلديث؛ إذ مل جيئه وال جييؤه حديث حتى يكون مورداً للتشكيك 

))(  وسائل الشيعة: ج7)، ص0))، ح40.
))(  اإلسراء: )).
))(  البقرة: 9)).

)4(  تبيني األصول: ج)، ص)7.
))(  منتقى األصول: ج4، ص)).

))(  إذا مل نقل باجلواب األول، وإال كان عليه املعول.
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فيه، إال بضميمة اجلواب الثاني والثالث اآلنفني))( أو األول، أو بعض األجوبة 
اآلتية، واحلاصل: أن عنوان )يرويه( وإن كان أعم إال أن )التشكيك( أخص.

ولو فرض أن املقلد )شكك( يف فتوى اجملتهد، فإنه تشكيك يف )فتواه( و 
)درايته( ال يف )روايته( مادام املقلد غافاًل عن استناده يف فتواه للرواية. بل لو 
علم ومل يكن تكذيبه لروايته الرواية، بل كان التكذيب لفهمه منها أو الستيفائه 
يف البحث عن معارضاتها أو املخصص أو املقيد أو احلاكم عليها، فإنه ال يصدق 
عليه حينئٍذ )التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا(. فال تعد هذه الرواية حينئٍذ دلياًل 
على مشول أدلة األحكام الظاهرية، للمقلد، وكون احلجج واألدلة، حججًا 

يف حقه، بل هي خاصة خبصوص ما يرويه الفقيه له من الروايات ـ فتأمل.
فيه،  التشكيك  املمنوع عن  التشكيك، ال يستلزم كون  يقال: حرمة  وقد 
حجة يف حق اجلميع، وفيه: أن املفهوم عرفًا من )ال عذر ألحد من موالينا( هو 

احلجية هلم مجيعًا.
نعم، ميكن االستناد لقوله عليه سالم اهلل: )يرويه عنا( على صحة اجلواب 
عنكم(  و)يأتي  اخلرب(  و)جميء  عنا(  )يرويه  بني  التالزم  بل  والثالث،  األول 

عرفًا))( دليل على حتقق األخريين للعامي بعد وضوح حتقق األول، فتأمل. 

المراد بآيتي ﴿ ھ   ھ﴾ و﴿ائ  ەئ﴾؟
وكذلك احلال يف قوله تعاىل ﴿ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴾))) فإنه بدون 
)الثاين( وأن  أو  تفصيلي،  منه إمجايل ومنه  البيان  )الثالث(، وأن  اجلواب  ضميمة 
جعله يف املعرض بيان، أو )األول( وهو دعوى وصول البيان حقيقة للعامي أو ما 

أشبه، ال يتم املقصود.

))(  إذ بدون جميء اخلرب له إمجااًل، أو كونه بنحو املعرضية وغفلته باملرة، كيف يعقل تشكيكه فيه؟
))(  وإن كان )يرويه( ثبوتيًا، و)جميؤه( إثباتيًا.

))(  البقرة: 9)).
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الوجوه  وتلك  عامتهم،  للناس(  )البيان  يف  صرحية  اآلية  أن  احلق:  لكن 
الثالثة ميكن عدها تفسرياً هلا، وبعبارة أخرى: أن اآلية نفسها لتصرحيها

 بـ﴿ ھ   ھ﴾ والناس شامل للعامي، دليل على أن )البيان( أعم من 
اإلمجالي والتفصيلي، ومن الواصل ومن ما كان يف معرض الوصول، ولعل ما 
يؤيد إرادة )املعرضية( قوله تعاىل ﴿ ھ  ے﴾، واحلاصل أنه تعاىل بنّي للناس 
على  دلياًل  فتكون  معرضًا،  بكونه  وذلك  بيان  فيه  فوجوده  الكتاب،  يف  لكن 

مشول األدلة على األحكام أو بعضها، للعامي.
فعلي  ھ﴾   ﴿ فإن  تعليقيًا،  ٿ﴾  ﴿ٿ   كان  لئن  أخرى:  وبعبارة 
منقح للموضوع، فالفرق بينهما كبري، كما أن )يأتي عنكما( ال داللة فيه على 
إال أن يقال باختصاص اآلية الشريفة  اللهم  الشمول، عكس ﴿ ھ   ھ﴾، 
بشؤون العقائد، ال ألن املورد كذلك؛ لوضوح أنه ال خيصص الوارد، بل لكون 
األلف والالم يف )البينات واهلدى( للعهد، واألصل فيها وإن كان اجلنس، إال 
لـ)ما( وهي  بيان  واهلدى(  )البينات  يقال  أو  القرينة،  ملقام  للعهد  الصريورة  أن 
مبهمة ـ من حيث اإلطالق والتقييد ال من حيث املاهية لبيانها بـ)من( ـ و)بينة( 
يرجع إىل الضمري، فال إطالق فيه، وبعبارة أخرى مفاد اآلية: )البينات واهلدى 
الذي أنزل والذي بيناه للناس، من يكتمه فإنه ملعون( فهي مقيدة ال داللة فيها 
مسائل  على  أو  الفقه  مسائل  على  الدالة  و)احلجج(  احلجج(  )أدلة  كون  على 

أصول الفقه، قد بينت للناس، فتأمل.
و)خذ(  وقد ظهر بذلك أن وزان مثل ﴿ ھ   ھ﴾ و﴿ەئ     ەئ﴾ 
وغريها، خيتلف عن مثل ﴿ ٿ﴾ و)يأتي عنكم( إشكااًل وجوابًا، وظهر وجه 

التفريق والتنزل بتسليم ورود اإلشكال يف األخريين، دون ما سبقهما.
نعم قد يقال بتمامية االستدالل بـ﴿وما كنا معذبني﴾؛ فإنه قد يقال: إن اآلية 
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لكل  املتعارفة،  احلجج  حجية  على  دليل  ەئ﴾  ەئ      ائ   ائ   ى   ﴿ى  
الناس، وإن مل يلتفت العامي إىل كونها))( املستند حلجيتها، فتكون دلياًل على 

مشوهلا له))(، بنحو القضية احلقيقية ـ فتأمل.
وقد يقال: بكون ﴿ائ  ەئ﴾ كناية عن اإلبالغ والبلوغ، فيعود الكالم 

السابق))( أو يقال خبروجه عن حمل ابتالئنا ـ فتأمل.)4(
أو يقال بأن ظاهر كالم األصفهاني))( أن )املقلد( ال يلتفت إىل مثل هذه 
اآلية، أو إن التفت إليها، ال يلتفت إىل كونها مستنداً للرباءة قبل إرسال الرسل 
ولالشتغال بعد إرساله، فاعتبارها جعاًل للحجية، يف حقه، لغو، أي جعلها 
دلياًل على الرباءة أو االشتغال يف حقه، أي توجه اخلطاب له، فينبغي اإلجابة 

عنها بإحدى األجوبة السابقة مثاًل))(، وال يكفي هذا اجلواب.

المراد من خبر يونس بن عبد الرحمن؟
وأما خرب يونس بن عبد الرمحن، فقد جاء يف رجال الكشي: الفضل بن 

))(  أي اآلية الشريفة.
))(  أي للعامي.

))(  من توقفه على القول بالبلوغ اإلمجالي أو كفاية املعرضية.
)4(  التأمل من وجوه عديدة، منها: أن اخلروج عن حمل اإلبتالء إمنا هو لالستدالل على الرباءة قبل 

البعثة، أما بعدها، فاآلية حمل اإلبتالء ودليل اإلشتغال.
ومنها: أن تلك االستفادة ـ أي أن اآلية دليل على حجية احلجج.. ـ للعلماء مما ال يستظهر من اآلية 
الشريفة؛ إذ يكون املعنى هكذا )وما كنا معذبني حتى نبعث رسواًل، فإذا بعثناه، جاء باحلجج املتعارفة 
أو العرفية لدى كل الناس( وهذا املعنى وإن كان صحيحًا يف نفسه، لكن اآلية ال تدل عليه بظاهرها، 
ومنها غري ذلك، وتفصيل البحث عن اآلية  الشريفة وسائر اآليات، يف حمله، وليس ههنا موضعه، 

ولذا اكتفينا باإلشارة.
))(  ال خيفى أن مآل هذا الدفاع، إىل الدليل األول، ولعله ال يستفاد من ظاهر كالمه.

أي ولو يف ضمن  اجلملة  ـ يف  املقلد  أن  أو  )املعرضية(  كفاية  أو  كاٍف  اإللتفات اإلمجالي،  ))(  وأن 
األفاضل منهم ـ يلتفت إليها، وإىل كونها دليل الرباءة.
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شاذان قال حدثين عبد العزيز بن املهتدي ـ وكان خري قمي رأيته، وكان وكيل 
الرضا  وخاصته ـ قال سألت الرضا فقلت إني ال ألقاك يف كل وقت، فممن 

آخذ معامل ديين؟ قال : )خذ عن يونس بن عبد الرمحن(.))(
ونظيره كما يف رجال الكشي أيضًا: قال حممد بن عيسى ـ وحدث احلسن بن 
علي بن يقطني بذلك أيضًا ـ قال قلت ألبي احلسن الرضا : جعلت فداك إني 
ال أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معامل ديين، أفيونس بن عبد 

الرمحن ثقة آخذ عنه ما أحتاج من معامل ديين؟ فقال : نعم(.))(
ونظيره ما جاء يف رجال الكشي أيضًا عن علي بن املسيب ـ اهليثم ـ خ ـ قال: 
قلت للرضا : شقيت بعيدة ولست أصل إليك يف كل وقت، فعمنـ  فممنـ  خ 
ـ آخذ معامل ديين؟ فقال : »من زكريا بن آدم املأمون على الدين والدنيا« قال 
علي بن املسيب: فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت 

إليه(.))(

توضيح كالم )المنتقى( ومناقشته
 ، األصفهاني  مدعى  رد  على  الروايات  بهذه  االستدالل  إن  فنقول: 
متوقف على جمموع أمرين: )- كون السائل عاميًا ـ كما ذكره ـ )- وكون جواب 

اإلمام شاماًل للرواية والفتوى معًا، واألمر أوضح لو قيل باختصاصه بالرواية؟
فيها على حجية  داللة  فال  كان جمتهدًا،  لو  السائل  فألن  األول،  األمر  أما 

)األحاديث()4( لغري اجملتهد، ومشول أدلة حجيتها، له.
وأما األمر الثاني: فألن جواب اإلمام لو كان حول حجية الفتوى ـ ويكفي 

))(  جامع أحاديث الشيعة: ج)، ص))).
))(  املصدر.
))(  املصدر.

)4(  بقسميها: أي الدالة على األحكام، والدالة على حجية األدلة املعهودة )كخرب الواحد أو الشهرة( 
الدالة على األحكام.
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املورد))( ـ  لزم خروج  وإال  جمتهد؛  ال  عامي  السائل  أن  إحراز  يف  هذا  إحراز 
لكانت أجنبية أيضًا عن حجية )احلجج())( وحجية )احلجج على احلجج(.

األحكام  موضوعات  )عناوين  أن  ثبت  األمران،  ثبت  فإذا  أي،  وعلى 
الظاهرية( أي أدلة احلجية )شاملة للمقلد(.

لكن قد يناقش يف األول صغرى وكربى، أما )صغرى( فـ: بأنه ال يصح 
هذه  يف  السائلني)4(  لكون  عاميًا())(  السائل  كون  يف  السؤال  بـ)لظهور  القول 
الروايات من الثقات األجالء، وال أقل من عدم معرفة كونهم أو كون بعضهم 

مقلدين أو جمتهدين
الفتوى والرواية، ومن  ولتعارضه مع ظهور )معامل ديين( يف األعم من 
الدين(  )معامل  بل  عليها،  والدليل  املسألة  ومن  واألصولية،  الفقهية  املسألة 
أقوى صدقًا وانطباقًا على الرواية منها على الفتوى))(، بل ولظهور )خذ عن( 
يف األعم أيضًا بل أقربيته للرواية، ملكان )عن( يف الروايتني األوليني بدل )من( 

مما يكون ذلك كله قرينة على أن السائل مل يكن عاميًا، فتأمل.
إضافة إىل أن )السؤال( من اإلمام املعصوم نفسه، ال ظهور له يف كونه من 
العامي؛ لصدقه حقيقة على اجملتهد السائل من اإلمام. نعم اجملتهد ال خياطب 
جمتهداً مثله، عادة، بـ)أسألك(؛ لظهوره يف الفتوى؛ بل إن تغري تعبري كالم 
حممد بن عيسى وابن يقطني من )أسألك( إىل )آخذ( يف قوله: )ال أكاد أصل 
إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه...( و)أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ 
عنه ..( قد يعد قرينة على أن السائل جمتهد، ال أقل من االحتمال، وال أقل 

))(  لقوله )إني ال ألقاك( و)فممن آخذ( و)آخذ عنه(؟
))(  إال فتوى اجملتهد.

))(  منتقى األصول: ج4، ص)).
)4(  وهم عبد العزيز بن املهتدي، واحلسن بن علي بن يقطني، وعلي بن املسيب.

عليه  اإلمام  لكالم  احلسي  النقل  والستظهار  الدين،  ملعامل  األجلى  املصداق  )الرواية(  لكون    )((
السالم، من )معامل الدين( بدل النقل احلدسي ـ فتأمل.
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من ظهوره يف )آخذ روايته عن اإلمام( ال فتواه، فال تتم دعوى كونه من العوام 
املبين عليها االستدالل، لتعميم احلجية لغري اجملتهد.

وأما )كبرى(: فـإنه لو كان ظاهر )السؤال( كون السائل عاميًا، أو إذا كان 
ظاهر الرواية كون السائل عاميًا، كان ظاهرها كون سؤاله عن الفتوى ال الرواية؛ 
اإلمام  فيكون جواب  الرواية،  ال  الفتوى  عن  السؤال  عادة،  العامي  شأن  ألن 
عليه سالم اهلل لكونه مسوقًا للجواب عليه، خاصًا بالفتوى ودااًل على حجيتها 
للعامي كذلك، وال ربط له بالروايات واحلجج، فيكون هذا تأييداً لألصفهاني 
، الذي ارتآى أن عناوين موضوعات األحكام الظاهرية، خاصة باجملتهد، 
ال رداً عليه، واملورد))( وإن مل خيصص الوارد، إال أن الكالم يف الظهور العريف 

ملثل هذا الكالم ـ فتأمل.))(
نعم لو رفعنا اليد عن هذه اإلشكاالت، وسلمنا كون السائل عاميًا، أو قلنا 
حتى  أو  بشرط ال،  لشخصه  يكن  السؤال مل  أن  إال  عاميًا،  يكن  وإن مل  بأنه 
صنفه))(، بل السؤال كان عن طبيِعيِِّه الكلي ال خصوص صنفه، ـ كما سيأتي ـ 
ثم قلنا بشمول الرواية وجواب اإلمام للفتوى والرواية معًا، أو قلنا باختصاصها 
بالرواية ـ كما لعله ظاهر كالم الشيخ حيث عدها من أدلة حجية خرب الواحد، 
فتأمل)4( ـ مع كونه كذلك))( مت االستدالل بها على رد مدعى احملقق األصفهاني 

 )((.

))(  املراد باملورد هنا)السائل( ال املورد املصطلح.
))(  إذ ظاهر جواب اإلمام عليه سالم اهلل بأخذ معامل الدين، أنه أعم من الرواية والفتوى؛ فإنه صادق 

حقيقة، وال وجه للتخصيص بأحدهما.
))(  املراد بصنفه: خصوص اجملتهدين.

)4(  إذ االستدالل بها، أعم من كونها للرواية فقط، أو للرواية والفتوى مجيعًا.
))(  أي وكان السائل عاميًا.

))(  لتصريح اإلمام عليه سالم اهلل ـ على هذا ـ للعامي بأن يأخذ باخلرب أو الرواية من اجملتهد أو غريه، 
فيفيد أن خطابها شامل له، وتكون حجة عليه.
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له  ينقلها  اليت  بالرواية  باألخذ  العامي    أمره  إن  يقال:  أن  إال  اللهم 
اجملتهد، أعم من كون ذلك ألن اخلطاب شامل له، ومن كون نقل الفقيه له يدل 
على فتواه؛ باملالزمة، فهو أمر يف احلقيقة بأخذ فتواه، وهو حتى لو قيل بأنه 
خالف الظاهر، إال أنه قد يصار إليه للقرينة املقامية؛ نظراً ألن الفقيه استظهر 
منها احلكم، وأحرز عدم وجود املعارض، واملخصص أو املقيد، واحلاكم أو 
الوارد، كما أحرز اجلهة، بعد إحراز السند، فذكره للرواية للعامي، فتوى يف 
احلقيقة، وإن كان بلفظ الرواية، أو يقال: إن كالمه صلوات اهلل عليه؛ نظراً 

ملا سبق، جممل))(، فتأمل.))( 
السائل كان جمتهدًا، وقد سأل عن  بأن  قلنا  لو  االستدالل كذلك))(  ويتم 
الرواية والفتوى أو عن الرواية فقط، لكن اإلمام أجابه بالضابط العام، ال له 

فقط، بل له ولسائر اجملتهدين والعوام أيضًا.
إال أن يقال: إنه خالف الظاهر، وموقوف على تنقيح املناط؛ فإن تسرية 
اجلواب من حكم الشخص اجملتهد إىل سائر اجملتهدين، على القاعدة؛ للفهم 
)اجملتهد( هو  أن  يستظهر  أن  إال  اللهم  اجملتهدين،  العريف، دون غريه من غري 
طرف اخلطاب، ال املوّجه إليه اخلطاب واملختص به باعتبار)4( كون هذه الصفة 

دخيلة يف ثبوت احلكم له.
وعلى أي حال فلو مت ذلك اجلواب))( فمرجعه إىل اجلواب األول؛ إذ مآله 
منه  الرواية، وقد صدق عليه )آخذ  الدين من  قد )أخذ( معامل  املقلد  أن  إىل 

))(  وأنه هل أمر باألخذ لكون اخلطاب شاماًل له أو ألنه فتوى؟
))(  إذ يصدق على املقلد إذا نقل له اجملتهد روايةـ  بعد فحصه واعتماده عليهاـ  إنه )أخذ( بالرواية، وأنه 
قد جاءته رواية وآتته، وأن الرواية كانت حجة يف حقه، ومآل هذا إىل صدق اجمليء واإلتيان واألخذ، 

وإن كان )الفحص( عن املعارض واحلاكم والوارد وكذا عن السند واجلهة، مما قام به غريه.
))(  أي يتم الرد على األصفهاني قدس سره، وهو ما سبقت اإلشارة إليه.

)4(  متعلق بـ)املختص به(.
))(  أي ما ذكر يف )نعم لو...(
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معامل ديين( وبعبارة أخرى: هذه الرواية تكون من أدلة اجلواب األول.

حنو  مساقها  بأن  الرواية:  هذه  عن  جييب  أن  لالصفهاني  إن  أخرى  وبعبارة 
احلديثان  أو  النبأ  الذي جاءه  )فإنه  فيكمل جوابه هكذا  الروايات،  مساق سائر 
املتعارضان، وأنه الذي يأخذ معامل الدين من الروايات، أما العامي فإنه يأخذها 
من اجملتهد( فيجاب باجلواب األول أو الثالث وأنه آخذ بالرواية حقًا))(، ال بأن 
يونس(  وزان )خذ عن  إذ  )اإلتيان( وشبههما؛  و  )اجمليء(  عنوانها غري عنوان 
و)آخذ..(، هو نفس وزان ﴿ٿ﴾ و )يأيت( من حيث دعوى )عدم إمكان( 

أخذ العامي به كعدم إمكان جميئه له، أو دعوى )عدم الوقوع(.
وأما ما ذكره البعض من التمثيل بـ)رفع ما ال يعلمون( ملا ال يكون لسانه من هذا 

القبيل، فظاهر الضعف كما سبق يف أول املقدمة الرابعة.

5- العمدة )السيرة(، وهي غير خاصة بالمجتهد
خامسًا: 

ما ذكره يف املنتقى من )العمدة هي سرية العقالء على حجية اخلرب))(، وعدم 
اختصاصها باجملتهد واضح())(، وأضاف السيد األخ األكرب )إنه لو فرض قصور 
األدلة  من  وأمثاهلا  املتشرعة  وسرية  العقالء  فبناء  الشمول،  عن  اللفظية  األدلة 
اللبية، ال قصور فيها، فمثاًل لو فرض أن آية »النبأ« وأمثاهلا قاصرة عن الشمول 
للخرب الذي مل يصل إىل نفس املكلف، فالسرية العقالئية أو املتشرعية تدل على 
حجية مطلق اخلرب، ولو وصل إىل اخلبري الذي يرجع إليه املكلف، ومل يصل إليه 

بنفسه(.)4(
))(  وأنه )آخذ( بفتوى اجملتهد تفصياًل، و)آخذ( بالرواية إمجااًل ـ وهو اجلواب الثالث.

))(  لعل األوىل: القول بـ)سرية العقالء على األخذ باخلرب، وبناؤهم على حجية اخلرب(.
))(  منتقى األصول: ج4، ص)).
)4(  األصول لألخ األكرب: ص49.
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  وينتج ذلك: أن )املكلف( البد من تعميمه للمقلد ـ كما صنع الشيخ
ـ وحجية األدلة))(، يف حقه؛ لشمول بناء العقالء وسريتهم وسرية املتشرعة، 

للعامي أيضًا، وإن مل تشمله األدلة النقلية.

ردود أربعة
ويمكن أن يناقش:

أواًل: صغرويًا بأنه ال يعلم كون البناء والسرية، على حجية مطلق )اخلرب(، 
للعامي، أي حتى يف األحكام الشرعية الكلية اإلهلية ـ وهو مورد البحث، ولو 
بلحاظ ما سيأتي من عجز املقلد عن الفحص عن املعارض واملخصص واحلاكم 
والوارد وغريها يف األحكام الكلية، أو بلحاظ احتمال اللغوية؛ لعدم الوصول، 
أو احتماله أو غري ذلك ـ والقدر املتيقن منها هو حجيته يف املوضوعات، ورمبا: 
يف األحكام اجلزئية أيضًا، وحيث أن بناء العقالء وسريتهم وسرية املتشرعة أدلُة 

لبِّية، فال إطالق هلا يتمسك به.
ثم إنه لو فرض ذلك فال يعلم بناؤهم أو سريتهم على حجية اخلرب الدال 
على حجية بعض الطرق واألمارات، يف حق العامي؛ ولو الحتمال أنه ليس 
يناله فهمه عادة، وإن أجبنا عن ذلك، إال أن  من شأنه أو ختصصه، ومما ال 

الكالم يف )السرية( ومل جندها يف مثله.
ثانيًا: إن )السرية( وغريها من األدلة، ال تتكفل بيان موضوعها وشرائطه، 
و )الوصول( شرط حمقق للموضوع، كما سبق، فال ميكن التمسك بها إلثباته.

وبعبارة أخرى: )اخلرب الواصل( هو املوضوع للحجية، فيقال إن من األدلة 
على حجيته بناء العقالء والسرية، وكالم األصفهاني هو أن اخلرب غري واصل 
للعامي، )فإن اجملتهد ـ فقط ـ هو الذي جاء النبأ أو احلديثان املتعارضان())(، 

))(  كخرب الواحد والظواهر.
))(  كما سبق من نص كالمه بتصرف بسيط.
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فكيف يستدل بالسرية على حجيته املتقومة بوصوله))(، بدون إثبات )الوصول( 
الوجوه  أحد  إىل  اإلستدالل  فيعود  بالسرية،  التمسك  على  سابقة  مرحلة  يف 

السابقة))(، ومعها ال حاجة للتمسك بالسري ة.
اللهم إال أن يدعى أن )السرية( على حجية حتى اخلرب غري الواصل، وهي كما ترى.))(
ثالثًا: إنه ال يصح التفكيك بني األدلة اللفظية واألدلة اللبية ـ كما هو مصبُّ 
بالواسطة( وصول وجميء،  التزمنا بأن )الوصول واجمليء  هذا اجلواب ـ؛ إذ لو 
لشمل كال النوعني من األدلة، كلَّ ما مل يصل لنفس املكلف بل وصل ملن يرجع 

إليه فقط.
ولو مل نلتزم بذلك، لقصر كال النوعني عن الشمول.

يناقش يف اإلمكان الوقوعي لكون )بناء العقالء وسريتهم  رابعًا: وميكن أن 
للغوية  نظراً  للحكمة،  بالنظر  للعامي(، بدعوى االستحالة  على حجية اخلرب، 
ذلك)4(؛ إذ جعل احلجية ـ بأي معنى من معانيها ـ يف حقه ثبوتًا ـ واملدعى كون 
ـ  له  اخلرب  رغم عدم وصول  ـ،  هلا  العقالء سبب  بناء  أو  عنها،  كاشفة  السرية 
على فرض عدم قبول األجوبة األوىل والثانية والثالثة والسابعة ـ ال حمركية له، 
وال منجزية وال معذرية))(، بل وال )كاشفية( له بالنسبة إليه، وال يقع )أوسط( 
حيتج  ما  وهو:  األول  كالقول  )احلجية(  معاني  من  ذلك  غري  وال  القياس،  يف 
على  ذلك  كل  لتفرع  إليه؟،  يصل  مل  مبا  حيتج  كيف  إذ  عبده؛  على  املوىل  به 

))(  واملتوقفة على الوصول.
))(  من الوصول اإلمجالي، ومن أعمية الوصول من املعرضية، وغري ذلك.

))(  والفرق بني هذا والوجه األول أن األول تشكيك يف إطالق السرية من حيث مشوهلا لألخبار الدالة 
على األحكام الكلية، وهذا تشكيك يف اإلطالق من حيث مشوهلا للخرب غري الواصل.

)4(  ال خيفى أن هذا َعْود لإلشكال األول املاضي يف )عدم إلتفات العامي لألدلة(.
))(  )املنجزية( لو خالف، فإنه ال يستحق العقاب؛ لفرض عدم الوصول له، و)املعذرية( لو وافق، فإنه 
كيف يعتذر مبوافقته للخرب ـ وقد بان أنه غري مطابق للواقع ـ واحلال أنه مل يصله ليوافقه، وصرف إنطباق 

عمله على خرٍب غري معذر عقاًل.
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)الوصول(، وحيث ال وصول، مل ميكن جعل )احلجية( سواء فسرت باحملركية 
أم مبلزومها))( أو بلواحقها ـ على اختالف األقوال ـ، وإذا مل ميكن جعلها، مل 

تصح دعوى إنعقاد السرية عليها.
فال حميص إال عن اإلجابة بتحقق )الوصول( بنحو ما، وإال فإنه ال وجه 
لدعوى انعقاد بناء العقالء وسريتهم وسرية املتشرعة، على املستحيل وقوعًا، 

كما ال وجه لدعوى مشول األدلة النقلية له.
ال يقال: للموىل طريقان وكالهما حمقق لغرضه: 

األول: أن جيعل حجية اخلرب يف حق خصوص اجملتهد، ثم جيعل حجية قول 
اجملتهد ـ املبين على ذلك اخلرب ـ يف حق املقلد.

الثاني: أن جيعل حجية اخلرب يف حق املقلد أيضًا، إال أنه يالحظ أن وصوله 
له يكون بوصوله للمجتهد؛ إذ )الوصول بالواسطة( وصول.

وإذا كان اجلامع))( حاماًل للغرض، انتفت اللغوية عن انتخاب أحد نوعيه، 
وذلك نظري طريقي اهلارب ورغيفي اجلائع؛ فإن )اجلامع( مادام راجحًا كفى، 
بال  )الرتجيح  عن  فخروجه  طرف،  لكل  خاص  مرجح  لوجود  حاجة  وال 

مرجح( وعن )الرتجح بال مرجح( موضوعي.))(
بل قد يقال: بأرجحية الثاني عقاًل وعرفًا ثبوتًا، وأما إثباتًا فإن الثاني أرجح 
ـ وإن مل يكن ثبوتًا كذلك ـ فإن األول حباجة إىل مؤونة زائدة)4( دون الثاني))( 

وهذا نظري ما سننقله عن السيد الروحاني يف رده دعوى )التنزيل(.
، ال  األصفهاني  إشكال  تسليم  واقُعُه  األول،  الطريق  أن  فيه:  لكن 

))(  وهو الكاشفية.
))(  أي اجلامع بني الطريقني.

))(  فإن املرجح هو )اإلرادة( ووجه الرتجيح انطباق اجلامع.
)4(  أي حنتاج إىل دليلني.

يعرف  إليه(  بوصوله  إليه  )الوصول  و  باجملتهد،  ختصيصها  وعدم  احلجية  أدلة  تكفي  عليه  فإنه    )((
بالعقل، من دون حاجة لعناء جعل دليٍل.
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رده.))( 
معنى  تنقيح  يف  األخرى  لألجوبة  ورجوع  َعْود  فهو  الثاني  الطريق  وأما 

)الوصول( وحقيقته، وبدونها ال يتم اجلواب، وتبقى اللغوية واالستحالة. 

6- التالي الفاسد: عدم شمول أي خطاب للعامي
سادسًا: 

)الظواهر(  و  )اخلرب(  حجية  أدلة  مشول  بعدم  االلتزام  إن  يقال:  قد  بل 
وغريها، للمقلد، يلزم منه عدم كون اخلطاب حتى يف أمثال ﴿ۈ  ۈ﴾))) 
باطل؛  والتالي  عليه،  وحجة  للمقلد  شاماًل  ک﴾)))  ڑ   ﴿ڑ   أو 

بالضرورة، كما أوضحناه سابقًا، فاملقدم مثله.
موضوع  مصاديق  من  هي  األخرية،  اخلطابات  أمثال  إن  اللزوم:  بيان 
اخلطابات األوىل)4(، وليست حجيتها إال لذلك، فلو مل تشمل أدلة حجية اخلرب 
والظواهر للمقلد، ملا كان مثل ﴿ۈ  ۈ﴾ خطابًا لعامة الناس، وحجة 

عليهم، بل كان حجة على اجملتهدين فقط، وهو واضح البطالن.
ال يقال: إنه ال تالزم؛ إلمكان حجية هذه يف حقه، بربكة بناء العقالء، يف 

مثلها إللتفات العامي هلا عادة دون تلك، لعدم التفاته إليها عادة كما سبق.
إذ يقال: ال يصح التفكيك؛ ملا سبق.))(

))(  أي تسليم أن أدلة األحكام الظاهرية ال تشمل املقلد.
))(  النساء: 77.
))(  الطالق: ).

)4(  أي ﴿ڑ  ڑ  ک﴾وغريه من اآليات والروايات، من مصاديق )الظواهر( اليت فرض أنها غري 
حجة على العامي؛ لكون خطاب حجيتها غري موجه له.

))(  يف )خامسًا( يف الرد الثالث من الردود األربعة.
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وفيه: صحة التفكيك يف املقام، لكون الفارق )االلتفات( وهو متحقق 
يف بعض اخلطابات، دون بعض، أو يقال هو متحقق يف خطابات األحكام، 
دون خطابات احلجج )أي األدلة الدالة على حجية الطرق واألمارات ومطلق 

احلجج(، وفرقه عن ذلك املقام))( واضح.
أدلة  انصراف  بدعوى  اخلطابات؛  أنواع  بني  التفريق  إمكان  والحاصل: 
عليه  يصعب  ما  أو عن  عادة،  العامي  إليه  يلتفت  ال  ما  النقلية، عن  احلجية 
احلجية  على  دالة  أيضًا  اللبية  األدلة  أن  ودعوى  غريها،  دون  له،  اإللتفات 
وفهمه،  إليه  اإللتفات  العامي  على  عرفًا  يسهل  ما  املتيقن  وقدره  إمجااًل، 

فتأمل.))(

7- إلتزامه بالتنزيل مناقض لتخصيصه )المجيء( بالمجتهد
سابعًا:

ما استند إليه األخ األكرب من مبنى األصفهاني ما نفسه يف )التنزيل( لرد 
أدلة  النهاية »من أن  : )خامسًا: ما يف  توجيهه )للتخصيص())( قال األخ 
إليه  اخلرب  فيكون جميء  املقلد،  منزلة  اجملتهد  تنزيل  توجب  واالستفتاء  اإلفتاء 
)مبنزلة( جميء اخلرب إىل مقلِّده، ويقينه وشكه مبنزلة يقني مقلده وشكه؛ وإال 

لكان جتويز اإلفتاء واالستفتاء لغوًا«)4( ونظريه ما ذكره العراقي))((.))(
له،  جميء  له  واجمليء  املقلد  منزلة  منزلته  اجملتهد  كان  إذا  أنه  توضيحه)7(: 

))(  لكون التفريق بني األدلة اللفظية واللبية بـ)الوصول( هنالك، وكالهما فيه سيان.
))(  إذ االنصراف بدوي، واألدلة اللبية عامة غري جمملة.

))(  أي باجملتهد.
)4(  نهاية الدراية: ج)، ص4).
))(  نهاية األفكار: ج)، ص).

))(  تبيني األصول: ج)، ص)7.
)7(  هذه إضافة وليست توضيحًا، لذا استدعت جوابًا كما يف املنت.
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احلديثان  أو  النبأ  جاءه  الذي  فقط  هو  اجملتهد  بأن    األصفهاني  يلتزم  فكيف 
املتعارضان؟ ومآل ذلك إىل دعوى التناقض بني كالميه؟

حجية  أدلة  تشمل  ال  حيث  يقول:  فإنه  تناقض؛  ال  بأنه  جياب:  قد  لكن 
إليه، فالبد لتعميم  إتيانها  لعدم جميئها له وال  العامي، نظراً  الواحد مثاًل،  خرب 
مفاده))( وما يثبت به من األحكام املستفادة منه، من دليل آخر، وهو دليل اإلفتاء 
بأن  قلنا  لو  ما  لآلخر، عكس  مكمل  كالميه  فأحد  للتنزيل،  املفيد  واالستفتاء 
وصوهلا للمجتهد )وصول إمجالي( له مثاًل، فإن أدلة احلجية تشمله من دون 

حاجة لضميمة.
وبذلك ظهر الفرق بني )تنزيل( اجمليء ـ وهو كالم األصفهاني ـ وبني )حتقق 
اجمليء( إما )حقيقة( وهو مفاد اجلواب األول، أو )إمجااًل(، وهو اجلواب الثالث، 
أو كون املراد به األعم من )املعرضية( فقد حتقق حقيقة أيضًا وهو اجلواب الثاني.

إال أن يقال أنه )ُلبًا( ومن حيث الغرض غري فارق))( فمادام قد نزل منزلته، 
فال وجه لتخصيص )املكلف( يف البحث األصولي بـ)اجملتهد(، لكن قد جياب))( 
اخلطاب، ال  فيشمله  اجملتهد،  منزلة  نزل  املقلد  كان  لو  اجلواب  هذا  يتم  قد  أنه 
العكس؛ فإنه على )العكس( ال يكون خطاب األدلة موجهًا للعامي، فال جمال 
له يف البحث األصولي، فالبد أن يراد بـ)املكلف( يف عنوان مباحثه، خصوص 

)اجملتهد( ـ فتأمل.
واألدلة،  التكليف  لتعميم  نظراً  للمقلد؛  يعمم  )املكلف(  أخرى)4(:  وبعبارة 

ثانيًا وبالتنزيل، وإن مل تكن اخلطابات عامة أواًل وبالذات.

))(  أي مفاد خرب الواحد.
))(  فال فرق بني االلتزام بـ)تنزيل اجمليء( كما ذكره األصفهاني، وااللتزام بـ)حتقق اجمليء( يف شأن العامي 

بأحد الوجوه السابقة، من مشوله للمعرضية واجمليء اإلمجالي وغري ذلك.
))(  وهذا يعد أيضًا جوبًا عن االستناد لكالم )النهاية( يف التنزيل لرد توجيهه للتخصيص.

)4(  هذا تعبري آخر عن اإلشكال السابق مع إضافة، لذا أجبنا جبوابني، كل منهما عن إشكال: أحدهما 
اختصاص البحث األصولي، واآلخر اختصاص خطابات الشارع باجملتهد.
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وفيه أن البحث لو كان فقهيًا، متَّ ذلك، دون ما لو كان أصوليًا؛ ألن))( 
البحث فيه عن األدلة وخطاباتها أواًل وبالذات، ال عن التكاليف واألدلة بعد 
التنزيل ثانيًا؛ إذ ال يبحث يف األصول إال عن مفاد األدلة مبا هي هي، ال بعد 
تنزيلها، نعم غاية األمر كون )مفادها بعد التنزيل( مسألة أصولية أخرى))(، 
وذلك مغاير ملورد البحث من أن األصولي الذي يتعامل مع األدلة مبا هي هي، 
هل املقلد مثله أيضًا؟ هذا أواًل، وثانيًا: أن أدلة التنزيل، ال تدل على أكثر من 
للمقلد،  ووصل  جاء  كأنه  وكونه  للمجتهد،  و)الوصول(  )اجمليء(  تنزيل 
فهو كاحلقيقة اإلدعائية يف جماز السكاكي، وال تفيد كون خطابات الشرع ابتداء 

ومبا هي هي ـ وهو ما يهّم األصولي ـ شاملة للمقلد.
وبعبارة أخرى: أدلة التنزيل ال تدل على أكثر من أن وصول األدلة للمجتهد 
تكفي للحكم على املقلد مبضمونها، وال تدل على أن وصوهلا للمجتهد يكفي 
لصحة استناد املقلد إليها مباشرة؛ فإن الغاية منها تلك ال هذه، ال أقل من كونه 

القدر املتيقن.
)املكلف(   خصص  إن اآلخوند  يقول    أخرى: األصفهاني  وبعبارة 
الصحيح ألن خطابات  هو  ذلك  وأن  باجملتهد؛   ، الشيخ  الوارد يف كالم 
ال  هي،  هي  مبا  الشرع  خطابات  شأنه  و)األصولي(  عليه،  منطبقة  الشرع 
األحكام، فإنها شأن الفقيه، وأما خطابات الشرع بعد التنزيل؛ فإنها ال تنفع 
العامي لكي يتعامل معها مباشرة ويستند إليها، وإن نفعت اجملتهد لكي يعمم 
مفادها ومداليلها للعامي، فالبد أن جياب باجلواب األول أو الثاني أو الثالث 
أو الرابع أو اخلامس مثاًل، املثبتة لكون بعض )العناوين(، أعم كما يف اجلواب 
الرابع، أو املثبتة لكون اخلطاب موجهًا للمقلد أيضًا )لتحقق( اجمليء اإلمجالي 
يف حقه كما يف اجلواب الثالث، أو املثبتة ألن بعض )األدلة( األخرى أعم كما 

))(  وهذا يعد أيضًا جوابًا عن االستناد لكالم )النهاية( يف التنزيل لرد توجيهه للتخصيص.
))(  إن مل يعد من املبادئ التصديقية.
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املعرضية وهو )اجلواب  أن اجمليء أعم من  الدالة على  أو  يف اجلواب اخلامس، 
الثاني(.

األدلة  باختصاص  وتسليم  إقرار  فأحدهما  متكامالن،  أن كالميه  والحاصل 
باجملتهد، واآلخر: جلوٌء لدليل آخر على تعميم أدلة األحكام للمقلد ثانيًا، لكي 
يعمم مفادها للمقلد، وال يقتضي ذلك كون املقلد قد جاءه اخلرب، لكي يستند 
إليه مباشرة؛ إذ الفرض أن اجملتهد نزل منزلة املقلد، ال العكس، فتأمل، أي إننا 
احتجنا إىل دليل ثاٍن داٍل على مشول مضمون اخلرب للمقلد؛ فال ينفع للقول بأن 
)املكلف( املأخوذ يف مدخل البحث األصولي، أعم من العامي؛ إذ هّم األصولي 
الطرف، ال  إمنا هو من هذا  و)التنزيل(  للمجتهد  إال  )األدلة( وهي غري شاملة 
حسب  ـ  أيضًا  للعامي  موجهة  الشارع  خطابات  أن  لدعوى  ينفع  ال  كما  ذاك، 

كالمه ـ فتأمل. 

	- اللسان طريقي ال موضوعي
ثامنًا: 

ما ذكره البعض، من أن أمثال هذه األلسنة: )يأتي عنكما اخلربان( و )فعينِّ 
يؤدي(، مأخوذ على حنو الطريقية ال املوضوعية.

وفيه: أنه ال ريب يف أخذها على حنو الطريقية للواقع، وحلاظها ككواشف، 
إنها مل جتيء ومل حتصل للمقلد، فالكالم يف حصول  إال أن كالم األصفهاني 
)الطريق( للمقلد ووصوله لديه، ال أنه موضوعي أو طريقي. وكون الشيء طريقًا 
ال يقتضي حجيته بالفعل على من مل يعلم به ومل يصل إليه، فال يتم اجلواب إال 
باإللتزام باجلواب الثالث من حتقق األداء واإلتيان اإلمجاليني، أوالثاني من كفاية 

)املعرضية( يف صدق األداء واإلتيان، أو ما أشبه.
وبعبارة أخرى: القول بعدم املوضوعية، واإللتزام بالطريقية، غري كاٍف يف 
للمجتهد،  )الوصول  أن  إثبات  بعد  إال  للمقلد،  األحكام  أدلة  مشول  دعوى 
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وصوٌل للمقلد( أو )التنزيل( أو ما أشبه، فـ)الطريقية( أعم من املدعى.))(

الدليل الثالث: العامي عاجز عن فهم )المضامين( و)المجاري( و)الفحص(
ومنها:

وجماريها،  واألمارات،  األصول  موارد  تشخيص  عن  عاجز  العامي  )أن 
أن  واحلال  مواردها،  يف  التام  والفحص  مضامينها،  فهم  على  قادر  وغري 
اختصاص تلك اخلطابات باملتمكن من تشخيص جماريها والقادر على الفحص 

التام يف مواردها، يف الوضوح كالنار على املنار(.))(
وينحل هذا الدليل إىل أربع نقاط متسلسلة ـ مع نوع إضافة وتعديل ـ:

ومعاني  واألصول،  األمارات  مضامني  فهم  على  قادر  غري  العامي  أ-إن 
مفرداتها وأركانها.

ب-إنه غري قادر على تشخيص مواردها وجماريها، وإن فهم مضامينها.
ج-إنه غري قادر على الفحص عن معارضاتها وخمصصاتها ومقيداتها، وما 

حيكمها أو َيِرد عليها، حتى لو فرض أنه فهم مضامينها وجماريها.
د- ويتفرع على ذلك: اختصاص تلك اخلطابات باملتمكن من تلك الثالثة 

فقط.

توضيح ذلك:
 1- إن العامي غري قادر على فهم معنى )الشك املسبوق ـ فقط))( ـ باحلالة 

))(  ولو أراد من كالمه غري املعنى املعهود من الطريقية واملوضوعيةـ  وهو الطريقية للواقع أو موضوعيته 
مبا هو ـ بل أراد أنه ال موضوعية لوصوهلا للمقلد، بل وصوهلا للمجتهد كاٍف، فإنه تعبري آخر عن 
إحدى األجوبة السابقة من أن وصوهلا للمجتهد كاٍف لكون الوصول اإلمجالي، وصواًل، وهكذا، 

فليس جوابًا جديدًا.
))(  تبيني األصول لألخ األكرب: ج)، ص)7.

))(  أي املسبوق ثبوتًا فقط، دون كونه )مالحظًا(، وكونه مالحظًا أحد ركين االستصحاب.
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السابقة( وفرقه عن )الشك امللحوظ فيه احلالة السابقة( وهو مورد االستصحاب، 
ـ عن  ركنيه  وأحد  االستصحاب،  احلاصل يف  ـ  الطاري(  )الشك  فرق  وكذلك 
)الشك الساري( وهو احلاصل يف قاعدة اليقني، ومضمونها، كما أنه ال يدرك 
أن )النقض( يف )ال تنقض اليقني بالشك( هل خيتص بالشك يف الرافع، أم يشمل 

الشك يف املقتضي أيضًا؟
قوله  معنى  يدرك  ال  فهو  )األدلة(،  مضامني  فهم  على  قادر  غري  أنه  كما 
: )خذ مبا اشتهر بني أصحابك، ودع الشاذ النادر؛ فإن اجملمع عليه ال ريب 
فيه( ))( وأن املقصود بالشهرة هل الشهرة الروائية، أو االستنادية، أو الفتوائية؟ 
الشريفة؟ وأن  الرواية  املقصود بها: )الشهرة(، أو )اإلمجاع( نظراً آلخر  وهل 
أو كل حسب  الندب؟  أو  للوجوب  )خذ(  وأن  نسيب؟))(  أو  مطلق  )الالريب( 
مورده؟ وأن الوجوب نفسي أو مقدمي؟ وهل األمر مولوي أو إرشادي؟ وهكذا.

2- كما أنه عاجز عن تشخيص موارد األصول وجماريها؛ إذ جمرى )الرباءة(: 
الشك يف التكليف))(، وجمرى )االحتياط(: الشك يف املكلف به، مع عدم وجود 
)التخيري(:  وجمرى  احملتملني،  بني  اجلمع  وإمكان  ملحوظة)4(،  سابقة  حالة 
األوالن، مع عدم اإلمكان. والعامي إضافة إىل أنه عاجز عن فهم هذه املعاني، 
عاجز عن معرفة )أن صالة اجلمعة واجبة أم الظهر؟( جمرى للرباءة؛ ألن الشك 
يف التكليف؟ أم جمرى لالحتياط ألن الشك يف املكلف به، لعلمه بوجوب )اجلامع 
أن  للرتدد يف  وذلك  مثاًل؛  الصالتني  كإحدى  )املردد(  أو  كان))(،  لو   احلقيقي( 

))(  حبار األنوار: ج)، ص)4)، ب9)، ح7).
))(  فيختص بالقطع؛ ألن العلة ختصص كما أنها تعمم، أم يشمل مراتب االطمئنان؟ ـ فتأمل.

))(  إذا مل يكن مقرونًا بالعلم اإلمجالي؛ فإن البعض عّد املقرون بالعلم اإلمجالي يف بعض صوره شكًا 
يف التكليف )كما لو كان الشك يف اجلنس ونوعية، ال النوع وصنفية( وعلى هذا احتيج هلذا القيد وإال فال 

حاجة له؛ إذ سيعّد شكًا يف املكلف به.
)4(  وكون الشبهة حمصورة، إىل غري ذلك من الشروط، ومل نذكرها للتفريق بني )اجملرى( و)الشرط(.

))(  كـ: صالة ظهر يوم اجلمعة، إن اعترب جامعًا حقيقيًا، وإال فعنواني، أو أي جامع آخر.
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املالك لألصلني، جنس التكليف أو نوعه؟
معاني  فهم  عن  عاجز  هو  بل  عنه،  عاجز  فإنه  )الفحص(  وكذلك   -3
واملقيد،  واملخصص  والوارد،  احلاكم  كـ:  عنه  يبحث  أن  ينبغي  ما  وفوارق 

والناسخ، واملعارض، واملزاحم، وهكذا. هذا.
 على وجوب الفحص يف األصول اللفظية  النائيين  وقد استدل املريزا 

بوجهني:
من  بأيدينا  فيما  وخمصصات  مقيدات  بوجود  اإلمجالي  العلم  )األول: 

الكتب، للعمومات واإلطالقات، وذلك معلوم لكل َمن راجع تلك الكتب.
الثاني: إن أصالة العموم واإلطالق، إمنا جتري فيما إذا مل يكن دأب املتكلم 
لألخذ  مدرك  ال  إذ  املنفصلة؛  واملخصصات  املقيدات  على  التعويل  هو 
بأصالة العموم واإلطالق، إال بناء العقالء عليها يف حماوراتهم))(، وليس بناء 
العقالء عليها إذا كان العام واملطلق يف معرض التخصيص والتغيري، حبيث كان 
يف  مراده  متام  يبني  املنفصالت، ومل  على  كثرياً  يعتمد  واملطلق  بالعام  املتكلم 
كالم واحد، فإنه ال جتري مقدمات احلكمة يف مصب العموم واإلطالق، ألن 
عمدة مقدمات احلكمة هي كون املتكلم يف مقام بيان متام مراده، وهذه املقدمة 
ال جتري بالنسبة إىل املتكلم الذي يكون شأنه ذلك، أي يعتمد على املنفصالت 

كثريًا.
ومن املعلوم لكل من راجع األخبار: إن األئمة صلوات اهلل عليهم، كثرياً 
ما  فإنه كثرياً  املنفصالت؛  بيان املخصصات واملقيدات، على  يعتمدون يف  ما 
يكون العام وارداً من إمام واملخصص من إمام آخر، والعام الذي يكون من 
شأنه ذلك، أي يف معرض التخصيص والتقييد، ال جتري فيه أصالة العموم، 

))(  ال خيفى أنه تصلح جمموعة من اآليات والروايات َمدركًا أيضًا إلصالة العموم واإلطالق، ومنها 
قوله تعاىل ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴾ فإن )العام( مما آتاه الرسول صلى اهلل عليه وآله فيجب األخذ 

به بعمومه، فتأمل.
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وذلك أيضًا واضح(.))(
واملقيدات  املخصصات  عن  الفحص،  على  قادر  غري  العامي  أن  البني  ومن 
شأنه  يف  ينعقد  فال  حقه))(،  يف  احلكمة  مقدمات  جتري  فال  الكثرية،  املنفصلة 
اإلطالق أو العموم، فليست اخلطابات موجهة له، مع علم املتكلم بعجزه عن 

الفحص، ليتمسك باإلطالق.))(
الفحص)4(  لزوم  أخذ  الدليل:  هذا  )وحاصل   : األكرب  األخ  وقال 
على  قادر  غري  العامي  إن  وحيث  له،  ظرفًا  أو  الظاهري  للحكم  موضوعًا))( 
الظاهرية  األحكام  أدلة  تشمله  واملشروط عدم عند عدم شرطه، ال  الفحص، 

مطلقًا(.))(
ومراده من )احلكم الظاهري( هو )احلجية(، كما سبق نظريه يف كالم احملقق 
االصفهاني، وهو اإلطالق الثاني للحكم الظاهري، ال معانيه األربعة األخرى، 
أي مؤدَّى األصول فقط، أو مؤداها وما ثبت باألمارات، أو األعم من ذلك ومن 
مؤدى القطع غري املصيب، أو ما جعل على طبق مؤدى األمارة على السببية، 

كما سبق بيانه ـ فتأمل.

الجواب األول: المقدور بالواسطة مقدور
واجلواب:)7( 

))(  فوائد األصول: ج)، ص40)-)4) املقصد الرابع، العام واخلاص.
))(  إذ بالفحص حيرز عدم وجود قرينة على اخلالف، بل ال ينعقد االطالق حينئٍذ كما يف املنت؛ ألن 

املوىل ليس يف مقام البيان لتمام مراده، أو ال إحراز.
))(  أو لينعقد يف حقه.

)4(  الظاهر أن )إمكان الفحص( أو )فعليته( هو املوضوع ـ أو الشرط ـ للحكم الظاهري، ال )لزومه(، 
ولذا عرّب قدس سره عند االستدالل بـ)واحلال أن اختصاص تلك اخلطابات باملتمكن..(.

))(  الظاهر كونه شرطًا للحجية، ولذا عرّب بعدها بـ)واملشروط عدم عند عدم شرطه(.
))(  تبيني األصول لألخ األكرب: ج)، ص)7.

)7(  أي عن أصل الشبهة بشعبها الثالثة.
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أواًل: إن )املقدور بالواسطة مقدور( والقدرة على الشيء، ال تتوقف على 
حصول كافة العلل املعدة واملقتضيات، يف احلال))(؛ فليس العامي عاجزاً عن 

تلك الثالثة.
وبعبارة أخرى: إن كون العلل املعدة اختيارية، كاٍف يف اختيارية ذي املقدمة 
يتوقف على  بأمر  املوىل عبيده،  ما يكلف  واملعلول، ومقدوريته؛ ولذا كثرياً 
مقدمات قد تستغرق أيامًا أو أسابيع أو شهوراً بل سنني طويلة، ويصدق عليه 

أنه قادر حقيقية؛ ولذا صح تكليفه من اآلن.
يف  )اجملاري(  ومعرفة  )املضامني(  فهم  على  العامي  قدرة  فعدم  وحينئٍذ 
التأمل، بل حتى  باإللفات وببعض  ينفي قدرته عليها ومتكنه منها  احلال، ال 

بالدراسة الطويلة، فال مانع من مشول األدلة واخلطابات له من هذه اجلهة.
وبعبارة أخرى: )القدرة( أعم من القدرة املباشرة والقدرة بالواسطة.))(

وكذلك احلال بالنسبة لـ)عدم قدرته على الفحص(، بلحاظ جهله اآلن، 
فإنه ال ينفي قدرته عليه، ال بهذا القيد))( إذ )اجلهل( ظرف، وليس قيداً حتى 
يكون نافيًا للقدرة؛ فإنه قادر)4( على الفحص، وإن احتاج إىل مقدمات أطول 
مما حيتاجه اجملتهد، كما هو قادر يف ظرف اجلهل على )فهم املضامني واجملاري(.

وبعبارة أخرى: )عدم قدرته اآلن( ال ينفي قدرته بقول مطلق، ليقال أنه 
عاجز غري متمكن.

أواسطهم،  بل  الطلبة  أفاضل  فإن  واالجتهاد؛  هذه  قدرته  بني  تالزم  وال 
قادرون على ذلك يف اجلملة، بل يف األعم األغلب من األدلة إن مل يكن فيها 

بأمجعها، ولو مبالحظة حاصل فحص جمتهد آخر.

))(  بل لو حصلت، ملا أمكن االنفكاك، بل ال قدرة على العدم حينئٍذ ـ فتأمل.
))(  أي بواسطة الدراسة والتأمل وشبههما، وال نقصد هنا: القدرة بواسطة شخص آخر.

))(  أي ال بقيد )اآلن(.
)4(  أي هو قادر يف ظرف اجلهل، ال بقيده.
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آخر(  جمتهد  فحص  حاصل  مبالحظة  )ولو  اإلضافة  هذه  مرجع  أن  يتوهم  وال 
إىل اجلواب السابع اآلتي، ألن اجلواب اآلتي يعتمد على أن فحص اجملتهد يعد 
فحصًا للمقلد، وهذا اجلواب يقول بإمكان الفحص، للمقلد حقيقة، ومراجعته 
لتحقيقات اجملتهد هي تسهيل لعمله ولفحصه، وذلك كما يراجع جمتهد حتقيقات 

جمتهد آخر.
تعبداً  به  يأخذ  وال  اآلخر،  اجملتهد  )يفهم( حاصل جهد  هو  أخرى:  وبعبارة 
العامي  يف حق  جاٍر  البسيطة،  االستدالالت  يف  ذلك  بل  قوله،  على  واعتماداً 

أيضًا ـ فتأمل.
بل نقول ـ تأكيداً ملا سبق وإضافة عليه ـ: إن صرف )إمكان أن يفحص املقلد( 
يف  كاٍف  ـ  االجتهاد  على  الفحص  بتوقف  قلنا  ولو  بل  طويلة،  مبقدمات  ولو  ـ 

مشول أدلة الظواهر له، وخروجها عن االستحالة))( واللغوية بشموهلا له.
وذلك ككفاية )إمكان أن يعلم())( يف صحة مشول األدلة له يف ظرف اجلهل، 
و )كإمكان تعلق إرادته بذلك(، فال يقال باستحالة الشمول؛ ولغويته لصرف 
عدم علمه اآلن، بل وال مستقباًل، مادام قادراً عليه، وال لصرف العلم بعدم 
يعلم  والتكاليف لكل من  توجيه اخلطاب  للزم عدم صحة  لذلك؛ وإال  إرادته 
بعدم إرادته إمتثاله وفعلها، وكذلك ملن يعلم بعدم علمه بها تقصريًا، وبطالن 

هذا الالزم واضح.
و  )اجلهل(  كمالحظة  ظرفًا،  الفحص(  )عدم  مالحظة  أن  أخرى:  وبعبارة 
)عدم اإلرادة( بل )إرادة العدم( ظرفًا، غري مانع عن تعلق اخلطاب به، عكس ما 
لو لوحظ قيدًا، فإنه سيكون كاجلهل وعدم اإلرادة ـ لو لوحظا قيدين ـ مانعًا ـ يف 

القاصر فقط ـ عن تعلق اخلطاب.

))(  أي الوقوعية بالنظر للحكمة.
))(  أي يعلم أصل وجود األدلة.
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الجواب الثاني: النقض بالمجتهد في الجملة
اجملتهد  تشمل  ال  )األدلة(  بأن  القول  يصح  ال  كما  بأنه  النقض،  وثانيًا: 
واخلطابات ليست له، إذا مل تكن املصادر كلها متوفرة اآلن بيده، وإن أمكن 
ميكنه  ال  حبيث  مريضًا  أو  مرهقًا  كان  إذا  أو  مثاًل،  يوم  بعد  لديه  حصوهلا 
االستنباط اآلن، بدعوى أنه غري متمكن من الفحص التام بالفعل، وإىل مدة، 
أو بدعوى أنه إلرهاقه الشديد أو مرضه، غري قادر على مالحظة النسبة بني 

األدلة املختلفة، خاصة لو اقتضت مثل انقالب النسبة ـ مثاًل، كذلك املقام.
والبعيدة،  القريبة  والقوة  وقربها،  وبعدها  وقلتها  املقدمات  بطول  والفرق 
تعلق  وصحة  القدرة  حيث  من  ـ  عقاًل  فارق  غري  وعدمها،  امللكة  ووجدان 

اخلطاب ـ.
نعم ميكن التفريق بذلك عرفًا، وهو موقوف على فهم العرف عدم توجه 
اخلطاب يف بعض الصور))(، ولعل منها من ليس من شأنه عادة ذلك))(، وليس 

منها ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ أو »يأيت عنكم اخلربان املتعارضان«.)))

الجواب الثالث: تكفينا الموجبة الجزئية

وثالثًا: نظراً ألن املوجبة اجلزئية نقيض السالبة الكلية، فيكفينا إثبات قدرة 
العامي ولو يف بعض املسائل، بل ولو يف مسألة واحدة، على الفهم للمضمون 
وعلى تشخيص اجملرى وعلى الفحص، فإن من املسائل واألدلة ما هو بسيط جداً)4( 

))(  وليس منها طول املقدمات وقصرها، وبعدها وقربها، إذا كان الفاصل غري فاحٍش.
))(  ونسبة هذا مع واجد ملكة اإلجتهاد، من وجه؛ إذ لعله واجد هلا لكنه، لعارٍض، ال يعده العرف 
ممن شأنه توجه اخلطاب له، كما لو كان يف السجن منقطعًا عن وصول اخلطابات له، ولعله غري واجد 

لكن العرف يعده أهاًل لتوجه اخلطاب له، فتأمل.
))(  عوالي اللئالي: ج4، ص)))، ح9)).

)4(  وميكن التمثيل مبا ورد فيه )النص( يف األحكام، من غري نصوص معارضة أو خمصصة، مع كونه 
على األصل، كطهارة املاء، وحلية كثري من الفواكه واألطعمة، يف اجلملة.
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بل يكفي كونها يف موارد املستقالت العقلية كـ﴿ڤ  ڦ  ڦ﴾))) أو ﴿ۉ   ۉ  ې  
ې﴾))) أو ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی ﴾))) مما ال إغالق يف 
فهم مضمونه، ومما حيرز بالوجدان عدم وجود خمصص أو مقيد أو حاكم أو وارد 
أو ناسخ له أو معارض)4(، وقد فصلنا يف حمله كون أمثال هذه األوامر والنواهي 
مولوية، إلنطباق ضابط األمر املولوي عليها))(، بل حتى لو قلنا بإرشاديتها فإنها 
من  كان  لو  بل حتى  احملرم())(،  )اإلرشادي  أو  الواجب(  )اإلرشادي  قسم  من 
املولوية  األوامر  ـ  األصول  )مباحث  يف  أوضحناه  كما  املستحب(،  )اإلرشادي 

واإلرشادية(.
اختصاص  إىل عدم  باجملتهد، ويصار  فإن خطاباتها غري خمتصة  أي  وعلى 
بعدم  التمسك  إىل  حاجة  دون  من  اللسان،  بوحدة  باجملتهد،  اخلطابات  سائر 

الفصل، وال بعدم القول بالفصل.)7(
كما قال بنظريه احملقق العراقي ، يف رد إشكال: أن العامي قد ال يلتفت 
يلتفت يف  قد  أنه  إثبات  بعد  الشك،  أو  الظن  لديه  أصاًل فال حيصل  احلكم  إىل 
بعدم  التعميم  بإمكان  فأجاب  مطلقًا،  يلتفت  ال  أنه  شبهة  على  جوابًا  اجلملة، 

القول بالفصل.)8(

))(  لقمان: )).
))(  البقرة: 79).

))(  األنعام: ))).
)4(  أو إذا أريد احلكم على ذلك املوضوع يف اجلملة ال باجلملة.

))(  وهو ما صدر من املوىل مبا هو موىل معماًل مقام مولويته.
))(  بناء على عدم التنايف بني )اإلرشاد( و)اإلجياب( لكن ال مبا هو موىل، كما أشار إليه املريزا الشريازي 

يف تقريرات الروزدري له، وكما فصناه يف األوامر املولوية واإلرشادية.
)7(  بني أمثال هذه الواردة يف املستقالت، بل مطلق النصوص وبني غريها، فإن اللسان واحد، وهذا غري 

أنه مل يقل أحد بالفصل وأن اخلطابات يف األوىل موجهة للعامي أيضا دون الثانية.
)8(  نهاية  األفكار: ج)، ص)، نقاًل عن أصول األخ قدس سره.
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الجواب الرابع: حال )العوام( في زمن المعصومين

كانوا  وسالمه،  اهلل  صلوات  عليهم  املعصومني  زمن  يف  )العوام(  إن  ورابعًا: 
يتلقون الرواية واجلواب من املعصوم سالم اهلل عليه مباشرة، وكانوا يعملون 
على طبقها))( من غري أن يتوهم إشكال اعضال فهم مضامينها عليهم، أو إبهام 
جماريها هلم، حمرزين عدم املخصص وغريه، بقرينة قبح تأخري البيان عن وقت 
احلاجة الذي كانوا يدركونه ولو ارتكازًا. وقد وصل إلينا ذلك اخلرب من متلقي 
اجلواب من املعصوم عليه سالم اهلل، فكيف يفهم ذلك العامي مضمونه وال 
يفهم عامي األزمنة الالحقة مضمونه؟ وكما جيري يف حقه قبح تأخري البيان، 

جيري يف حق الالحق.
وبعبارة أخرى كان حاله بالنسبة لروايات املعصومني عليهم الصالة والسالم، 
كحال املقلد يف هذا الزمن بالنسبة لفتاوى اجملتهد، فكما أنه يتلقى الفتوى من 
اجملتهد ويعمل على طبقها، باالعتماد ـ ولو ارتكازاً ـ على عدم وجود خمصص 
أو مقيد أو حاكم، مستنداً يف ذلك إىل )حال اجملتهد( حيث ألقى إليه الفتوى 

وهو يف مقام العمل، كذلك السائل من املعصوم عليه سالم اهلل. 
واحلاصل: أنه يكفي كون )اخلطابات( حجة يف حق عوام ذلك الزمن، لرد 

دعوى اختصاص اخلطاب باجملتهدين.
ال يقال: لعل بعض قرائن احلال أو املقال، خفيت على الالحقني؟

إذ يقال أواًل: أن هذا اإلشكان لو مّت، ألفاد عدم احلجية حتى يف حق اجملتهد، 
وهو نقيض مطلوب املستشكل.))( 

))(  من غري فرق بني األدلة على الفروع أو األصول وبني األدلة على األحكام الشرعية واألدلة على 
أو  الكتاب  قوله حبجية ظواهر  املعصوم  العامي من  يسمع  األدلة على احلجية، كأن  أي  األدلة عليها 
الشهرة أو خرب الواحد، مثل )ال عذر ألحد من موالينا بالتشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا( أو )خذ عن 

يونس بن عبد الرمحن(.
))(  املدعي اختصاص خطابات الشارع باجملتهد؛ فإن هذا اإلشكال ينفي حجيتها يف حقه أيضًا إال من 

باب اإلنسداد.
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إال أن يقال: إنها خفيت ال حبيث ال تناهلا يد احملقق املتتبع، بل حبيث يصعب 
ويعسر أو يتعذر على غري اجملتهد الوصول إليها، وقد جياب بأنه ال تعذر وال عسر 
بعد مجع جماميع احلديث ـ كالوسائل وجامع أحاديث الشيعة ـ والفقهاء، األدلة 

مبخصصاتها ومقيداتها ومعارضتها وغريها، يف مكان واحد.
ثانيًا: أن بناء العقالء وسريتهم على االعتماد على ظواهر الكلمات املنقولة، 
ونفي احتمال وجود قرائن قد اختفت، خاصة مع علمنا بقيام األئمة الالحقني 
باألمر، إللتفاتهم ملثل ذلك))( ولعل من فلسفة تعدد األئمة واحداً بعد واحد هو 
ذلك، أي قيام اإلمام الالحق بسد الثغرات احلاصلة من نسيان املوالني، وعمد 
املعادين، كما يظهر من تكرر ذكر عام أو خاص يف كالم األئمة سالم اهلل عليهم، 
ومن مراجعة مثل اإلمام الرضا عليه سالم اهلل، لكتب الروايات السابقة وتأييدها 

أو رّدها.

ويمكن االستشهاد بـ)الفتوى( نفسها، فإنها حجة يف حق غري املستفيت أيضًا، 
املتشرعة، رغم احتمال وجود قرائن  العقالء وسريتهم وسرية  بناء  وعلى ذلك 

حال أو مقال قد اختفت ـ فتأمل.))(
لكن قد يقال: إن إلقاء اإلمام اجلواب للعامي، هو حتديد لكون مورد سؤاله 
)جمرى( لألصل، أو صغرى للكربى اليت ذكرها اإلمام، وهذا غري جاٍر يف حق 
عامي األزمنة الالحقة؛ إذ ال يعلم أن سؤاله كسؤاله، إذ لعله مندرج يف كلي 
آخر وإن بدا له مشابهًا لألول متامًا، وفيه: أنه لو مت ذلك للزم القول بعدم حجية 
كالم اإلمام إال ملخاطبه، دون سائر عوام زمنه، إضافة إىل أنه ال إطالق لذلك.

))(  أي أن قرائن وخمصصات ومقيدات من كالم اإلمام السابق، قد اختفت وضاعت.
))(  إذ يقال بصحة ذلك يف غري ما علم من حال املوىل: أن ديدنه على القرائن املنفصلة، وأن كثرياً منها 
يصعب وصول العامي إليه، بل قد اختفى وضاع، وفيه: أنه قد ذكرنا يف املنت جواب الشق األول، وأما 
االختفاء والضياع، فلو سّلم به لزم عدم احلجية حتى للمجتهد، إال من باب الظن املطلق واإلنسداد، 

فتأمل.
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االستناد لجواب النائيني عن تفصيل القمي 
ومما ينفع يف املقام ما ذكره )احملقق النائيين( جوابًا على احملقق القمي )ما( 
الذي فّصل بني املخاطبني يف زمن املعصومني  فلهم االعتماد على الظواهر، 
وأما غريهم )فال جيوز هلم االعتماد على ظواهرها، بل حجيتها للمتأخرين من 
صغريات حجية الظن املطلق، مبعونة مقدمات االنسداد())(، واملقتضي لعدم 

احلجية حتى يف حق اجملتهدين املتأخرين.
أو  يودع    اإلمام  الراوي عن  : )والبد وأن يكون  النائيين  وأجاب 
ينقل ما مسعه من الكالم مبا احتف به من قرائن احلال واملقال؛ ألن الغرض 
من نقله هو إفهام الغري، فتكون الكتب املودعة فيها الروايات، ككتب التأليف 
والتصنيف اليت اعرتف حبجية ظواهرها أيضًا لكل من نظر فيها، فاإلنصاف أنه 
ال فرق يف حجية الظواهر بني ظواهر األخبار وغريها، وبني من قصد إفهامه 

وغريه(.))(
وقد ظهر مما ذكره وذكرناه حال صور أربعة: وأنه ال فرق بني العامي املتأخر 
والعامي املعاصر، كما ال فرق بني جمتهد تلك العصور وجمتهدنا، وال بني جمتهد 

تلك العصور وعوامنا، أو العكس.
ونضيف: كما يصح االستناد لعدم التفصيل بني املخاطبني يف زمنهم وبني 
سائر املعاصرين جمتهدين كانوا أو عوامًا، لعدم صحة التفصيل بني املخاطبني يف 
زمنهم وبني املتأخرين، فإذا كانت الروايات حجة لعوام الناس وجمتهدي ذلك 
الزمن فهي حجة لعوامهم وجمتهديهم يف هذا الزمن، كذلك ال يصح التفصيل 

))(  فوائد األصول: ج)، ص8)).

))(  فوائد األصول: ج)، ص9)).
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بني اجملتهدين يف هذا الزمن وغريهم، وما ذكر لرد التفصيل هناك))( يذكر هنا 
أيضًا.

وبعبارة أخرى: كما ال يصح التفصيل بني جمتهدي وعوام ذلك الزمن، كذلك 
ال يصح التفصيل بني جمتهدي وعوام هذا الزمن، بل األمر هنا أوضح إذ )غري 
املخاطب يف زمنهم( ـ أي من جييء يف األزمنة الالحقة حسب كالم القمي ـ عاجز 
لزواهلا  مطلقًا  الكالم  بها  احملتف  للقرائن  الوصول  عن  جمتهدًا،  كان  ولو  باملرة 
أنكرنا عجزه، وأما  بتمهيد مقدمات طويلة، لكن مع ذلك،  أو إخفائها، ولو 
)العامي( يف زمننا فإنه عاجز عن الوصول هلا ـ على حسب هذا اإلشكال))( ـ ال 
المنحائها وعدم القدرة على الوصول هلا باملرة، بل لتوقفه على مقدمات طويلة، 
إال أنها مقدورة له، فالظواهر أوىل باحلجية يف حقه، لو قيل باحلجية يف حق غري 

املخاطب، من هذه اجلهة، فتأمل.))(

جواب آخر إضافة لجواب النائيني
ونضيف على كالم املريزا: أنه يصح االستدالل بنفس إفتاء املعصوم، للسائل، 
إضافة إىل االستناد إىل )الراوي( وأن الغرض من نقله هو إفهام الغري.. إىل آخر 
ما ذكره املريزا النائيين ، بدعوى أن األصل يف كالمه صلوات اهلل عليه هو 
إفهام السائل وغريه، وذلك باالستناد إىل أ- وإال لسقط كثري من كالمهم عن 

))(  دليل التفصيل: احتمال أن تكون بني السائل واجمليب قرينة حالية أو مقالية سابقة أو الحقة معهودة 
بينهما، خصوصًا بالنسبة للمتكلم الذي ديدنه االعتماد على القرائن املنفصلة.

العدم،  بأصالة  منفية  العرف  بنظر  العقالئية، وكونها مرجوحة  باألصول  االحتماالت  بنفي  واجلواب: 
وأن الراوي البد أن ينقل الرواية مبا احتف بها ألن غرضه من الرواية إفهام الغري، غاية األمر يف َمن ديدنه 
االعتماد على املنفصالت وجوب الفحص عن القرائن املنفصلة، ال سقوط ظاهر الكالم عن االعتبار، 

ولكون نسبة كتب الروايات إلينا كنسبة كتب التأليف والتصنيف إلينا، يف حجية ظواهرها.
))(  أي أن العامي عاجز عن فهم املضامني واجملاري والفحص.

))(  إذ العامي املتأخر جممع املشكلتني واحملذورين لكن فيه: أن رفض دليل القمي، يستلزم رفض دليل 
عجز العامي أو: من رد ذاك كان رد هذا أهون عليه، فتأمل.
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احلجية))(، بل كله لشبهة الكثري يف الكثري))(، ب- أو يستدل مبا ذكره العراقي 
، بقوله: )لبناء العقالء على إلزام الطرف   تعليقًا على كالم النائيين 
بسماع الغري، كالمه())( ج- أو بأنهم صلوات اهلل عليهم الحظوا كون السائلني 

ينقلون رواياتهم، فجعلوا القاعدة إفهام الكل)4(، فتدبر.

مشكلة القرائن الالحقة
بالنسبة  الكالم  احتفاف  من  فقط  تنشأ  ال  املعضلة  إن  يقال  أن  إال  اللهم 
املخاطب، بقرائن احلال واملقال، مما قد خيفى على غريه، فيجاب: بأنه بنقله 
ال  وحيث  كانت،  إن  الصارفة  القرينة  ينقل  وأن  البد  اإلفهام،  بقصد  لغريه 
فال))(، أو جياب بأن علم اإلمام بأن السائل سينقل كالمه للغري، يقتضي ذكر 

اإلمام املخصص أو التنبيه على القرينة املقامية.
بل تنشأ أيضًا من علمنا إمجااًل بوجود خمصصات ومقيدات أو أدلة حاكمة 
أو واردة صدرت من املعصوم الالحق ، وهي ليست جمتمعة يف مكان واحد 
لتناهلا يد العامي، بل هي متفرقة يف أبواب شتى فال تناهلا إال يُد الفقيه عادة، 
فحجية كالم املعصوم السابق يف حق خماطبيه، ال تقتضي حجيته ـ على إطالقها 
ـ يف حق املتأخرين، وال يكفي نفي وجود القرائن لدى املخاطب، استناداً إىل 
نفي  يف  باجلهل،  إغراء  القرائن  نقل  عدم  وكون  التفهيم  بقصد  للرواية  نقله 

القرائن املتأخرة عن زمنه، وهذا اإلشكال كما ترى خاص باملقلد يف 

))(  لكون كثري من كالمهم جوابًا على سؤال السائل، وأما ما كان ابتداًء فإن اخلطاب فيه لفرد أو إفراد 
حمدودين، على عكس ما لو كان عامًا للجميع، كخطبة عامة أو جملس درس عام، بل قد يتأمل فيه 

أيضًا بنفس الدعوى فتأمل.
))(  الختالط القسمني وعدم القدرة على التمييز بينهما، ولو يف اجلملة.

))(  فوائد األصول: ج)، ص9))، ط: مؤسسة النشر اإلسالمي.
)4(  فلو كان قيد أو خمصص لذكروه صلوات اهلل عليهم.

))(  حيث مل ينقل، فيستكشف عرفًا عدم القرينة املخصصة أو احلاكمة، وإال كان مغريًا باجلهل.
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عن  الفحص  على  قادر  الالحقة،  األزمنة  يف  اجملتهد  إذ  الالحقة؛  األزمنة 
. املخصصات وغريها، الواردة يف كلمات سائر املعصومني

ينحصر  ال  الزمن،  هذا  وعامي  الصدور  زمان  عامي  بني  التفريق  أن  فظهر 
باحتمال احتفاف الكالم بقرائن حالية أو مقالية، وقد خفيت علينا؛ لننفيها ببناء 
أو  خمصص  وجود  الحتمال  يكون  قد  بل  الراوي،  ينقلها  أن  ولزوم  العقالء، 
ونفيه ال  ـ  ـ كما هو كثري  الالحق  املعصوم  َصَدَر من  أو غريهما، الحٍق  حاكم 
يكون إال بالفحص الذي ال يتأتي إال من اجملتهد، فيحتاج هذا إىل جواب آخر.))(

وجوه تأخير البيان عن وقت الحاجة
ال يقال: كيف أّخر املعصوم البيان عن وقت احلاجة))(، يف كل املوارد اليت 
املعصوم  من  املعارض،  أو  والوارد،  احلاكم  أو  واملقيد،  املخصص  فيه  وصلنا 

الالحق؟ أو من املعصوم نفسه، يف زمن الحق؟

يصلنا  ومل  وذكره،  بّينه  عليه  اهلل  صلوات  أنه  يستظهر  قد  أواًل))(  يقال:  إذ 
منه، بل وصلنا من املعصوم الالحق؛ فإن كثرياً من الروايات مل يصل إلينا ألنها 
من  كثرياً  أن  ولذا جند  لذكرها؛  الالحق  املعصوم  فتصدى  أتلفت،  أو  ضاعت 
)العمومات( مصدرهاـ  فيما بأيديناـ  املعصوم الالحق، مع أنها كانت مورد حاجة 
َمن سبقه من الناس، فكذلك املخصصات وأخواتها، واحتمال ضياع العمومات 

السابقة، أقوى من احتمال تأخر التشريع، فتأمل.
ثانيًا: لعل عدم الذكر، كان ملانع، كالتقية؛ فإنهم صلوات اهلل عليهم كانوا 

))(  أي غري هذا اجلواب الرابع، وقد أشرنا يف املنت سابقًا للجواب.
))(  أي وقت حاجة املخاطبني.

))(  ال خيفى أن الوجه األول، والثالث إنكار للصغرى، وأنه ال تأخري للبيان عن وقت احلاجة، وأما 
الوجه الثاني والرابع، فقد بُنيا على تسليمها فيلتمس الوجه للتأخري.
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يف أغلب أوقاتهم وأحواهلمـ  بل كاد يكون شبه املستغرقـ  يف حالة تقية ولو 
من جهة من اجلهات))(، فلم يكن جمال إللقاء العمومات، فكيف باملخصصات 
وأخواتها؟، بل )التقية( عّمت أصحابهم أيضًا، ولعلها كانت فيهم أحيانًا أشد 
منهم، فلعل املعصوم ذكرها )أي املخصصات( عند حضور وقت احلاجة ومل 
يروها السامع تقية))(، ثم رواها سامع آخر عن املعصوم الالحق. أو لعله ذكر 
العام يوم ال تقية، ومل يذكر اخلاص؛ لعدم كونه مورد احلاجة واإلبتالء، ثم 

ملا صار مورد اإلبتالء، كان اإلمام يف تقية، فلم يذكره.))(
مورد  واملقيد،  املخصص  كون  لعدم  نظراً  كان  الذكر،  عدم  ولعل  ثالثًا: 

ابتالء السائل)4( وجيري هذا الوجه حتى بالنسبة للحاكم والوارد أيضًا.))(
رابعًا: وحيتمل كونه من باب تدرجيية نزول األحكام وخمصصاتها ومقيداتها 
وغريها، حتى بعد رسول اهلل ، حيث أودعها وغريها لدى األئمة األطهار 
والتخصيص  التشريع  يف  اهلل،  سالم  عليهم  قوهلم  وحجية  بعده؛   من 

التقية من املسمى باخلليفة،  ))(  العقائدية أو الفقهية أو االجتماعية أو السياسية أو غريها، وأيضًا: 
ومن واليه، ومن علماء البالط أو بعض ذوي النفوذ، ومن نفس بعض عوام العامة، وقد جتتمع هذه 

اجلهات، وقد يتحقق بعضها، إال أن كاًل منها كان كافيًا لعدم الذكر.
))(  ومل تكن تقية وقت صدور )العام( ونقله عن )اإلمام( عليه من اهلل الصالة والسالم.

))(  ال يقال: مع علم اإلمام باملستقبل كان ينبغي أن يذكر اخلاص من قبل وإن مل يكن مورد االبتالء 
حينذاك؟

إذ يقال: جهات عديدة قد متنع من ذلك: منها: ضيق الوقت، ومنها: عدم استيعاب السائل، ومنها 
غري ذلك، فتأمل.

)4(  فلو قال أكرم العلماء ومل يقل إال الفساق، ثم وجدنا صدور املخصص من املعصوم الالحق أو من 
املعصوم نفسه يف زمن الحق، فلعله لعلمه صلوات اهلل عليه بأن السائل مل يكن مورد ابتالئه الفساق 
منهم، ونظراً لعدم قابلية أكثر السامعني واستيعابهم، ترك اإلمام ذكر املخصصات وغريها هلم، بعد 
كونها عدم مورد ابتالئهم، ألن الثمرة ـ يف حقهم ـ كانت علمية فقط، والفرض عدم قابلية القابل أو 

ضعفه أو شبه ذلك.
))(  فأمَره اإلمام بالنفقة والصوم وغريها دون ذكر )ال ضرر( و )ال حرج( مثاًل، لعلمه بأنه ليس مورداً 
هلما، وذكر له أحكام الشك يف الصالة دون إضافة )احلاكم( وهو )ال شك لكثري الشك( لعلمه أنه 

ليس كذلك.
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وغريه، كحجية قوله  يف ذلك، ولذا قال : )أنا مدينة العلم وعلي بابها( 
 ، بابًا لعلوم رسول اهلل غري خاص بزمن حياته  فإن كونه صلوات اهلل عليه 
وكما تدل عليه شواهد وأدلة مذكورة يف حماهلا، ومنها )إني تارك فيكم الثقلني())( 
فما قاله اإلمام سالم اهلل عليه، فقد قاله النيب ، ومنها ﴿چ  چ﴾))) 
أنه  أي  و)املرِجع(،  و)املعتمد(  )األساس( و)األصل(  بوضع  إكمال  أنه  بلحاظ 
)إكمال إمجالي( بأصل نصبه صلوات اهلل عليه إمامًا، ال )تفصيلي(، بل قد يقال 
بالتدرجيية حتى زمن الظهور، مما يكشف عنه يف زمن الظهور، ولعله املقصود 

بـ)يأتي بدين جديد( ـ فتأمل.
ومن  الحقًا،  )العام(  نفس  صدور  من  أعم  )التدرجيية(  أن  خفي  وغري 

صدوره أواًل ثم صدور املخصص الحقًا.
إذا اتضح ذلك فلنعد إىل ما كنا فيه فنقول:

إذا ثبت عموم اخلطابات لعامة املعاصرين، أو حتى لعوام األزمنة الالحقة 
يف بعض املسائل البسيطة، ثبت يف حق البقية أيضًا؛ إما لعدم القول بالفصل بل 

القول بعدمه، وإما إلباء ظاهر أدلة )احلجية( عن التفصيل))( فتأمل.)4(

التفريق بين زمن المعصوم  وما بعده وجوابه
ال يقال: إن )مشكلة( عجز املقلد عن )الفحص التام( عن املخصص واملقيد 
 وغريهما، نشأت يف األعصار املتأخرة ال يف زمن صدور احلديث، وكذلك مشكلة 

))(  وسائل الشيعة: ج7)، ص4)، ح9 فإن )اإلكمال( من فلسفة جعلهما معًا.
))(  املائدة: ).

))(  بأن تكون خطابًا للمجتهد ولبعض املقلدين، بل هي إما خاصة باجملتهد أو عامة له وللمقلد أيضًا.
يقال )باالنطباق وعدمه( وال ضري فيه، ال )بتوجه اخلطاب وعدمه(، وقد أشرنا إىل نظريه  إذ قد    )4(

سابقًا، وسيأتي يف املنت جواب التأمل، كما مضت أجوبة سابقة.
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عدم )فهم املضمون( وعدم )معرفة اجملاري(؛ فإنهم ملعاصرتهم للمعصومني 
وكون بعضهم املخاطبني هلم صلوات اهلل عليهم، كانت العبارات معهودة هلم 
واضحة، وكانت )جماريها( معلومة أيضًا؛ لبساطة األدلة والقواعد واألصول 
وعدم تداخلها وتعارضها كما حدث يف األزمنة الالحقة. فال إشكال يف مشول 
بعد  القول  وإىل  للتفكيك،  يصار  لكن  أيضًا،  للعامي  احلديث وقت صدوره 
ذلك))( بعدم العموم لألزمنة  الالحقة، نظراً لعلمهم صلوات اهلل عليهم ـ عند 

صدور احلديث منهم ـ حبال العامي يف زمنهم ويف األزمنة الالحقة.
املعارض  العامي على إحراز عدم  فحيث الحظوا سالم اهلل عليهم قدرة 
وغريه، ولو بالنظر لكون بيان املعصوم ، له، حينذاك، يف وقت احلاجة، 
وجهوا اخلطاب له أيضًا، وحيث الحظوا عدم قدرة من سيبلغه احلديث بعد 
سنني طويلة، على الفحص؛ لضياع القرائن وغري ذلك، مل يعتربوا كالمهم 
توجيهه  للغوية  نظراً  الالحقة،  األعصار  يف  للمجتهد  إال  موجهًا  وخطابهم 

لألعم.
إذ يقال: إنه))( خالف الظاهر، بل الظاهر عموم اخلطاب للعامي املتأخر، 
لو مشل العامي املعاصر، غاية األمر أن املتأخر البد له من الفحص، إما بنفسه 
ولو بتمهيد املقدمات الطويلة، وإما مبن ينوب عنه، فوجوب الفحص ـ ولو عرب 
غريه ـ هو ما َينُتْج عن عجزه املبدئي عن الفحص التام املتوقف على مقدمات 

طويلة، ال عدم مشول الظاهر له.
 وأما دعوى وضوح العبارات، وجماري األصول، لعوام ذلك الزمن، أكثر 
حبيث  تكن  مل  و)البساطة(  مدعيها))(،  على  فعهدتها  الزمن،  هذا  عوام  من 

))(  أي بعد ثبوت ذلك.
))(  أي التفكيك، بذلك التصوير.

))(  إذ كيف يدعى أن جمرى التخيري والرباءة، مثاًل كان أوضح لعامي ذلك الزمن من عامي هذا الزمن؟ 
بل الظاهر عدمه، وأما )العبارات( فالظاهر أن التغيري يف معاني كلمات اللغة طفيف جداً أواًل، وخالف 
األصل ثانيًا؛ ال لالستصحاب القهقري ليقال إنه ليس حبجة، بل إنه أصل عقالئي قد يعرب عنه بأصالة 
عدم النقل أو أصالة ثبات اللغة، وقد فصلنا احلديث عن ذلك يف كتاب )نقد اهلرمنيوطيقا ونسبية املعرفة(.
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(((

يتساوى اجملتهد والعامي أو حبيث يستغين العامي عن اجملتهد، ولذا قال سالم اهلل 
عليه )أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كالمنا())(، كما وردت روايات تكشف 
عن حتري حتى اجملتهدين يف كيفية اجلمع بني الروايات املتعارضة، كمقبولة عمر 
أن  نعم ال ريب  الكّذابة عليهم،  دالة على كثرة  بن حنظلة وغريها، وروايات 
اخلطاب  اختصاص  يستدعي  ال  لكنه  زمنهم،  من  زماننا  يف  أصعب  االستنباط 
مبعاصريهم اجملتهدين، كما ال يستدعي اختصاصه مبعاصريهم األعم من اجملتهدين 

والعوام.
بل قد يقال: إن األمر يف زمننا أسهل من بعض اجلهات؛ لرتاكم التحقيق حول 
مبراجعة  يتضح  كما  ميسر؛  بشكل  املتناول  يف  ووضعها  واألسانيد،  )الرجال( 
كتب الرجال القدمية واحلديثة، ومل يكن ذلك متحققًا يف أزمنة املعصومني سالم 

اهلل عليهم. 
وأما حديث )القرائن( فقد أجبنا عنه، وأن كتب الروايات كـ)وسائل الشيعة( 
و)جامع أحاديث الشيعة( قد بذلت قصارى اجلهد يف مجعها وتبويبها، بل لعل 
لعدم  عليهم،  اهلل  املعصومني سالم  زمن  من  أسهل  صار  اجلهة  هذه  من  األمر 

تبويب األحاديث حينذاك بهذا الشكل املوجود اآلن، فتأمل.

الجواب الخامس: )عدم الفحص( غير مخل باإلرادتين: الجدية واالستعمالية
)اإلرادة  انعقاد  يف  ال  شرطًا  ليس  )الفحص())(  إن  يقال:  قد  خامسًا: 
لتلك اخلطابات،  )اإلرادة اجلدية(؛ فال اختصاص  انعقاد  االستعمالية( وال يف 
إذ  فواضح؛  األوىل))(  أما  )اجلدية(،  يف  وال  )االستعمالية(  يف  ال   باجملتهد، 

))(  معاني األخبار: ص)، ح).
))(  وكذا )فهم املضمون( و)تشخيص اجملاري(.

))(  وهي ما ينسبق من اللفظ، إىل الذهن، من املعنى حتى لو صدر اللفظ من غري العاقل أو غري الشاعر.
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(((

أما  السامع؟))(  بفحص  فكيف  الالفظ،  قصد  على  تتوقف  ال  )االستعمالية( 
الثانية: فألن )اجلدية( من شأن املتكلم، وهي أمر ثبوتي، وأما )الفحص( فهو 
الثبوتي باإلثباتي، وال شأن ذاك  إثباتي))(، وال يرتهن  من شأن السامع وأمر 

بهذا.
وبعبارة أخرى: )الفحص( شرط )إحراز( استقرار اإلرادة اجلدية))(، وعدم 
وجود حاكم عليها، وليس شرط وجودها؛ ولذا قال املريزا النائيين: )نعم، 
احتمال القرينة املنفصلة بالنسبة للمتكلم الذي من عادته االعتماد على القرائن 
ال  عنها،  الفحص  وجوب  يقتضي  إمنا  ذلك  أن  إال  راجحًا،  يكون  املنفصلة 

سقوط ظاهر كالمه عن االعتبار(.)4(
أو  إمكانًا  فحصه،  لعدم  للعامي؛  اخلطابات  مشول  عدم  من  هذا  وأين 

فعاًل؟
للعامي  )اإلرادة اجلدية( هي حمور ومناط مشول اخلطاب  وبعبارة أخرى 

وعدمه))(، وهي مما تتناوله يد العامي، وليست هي متقومة بفحصه وعدمه.
متداول  يف  وقوعًا  أعميته  بل  ـ  ثبوتًا  اخلطاب  أعمية  إمكان  ظهر  وبذلك 

العرف ـ وعدم ارتهانها بالقادر على الفحص.
عدم  بدعوى  ال  للحكمة،  بالنظر  ذلك؛  ببطالن  يقال:  أن  إال  اللهم 
اإلمكان، إذ انعقاد اإلرادة اجلدية وتوجيه اخلطاب، لغري القادر على الفحص 
ومعرفة أن هلا خمصصًا أو حاكمًا مثاًل أو ال، لغو، فالبد من شفع جواب آخر.

))(  أو بفهمه املضمون ومعرفته اجملاري.
))(  أي به يعرف السامع مراد املتكلم.

))(  سيأتي الفرق بني املخصص املتصل واملنفصل: وأن يف األول ال انعقاد للظهور، ويف الثاني ينعقد 
لكن حيكمه أو َيِرد عليه املخصص، فالفحص إما شرط إحراز وجود اإلرادة اجلدية، أو شرط إحراز 

استقرارها على ما يقتضيه ظاهر الكالم من عموم أو إطالق.
)4(  فوائد األصول: ج)، ص9)).

))(  سيأتي أن احملور ومناط الشمول له، هو اإلرادة التفهيمية ال اجلدية، فتأمل.
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وبعبارة أخرى: البد من )اإلرادة التفهيمية( أيضًا، و)اإلرادة اجلدية( وإن 
مل تتوقف))( يف حد ذاتها على )اإلرادة التفهيمية(، إال أنها متوقفة عليها بالنظر 

للغاية من الكالم واحلكمة، فتأمل.))(
والحاصل أن كالم املريزا تام يف القادر على الفحص، أما غري القادر عليه فإن 
ظاهر كالم املتكلم الذي من عادته االعتماد على القرائن املنفصلة، يسقط عن 
االعتبار بالنسبة له؛ إذ )الفحص( كان شرط إحراز مراده، وحيث ال قدرة، فال 

إحراز وال ظهور عقالئي، فالبد من إحدى األجوبة السابقة أو الالحقة.
وبعبارة أخرى:))(

الدالالت األربع في كل جملة
أربع  إنشائية،  أو  خربية  ناقصة،  أو  تامة  نسبة  ذا  كالم  كل  يف  هنالك  إن 

دالالت:
1- )داللة تصورية ملفردات الكالم( على ما وضع له اللفظ، سواء املوضوع 
كان  وسواء  العريف،  أم  اللغوي  املعنى  وسواء  التعيين،  أم  التعييين  بالوضع  له 
)الظهور  انعقاد  يساوي  وهذا  غريه،  أم  شرعيًا  خاصًا،  أم  عامًا  عرفًا  العرف 
السامع  إحاطة  حسب  على  هذه،  التصورية  الداللة  تعددت  ورمبا  للمفرد(، 

باألوضاع؛ إذ قد تنسبق إىل ذهنه جمموعة من املعاني حسب أوضاعها.
املعنى، على حسب  يفيده من  ما  الكالم( على  )داللة تصورية جلملة   -2
وضع الرتاكيب املتنوعة إلفادة مفاهيمها املختلفة، وهذا يساوي انعقاد )الظهور 

))(  إن أريد باجلدية: قصد املعنى وإرادته، فإنه ال يتوقف على قصد اإلفهام.
فوائد عديدة على  إىل تصور  إضافة  بالطبع،  أوضحناه، حاصل  اجلدية( كما  )اإلرادة  انعقاد  فإن    )((

انعقادها مبا هي هي، فتأمل.
))(  هذا اجلواب استفدناه من املريزا النائيين قدس سره، إال أنه ذكر ثالث دالالت فأضفنا هلا رابعًا ثم 
خامسًا، وأضفنا إضافات أخرى عديدة، كما غرينا تغيريات عديدة يف كالمه بإضافة قيد أو حذفه مثل 

إضافة )ذا نسبة ناقصة( وغريها، فليالحظ كالمه يف فوائد األصول: ج)، ص9))-)4).



املبحث ال�ساد�س
بحث عن )المخاَطب( في اآليات والرويات 

اأدلة عدم 
�صمول 

الخطابات 
للعامي 

(((

للجملة(.))(
وهاتان الداللتان تابعتان للوضع))(ـ  خاصًا كان أم عامًاـ  أي لوضع املفردات 
والرتاكيب ملعانيها، وليستا مرتهنتني بالقصد، بل ينتقل السامع إليهما حتى لو 
مسع اجلملة من النائم أو اآللة، بل لو مسعها من القاصِد نقيَض معانيها؛ فإنها 
ستنسبق إىل ذهنه، إضافة إىل نقائضها لو علم بأنها مراد املتكلم فتندرج))( يف 

)التصديقية(.
بـ)اإلرادة  الكلمات  بعض  يف  عنهما  املعرب  هما  الداللتان،  وهاتان 
االستعمالية(، وليس خصوص األوىل، كما أن الداللتني اآلتيتني، هما املعرب 

عنهما بـ)اإلرادة اجلدية( لدى البعض، وليس خصوص الرابعة.
داللة  عكس  على  اجلملة  داللة  فتكون  الداللتان،  هاتان  تتخالف  وقد 
)األسد مفرتس(  ـ:  الكالم من جهاٍز  أو صدر  نائم،  ـ وهو  قال  فلو  املفرد؛ 
أكد الرتكيب ـ واحلمل ـ داللة )األسد( على احليوان املفرتس، فينسبق للذهن، 
نائمًا أو  ـ لكونه  تصور املفرتس، ويستقر، وإن مل يدل على قصد الالفظ له 
غري عاقل ـ عكس ما لو قال )رأيت أسداً يرمي(، فإنه خيالف الرتكيُب، الداللَة 
الوضعية للمفرد، ويصرفها للرجل الشجاع، أي ينعقد الظهور التصوري على 
املعنى اجملازي ـ وإن صدر من النائم ـ أو يكون احلاكم عليها من غري إلغائها ـ 

على االحتمالني ـ.
3- )الداللة التصديقية ملفردات الكالم(، فإن ظاهر إلقاء املتكلم للمفردات 

هو: أنه قصد املعنى املوضوع له، لتلك الكلمة.

))(  وأما شبه اجلملة )أو الكالم ذا النسبة الناقصة( فكاملضاف واملضاف إليه، مثل )ماء البحر( و)أسد 
اهلل ورسوله( أو )أسد الوطن( يف املخصص باملتصل، واملثال األول لقرينة اجملاز والثاني لقرينة التعيني 
بني أصناف احلقيقة، وأما ظهور اجلملة فكظهور اجلملة االمسية يف الثبات والدوام، أو تقديم ما حقه 

التأخري املفيد للحصر كـ﴿ٿ  ٿ﴾، فتأمل.
))(  واألدق: للعلم بالوضع أي علم السامع، أو يقال: يدل )الوضع( مبا هو هو اقتضاء، ومع العلم 

بالوضع يدل بالفعل، أي )الوضع( علة معدة للداللة.
))(  أي )النقائض(.
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(((

وغير خفي عدم حتقق هذه الداللة يف النائم والغافل، واختصاصها بامللتفت، 
عدم  بأصالة  أنه  كما  الداللة،  هذه  حترز  غافاًل،  أو  نائمًا  كونه  عدم  وبأصالة 
ـ حترز  الالحقة  ـ وقد غابت عنا يف األزمنة  وجود قرينة متصلة على اخلالف))( 
هذه الداللة، أي إرادته للمعنى املوضوع له، ال املعنى اجملازي، بناء على كون 
القرينة املتصلة مانعة عن انعقاد الظهور، وأما )املنفصلة( فتجتمع مع إرادته املعنى 

املوضوع له من اللفظ يف وقته، على ما قيل.
والظاهر وجود إرادتني: سطحية )أو مبدئية( تقضي إرادته املعنى املوضوع 
له، وعمقية )أي مآلية( تقضي بإرادته لّبًا ويف أعماق نفسه للمعنى اجملازي إال أنه 
سيظهره الحقًا بقرينة منفصلة، لكن احلديث ليس يف )اإلرادة( بل يف )الظهور( 

فتدبر.
وبتعبير أدق: عندما يلقي املتكلم كالمًا، فإن هنالك ظاهرين، أوهلما: أنه 
قصد املعنى ـ ومل يكن غافاًل أو نائمًا ـ وثانيهما أنه قصد املعنى املوضوع له، ال 

اجملازي، وال يغين أصالة عدم كونه غافاًل أو نائمًا إلحراز الثاني.))(
4- )الداللة التصديقية جلملة الكالم(، على أن مفاد اجلملة، مراد للمتكلم، 
وبأصالة عدم كونه نائمًا أو غافاًل، وأصالة عدم وجود قرائن متصلة على اخلالف 

حترز الداللة الرابعة أيضًا.
مفاد  أن  على  التصديقية(  )الداللة  فتكون  املتصلة،  القرينة  مع وجود  وأما 

اجلملة بعد التقييد هو املراد للمتكلم.
5- )الداللة التفهيمية( ونقصد بها أن مفاد اجلملة الذي قصده املتكلم؛ إذ 
مل يكن نائمًا أو غافاًل بل كان ملتفتًا، أراد به إفهام الغري أيضًا؛ إذ ال تالزم بني 
ـ إخباراً  األمرين؛ أال ترى حديث النفس وما أكثره؟ وأال ترى: من قال شيئًا 
أو إنشاًء من تهديد أو دعاء ـ كامتًا له عن الغري خمفيًا له، فإن اإلرادة التصديقية 

))(  مثل )يرمي(.
))(  واألوىل تسمى أصالة اجلد، والثانية أصالة احلقيقة.
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موجودة دون ريب، دون التفهيمية؟
قال  لو  إفهام غريه  القاصد  امللتفت  الدالالت اخلمسة كما يف  تتطابق  وقد 
)رأيت أسدًا())(، دون أن يضم إليه، صارفًا. وقد يوجد بعضها فقط، كما يف 
العام املخصص مبخصص متصل، بناء على اختالفه عن املخصص باملنفصل، 
وأنه يف املخصص باملتصل، ال ينعقد للعام ـ وهو املفرد ـ ظهور يف العموم ـ وهو 

املوضوع له ـ.
)أكرم  أو  العدول(  العلماء  )أكرم  مثل مجلة  قد وجدت يف  أنه  والحاصل 
عكس  األوىل،  دون  والثانية  الثالثة،  دون  الرابعة))(  الداللة  الرامي(  األسد 
املخصص باملنفصل فإنه ينعقد له ظهور يف العموم، لكنه غري مستقر أو هو حمكوم 
باملنفصل الالحق، فقد وجدت يف املخصص باملنفصل الدالالت األربع، لكنها 

غري متطابقة وتكون الثانية والرابعة حاكمة على األوىل والثالثة.))(
والحاصل أن )املخصص باملتصل( يكون مثااًل لزوال الداللة الثالثة، واألوىل 
ـ على رأي ـ وحلول الرابعة والثانية حملها، و)املخصص باملنفصل( يكون مثااًل 

لتخالف الداللتني، لكن مع احملكومية بالثانية والرابعة.
وبعبارة أخرى: قد توجد الرابعة دون الثالثة، والثانية دون األوىل، يف مثل 
لو قال )رأيت أسداً يرمي( ـ على رأي يف مطلق املخصص باملتصل ـ وعلى رأي 

آخر فإنهما موجودتان لكن الثالثة حمكومة بالرابعة، وكذا األوىل بالثانية.
واحلاصل أن يف مجليت )األسد مفرتس( و)رأيت أسداً يرمي( فيما إذا صدرتا 
والتصديقيتان،  التصوريتان  الداللتان  أوالهما  يف  تطابقت  قد  امللتفت،  من 
وختالفتا يف ثانيتهما، وواضح أن الداللة التصديقية الثانية والرابعة للجملة هي 
القرينة  الداللة األوىل والثالثة أصاًل؛ لكون  انعقاد  قلنا بعدم  احلاكمة، سواء 

))(  لو رأى ببصره، ال ببصريته، ذلك احليوان املفرتس، ال الرجل الشجاع.
))(  بشقها الثاني املشار إليه بـ)وأما مع وجود القرينة املتصلة...(.

اجتماع  فإن  املتكلم(؛  )إرادة  الكالم( وبني  بني )ظهور  له سابقًا  أشرنا  الذي  التفريق  ))(  وليالحظ 
الدالالت األربعة هو يف )الظهور(، أما )اإلرادة( فقد فصلنا بني اإلرادة املبدئية والعمقية أو النهائية.
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متصلة، أم قلنا باالنعقاد ثم الصرف أو احلكومة.))(

هل يتوقف على )الفحص(، الظهور أم اإللزام، أم واقع المراد؟
وحينئذ فنقول: إن )الفحص( ليس شرطًا النعقاد الداللتني التصوريتني، من 
حيث نفي النوم والغفلة وأشباههما؛ إذ ال يشرتط فيهما )القصد( بل تتحققان 
الداللة  استقرار  بالفحص  حيرز  القرينة،  من حيث  نعم  العدم،  قصد  مع  حتى 

التصورية األوىل، بنفي القرينة املتصلة.))(
كما أن الفحص ليس شرطًا))( النعقاد )الثالثة( و)الرابعة( من حيث احتمال 
النوم والغفلة ومن حيث )القرينة املتصلة( أيضًا؛ إذ هي موقوفة على إحراز عدم 
النوم والغفلة وشبههما، مما هي منتفية يف املعصوم بالضرورة ويف غريه باألصل، 
وعلى عدم القرينة املتصلة ـ على رأي ـ وهي منفية بالوجدان اآلن وبالظهور ملا 

مضى؛ فإن الظاهر نقل الكالم كله، ال العام دون خمصصه املتصل به، مثاًل.)4(
أما )الثالثة( و)الرابعة( من حيث )القرينة املنفصلة(: فقد يقال إن مقتضى أدلة 
الظاهر  الداللة))(، ال عدم وجودها، بل  أنه )ال حجية( هلذه  لزوم الفحص))( 
حد  تبلغ  مل  إذا  كثريًا،  املنفصلة  املخصصات  على  يعتمد  فيمن  حتى  وجودها 
الضعف أو األكثر؛ وذلك لوجود الظن املطلق بهذه الداللة)7(، غاية األمر أنه 

))(  أو الصرف باحلكومة.
))(  ومع العثور عليها الحقًا، يعرف أن انقداح التصور األول يف الذهن كان يف غري حمله، فتأمل.

))(  أو ال حاجة له، النعقادها.
)4(  وبعبارة أخرى: )الفحص( متحقق مبجرد النظر للجملة الصادرة من الالفظ، ومعرفة أنه حكيم ال 

يعقل منه بالنظر حلكمته، إلقاء الكالم وحذف خمصصه املتصل به، وهذا حاصل للعامي كاجملتهد.
))(  ولزوم )فهم املضمون( و)معرفة اجملاري(، فتأمل.

))(  وال )داللة تفهيمية هلا( وإن كانت هلا الداللة التصديقية، أو فقل ال إرادة مآلية أو عمقية هلا، وإن 
كان هلا الظهور.

)7(  أي هنالك ظهور يف اإلرادة اجلدية املبدئية فقط.
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ليس حجة، وحينئذ فال مانع من مشول أدلة األحكام الظاهرية))(، للمقلد، 
أنها  األمر  غاية  والتصديقية،  التصورية  واجلدية،  االستعمالية  دالالتها  بكل 

ليست حبجة عليه، ما مل يفحص، وهو حال اجملتهد أيضًا ـ فتأمل.))(
اإللزام وااللتزام، وإن مل تكن  باب  الداللة حجة يف  إن هذه  يقال:  وقد 

حجة يف استخراج واقع مراد املتكلم))( من ظاهر كالمه.
ولكن الظاهر أنها ليست حجة ـ قبل الفحص ـ يف كليهما ـ نعم هي حجة يف 
أصل انعقاد الظهور املبدئي كما سبق، لكنه ال ينفع العامي وال غريه، فما دام 
ال يوجد فحص فال ميكن إلزام املتكلم بعموم كالمه وال استخراج واقع مرامه، 
فال حميص عن العثور على حل ملشكلة )فحص( العامي، وأن فحص اجملتهد 

فحص له أو غري ذلك من األجوبة، فتأمل جيدًا.

الجواب السادس: عدم إمكان الفحص مانع عن )التنجز( فقط
سادسًا:

القدرة  عدم  فإن  للعامي؛  اخلطابات،  مشول  من  مانع  ال  يقال:  قد 
عن  ال  مفاداتها)4(،  تنجز  عن  مانع  والفحص،  واجملاري  املضامني  فهم  على 
وأشباههما والغافل  النائم  كان  وإال  والفعلية،  واإلنشاء  اإلقتضاء   مراتب 

))(  وأدلة حجية األحكام الظاهرية.
))(  إذ حاصل هذا اجلواب وإن كان رداً لصدر الشبهة )اختصاص تلك اخلطابات باملتمكن من الفحص 
التام( فإنه ثبت أن دالالتها األربعة ـ واملراد من التصديقية، الظهور املبدئي يف أنه مراده ـ غري خمتصة 
باجملتهد، إال أنه ال يصلح رداً لإلضافة امللحقة وهي )وحاصل هذا الدليل أخذ لزوم الفحص موضوعًا 
للحكم الظاهري أو ظرفًا له( إذا أريد من احلكم الظاهري: احلجية، كما سبق؛ إذ بعدم الفحص، 
إثبات مقدورية  للموىل أن حيتج عليه وأن خياطبه، فالبد من  املوىل، لكن  للعبد أن حيتج على  ليس 
الفحص للعامي أو سائر األجوبة ثم فحصه إلحراز اإلرادة العمقية وإللزامه؛ إذ لوال ذلك، كيف حيتج 

عليه؟ فتأمل إذ فرق بني )اخلطاب( و)االحتجاج( والكالم يف األول ـ فتأمل.
))(  وهو ما عرّبنا عنه باإلرادة املآلية أو العمقية.

)4(  فال يستحق العقاب باملخالفة.
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((0

والقضية  بالشأنية))(  واجلواب  هلم،  األحكام  خطابات  مشول  بعدم  أوىل))(   
احلقيقية وغريهما، جاٍر يف املقامني بوزان واحد.

أدلة  نفس  من  بالضرورة  املستفاد  األحكام،  اشرتاك  مقتضى  هو  ذلك  بل 
األحكام، من غري توقٍف على دليل خارجي، فلو كان مفقوداً))( ملا أخل ببداهة 
إشرتاكها؛ استناداً إىل ظواهر األدلة نفسها. ويعد التشكيك يف ذلك شبهة يف قبال 

البديهة، فتأمل.)4(

الجواب السابع: )الفحص( أعم من الفحص بالواسطة
سابعًا: 

من  ـ  بسيط  بتلخيص شديد، وتصرف  ـ    األكرب  األخ  السيد  ذكره  ما 
العلم  ـ وهما )-  األدلة  إحراز مشول ظاهر  من  املانع  ارتفاع  أن  عليه:  )ويرد 
للعمومات  الكتب،  من  بأيدينا  فيما  وخمصصات  مقيدات  بوجود  اإلمجالي 
واإلطالقات، )- تعويل املتكلم على املخصصات واملقيدات املنفصلةـ  ال يتوقف 
وفحص  بنفسه  هو  فحصه  من  باألعم  يتحقق  بل  بنفسه،  املكلف  على فحص 
اجملتهد... فإن احنالل العلم اإلمجالي بوجود مقيدات وخمصصات ولو حكمًا يتم 
باألعم من فحصه وفحص اخلبري أو الثقة؛ لكفاية اليقني التعبدي كالوجداني؛ 
ولبناء العقالء على إجراء أصالة العموم واإلطالق سواء فحص املكلف بنفسه 

))(  األولوية؛ ألن النائم والسكران، غري قابل لتوجيه اخلطاب إليه باملرة، عكس العامي امللتفت، لكن 
غري القادر فعاًل على الفحص عن املعارض واملخصص مثاًل.

))(  وأن النائم مثاًل، له قابلية اخلطاب شأنًا.
))(  أي الدليل اخلارجي.

)4(  التأمل من جوه، منها: أنه مصادرة، ومنها أن داللة الدليل على االشرتاك يف األحكام وإن استند 
لنفس أدلة األحكام، أعم من كون خطابه أيضًا لألعم، فهو كـ﴿ڤ   ڦ﴾ فإنه أمر للكل وإن كان 
يكن خطاب  لو مل  الفاسد هكذا:  التالي  بلزوم  االستدالل  إىل  هذا  مآل  أن  ومنها:  للبعض،  اخلطاب 
األدلة عامًا، ملا كانت األحكام مشرتكة والتالي باطل فاملقدم مثله، واجلواب بنفي التالزم؛ لداللة األدلة 

اخلارجية على اإلشرتاك، ويف كل الوجوه تأمل، فتأمل!
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أو استند لفحص اخلبري( ثم مّثل بصحة التمسك بـ﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾ وارتفاع 
املانعني املذكورين يف كالم النائيين، بفحصه وكذلك بفحص غريه، واستشهد 
من )الفقه( بأمثلة، منها كفاية شهادة العدلني بعدم املاء يف احلضر والربية، بل 
يستبعده  مل  كما  الثقة،  الواحد  النائب  وكفاية  الطلب،  يف  االستنابة  وصحة 

صاحب العروة وغريه(.))(
وغري خفي جريان هذا اجلواب بعينه، لرد دعوى االختصاص املستندة 
فكما  واملوارد،  اجملاري  فهم  املضامني وعجزه عن  فهم  العامي عن  إىل عجز 
أن )الفحص( يكفي فيه االعتماد على الغري، كذلك فهم املضامني واجملاري، 
وكما أن فحص اخلبري عن املعارض واملخصص واحلاكم يقني تعبدي، ملن رجع 

إليه، كذلك فهمه للمضامني واجملاري، يقني تعبدي.
وبعبارة أخرى )التمكن( من )الفهم( ومن )الفحص( أعم من التمكن 

باملباشرة وبالواسطة.

الجواب الثامن: بناء العقالء على إلزام المتكلم مطلقًا
ثامنًا:

يف  القمي  احملقق  كالم  على  رداً  املقام،  نظري  يف  العراقي  احملقق  ذكره  ما 
أي  ـ  حلجيته  )يكفي  من  وغريهم،  املخاطبني  بني  الظواهر  حجية  يف  تفصيله 
الظهور ـ حمض إحراز كونه يف مقام التفهيم ولو لشخص خاص، بال احتياج 
إىل إحراز كونه يف مقام تفهيم الكل، لبناء العقالء على إلزام الطرف، بسماع 

الغري كالمه(.))(

))(  تبيني األصول لألخ األكرب: ج)، ص)74-7.
))(  حاشية احملقق العراقي على فوائد األصول للنائيين: ج)، ص9)).
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(((

وأنت ترى أن ظاهر كالمه ومقتضى استدالله))( الشمول لغري املخاطبني 
أيضًا، وذلك أعم من كونهم جمتهدين أو عوامًا، إذا كان اإلمام يف مقام التفهيم 
لواحد من العوام، بل مطلقًا، بدعوى بنائهم على )اإللزام( حتى من غري القادر 

على الفحص عن القرائن املنفصلة.
الطرف،  إلزام  للعقالء على  بناء  ال  إذ  الكالم؛  هذا  الكالم يف صحة  لكن 
بسماع شخص ما، كالَمه، حتى فيما كان املتكلم مما علم من حاله: االعتماد 
كثرياً على القرائن املنفصلة، ال أقل من الشك، وال إطالق للدليل الليب، بل ال 
يعلم بناؤهم على اإللزام حتى فيما احتمل فيه وجود قرائن جلية ـ هلما ـ بينهما،  
مقالية أو حالية. نعم بناؤهم على ذلك، لو كان يف مظان التهمة باإلنكار، كما يف 
إقراره لشخص بأمٍر، ثم إنكاره الحقًا كونه قصد ظاهر كالمه، أو كانت قرائن 

عامة أو خاصة، تساعد على إحراز عدم وجود قرائن جلية أو خفية بينهما.
لكن: ميكن الذب عنه مبا قد سبق من اجلواب وأن )الراوي( ـ وهو َمن خاطبه 
اإلمام ـ عندما ينقل الرواية، البد أن ينقلها مع قرائنها ـ كما ذكره املريزا النائيين، 
وأن )اإلمام( خياطب السامع، وهو عامل بنقله للرواية، وأن الغري سيستند إليها، 

فلو كان مراده غري الظاهر للزم عليه بيانه، كما ذكرناه.
واحلاصل أن كالم العراقي  حباجة إىل هذه الضميمة.

))(  ببناء العقالء.
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حبوث أخرى

1- ما وجه رجوع العامي للمجتهد؟
لقد اتضح مما مضى أن خطابات الشارع مشرتكة، وأن األدلة ختاطب اجلاهل 
والعامل أو املقلد واجملتهد معًا، وعليه ال إشكال يف رجوع العامي للمجتهد يف 
بالواسطة  املقدور  وكون  طريقيًا،  العلم  كون  بعد  وأحكامه،  تكاليفه  معرفة 

مقدورًا، وعدم تعنّي إحدى الطرق الثالثة.
لكن يبقى أنه بناء على عدم وجود )املقتضي( لشمول أدلة احلجية للجاهل 
دعوى  مع  تقديريني  وشك  يقني  ذا  ككونه  ختريٍج  صحة  وعدم  سبق،  كما  ـ 
مشول أدلة االستصحاب هلما، أو غريه))(، أو عدم قدرة اجلاهل على معرفة 
األصول وجماريها واألدلة ومواردها، أو عدم قدرته على الفحص عن املعارض 
واملخصص واحلاكم وغريها، أو بناء على إمكان الشمول))(، لكن قيل بعدم 
يتصِد  لكنه مل  والفعلية،  باإلمكان  قيل  أو  للمقلد))(،  الظواهر  فعلية مشول 
للمعرفة؛ نظراً لصعوبتها وللعسر واحلرج عليه، بل حتى لو كان عدم التصدي 
للمعرفة ال لعسر وال حلرج، بل إلهتمامه بعلم آخر، بل حتى لو كان لتكاسله 
فرضًا؛ فما هو)4( )وجه( رجوعه لـ)اجملتهد( وما هو )التخريج( لعملية الفتوى 

واإلفتاء؟
وبعبارة أخرى: سواء قلنا بإمكان مشول خطابات الشارع له أم مل نقل؟ 
وعلى اإلمكان سواء قلنا بشموهلا فعاًل له أم قلنا بعدمه؟، وعلى مشوهلا له، 
إن ترك البحث عنها ومل يفحص، فحجية تشخيص )اجملتهد( له ـ على التقادير 

))(  أو غري هذا التخريج، أي بناء على عدم صحة هذا التخريج وغريه.
))(  أي من جهة وجود املقتضي، ومن جهة القدرة على الفحص وغري ذلك.

))(  بأن قيل فرضًا بأن املوىل، مل يوّجه له اخلطاب، رغم إمكانه؛ حلكمٍة.
)4(  جواب )بناء على( قبل أسطر.
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الثالثة))( ـ من أي باب؟ 
املقلد يف إجراء  )النيابة( وأن اجملتهد )نائب( عن  فهل حجيته عليه من باب 

األصل مثاًل، كما ذهب إليه الشيخ ؟
أو )التنزيل( وأن )أدلة اإلفتاء واالستفتاء توجب تنزيل اجملتهد منزلة املقلد، 
يقني  مبنزلة  وشكه  ويقينه  مقلَّده،  إىل  اخلرب  جميء  مبنزلة  إليه  اخلرب  جميء  فيكون 
مقلده وشكه، فاجملتهد هو املخاطب عنوانًا واملقلد هو املخاطب لبًا(.))( كما ذهب 

 . إليه االصفهاني
يشمل  والتنزيل  تنزيل؛  نوع  فإنها  )النيابة(  من  أعم  )التنزيل(  أن  والظاهر 
املالك  الولي منزَّل منزلة تصرف  فإن تصرف  أنواعًا أخرى كالوكالة والوالية؛ 

ـ املوىل عليه ـ فتأمل.
ثم إن التنزيل قد يكون تنزياًل للمجتهد منزلة املقلد ـ وهو ما ذكره ـ وقد يكون 
على العكس أي تنزياًل للمقلد منزلة اجملتهد، إذ بإدخال كل منهما دائرة اآلخر، 
ـ  للمقلد  جميئه  مبنزلة  للمجتهد  اخلرب  جميء  يكون  مثاًل،  اإلدعائية  احلقيقة  بنحو 

فتأمل.
أو إنه من باب )رجوع اجلاهل للعامل( دون حاجة للتنزيل أو اعتباره نائبًا، 
وذلك كالرجوع للطبيب مثاًل و)إن قيام اخلرب لديه قيام لدى املقلد( و )فيكون 
قوله وصواًل للحجية اإلنشائية( و )ال حاجة يف مقام دفع اإلشكال، إىل دعوى 
أن اجملتهد مبقتضى أدلة الفتوى مبنزلة املقلد... لعدم وصول النوبة إليه؛ الندفاع 
اإلشكال ولو مل يكن اجملتهد منزاًل منزلة املقلد())(، وكذا يكون فحُصه، فحَصه.
وتظهر الثمرة يف إجراء األصل؛ فإن األصل ـ لدى الشك ـ عدم النيابة أو 

))(  وهي عدم إمكان مشول اخلطابات له، وعدم فعلية الشمول وإن قيل باإلمكان، واإلمكان والعقلية، 
لكنه مل يفحص ورجع للمجتهد.
))(  نهاية الدراية: ج)، ص4).

))(  منتقى األصول: ج4، ص7).
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التنزيل، أما رجوع اجلاهل للعامل فمما ال شك فيه، وعليه بناء العقالء، 
لبحثه  نوفق  ولعلنا  مضى،  فيما  املسألة  هذه  عن  احلديث  لبعض  أشرنا  وقد 

بالتفصيل املناسب يف أجزاء قادمة بإذن اهلل تعاىل.

2- هل هناك استثناءات لحجية رأيه للمقلد؟
ثم إنه بناء على )احلجية())( كما هو احلق، وكون الكالم إمنا هو يف كيفية 
ختريج فتواه ملقلده، وأنها من أي باب؟ يقع الكالم يف أنه يستثنى منها ما لو علم 
خطأه وما لو علم خطأ مستنده؟ أي لو علم خمالفته للواقع، أو علم سهوه أو 
غفلته أو غلطه، أو علم صدوره عن تقصري يف مقدماته، أو علم إستناده إىل 

راٍو غري ثقة، أو ما أشبه ذلك.
بناء  ـ  ميت؟  )أعلم(  رأي  مع  رأيه  تعارض  لو  ما  أ-  منها  يستثنى  وهل 
على وجوب تقليد األعلم ـ، فقد ذهب بعض العلماء األعالم ومنهم السيد 
أمحد اخلوانساري  إىل )وجوب تقليد األعلم إال لو علم موافقة فتوى غري 
األعلم، لفتوى األعلم من األموات( قال: )ال وجه للرجوع إىل قول األعلم 

مع مطابقة قول غري األعلم مع األعلم من األموات(.))(
للبحث يف مشول  ب- وكذا لو تعارض رأي األعلم مع املساوي؛ نظراً 

أدلة احلجية للمتعارضني وعدمه؟
ج- وكذا لو تعارض رأيه مع رأي األدق أو األوثق؟

د- وكذا لو تعارض رأي األعلم مع االحتياط، فقد ذهب مجع من العلماء 
األعالم ومنهم السيد اجلد املريزا مهدي الشريازي وابن عمه السيد املريزا عبد 

اهلادي الشريازي ما، إىل عدم وجوب تقليد األعلم مع خمالفة فتواه 

))(  أي حجية رأي اجملتهد للمقلد، من أي باب كان.
))(  راجع العروة الوثقى مع تعليقات )4 من املراجع األعالم: ج)، ص44)، إعداد ونشر مؤسسة 

السبطني العاملية، الطبعة األوىل.
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 (( املسألة  يف  العروة  صاحب  قول  على  تعليقًا  األول  قال  لالحتياط، 
)جيب تقليد األعلم مع اإلمكان على األحوط(: )مع العلم ولو امجااًل بوجوده، 
واالختالف يف الفتوى بينه وبني غريه يف املسائل املبتلى بها، وعدم العلم مبوافقة 
فتوى غري األعلم لالحتياط(، وقال الثاني: )يف كونه أحوط مطلقًا، حتى فيما 
إذا ختالفا يف الفتوى ومل تكن فتوى األعم موافقة لالحتياط باإلضافة إىل فتوى 

غريه، نظر، بل منع(.))(
وقال السيد السبزواري : )مع إحرازه، وإحراز خمالفة فتواه مع غريه يف 

املسائل االبتالئية، وعدم موافقة فتوى غريه لالحتياط...(.))(
هـ - وكذا لو تعارض رأي األعلم مع )املشهور(.

و - أو تعارض رأيه مع رأي )شورى الفقهاء(.))( 
ألصحاب  تبعًا  به  نقل  مل  لو  أما  األعلم،  تقليد  بوجوب  قلنا  لو  كله  هذا 
اجلواهر والضوابط والفصول واملستند واحملقق القمي يف القوانني وجامع الشتات 
والشيخ حممد رضا آل ياسني يف حاشية العروة والشيخ زين العابدين املازندراني 
فاألمر  وغريهم،  الفقه،  يف  الوالد  السيد  وظاهر  الصدر)4(،  إمساعيل  والسيد 

أوضح.

))(  املصدر: ص)4)-)4).
))(  املصدر: ص)4).

))(  لقد فصلنا يف )شورى الفقهاء دراسة فقهية ـ أصولية( احلديث حول أن أدلة الشورى )حاكمة( على أدلة 
التقليد، يف الشؤون العامة ونضيف هنا: إن ذلك لو قلنا بشمول أدلة التقليد، كـ﴿ائ ﴾ و﴿ڀ  
ـ أي خروج مسائل  فاخلروج موضوعي  العامة؛ وإال  الشؤون  للحكم يف  الناس«،  ﴾ و»أفت  ڀ   ڀ 

الشؤون العامة، عن أدلة التقليد ـ وال حاجة لتجشم عناء إثبات حكومة أدلة الشورى على أدلة التقليد.
وقد يقال: إن أدلة الشورى كـ﴿ں  ں  ڻ﴾ حاكمة على أدلة )والية الفقيه( على فرض القول بها ـ 
كـ:فإني قد جعلته عليكم حاكمًا ـ على القول بكونها أعم من باب القضاء، فلو تعدد احلكام كان البد من 
شورى بينهم، وهذا بناًء على القول بشمول ﴿ں﴾ لشأن القضاء واحلكومة، وبناء على القول بكون 
»جعلته عليكم حاكمًا« شاماًل لغري موارد القضاء أيضًا، وأما أدلة التقليد ـ كـ: ﴿ڀ  ڀ   ڀ﴾ـ 

فمنصرفة عن احلكم يف الشؤون العامة.
)4(  نقل تلك األقوال السيد العم دام ظله يف بيان الفقه، االجتهاد والتقليد: ج)، ص0)-)).
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((7

وهل أدلة )التنزيل( و )النيابة( شاملة لكل تلك الصور؟ وكذا أدلة رجوع 
اجلاهل للعامل؟ 

ز- وقد حبث الفقهاء صورة تغرّي رأي الفقيه، وأن على املقلد، العمل على 
الرأي  حجية  عدم  وإنكشاف  اآلن،  عليه  احلجة  لكونه  املتأخر؛  الرأي  طبق 
ـ  املقلد  علم  لو  ما  وهو  نادراً))(،  كان  وإن  آخر،  فرض  يبقى  لكن  السابق، 
بطريق ماـ  تغرّي رأي الفقيه الحقًا، فهل عليه إتباع رأيه احلالي؟ ألنه احلجة عليه 

اآلن، أو املستقبلي؛ إلنكشاف خطأه لديه حااًل؟
أنه يعد من مسائل  وهلذا املبحث بفروعه املختلفة، جمال واسع، وحيث 
األصول، ال من )املبادئ( فلنرتكه ملظانه، وقد حبث الفقهاء العظام، أكثر تلك 
السيد  الفروع يف كتاب )االجتهاد والتقليد( ويف مواضع أخرى، كما أسهب 
العم  يف كتاب )بيان الفقه( كتاب )االجتهاد والتقليد(، يف احلديث عن 

أكثر تلك الفروع واملسائل.
هذا وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة على سيدنا ونبينا حممد 

آله صلى اهلل على حممد وآله الطاهرين واللعنة عى أعدائهم إىل يوم الدين.

))(  ولعله ليس نادراً ملن يعرف بعض العلوم الغريبة، كما لعل تطور العلم يوصل إىل درجات من 
علم املستقبل، بل قد حيدث ملن يعرف علم النفس وغريه، أن يعلم بتغري بعض آرائه الحقًا، فتأمل.
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خير ما نبتدئ به:
القرآن الكريم

)نهج البالغة(، دار املعرفة، بريوت.
)االحتجاج( للشيخ الطربسي، دار النعمان، النجف األشرف، )8))هـ ))9)م.

اإلسالمية،  الكتب  دار  الناشر:   ،الكليين الشيخ  اإلسالم  لثقة  الكايف(  )أصول 
مطبعة: احليدري.

إلحياء   البيت آل  مؤسسة  الناشر:   ،العاملي احلر  للمحدث  الشيعة(  )وسائل 
الرتاث، مطبعة: مهر.

)حبار األنوار( للعالمة اجمللسي، مؤسسة الوفاء بريوت، الطبعة الثانية )40).

)اإلشارات والتنبيهات(  ط: مؤسسة مطبوعات ديين، مع شرح الطوسي   •  1 
)األصول( للسيد حممد احلسيين الشريازي، دار العلوم، الطبعة اخلامسة،   •  2 

.(4((
،إيصال الطالب إىل املكاسب( للسيد حممد احلسيين الشريازي(  •  3 

)حبر الفوائد يف شرح الفرائد( للشيخ اآلشتياني، مؤسسة التاريخ العربي،   •  4 
الطبعة األوىل، 9)4).

)حبوث يف األصول( للشيخ االصفهاني، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة   •  5
جلماعة املدرسني، 409). 

كوير  كوثر  الناشر:   الشريازي احلسيين  صادق  للسيد  الفقه(  )بيان   •  6 
))4)هـ

)بيان األصول( للسيد صادق احلسيين الشريازي الناشر: دار االنصار   •  7 
))4)هـ.
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ياس  الناشر:   ،الشريازي احلسيين  رضا  حممد  للسيد  األصول(  )تبيني   •  	
.الزهراء عليها السالم، مطبعة ثامن احلجج

)حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية( طبعة إنتشارات بيدار  •  9
.التذكرة( للعالمة احللي(  •  10

تشريح األصول، للمحقق النهاوندي.  •  11
)تعليقة أجود التقريرات( تقرير حبث احملقق النائيين، للسيد اخلوئي قدس سرهما  •  12

)تفسري تبيني القرآن( للسيد حممد احلسيين الشريازي، دار العلوم، الطبعة   •  13
الثانية، ))4)هـ  )00)م.

مطبعة:  الصدر،  مكتبة  الناشر:   ،الكاشاني للفيض  الصايف(  )تفسري   •  14
مؤسسة اهلادي، الطبعة الثانية ))4).

للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة   ،الطربسي للشيخ  البيان(  جممع  )تفسري   •  15
بريوت، الطبعة األوىل ))4). 

)تقريرات اجملدد الشريازي( للروزدري قدس سرهما، مؤسسة آل البيت الحياء   •  16
الرتاث، الطبعة األوىل، ))4) هـ.

.املستند يف شرح العروة الوثقى( للسيد اخلوئي(  •  17
.املستند يف شرح املكاسب( للسيد اخلوئي(  •  1	

)تهذيب األحكام( للشيخ الطوسي، دار الكتب اإلسالمية.  •  19
)التوحيد( للشيخ الصدوق، مؤسسة النشر اإلسالمي.  •  20

)جامع أحاديث الشيعة( للسيد الربوجردي، مطبعة: العلمية، 99))هـ.  •  21
)حاشية الشريف على الشمسية( طبعة بيدار  •  22

)حاشية فرائد األصول( للسيد الطباطبائي اليزدي، الناشر: دار اهلدى   •  23
7)4)هـ.

)حاشية احملقق العراقي على فوائد األصول للشيخ النائيين قدس سرهما(   •  24
.حقائق األصول( للسيد احلكيم(  •  25
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دار  منشورات  ط  الكفاية(  املشكيينعلى  احلسن  أبي  املريزا  )حواشي   •  26
احلكمة.

)اخلصال( للشيخ الصدوق، مؤسسة النشر اإلسالمي.  •  27
•  )درر الفوائد( للشيخ عبد الكريم احلائري ، طبع ونشر )مؤسسة النشر   2	

اإلسالمي( 8)4)هـ.
)الدالئل يف شرح منتخب املسائل( للسيد تقي القمي، الناشر: حمالتي   •  29

4)4)هـ.
)رجال النجاشي( للشيخ النجاشي قدس سرهما، مؤسسة النشر اإلسالمي.  •  30

)الشفاء( البن سينا، من طبعة األلفية.  •  31
للسيد عبد الرزاق املقرم )العباس(  •  32

)العروة الوثقى( للسيد اليزدي. منشورات مؤسسة األعلمي  للمطبوعات   •  33
0)4)هـ

 ،عوالي اللئالي العزيزية يف األحاديث الدينية( للشيخ حممد االحسائي(  •  34
مطبعة: سيد الشهداء  ، الطبعة األوىل، )40) هـ )98) م.

.فرائد األصول( للشيخ األنصاري(  •  35
النسخة   ،احلائري االصفهاني  حسني  حممد  للشيخ  الغروية(  )الفصول   •  36

احلجرية.
)فقه التعاون على الرب والتقوى( للمؤلف.  •  37

)فوائد األصول( تقريرات احملقق النائيين، للكاظميقدس سرهما، مؤسسة النشر   •  3	
اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني.

 .قوانني األصول( للمحقق القمي(  •  39
)كامل الزيارات( للشيخ ابن قولويه القمي، نشر الفقاهة، الطبعة األوىل،   •  40

.(4(7
)كفاية األصول( لآلخوند اخلراساني، مؤسسة النشر اإلسالمي.  •  41
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)كمال الدين ومتام النعمة( للشيخ الصدوق، مؤسسة النشر اإلسالمي،   •  42
.(40(

)مباحث األصول( للمؤلف.  •  43
مطبعة:  املرتضوية،  املكتبة  الناشر:   ،الطرحيي للشيخ  البحرين(  )جممع   •  44

احليدري، الطبعة الثالثة )7)) هـ.ش.
)جممع الفائدة والربهان( للمحقق األردبيلي ، مؤسسة النشر اإلسالمي.  •  45

السيد  لبحث   الفياض الشيخ  تقرير  الفقه(  أصول  يف  )حماضرات   •  46
اخلوئي مؤسسة النشر اإلسالمي 9)4)هـ

)احملاكمات( للرازي  •  47
)احملصول يف علم األصول( للشيخ جعفر السبحاني – مؤسسة اإلمام   •  4	

. )(الصادق
.مدارك األحكام يف شرح شرائع اإلسالم( للسيد العاملي(  •  49

)مصباح األصول( للبهسودي، تقريرات حبث السيد اخلوئيقدس سرهما، مكتبة   •  50
الداوري، الطبعة  اخلامسة 7)4).

 (((( اإلسالمي،  النشر  مؤسسة   ،الصدوق للشيخ  األخبار(  )معاني   •  51
هـ.ش.

)معجم مقاييس اللغة( المحد بن فارس، دار إحياء الرتاث العربي.  • 52 
)مفردات ألفاظ القرآن( للراغب االصفهاني، الناشر: طليعة النور، الطبعة   • 53 

الثانية 7)4).
)مقاالت األصول( آقا ضياء العراقي، الناشر: جممع الفكر اإلسالمي،   • 54 

مطبعة: باقري، 0)4).
)املكاسب( للشيخ األنصاري، جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم، الطبعة   • 55 

األوىل، 8)4).
سرهما،  قدس  احلكيم  للسيد  الروحاني،  السيد  حبث  تقرير  األصول(  )منتقى   •  56
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مطبعة اهلادي، الطبعة الثانية، ))4) هـ.
.املنطق( للشيخ املظفر(  •  57

اإلسالمي،  النشر  مؤسسة   ،الصدوق للشيخ  الفقيه(  حيضره  ال  )من   • 5	 
الطبعة الثانية.

الطبعة  العلوم،  دار   ،الشريازي احلسيين  للسيد حممد  الفقه(  )موسوعة   • 59 
الثانية 0)4).

مجاعة  منشورات   ،الطباطبائي للسيد  القرآن(،  تفسري  يف  )امليزان   • 60 
املدرسني.

)نقد اهلرمنيوطيقا ونسبية املعرفة( للمؤلف.  • 61 
،نهاية األصول( تقرير حبث السيد الربوجردي(  • 62 

، نهاية األفكار( للمحقق العراقي(  • 63 
.نهاية الدراية يف شرح الكفاية( للمحقق املّروج(  • 64 

مؤسسة   ،الشريازي احلسيين  حممد  للسيد  الرسائل(  إىل  )الوصائل   • 65 
عاشوراء، ))4).

.الوصول إىل كفاية األصول(، للسيد حممد احلسيين الشريازي(  •  66
)وقاية األذهان( ألبي اجملد االصفهاني.  •  67
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املبحث الأول:
مبادئ العلوم وأجزاؤها

(( ........................................... البناء الداخلي للعلوم
(( ...................... موضوع العلم وموضوع املسألة، وتعريفهما، مقدمة أم مبدأ؟
(( ............................................ مناقشة رأي ابن سينا والكاتيب
(( ................................................ اإلنية واملاهية وهل املركبة
(( ........................................ منطلقهم يف القسمة الثالثية وجوابه
(9 .......................................................... )المبادئ(
(9 ...................................................... تعريف )املبادئ(
تقييم تعريف الطوسي وابن سينا للمبادئ.................................... 9)
(1 ................................................... تقييم تعريف الكاتيب
(( ................................................... )المبادئ التصورية(
من أقسام املبادئ التصورية............................................... ))
من مصاديق املبادئ التصورية............................................. ))
(( .................................................. )المبادئ التصديقية(
(( ....................... )ـ): القضايا البيِّنة بنفسها أو املربهن عليها يف علم سابق
(( ....................................................... براهني املسائل 
)– التصديق بوجود املوضوع............................................. ))
(( ............................................. )– التصديق بوجود احملمول
)– التصديق بعوارض احملمول............................................ 1)
(1 ................................................ )– التصديق بغاية العلم
(1 .......................................... )– التصديق مبوضوعية املوضوع
(1 ........................................................... واحلاصل:
أقسام )المبادئ التصديقية(............................................. ))
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)املبادئ التصديقية(.................................................... ))
أقسام املبادئ التصورية.................................................. ))
(( ............................................................ )األدلة(
أقسام الدليل......................................................... ))
(( .................................................. )المبادئ األحكامية(
(( ........................................................ املبادئ اللغوية
(9 ........... معاني )القضية( )المطلوب( )النتيجة( )المبدأ( )المقدمة( و)المسألة(
(1 ........................... موقع )المبادئ التصورية والتصديقية( في األصول
(1 ...... بني )األصول( وعلوم )األلسنيات( و)النفس( و)االجتماع اللساين( و)األعصاب( 

املبحث الثاين 
بحوث في )الموضوع(

(( ...................................... الف�صل الأول: موضوع العلم
تقييم موضوع العلم، لدى املشهور......................................... ))
(( .............................................. لوازم فاسدة لذلك التعريف
(( ............................................ ما هو العرض الذايت والغريب؟
(( ...................................... إشكاالت أخرى على تعريف املشهور
مشكلة )العرض الغريب( وحلول عديدة..................................... 1)
(( ...................... )تعريف األصول( هو املقياس يف دخول أو خروج )املسائل(
(( ............ الف�صل الثاين:موضوع األصول: )الحجة( ال )األدلة األربعة(
أواًل: ألهنا املقصود بالذات لألصويل........................................ ))
(( .......... ثانياً: ألن )احلجة( جامع ملوضوعات مسائل األصول، دون )األدلة األربعة(
(( ....................................... إشكال على صاحب القوانني وجوابه
(( ................................. هل املراد بـ)احلجة( ذاهتا، أو بوصف احلجية؟
(9 .............................. اإلشكال بلزوم خروج أكثر مباحث األصول عنه
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(( ......................................... تفصيل املراد بـ)احلجة هي اجلامع(
(( .............................. اجلواب عن إشكال خروج أكثر مباحث األصول
اجلواب بـ)املراد: ذات احلجة بلحاظ حيثية احلجية(............................. ))
(( .................. اجلواب عن إشكال خروج مباحث االستلزامات واألصول العملية
جواب اإلشكال عن كون )اخلرب( حاكياً عن السنة............................. ))
ثالثاً: ألن )موضوع األصول( أعم من )األدلة األربعة(........................... ))
رابعاً: ألن )األدلة األربعة( غري طاردة لألغيار................................. 9)
9( ................................. طولية )األدلة( و)األصول( ال تنفي )اجلامع(
9( ................................ األصناف السبعة ملسائل )األصول( واجلامع هلا
الف�صل الثالث: تعريف علم األصول................................ )9
9( .................................... تعريف املشهور و)الكفاية( لعلم األصول
9( .................................. واحلل: اعتبار )احلجة( هي املوضوع واجلامع
هل )القاعدة( هي اجلامع؟............................................... )9
9( ................................ الف�صل الرابع: الموضوع المستنبط
9( ..................................... )املوضوع املستنبط( من مبادئ الِعلمني
)- ألن )املستنبط( كـ)احلكم(، مورد للقطع والظن والشك....................... 99

)- للغاية من علم األصول.............................................. 11)
)- ولشمول )موضوع علم األصول(....................................... )1)
)- ولشمول أدلة التقليد للمستنبط........................................ )1)
(1( .........................................  )املستنبط( مبدأٌ على كل األقوال
)التقليد( في )الموضوع المستنبط(....................................... )1)
معىن )التقليد( واألقوال فيه............................................... )1)
هل ميكن التقليد يف )املوضوع املستنبط(؟.................................... )))
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من أدلة عدم جريان التقليد يف املستنبط..................................... )))
((( ............................... من أدلة جريان التقليد يف ) املوضوع املستنبط(:
((( ............................................ )- كونه تفقهاً يف الدين و..
((( ................................................. )- ولروايات )الفتوى(
)- وروايات التقليد.................................................... 9))
((1 ............................. املرجعية يف )املستنبط( لـ)الفقيه( وهو من )املبادئ(
وكذلك مبادئ االستنباط................................................ )))
و)املوضوع الصرف(.................................................... )))

 ((( ...................................... الف�صل اخلام�س: الموضوع الِصرف
((( .................................................... )املوضوع الِصرف( 
((( ................................................ مبدأ تصوري وتصديقي 
((( ......................................... جريان التقليد يف املوضوع الصرف
معىن )جريان التقليد( يف املوضوع.......................................... )))

الدليل على جريان التقليد يف )املوضوع( 
 املبحث الثالث: 

بحوث في )الحكم( و)التكليف(................................. )))
((( ............................. من المبادئ: )المكلف( معنًى وحكمًا
معىن التكليف........................................................ )))
((( .............. الف�صل الأول: الحكم الشرعي والعقلي واألصولي والفقهي
((( .................................. املراد بـ)احلكم( األعم من: الشرعي والعقلي
((9 ........................................ )احلكم( أعم من األصويل والفقهي
((( ........................... الف�صل الثاين: الحكم التكليفي والوضعي
مشول )احلكم( لـ)الوضعي(............................................... )))
((( ..................................................... اطالقات )احلكم(
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((( ....................................... آية ﴿ٿ  ٿ﴾ شاملة للوضعي
)احلكم الوضعي( بأقسامه الثالثة، من )املبادئ(............................... )))
((( ......................................... )- بداللة تعريف )علم األصول(
)- وموضوعه........................................................ )))
((( .......................................................... )- وغايته
((( ........................................ )- وترتب أحكام فقهية كثرية عليه
((( .............................. ضرورة حبث )الوضعي( حىت على مبىن )انتزاعيته(
((1 ............................. أقسام الحكم الوضعي وبعض مبادئه األحكامية
((1 ......................................... )- ما ميكن جعله استقالاًل وتبعًا
((( ...................................... عدم موافقة كالم الشيخ لظواهر األدلة
((( ........................................ )- ما ميكن جعله تبعاً ال استقالاًل
((( .............................................. )- ما ال ميكن جعله بوجٍه
مناقشة الدليل األول لآلخوند ............................................ )))
((( ........................................................ اجلواب احللي 
((1 ................................. دليل الكفاية الثاين على امتناع اجلعل للسببية
((( ................................... اجلواب: أواًل هي مقتضيات وليست علاًل
((( .......................................... ثانياً: االعتبار موِجد للخصوصية
ثالثاً: النقض باألحكام التكليفية .......................................... )))
((( .......................................... رابعاً: النقض باألعراض اخلارجية
اجلواب النقضي اخلامس................................................. )))
((( ................................... هل يفرق بني الشرط والسبب وبني املانع؟
توضيح بعض كلماته، ومناقشة أخرى....................................... 9))
رواية »ما كلف اهلل العباد.. حىت جعل هلم االستطاعة«.......................... 70)
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((( ............................................. تقسيم آخر للحكم الوضعي
((( ............................ الف�صل الثالث: الشرائط العامة للتكليف
((( ...................................... من املبادئ: الشرائط العامة للتكليف 
)القدرة( و)الوسع( من الشروط العامة..................................... )))
((( ........................................... آيات نفي التكليف إال مبا َيَسْع
((( .................................... نسبة آية )ال نكلف( مع حديث )الرفع(
((( ....................................... األصل األويل والثانوي يف )التكليف(
((9 ...................... هل تدل )ال يكلف اهلل( على نفي املراتب األربعة للحكم؟
((9 ................................................ عدم نفي مرتبة االقتضاء
((1 ...................................................... نفي مرتبة التنجز
((1 ................................ عدم نفي مرتبة )إنشاء احلكم( مع عدم القدرة
((( ........................................ فوائد إنشاء احلكم رغم عدم القدرة
مرتبة الفعلية.......................................................... )))
)ما آتاها( أعم من الذات والفعل والتكليف.................................. )))
(9( ....................................... هل يشمل )ما آتاها( العلم والقدرة؟
)القدرة( شرط اهليئة والوجوب أم املادة والواجب؟.............................. )9)
(9( .......................................... النسبة بني )الوسع( و )ما آتاها(
(9( ............................................... التكليف مبا دون )الوسع(
وجوه وصف التكاليف بـ)اليسرية(.......................................... 99)
من شرائط التكليف، )اإللتفات( و)االحتمال(................................ 11)

املبحث الرابع 
(1( ............................................ بحوث في )الحجة(
(1( .................... الحجة على الحكم الفقهي والحجة على الحكم األصولي
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(1( ............................... )احلكم( أعم من احلكم )الفقهي( و)األصويل(
احلجة على )احلكم( واحلجة على )احلجة(................................... )1)
من مسائل )احلجة على احلجة(........................................... )))
((( .................................................... )- اإلمجاع املنقول
)- اإلمجاع احملصل.................................................... )))
((( .......................................................... )- الشهرة
((( .......................................... )- حجية اجتهاده لنفسه وغريه
((( ....................................... )-1) حجج أخرى على )احلجج(
((( ............................. األوىل: )إذا التفت إىل حجٍة على احلكم الشرعي(
التفقه يف )احلجج( تفقه يف الدين.......................................... 1))
((( ........................................... حجية رأي اجملتهد، جملتهد آخر
((( .................................. حجية رأي اجملتهد يف الفروع دون األصول 
((( ................................................... مناقشة مع )التنقيح(
اجلواب أواًل: صدق عنوان )الفقيه( و)العامل( عليه.............................. )))
((( .................................... وثانياً: بناء العقالء على الرجوع لكليهما
((( ............................... احلائري: االرتكاز والبناء مشكوك فيهما وجوابه
((( .................................. ثالثاً: النقض باجملتهد املقلد يف أحد املبادئ
((( ...................... حجية رأي املتجزئ وإمكانه يف الفقه واألصول أفقياً وطوليًا
((9 ............................................ من أدلة إمكان ووقوع التجزي

املبحث اخلام�س: 
((( ........................................... بحث عن )المكلَّف(
 )المكلف( أم )البالغ(؟................................................ )))
عدول اآلخوند عن )املكلف( إىل )البالغ( والتأمل فيه........................... )))
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املميز وإجراء األصول العملية............................................. )))
((( ....................................... جواز تقليد الصيب املميز وحجية رأيه
((( ................................................ جواز عمل الصيب بفتاواه
إشرتاك )الصيب( مع )البالغ( يف التكاليف.................................... )))
((1 .................................. هل حديث )الرفع( يرفع األحكام الوضعية؟
((( .............................................. )- ويف املستقالت العقلية
قبول إسالم الصيب..................................................... )))
((( ............................. وجوه مثانية لقبول إسالم اإلمام علي وهو صيب
تنبيه: .............................................................. )))
((( .......................................... )- ويف املستحبات واملكروهات
((1 ............................................. )- ويف مشروعية العبادات 
)التنقيح(: حديث الرفع، خيرج الصيب عن أدلة الواجبات......................... )))
((( ........................... املناقشة يف كالمه بوجود )اجلامع( وصحة إنشاء طلبه
((( ........................................... مسلِّمية مشروعية بعض عباداته
)- ويف صحة املعامالت................................................ 9))
((1 ................................. عدم حكومة أدلة الرفع على األمور العقالئية
((( ...................................... )- ويف قسم من األحكام كـ)احليازة(

املبحث ال�صاد�س:
((( .......................... بحث عن )المخاَطب( في اآليات والرويات
هل مطلق )المكلَّف( هو )المخاَطب(؟ ................................... 9))
املراد بـ)املكلَّف( مقدمة أو مبدأ أو مسألة؟................................... 9))
((1 ......................................... املراد بـ)املكلف( اجملتهد أم األعم؟
المقدمة األولى:...................................................... )))
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)- ضرورة اشرتاك األحكام بني اجملتهد واملقلد................................ )))
((( ...................................................... المقدمة الثانية:
((( ........................... )- حصول احلاالت الثالثة للمقلد أيضاً، يف اجلملة
((( ...................................... )فتوى اجملتهد( )ظن خاص( ال مطلق
((( ................................................. جواز تقليد اجملتهد لغريه
((( ....................................... هل حتصل )الظنون اخلاصة( للعامي؟
هل حيصل )القطع اخلاص( للعامي؟........................................ )))
((( ............................................. صور مثانية للموافقة واملخالفة
((1 ...................................................... المقدمة الثالثة:
((1 .......................... )- حصول )الظنون اخلاصة( وقسيمها، للمقلد أيضًا
((1 .............................. عدم اإلمكان لعدم املقتضي أو الشرط أو للمانع
((( .............................. هل ميكن جعل احلكم الظاهري يف حق العامي؟
توضيح تلك الدعوى باألمثلة............................................. )))
أ - حجية االستصحاب................................................ )))
((( ............................................ ب- )الظواهر( كربى وصغرى
ج- خرب الواحد سنداً وداللة............................................. )))
((( .......................... تنقيح أدلة عدم إمكان حصول )الظن اخلاص( للعامي
((( ................................................. )- عدم األمكان لعدم املقتضى
الدعوى األولى : .............................................................. )))
 اجلواب: اإلمكان؛ لتحقق األركان......................................... )))
)- عدم اإلمكان؛ لعدم إمكان الفحص.................................... )9)
(9( ..................................................... الدعوى الثانية :
(9( .......................................................... أجوبة ثالثة
(9( ............................ )- ال إمكان؛ للعجز عن تشخيص املوارد واجملاري
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(9( ............................................................... الدعوى الثالثة :
إجابتان............................................................ )9)

(9( ....................................... هل )األدلة( ختاطب )العامي( أيضاً؟
(9( .................................... هل )األصويل( خياطب غري اجملتهد أيضاً؟
(9( ........................................... هل خطابات الشارع مشتركة؟
(9( ................................. اطالقات ومعاين )احلكم الظاهري( اخلمسة:
(11 ............................................. ما هو مصب كالم الفقهاء؟
استظهار أن البحث عن )أدلة األدلة( ال عن )األدلة(........................... )1)
(1( ....................................... أدلة عدم شمول الخطابات للعامي
(1( ................................. الدليل األول: عدم التفات العامي لـ)األدلة(
(1( .......................... اجلواب األول: التفاته يف اجلملة، ال ريب فيه ـ صغرى ـ
(1( ............................... اإللتفات يف اجلملة، كاٍف لدفع اللغوية ـ كربى ـ
اجلواب الثاين: كفاية االلتفات اإلمجايل...................................... )1)
اجلواب الثالث: ال لغوية، وكفاية )اإللتفات املطلق( ............................ )1)
اجلواب الرابع: ال لغوية، يف خطاب املقصِّر................................... )1)
(19 .............................. اجلواب اخلامس: اشرتاط االلتفات موجب للدور
((( ........... الدليل الثاني: االصفهاين: اجملتهد فقط جاءه »النبأ« و«املتعارضان«و...
((( ......................................... الفرق بني )اخلطاب( و)االنطباق(
((( ......................................................... أجوبة مثانية 
((( ..................................................... )- يرده الوجدان
((( .......................................... )- )اجمليء( أعم من )املعرضية(
((( .............................................. اجلواب: ظاهر اآلية الفعلية
((( .......................................... هل اآلية تشمل )النبأ احلكمي(؟
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((( ............................................ )- )اجمليء( أعم من اإلمجايل
((( ........................................... )- هنالك عناوين أخرى عامة
((( ............................ املناقشة: توقفها على )االلتفات( واحلاجة للضميمة
((9 .............................. املراد بآييت ﴿ ھ   ھ﴾ و﴿ائ  ەئ﴾؟
((( ....................................... املراد من خرب يونس بن عبد الرمحن؟
توضيح كالم )املنتقى( ومناقشته........................................... )))
)- العمدة )السرية(، وهي غري خاصة باجملتهد................................ )))
((( ........................................................... ردود أربعة
((1 ............................. )- التايل الفاسد: عدم مشول أي خطاب للعامي
)- إلتزامه بالتنزيل مناقض لتخصيصه )اجمليء( باجملتهد.......................... )))
)- اللسان طريقي ال موضوعي........................................... )))
((( ........... الدليل الثالث: العامي عاجز عن فهم )املضامني( و)اجملاري( و)الفحص(
((( ..................................... اجلواب األول: املقدور بالواسطة مقدور
اجلواب الثاين: النقض باجملتهد يف اجلملة..................................... )))
((( ....................................... اجلواب الثالث: تكفينا املوجبة اجلزئية
((( .............................يف زمن املعصومني )اجلواب الرابع: حال )العوام
االستناد جلواب النائيين عن تفصيل القمي ................................... )))
جواب آخر إضافة جلواب النائيين.......................................... )))
((( ................................................. مشكلة القرائن الالحقة
((( ........................................ وجوه تأخري البيان عن وقت احلاجة
((1 ................................ التفريق بني زمن املعصوم  وما بعده وجوابه
اجلواب اخلامس: )عدم الفحص( غري خمل باإلرادتني: اجلدية واالستعمالية............ )))
((( ............................................. الدالالت األربع يف كل مجلة
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((( ..................... هل يتوقف على )الفحص(، الظهور أم اإللزام، أم واقع املراد؟
اجلواب السادس: عدم إمكان الفحص مانع عن )التنجز( فقط.................... 9))
((1 .......................... اجلواب السابع: )الفحص( أعم من الفحص بالواسطة
((( ............................ اجلواب الثامن: بناء العقالء على إلزام املتكلم مطلقًا
((( ........................................................ بحوث أخرى
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