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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()912
األعمي:
أدلة
ّ
وقد استدل لألعمي بأدلة نشري إىل بعضها فقط:
التبادر وعدم صحة السلب
فمنها :التبادر ،ومنها :عدم صحة السلب.
أقول :الظاهر ان (األعم) يف اجلملة هو املتبادر ،واملراد منه :الواجد ملعظم األجزاء والشرائط وملعظم األثر أو بعضه املعتدد بده ،والظداهر انده
ال يصددس سددلبه عندده ،وامددا الفاقددد ملعظددم األجدزاء والشدرائط و د األثددر أو املعتددد بدده مندده فاندده يصددس سددلبه عندده؛ أال تددرا ان احلددائط مدديالح ال يصددس
سلب لفظه عن اجلدار الذي به ثقب أو ثلمة أو شق أو فطر إال بعناية انه ليس حبائط ام ميالح ،وانه حيم عليده حقيقدةح بدال عنايدة ،وأنده إاا
اهنددار أ يددرن بددان يتبددق مندده إال ثالثددة أعمدددة مدديالح فاندده يصددس سددلب احلددائط عندده وال حيمد عليدده إال بلحدداش مددا ددان أو مددا أشددبه مددن العالئددق،
و ذلك الدواء السقمونيا فاهنا إاا انت مسهلة للصدفراء ولدو يف اجلملدة صدس ا ودالا وإاا فقددة الصدفة( )1متامداح صدس السدلب ،ولدو فقددة
السيارة معظم أجزائها صس سلبها عنها ولذا يقدال اندت هدذن سديارة مديالح وال يقدال هدي اسن سديارة ،امدا لدو فقددة بابداح أو كطداء أو رسدياح أو
مقوداح صس احلم بال عناية.
واما انسباا الصحيس أحياناح فإمندا هدو لالنصدرا؛؛ ملناسدباة احل دم واملوضدوب وشدبهها ،والدك وجده مدا يتدوهم انده التبدادر عندد قولده :بعدت
داري ،فان ظاهر حاله حني قوله الك انه أراد الصحيس ألنه هدو منشدأ األثدر الدذي يسدتحق ألجلده ان يدذ ر (أي يدذ ر انده باعده) ولديس تبدادراح
من لفظ البيع نفسه.
صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم
ومنها :صحة التقسيم إىل الصحيس والسقيم وقد ردن الشهيد بقوله( :وهو أعدم مدن احلقيقدة)( )2وقدال يف ال فايدة( :ومنهدا :صدحة التقسديم
اىل الصددحيس والسددقيم ،وفيدده :اندده امنددا يشددهد علددى اهنددا لألعددم لددو ت ددن هندداض داللددة علددى وهنددا موضددوعة للصددحيس ،وقددد عرفتهددا ،فددال بددد أن
ي ون التقسيم مبالحظة ما يستعم فيه اللفظ ولو بالعناية)(.)3
وظاهر المه النفي وا ثباة معاح ،وتوضيحه :ان املستظهر من المه :ان العالمداة علدى رتبتدني :أوىل وثانيدة ،ومدن األوىل التبدادر وصدحة
احلم د  ،ومددن اليانيددة صددحة التقسدديم ،فهددو ينددي عالميددة صددحة التقسدديم مطلق داح ب د عدددها عالمددة مددن الدرجددة اليانيددة أي فيمددا إاا فقدددة
العالماة اليت هي من الدرجة األوىل؛ ولذا قال( :وفيه :انده امندا يشدهد علدى اهندا لألعدم لدو ت دن )...فهدي شداهدة إاا فقددة العالمداة مدن
الدرجة األوىل اما مع وجودها( )4فال تص النوبة إليها).
المنصور :صحة التقسيم هي عالمة الحقيقة
ول ددن املنصددور هددو :ان صددحة التقسدديم مددن عالمدداة احلقيقددة واهنددا مددن عالئددم الدرجددة األوىل واهنددا تعددارب بعددم عالما ددا األخددرا مددا تتعددارب
عالماة الدرجة األوىل لو اختلفت بعضها البعم ،ف ما انه لو فرب اننا وجدنا بددواح صدحة احلمد مدن جهدة ول دن وجددنا أيضداح صدحة السدلب مدن
جهة أخرا ( ما لو وجددنا صدحة القدول :البيدع الفاسدد بيدع ،وصدحة القدول أيضداح :البيدع الفاسدد لديس ببيدع) وشد نا يف ان أيهمدا بعنايدة واسخدر بدال
( )1وهنا مسهلة.
( )2مسالك األفهام إىل تنقيس شرائع ا سالم ،ج ،11ص .263وامل اسب :ج 3ص.11
( )3اسخوند الشيخ حممد اظم اخلراساين ،فاية األصول ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم حياء الرتاث د قم ،ج 1ص.33
( )4عالماة الدرجة األوىل.
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عناية فاهنما يتساقطان ،ف ذلك لو وجدنا صحة التقسيم من جهة ووجدنا صحة السلب من جهة أخرا فاهنما يتعارضان.
الدليل:
دليلنا :اننا نرا قبس التقسيم إىل املعىن احلقيقي واجملدايي أوالح ،وعددم وقوعده لمدا أحدري ان هدذا حقيقدة وااض اداي يف العلدوم ولددا العدر؛
ثانياح؛ فه وجدة أحدداح يقسدم األسدد مديالح إىل قسدمني فيقدول األسدد نوعدان :حيدوان مفدرت ورجد شد ابد وهد وجددة أحدداح يقسدم القمدر
إىل قسددمني فيقددول :القمددر قسددمان :ال و ددب املعددرو؛ والوجدده املضدديءد وهد وجدددة أحددداح يقسدم البحددر إىل قسددمني فيقددول :البحددر قسددمان:
قسم مجاد وهو حبر املاء وقسم هو صفة لإلنسان وهو حبدر العلدمد والدك ركدم ان إودالا البحدر علدى العلدم والقمدر علدى الوجده احلسدن واألسدد
على الش اب مما ال شك فيه إال اننا نر أبداح من يقسم تلك األلفاش إليها.
ولعد الددوهم( )1نشددأ مددن املتشدداملاة وامليتلددي فيهددا واملددرتدد فيهددا ( ددالبيع الفاسددد والصددحيس) وهددو ممددا ال يسددتدل بدده إا هددو مددورد اخلددال؛
والنقددا  ،وي فددي دلدديالح لددردن اننددا ال ددد مددورداح ارتددأا فيدده العقددالء اندده ادداي قسددموا اللفددظ إليدده وإىل معنددان احلقيقددي ،ومندده يسددتظهر ان قددو م
(البيع اما صحيس واما فاسد) دلي على اهنم يرون ليهما معىن حقيقيداح لدذا قسدمون إىل صدنفني ولديس مدن تقسديم الشديء إىل نفسده وإىل ضددن
أو األجنيب عنه.
واحلاصد  :اننددا نددرا ان صددحة التقسدديم بددال عنايددة دلدديالح علددى احلقيقددة وهددي يف رتبددة عالئددم احلقيقددة األربددع صددحة احلمد بددال عنايددة ،بد ان
صحة التقسيم تستبطن صحة احلم فان ان بعناية ف المها ليس دلي احلقيقة أو ي ن ملا ف المها دليلها.
نعدم لدو أقدام قريندة علدى ان التقسديم هدو بلحداش مدا يسدتعم فيده اللفددظ ولدو بعنايدة ،خدرج عدن ونده عالمدة احلقيقدة يف هدذا املدورد ل نده ألندده
أقام قرينة على خال؛ ظهور حال التقسيم فتدبر.
تتمة :كل حمل استعمال وكل استعمال حمل
سبق( :ول ن قد يدورد علدى قاعددة (االسدتعمال أعدم مدن احلقيقدة) :ان االسدتعمال يسدتبطن احلمد أي ان د اسدتعمال فهدو متضدمن
للحم فإاا انت صحة احلم عالمة احلقيقدة ف يدي ال ي دون االسدتعمال عالمدة عليهداد)( )2ونضديي :ان الدتاليم هدو مدن الطدرفني ،فدان د
مح استعمال و استعمال مح :
اما الياين فلما مضى ،واما األول فلوضوح انه لدو قدال( :شدب األسدد أسدد) فانده اسدتعم شدب األسدد يف معندان التصدوري و دذا األسدد
مددا اسددتعم اجلملددة يف مدددلو ا التصددديقي أو النسددبة التصددديقية ف د مح د ال بددد ان ي ددون اسددتعماالح إا يددي حيم د هددذا علددى هددذا إن
يستعم اللفظ يف معىن تصوري وتصديقي (حقيقياح ان أو اايياح)د ما ان استعمال يتضمن محالح.
ومزيددد ا يضدداح لل دواب املاضددي وهددو( :وبعبددارة ثاليددة :صددحة احلم د أندده لددوحظ بنحددو القضددية احلقيقيددة لددذا ددان عالمددة احلقيقددة ،وامددا
االستعمال ف أنه لوحظ بنحو القضية اخلارجية (لال تنا؛ عادة بقرائن تفيدد املدراد أو الحتما دا والدرتدد حينيف ندذ يف ان إفدادة املدراد هد دان ألنده
()3
املوضوب له احلقيقي أو للقرائن احلافة) فال ي ون عالمة احلقيقة) هو ان قولك ميالح (شدب األسدد أسدد) وهدو احلمد  ،يدرياح مدا ي دون م تنفداح
بقرينددة مددن قبيد مناسددباة احل ددم واملوضددوب أو شددبهها أمددا قولددك (رأيددت أسددداح) قاصددداح شدبله فاندده إضددافة إىل الددك ا تنددي بقرينددة أخددرا حافددة
وهددي (رأيددت) فلددذا ددان االسددتعمال أقددرب إىل احتمددال اجملاييددة لوجددود م تند ن
دي آخددر بدده يصددلس ان ي ددون قرينددة علددى صددر؛ اللفددظ عددن معنددان
احلقيقي للم ايي ،ع س احلم إا ال توجد فيه هذن القرينة ا ضافية .وقد ال توجد فيه قرينة أصالح .وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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فَطُوبَى ل َم ْن َكا َن نَظَ ُرهُ عبَراً َو ُس ُكوتُهُ ف ْكراً َوَك َال ُمهُ ذ ْكراً َوبَ َكى َعلَى َخطيئَته َوأَم َن الن ُ
( )1بصحة التقسيم إىل احلقيقة واجملاي.
( )2راجع الدر (.)232
( )3املصدر نفسه.

