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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(712) 
 الدليل الرابع: االخبار الظاهر في إثبات اآلثار للعناوين

معاارا  ااأو  (1ا((الصَّااُة ع ُممعااالع الااد ين  اااإلخبةةار الظةةاهرة يف إلبةةا  بعةة و اثةةوال واّلةةار للمسةةم يا   اةة  ) يف الكفايةةة) الالاهةةاقااال 
ااُن النَّااار  ااو (2ا((الماانمن ِن م  ه، ممةةا  وحنةةو  (4ا((ال صااة  إالب بتاة ااِ الك ااا ااإىل غةةذ كلةةو، أو مفةةي  اهي بهةةا و بائعهةةا،  اةة   (3ا((الصَّااُا ع نعنَّاا

 .(5ا(كان ظاهراً يف مفي احلقيقة، مبجرد فقد  ا يعبرب يف الصحة شطراً أو شر اً 
يةةراد  ةةا االصةةالة الصةةحيحة( قطعةةاً أل ةةا هةةي عمةةود ومظةةائره  ((الصَّااُة ع ُممعااالع الااد ين  اا) عليةةه السةةالمقولةةه الصةةالة يف ان وبعبااار  رخاار : 

يراد االصالة األعةم  ةن الصةحيحة والفاسةدة عمةود الةدين( وكةللو احلةال يف العقةود الدين ال الصالة الفاسدة فال يصح إرادة اجلا ع أيضاً بان 
الطالق الصحيح بيده ال الفاسد فا ما االزوج والزوجة( فيه سيان، وحينئةلو فلةو  ان يراد به  (6)((الطَُّةقع ب ُيد  ُمُن ُرُخُذ ب السَّاق  اافان قوله  ااًل 

عنايةة، وأ ةا لةو كامةت  وضةوعة لكعةم لكةان ينبلةي القةول بةالبجو  فيهةا تا ةًة لرواية وغذهةا بةال كامت الصالة  وضوعة للصحيح لكامت هله ا
 وهو خالف األص . (7اإك أريد  ا بعضها أي ا ا اسبعملت يف بع  املوضوع له

 المناقشِ: االس عمال رمم من ال قيقِ وةاضي ها
علةم املوضةوع هة  املوضةوع لةه وأخةرع بةالعك ) ي  علةم املعةا املةراد و   مةه تةارة ي  ولكن يرد عليه) ان االسبعمال أعم  ن احلقيقة، وتوضةيحه) ا

فامةه  ؛اجلاريةة يف األول دون الاةاين (أعم  ن احلقيقةةاالسبعمال اعك   ،جارية يف الااين دون األول (8ا(أصالة احلقيقةاله و ه  املعا املراد، و
هة  امةةه أراده أو غةذه فهنةا  ةو ن أصةالة احلقيقةةة وان األصة  يف اسةبعمال النةاس هةةو رتس وج  لةم املوضةوع لةه وان األسةد  ةةاالً  وضةوع للمفةإكا ع  

 .اسبعماهلم اللفظ يف املعا املوضوع له إال بقرينة على اثالف
ع علةةى الفةةر  وا ةا إكا جهةة  املوضةوع لةةه وعلةةم املةراد، كمةةا يف املقةام إك علةةم املةةراد وهةو ان الصةةالة الصةحيحة  عةةراج املةة  ن، ولكةن جهةة  الوضة

م وامةه هة  الصةةحيح هةو املوضةةوع لةه أو األعةم فهنةةا  ةو ن االسةةبعمال أعةم  ةن احلقيقةةة أي اسةبعمال اللفةةظ يف  عةا حمةدد ولبةةو  امةه  ةةراده  نةه أعةة
 ،كمةة وحمة   ا ح  مةالنةاس لكلفةاق قةد يكةون يف  عاميهةا احلقيقيةة وقةد يكةون يف  عاميهةا الا يةة ولكة   نه اسةبعماللوضوح ان  ؛ ن كومه  وضوعاً له

 ه؟فإكا اسبعمله يف  عا وإرادة لبت امه  راد له لكن  ن أين يابت ان الواضع وضعه لنف  هلا املعا اللي أراده هلا املسبعم   اّيت بعد
رتكية  يف ومفي الصحة  ن الااميةة ؛ ليةيوع إسةبعمال هةلا ال، دفع هلا اإلشكال بقوله) اوإرادة  خصول الصحيح  ن الطائفة األوىلوال ي  

، واسةةبعمال هةةلا الرتكيةة  يف مفةةي الصةةفة ممكةةن املنةةع، ال يصةةار إليةةه  ةةع عةةدم مصةة  قرينةةة عليةةه، مفةةي  اةة  الصةةحة أو الكمةةال خةةالف الظةةاهر
يف  الةةه ، بةةدعوع اسةةبعماله يف مفةةي احلقيقةةة، ممةةا يعلةةم أن املةةراد مفةةي الكمةةال (9ا((ال صااة  لرااار المساارد إالب فااي المسااردااحةةيف يف  اةة  

 .(10افافهم(، وإال  ملا دل  على املباللة، ال على احلقيقة، نحو  ن العنايةأيضاً ب

                                                           

 .55احلديث  322/  1غوايل الآليل  4باب النفساء احلديث  99/  3، الكايف 85، جا ع اإلخبار / 133) 1دعائم االسالم  (1ا
 .2/  7ده يف كب  احلديث، ولكن أورده يف جواهر الكالم مل جن (2ا
 .1باب  ا جاء يف فض  الصوم والصائم احلديث  ٢2/  4، الكايف 5و  1باب فض  الصيام، احلديث  44/  2الفقيه  (3ا
 .13احلديث  218) 2وغوايل الآليل  2، احلديث 19٢) 1غوايل الآليل  (4ا
 .29ل 1اين، كفاية األصول،   سسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ة قم، جاّخومد الييخ حممد كاظم اثراس (5ا
 .234ل 1قم، ج –ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد اليهداء  (٢ا
 املوضوع له هو األعم واملسبعم  فيه هو الصحيح. (7ا
 امليار إليها آخر االسبدالل بةاوهو خالف األص (. (8ا
 فض  املساجد والصالة فيها ، 25باب  2٢1) 3، البهلي  148) 1م االسالم دعائ (9ا
 .30-29ل 1اّخومد الييخ حممد كاظم اثراساين، كفاية األصول،   سسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ة قم، ج (10ا
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م إكا أراد الصةةحيح ولكةةن هةة  أراده ألمةةه املوضةةوع لةةه ليكةةون دلةةيالً علةةى الصةةحيحي؟ أو أراده ألمةةه بعةة  املوضةةوع وامةةه يصةةح فةةان املسةةل  
القرينةةة فهةةي  وجةةودة وهةةي  ناسةةبا  احلكةةم واملوضةةوع وخصةةةول  وا ةةا اللفةةظ املوضةةوع للعةةام يف بعةة  أفةةراده كةةي ال يكةةون دلةةةياًل. اسةةبعمال

 احملمول واألدلة القطعية احلاف ة، وسيأيت.
 مناقشِ القامد : االس عمال يس بطن ال مل فها لليل ال قيقِ

حمة  فةإكا  كة  اسةبعمال فهةو  بضةمن للان  ولكن قد يورد على قاعةدة ااالسةبعمال أعةم  ةن احلقيقةة() ان االسةبعمال يسةببطن احلمة  أي 
كامةةت صةةحة احلمةة  عال ةةة احلقيقةةة فكيةةت ال يكةةون االسةةبعمال عال ةةة عليهةةا؟ وتوضةةيحه) ان قولةةو ارأيةةت أسةةداً( هةةو اسةةبعمال إك إسةةبعم  

مح  األسد على اليب  فإكا كةان قولةو اشةب  األسةد أسةد( دلةيالً علةى امةه  وضةوع لةه و عةا حقيقةي وقد يبضم ن األسد يف شب  األسد  ااًل 
بلهاًل إياه يف   بال عناية كان قولو ارأيت أسداً(  سبعم  لصحة احلم  دلياًل على امه  وضوع له حقيقة ألمه تضمن صحة احلم  كللو. ش 

 الراا 
 واجلواب) ان صحة احلم  بال عناية هو عال ة احلقيقة ال  طلق صحة احلم ، واالسبعمال  بضمن للحم  لكن بعناية.

 إكا كان بال عناية. عال ة عليهاسبعمال لي  بعال ة احلقيقة لكنه مبا هو مح  أو يبضمنه وبعبارة أخرع) االسبعمال مبا هو ا
بنحو القضةية اثارجيةة  لوحظ بنحو القضية احلقيقية للا كان عال ة احلقيقة، وا ا االسبعمال فكأمهلوحظ وبعبارة لالاة) صحة احلم  كأمه 
ألمه املوضوع له احلقيقي أو للقةرائن احلاف ةة( فةال يكةون ه  كان يف ان إفادة املراد الحبماهلا والرتدد حينئلو الالكبناف عادة بقرائن تفيد املراد أو 

ومف  اللفةظ، لكةان دلية  احلقيقةة، فبةدبر  ف امه اسبعمال للفظ يف  عا بلحاق حاق  ر  اته وع  ر د االسبعمال  ن حمبف  فللا لو ج   ،عال ة احلقيقة
 ضاح.ولعله يأيت له  زيد إي

الروايةا  اسةبعملت يف الصةحيحة  نهةا بةال نيةم عنايةة وةا  و  ومةة قرينةة فهةو عال ةة  تلةو و نه ظهر اجلواب عن إشكال آخةر وهةو ان الصةالة يف
 .يف الصحيح بقرينة خصوصية احملمول ولكدلة األخرع القطعية على ان  نيأ األلر هو الصحيح با ا اسبعملت –كما سبق   –احلقيقة؛ إك  اب 

 طريقِ الااضعين الاضع للص يح والمركبات ال امِ الدليل الخامس:
كمةا هةو قضةية احلكمةة الداعيةة ،  وضةع األلفةاق للمركبةا  البا ةة، دعةوع القطةع بةأن  ريقةة الواضةعني وديةد م)  ا أشار إليه اّخومد بقولةه) ارابعهةا

تنةةزيالً للفاقةةد  نزلةةة ، بةة  ولةةو كةةان  سةةاحمة، إال  إم ةةه ال يقبضةةي أن يكةةون بنحةةو احلقيقةةة، واحلاجةةة وأن  دعةةت أحيامةةاً إىل إسةةبعماهلا يف النةةاق  أيضةةاً ، إليةةه
ا قابلة للمنع، عن هله الطريقة. وال خيفى أن هله الدعوع وأن  كامت غذ بعيدة الواجد، والظاهر أن اليارع غذ  بخط    .(1افبأ  (، إال  إ  

 أقول) ميكن ان يناقش)
 ان من هذا ال تصيلبل هم غافل -3المناقشِ: 

أواًل) بامه ال قطع وال ظن بان ديد م هو كلةو، بة  قةد يةدعى غفلةبهم عةن النحةويني  ةن الوضةع عا ةاً، ويعةرف كلةو مبالحظةة حالنةا حنةن 
خنةرتع لةه اًةاً( ومل مكةن ان أو جهةا اً جديةداً فنريةد اأو  ائراً مل مره  ةن قبة  أو  وجةوداً غريبةاً  ماالً لو رأينا بيضةً ، فإكا أردما ان مضع لفظاً ملعا

الوضةةع عةةام اقةةوهلم  ، وبةةه موض ةةحلةةه عةةام عا اأي ان الوضةةع خةةال أوالً م عةةام واملوضةةو ل يهةةهلةةا فامنةةا مضةةع اللفةةظ بةةإ اء ك  قةةد عرفنةةا وضةةع لفةةظ 
عةةادة  تكةةونألوضةةاع يسةةبقه عةةادة وضةةع خةةال أي  عةةا  بصةةور خةةال إك ار( إك الوضةةع العةةام اوالوضةةع يعةةمل املعةةا املبصةةو   (واملوضةةوع لةةه عةةام

يرون  صداقاً كالنهر أو البئر أو اللهن فيبصورمه فهةو  عةا  بصةور خةال م ينبقلةون كان الواضعون عند ا  ف (2ا نطلقة  ن اجلزئيا  واملصاديق
الوضةةع ولةةةوال هةة  مضةةع لفةةةظ البيةةع للصةةحيح أو الفاسةةد؟ الظةةةاهر امنةةا، حةةني السةةة ال هةةو) ه، م يضةةةعون اللفةةظ للكلةةي، لكةةن ي ةةل   نةةه لبصةةور ك  

الصةحيح أو األعةم  ةن البةي  البةي  عةن وضةعه ثصةول  غةافلنياإللفا  هللا البفصي ، غافلون عن كلو ب  مضع اللفةظ هلةلا املعةا إمجةاالً 
 وصلى اهلل ملى م مد وآله الطاهرين              الصحيح والفاسد، وللبحث صلة.

ُن يُا ُمل يُّ ل كعل  ااقال)  عليه السالملعلي  صلى اهلل عليه واله وسلم ن وصية النيب  ُبهع كعلَُّما ُخُرُ  م  ِن إ الَّ سعاُء اُلخعلعق  فُإ نَّ ُصاح  ُذُنٍب ةُاُاُب
  (( ُذُنٍب ُلُخُل ف ي ُذُنب

                                                           

 .30ل 1الم إلحياء الرتاث ة قم، جاّخومد الييخ حممد كاظم اثراساين، كفاية األصول،   سسة آل البيت عليهم الس (1ا
 إال يف البحوث العقلية. (2ا
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 .352ل 4 ن ال حيضره الفقيه) ج


