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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٓٓ)1

الست
تتمات :أنواع الشبهات احلكمية وأسباهبا
ّ
سببب ( :ان ادل ررام ررن الترربهات احلاميررة ررا يرران الت ر ليهررا ول رحلاً ررن الت ر يف فررول احلاررم وعمو ررو ظ رراً لف ررد الررن أو إمجالررو أو
تعارض النصني)( )1أقول :التبهة احلامية ترجع ،يما قال التيخ ،إىل إحدى ىذه اجلهات الثالث ،بل وإىل غريىا أيضاً:
و نها :احتمرال النسرخ ،لران التربهة لردى احتمرال النسرخ حاميرة ،والنسرخ صصري يف األا ران يمرا ان الت صري صصري (أو سرخ)
يف األلرام.
ٍ
ب علررى
و نهررا :احتمررال يررون احلاررم بنةررو ال ضررية اخلارجيررة ال احل ي يررةئ لرران الترربهة حينحلررذ حاميررة ،إ ال يعلررم حاررم التررار  :ا ررو ُ ر ّ
رب علررى األل ررام يف الررا ن احلاضررر أو يف أحررد األا نررة الثالوررة بررل حررة لررو أريررد ابخلارجيررة
الطبيعرري يمرررآة لاررل األل ررام يف يررل األا نررة أو ا ررو ُر ّ
لصب احلام على الطبيعة يما لصلناه يف األ ول باحث التااحم ،لراجع.
األعم ن األلرام احمل ة وادل درة لا و غاير ّ
و نهررا :احتمررال يو ررو يف ررام التعلرريم ال الفتيررا ،لرران ررا يرران يف ررام التعلريم ال يفيررد احلاررم الترررعي النهررائي إ بنرراع التعلرريم علررى الترردري
بررذير ررا لررو رردخل يف احلاررم لريحلاً لتريحلاً و نررو يررر العررام م اصصرراتو ابلترردري أو وا عررو أو لررائطو أو اا اتررو ،وقررد لصررلنا يف يترراب (ل ررو
ادلعاريض والتورية) وغريه الفرق بني ادل ا ني.
ال ي ال :ان األقسام الثالوة تعوم إلمجال الن ؟
إ ي ال :يالئ أوالً ألن إمجالو يرام بو ا طالحاً وظاىراً إمجال لفظو ،ال ن اجلهات الرثالث األخررية (النسرخ و )...أي إمجالرو ورا ىرو ىرو
ال بلةاظ تعدم ادل ا ات أو احتمال حلوق أ ر.
اث ياً :الن ض بعوم تعارض النصني أيضاً إىل إمجال الن لو أريد ابإلمجال ادلعىن األعم جداً لتدبر.
أنواع إمجال مفهوم ادلوضوع
يما سبق( :وادلرام ن التبهات ادلوضوعية ،ا يان الت ليها ولحلاً ن إمجال فهوم ادلوضرو والتر يف سرعة فهروم ادلوضرو وضري و
أو الت يف ادلرام بو لدورا و بني ادلتباينني أو بني العا ني ن وجو)(.)2
و ثررال إمجررال فهرروم ادلوضررو لدورا ررو بررني األعررم واألخر أو األضرريق واألوسررع ،ررا يررروه ررن أ ثلررة ادليرراه الابيتيررة و(البيررع) وفولررو لبيررع
احل وق و(اإلوع) وفولو للطست وغري ل .
وأ ا ثال ا يان الت يف ادلرام لدورا و بني ادلتباينني لاال ُرع لدورا و بني احليض والطهر.
وأ را ثررال ررا يرران التر يف ادل ررام لرردوران ادلوضررو بررني العررا ني ررن وجررو ل ررد ثّررل لررو الرربعض وررا لررو لر ّ يف تعريررا الغنرراع ا ررو (ال جيررع
ادلطرررب) أو (اللةررن ادلناسررب لررالو الفسررق والفلررور) لرران النسرربة بينهمرا ررن وجررو إ قررد ياررون ال جيررع طررابً لانررو ال يناسررب رلالسررهم (إ
الطرب أ روا وبعضرو يناسرب رلالسرهم) وقرد يارون حل ٌرن ناسرباً لالسرهم ولارن ال يارون طررابً و نرو بعرض األحلران احلاينرة الر يسرتعملو ا أو
لبهها لتأ ل(.)3
اخلالف يف النسبة بني الشبهتني ادلوضوعية ادلصداقية
( )1راجع الدرس (.)222
( )2راجع الدرس (.)222
( )3لوجوه نها :ان الغناع وضو عريف وليو ادلالك ليو ىذا التعريا أو اك أو أي تعريا آخر.
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م ا ررو قررد اختلررا يف النسرربة بررني الترربهة ادلوضرروعية وادلصررداقية ،وقررد سرربق( :وق رد قيررل :ان يررل لررهبة صررداقية لهرري وضرروعية أيضراً وال
عاو أي ليست يل لبهة وضوعية ىي صداقية .عم تستلا ها قهراً ،لان ،على حسب تعريفنا ،ظهر التباين وإن أ ان تعمريم ادلوضروعية
لتتررمل ادلصررداقية .لتأ ررل)( )1وتفصرريلو :ا ررو قيررل :ابن يررل صررداقية لهرري وضرروعية و ل ر لعومهتررا ابألخرررة إىل ادلوضررو  ،وليسررت يررل لرربهة
وضوعية صداقيةئ إ ن ادلوضوعية التبهة ادلفهو ية (أي التبهة يف فهروم ادلوضرو يمرا سربق) وحا رل ىرذا ال رول :ان التربهة ادلوضروعية
ىي يرل را عرامت التربهة للموضرو بوج ٍرو (سرواع أيا رت رن حيرث الرتباه فهو رو أو رن حيرث الرتباه صرداقو) ،ولارن ذرب إيمرال ىرذا
ال ررول ابن ادلوضرروعية وإن ن تاررن صررداقية لانهررا تسررتلا ها إ إ ا لر يف سررعة ادلوضرروعة وضرري و لر قهرراً يف بعررض صررامي و الواقعررة بررني
احل ّدين ،وأوىل نو :ا لو مار بني ادلتباينني أو العا ني ن وجو.
وقيل :ابن النسبة بينهما ىري التبراين ،و لر بنراع علرى صصري ادلوضروعية ابدلفهو يرة خا رة وان ادلصرداقية ىري را يران ولرحلاً رن الرتباه
األ ور اخلارجية (بعد إحراا ادلوضو وحدومه واحلام وإطالقو) خا ة.
وىذا ال ول أحرى ابالختيرار لران تعمريم ادلوضروعية لتترمل ادلصرداقية خرال ظراىر اللفرإ إ ليهرا (يف ادلصرداقية) التر يف ادلصرداق رن
حيررث يررون صررداقاً للموضررو ال يف وضررو احلاررم فسررو ،عررم التر ليررو ررن حيررث ا طباقررو علررى ىررذا ادلصررداق لار ّرن اال طبرراق خررارج عررن
ادلوضررو الحر ٌرق لررو ،م اال طبرراق يالحررإ ررن طررر ادلوضررو نسرروابً للمصررداق ا ررا ادلصررداق لرريالحإ ررن طرلررو نسرروابً للموضررو  ،وعلررى أي
لاأل ر يف اال طالح سهل.
و وطن التاىد :ان عدم تعريفهم للموضوعية بتال واضح ،أوجب اللبو على ادلبتردي يف لرقهرا عرن ادلصرداقية ،لران برىن الربعض ال رول
األول و بىن البعض ال ول الثاين ،ولعل البعض يستعمل ادلوضروعية ررة ذرذا ادلعرىن (األعرم) وأخررى برذل ادلعرىن (األخر وادلبرائن للمصرداقية)
لذل ا يوجب اللبو على ادلبتدي.
األوىل :الشبهة حكمية أو مفهومية أو مصداقية
لرراألوىل ا ررا تعريفهررا يف بدايررة باحررث (الت ر ) و(الترربهة) بوضرروح ،أو تغي رري ل ر إىل ادلصررطلح ا وىررو :الترربهات ا ررا حاميررة أو
فهو يرة أو صرداقية ،ويررام ابدلفهو يرة ررا يران التر يف فهروم ادلوضررو رن حيررث سرعتو أو ضرري و أو لربو لر مرا ضررى ،لادلفهو يرة علررى
ىذا يرام ذا ادلوضوعية ابدلعىن األخ السابق ،وذذا ال ي ع ال اري يف اللبو أ الً .وا ا ادلصداقية لواضةة.
أنواع أخرى من الشبهة ،إمجالا
عم يب ى :ان التبهة ادلفهو يرة قرد يرري يف احلارم يمرا لرو لر يف فهروم ادللر (وىرو حارم وضرعي) ليمرا يران حامراً ال وضروعاً وقرد
لصلنا يف باحث البيع بيان األقوال واخلال يف فهو و.
توسرعاً ،التربهة يف ان ىرذا الفررم صرداق و ترمول ذلرذا احلارم أو ال ،لهري لربهة صرداقية
يما يب ى :ان التبهة ادلصرداقية قرد يررام ذراّ ،
حامية وال تعوم للتبهة احلامية ،ابل التبهة ادلصرداقية ادلوضروعية الر قرد تعروم للتربهة ادلوضروعية وقرد ال تعروم برل تارون اللرتباه حرال
الفرم فسو.
لهررذا يلررو حررال احلاررم وادلوضررو وادلصررداق ،وا ررا ادلتعل رق لرران أريررد بررو ادلوضررو لهررو ،وإن أريررد بررو غررريه يررادلالا لياررون وع راً آخررر ررن
()2
ِ
ام)
التبهةئ و ل ألن يف يرل حارم لررعي أريراوً أربعرة :احلارم وادلوضرو وادلالرا برو و رن َمّ صرداقو ي ولرو تعراىلُ ( :كتِبب عَ ْبي ُك ُ ِّ
الصبي ُ

لادلوضو الصوم ،واحلام الوجوب ،وادلتعلق ،ىهنا ،ىو ادلالفني ادلتار إليهم بر(عَ ْي ُك ُ) .وللبةث تفصيل يويل دلظا و.
وصَى هللا عَى دمحم وآله الطاهرين
الرج ِ
قال أ ري ادلؤ نني عليو السالمِ(( :يف تبقَُّ ِ
ب ْاأل ْحو ِال ِع َْ ُ جو ِاه ِر ِّ
ال))

( )1راجع الدرس (.)222
( )2سورة الب رة :آية .183
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